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وتعليمات الجامعة.
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اإلهداء
إلى معلم البشرية جمعاء نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم
وإلى روحي والدي الحبيبين رحمهما هللا
وإلى أختي الغالية (ميسون) التي دعمتني ماديا ا ومعنويا ا
و إلى روح الشاعرين طوقان ودرويش اللذين مهدا طريق الغياب الجزئي عن أمنا األولى إلى إياب
سرمدي ل سبيل بعده
وإلى كل من وقف بجانبي من قريب أو بعيد ومد لي يد العون في اقتناء نجوم من سماء الكتب األدبية من
مختلف مكتبات الوطن
وإلى أرواح الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب فلسطين الحبيبة
ثم إلى كل من علَّمني حرفا ا وأصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي
أهدي هذا العمل المتواضع
الباحثة:
فاطمة محمود صهيوني

د

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خير األنام سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى
الصحابة أجمعين أما بعد...
ي بنعمة العقل والدين ،ووفقني إلنجاز هذه
فإني أحمده سبحانه وتعالى ،وأشكره على ما أنعم عل َّ
()1
سانَ َما لَ ْم يَ ْعلَم}[العلق.]5:
اإلن َ
الدراسة ،فهو القائل في محكم التنزيل { َعلَّ َم ِ
و أشكر كل من ساندني في إنجاز هذه الدراسة ،وفي مقدمتهم أستاذي الدكتور ياسر أبو عليان
رحمه هللا تعالى ،الذي تحملني و دعمني أكاديميا ،وأرجو من هللا تعالى أن يتغمده برحمته ويجعل قبره
روضة من رياض الجنة .ول أنسى األستاذ الدكتور حسن السلوادي الذي تكفل بإكمال هذه المسيرة ،فله
جزيل الشكر ،و رزقه هللا نعمة الصحة و العافية.
وأيضا وفاء ا وتقديرا ا واعترافا امني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر لتلك األيادي الخفية التي ساندتني
في اقتناء المصادر والمراجع المهمة فيما يتعلق بمضمون دراستي ،وأخص بالذكر مكتبات الوطن في
محافظة رام هللا و البيرة و غيرها.
ول أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر لألساتذة الذين درسونا ،وقاموا بتوجيهنا طيلة هذه الدراسة في
جامعتي الحبيبة (جامعة القدس المفتوحة) أعلى هللا صرحها ،وحفظ القائمين عليها.
وأخيراا أتقدم بجزيل شكري إلى كل من م َّد لي يد العون والمساعدة في إخراج هذه الدراسة على
أكمل وجه.
الباحثة :فاطمة محمود صهيوني

ملخص
الحس بالمستقبل في الشعر الفلسطيني المعاصر/إبراهيم طوقان و محمود درويش نموذجا
جاءت هذه الدراسة لتبحث في ظاهرة الستشراف في الشعر الفلسطيني المعاصر عند كال
الشاعرين ،إبراهيم طوقان ومحمود درويش ،وقد قُسمت إلى فصلين اثنين وصدرت بمقدمة ،سلطت
الباحثة في الفصل األول منهما الضوء على الحـــِس بالمستقبل في شعر إبراهيم طوقان ،وعلى

 1العلق5 :
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 وقلة،المسوغات التي دفعته إلى استشراف الواقع التشاؤمي (حكومة النتداب واألطماع الصهيونية
.) والسماسرة، والزعامات العربية، والزعامات في الوطن،الوعي الشعبي
 وعلى المسوغات التي،الحس بالمستقبل في شعر محمود درويش
ِ و في الفصل الثاني وقفت على
، وحركات التحرر،دفعته إلى استشراف الواقع التفاؤلي لصالح القضية الفلسطينية؛ (قراءة التاريخ
 والعوامل الخاصة،الثقافة العربية اإلسالمية/ والدور الثقافي،وعوامل الوحدة العربية والزعماء القوميون
.)بالعدو اإلسرائيلي
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هي العوامل التي ساعدت على وجود الحس المستقبلي والتي
.تمثلت بقوة البصيرة لدى الشاعرين في توقع اآلتي الغائب ووعي كل منهما بما يجري حوله

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

و

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).

مقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين الصادق الوعد األمين محمد
المبعوث رحمة للعالمين ،وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،
يع ُّد الشعر الفلسطيني المعاصر حاضنة لكثير من الشعراء الذين تغنوا ومجدوا اسم الوطن في
الماضي والحاضر ،فيما أطلق عليه التجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصر ويعني "التجاه الذي
اتخذ من القضية الفلسطينية ،محورا له ،وعالج قضاياها ومشكالتها بمختلف أبعادها ومستوياتها ،وعالج
قضايا الشعب الفلسطيني ومشكالته ،قبل النكبة وبعدها ،سواء كان ذلك داخل الوطن المحتل أم خارجه،
والتزم بتلك القضية من خالل حبه لوطنه ،وانتمائه إليه ،ومتابعته ألحداث وطنه وتأريخه له ،وشرح
أبعاد قضيته إقليميا ا وعربيا ا وعالمياا ،من خالل تأكيده لوجهها الفلسطيني وقوميتها العربية ،وإلهاب
الحس الجماهيري الوطني ،وبث روح الحماس والوطنية في نفوس الشعب ،لتجنيد القوى الفلسطينية
والعربية واإلنسانية كافة للدفاع عن تلك القضية ،باإلضافة إلى تحسس آمال الشعب الفلسطيني وآلمه
داخل الوطن المحتل وخارجه ،وبث روح األمل في نفس اإلنسان الفلسطيني ،وتوجيهه الوجهة السليمة
لمواجهة واقعه بصبر وبسالة"(.)1

 1أبو شاور ،سعدي :تطور االتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصر ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت ،2003 ،ص.21
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نبعت أهمية الشعر الفلسطيني المعاصر من األحداث التي شهدتها األرض الفلسطينية منذ أكثر
واقع البالد وما ستؤول إليه في خضم المؤامرات
من مئة عام ،وكانت مهمة جنود الشعر استشراف
ِ
والضياع الذي يُعانيه الشعب.
لعل سبب تنبؤ الشعراء بما سيحدث على األرض جاء نتيجة نظرتهم الثاقبة وانخراطهم مع المجتمع
المحلي والسياسي ونقده ،فالنظرة التنبؤية التي أصابت الهدف وتحققت كانت منذ عصور حاضرة في
استشرافها منذ زرقاء اليمامة وضياع األندلس إلى ضياع فلسطين.
وكان لنسالخ الشاعر عن طبقته ووسطه الجتماعي –باعتباره محايداا في مواقفه عنها -دور
مه ٌّم في تسريب أفكاره التشاؤمية أو التفاؤلية في ثنايا شعره ،وبثها رسالة توعوية إليقاظ الشعب من ُسباته
والتنبه لمخططات العدو وعملية سلب األرض ،وبث روح العطاء واألمل في نفسه لستعادتها وتحريرها
من جديد.
تضمن شعر الستشراف عند طوقان ودرويش جانبين مهمين في حياة الشعب الفلسطيني ،وهما
الحس التشاؤمي المستشرف
جانبا األخذ والضياع والستعادة والتحرر ،حيث انحصر األول في مضمون ِ
الحس التفاؤلي الذي استشرف عودة صاحب
بضياع األرض وتهجير سكانها ،فيما دعا الجانب الثاني إلى ِ
األرض إلى أرضه بعد تحريرها.
ويقصد بشعر الستشراف "مخالفة الشاعر سير الزمن ،لتوقع أحداث مستقبلية قبل وقوعها ،فمن
القصائد التي استشرفت المستقبل في شعرنا العربي الحديث ،قصيدة (إرادة الحياة) 1ألبي القاسم الشابي
التي استشرفت ثورة الشعب التونسي ضد الستعمار الفرنسي .وقصيدة (ل تصالح) 2ألمل دنقل التي
استشرف فيها معاهدة كامب ديفيد( )3قبل قوعها"(.)4
من هنا كان ل بد من معرفة دور المثقف أو الشاعر والوظيفة الملقاة على عاتقه ،فهو من "يواجه
األفكار التقليدية واأليديولوجية المتحجرة المتراكمة على مر العصور ،ويسعى لبناء رؤية مستقبلية،
لتحقيق التغير واكتشاف أدواته المتحضرة .إن وظيفة المثقف استشراف المستقبل والسعي لتطوير
الواقع ،وتقديم الحلول والخطط لتحقيق حياة أفضل لمجتمعه ووطنه"(.)5

 1الشابي:أبو القاسم ،اليوان ،ط ،2ار الكتب العلمية ،بيروت ،1995 ،ص.25
2

نقل ،أمل :الـ يوان ،ط ،3مكتبة مـ بولي ،القاهرة ،1987 ،ص.324

 3استشراف تفاؤلي
 4البصراوي ،هيفاء :االستشراف في الشعر ،مجلة الجزيرة الثقافية 19 ،كانون األول/ديسمبر .2015
 5عبد الغني ،هاشم :مهمة المثقف استشراف المستقبل ،مجلة الوطن ،األربعاء 15من ذي الحجة 1438هـ  6 /سبتمبر 2017م ،ع ،8039
ص.28
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أوال_ أهمية الموضوع وسبب اختياره:
إن القضية الفلسطينية هي أهم القضايا المتداولة على الساحة العربية العالمية ،وألن أسرارها
الدفينة ل تنتهي ،فكان ل بد من عملية تحر وتفتيش في األحداث التي شهدها الشعب الفلسطيني قبل
حدوث إعصار النكبة والنتائج المترتبة عليه ،فلم يقتصر الشعراء على سرد األحداث التي ألمت بالشعب
وإنما ُعنوا بإبراز ذاك الضوء الخافت في ظلمة الليل والذي يحمل في مسيرته وقعا تشاؤميا وآخر
تفاؤليا على الشعب الفلسطيني.
وقد كان لستشراف األحداث في الشعر الفلسطيني المعاصر ،ورسمها بصورة مستقبلية دقيقة أثر
في اإلحباط قبل وقوع النكبة ،وأثر في بث شعاع األمل بعد وقوعها ،وكانت النكبة بمثابة مخطط
استراتيجي رسمه كل من طوقان ودرويش في ذهنيهما في عملية تقسيم األرض وضياعها ومحاولة
استعادتها من جديد.
وكثيرا ما تخطر هواجس النكبة ويد ُّ
ق ناقوسها الدامي في ذاكرة الشعب الفلسطيني ،وكأنها
الكابوس الذي ل ينتهي والبركان الذي انفجر ،وما زال دخانه يتصاعد إلى األفق ،وكأن األرض على

ط

موعد مع تلك السواعد التي ستحمل في شرايينها ماء الحياة ،لتطفئ ذاك الغبار المتصاعد من فوهة األلم
نحو أمل قادم متجدد.
فاألرض هي نقطة الرتكاز الرئيسة المتصارع عليها بين صاحب الحق المسلوب ،والغريب
المعتدي الذي يدعي أحقيته بما ل يملك ،والشعراء بدورهم أظهروا أهميتها وحذروا من ضياعها وبثوا
مشاعر الحب والحنين التي ل تليق إل بها ،وتمسكوا بها ،وحثوا على ضرورة اللقاء من جديد في حضنها
الدافئ الذي لم يلبث يدعوهم لينضموا إليه.
وهذا ما دفع الباحثة إلى محاولة تسليط الضوء على أهم المسوغات التي دعت كالا من الشاعرين
إلى التشاؤم والتفاؤل في توقع اآلتي الغائب ،ودور هذه المسوغات في هدم الحلم الفلسطيني وإعادة
تشكيله من جديد داخل الوطن وخارجه.
فمنذ غياب نجم طوقان وولدة نجم رفيقه درويش حتى وقتنا الحاضر ونحن نعاصر مصطلحات
األلم والبؤس من وعد بلفور والنكبة والنكسة إلى انتفاضات الشعب المتكررة ،فما زال العـديـد من
الشعراء الفلسطينيين يكملون المسيرة التفاؤلية.
إن دراسة القضية الفلسطينية في نطاق الشعر الفلسطيني المعاصر أمر مهم للغاية ،فاألمور
الغامضة في الكتب التاريخية نجدها حية مباشرة في الشعر بصورة تفصيلية خالية من الغموض والنفاق،
وبخاصة عندما يكون الشاعر منحازاا عن طبقته ومعارضا لسياسة بلده.
إن الشعراء هم ال ُمنبه الذي يهتز في جسد األمة كلما تداعت عليها الهموم ،لكي يستثيروا فيها
حميتها من خالل ذكريات الماضي وأصالته واستحضار المستقبل واستشرافه ،فلم يتركوا بابا يتعلق
بقضيتهم إل طرقوه غير آبهين بردة الفعل المعارضة لمواقفهم ،وجاءت هذه الرسالة الموسومة بـــــ (
الحس بالمستقبل في الشعر الفلسطيني المعاصر/إبراهيم طوقان ومحمود درويش نموذجا) دراسة غير
ِ
مسبوقة على حد علم الباحثة ،ولكنها جاءت في كتب ودراسات هنا وهناك .وقد قامت الباحثة بعرض أهم
مسوغات التشاؤم التي مهدت لضياع األرض من جهة ،ومسوغات التفاؤل التي حثت على التمسك
باألرض والعودة القريبة.
الحس بالمستقبل في الشعر الفلسطيني المعاصر ،لما في شعر
وعمدت هذه الدراسة إلى دراسة ِ
طوقان ودرويش من تنبؤات تحققت وأخرى لم تتحقق بعد ،وقد جاء ذلك مدعما بمسوغات عدة وفق
مستويين اثنين:
األول :المفاهيمي (الموضوعي) ،حيث عرضت الدراسة مصطلحات عدة أصبحت دارجة على األلسن
بقدر ما ارتبطت بواقع القضية الفلسطينية.

ي

الثاني :التحليل النفسي لألفعال و المفردات التي تضمنت معن اى تشاؤميا أو تفاؤليا وتأثير ذلك على
األحداث.

ثانيا_ الدراسات السابقة:
لم أجد دراسات سابقة تعلقت بموضوع دراستي وإنما كانت مقالت فرعية تطرقت إلى الموضوع
في مجالت عدة ،حيث لم تتجاوز هذه المقالت صفحة واحدة.
وكان من أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الباحثة في الدراسة :ديوان الشاعر إبراهيم
طوقان ،واألعمال الكاملة للشاعر محمود درويش.

ثالثا_ منهجية البحث:
اعتمدت الباحثة في إنجاز دراستها على المنهج الستقرائي التحليلي؛ وذلك ألنه انتقل بنا من
الجزء إلى الكل ومن الخاص إلى العام فالمالحظات البارزة في شعر طوقان ودرويش زودتنا بإشارات
واضحة لرسم خارطة الطريق الصحيحة ،وفق تعليمات منطقية لصالح القضية الفلسطينية والعربية.

ك

الفصل األول
الحس التشاؤمي في شعر إبراهيم طوقان
ِ
مس ّوغات التشاؤم في شعر إبراهيم طوقان
أوال :حكومة االنتداب و األطماع الصهيونية
ثانيا :قلة الوعي الشعبي
ثالثا :الزعامات في الوطن
رابعا :الزعامات العربية
خامسا :السماسرة
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أوال :حكومة االنتداب واألطماع الصهيونية
من أهم العوامل التي عصفت بشعر طوقان نحو موجات متفرقة من التشاؤم وجود حكومة
النتداب البريطاني واألطماع الصهيونية" ،ول شك في أن اهتمام حكومة النتداب البريطانية األساسي
كان خدمة المصالح اليهودية ،و تنفيذ وعد بلفور( ،)1لذلك كان أول إجراء قامت به الحكومة البريطانية بعد
إلغاء األحكام العسكرية في أعقاب الحرب العالمية األولى ،وإعالن النتداب البريطاني على فلسطين
سام بريطاني في فلسطين ،وهو من غالة اليهود الصهيونيين،
تعيين السير(هربرت صموئيل) أول مندوب ٍ
عينته بريطانيا خصيصا ا ليساعد ويمهد إلنشاء الوطن القومي اليهودي ،وأخذت القوانين تُسن بهدف تمكين
الصهيونية من انتزاع األرض العربية ،وإبقاء الفالحين في حالة من الفقر والتخلف"(.)2
الشاعر يتنبأ بالواقع المأساوي اآلتي ل محالة ،ويحذر من الطامة الكبرى التي ستصيب الشعب
والوطن ،ويكتب قصيدته (مناهج) متأثراا من خاللها بما ستؤول إليه أحوال البالد:
(البحر الوافر)
أمامكككككككككككككككككك أيهككككككككككككككككككا العربككككككككككككككككككي يككككككككككككككككككوم

ككككككككككككيب لهولككككككككككككك ِه سكككككككككككككو ُد النواصكككككككككككككي
تشك
ُ

مصكككككككككككككككير َ بكككككككككككككككاتَ يلمسكككككككككككككككهُ األدانكككككككككككككككي

كككككككككككككار حديثككككككككككككككهُ بككككككككككككككينَ األقاصككككككككككككككي
وسك
َ

كككككككككككب القصككككككككككككو ِر غككككككككككككدا ببككككككككككككا
فكككككككككككك رحك
ُ

ص
لسكككككككككككككككاكنها و ال ضكككككككككككككككي ُ
ق الخصكككككككككككككككا ِ

كككككككككككككول
كككككككككككككمان :ذو حككككككككككككككول وطك
لنككككككككككككككا خصك
ْ
ِ

ص
وآخكككككككككككككككككر ذو احتيكككككككككككككككككال و اقتنكككككككككككككككككا ِ

تواصككككككككككككككككوا بيككككككككككككككككنهم فكككككككككككككككك تى وبككككككككككككككككاال

وإذالال لنككككككككككككككككككككككككككككا ذا َ التواصككككككككككككككككككككككككككككي

اهج لإلبككككككككككككككككككككككاد ِة واضككككككككككككككككككككككحات
منكككككككككككككككككككككك ُ

()3

ص
وبالحسككككككككككككككنى تُنفككككككككككككككذ و الرصككككككككككككككا ِ

فقد وقعت النكبة بعد انتقال طوقان إلى الرفيق األعلى بسبع سنوات ،وحصل ما تنبأ به حقا ،فما عاد
الشعب يملك قصوراا ول بيوتا ا وهُجر معظم الشعب الفلسطيني إلى بقاع األرض كافة ،وشهد العالم أجمع
هذه المأساة دون أن يحرك ساكنا ،فقد كان مشاركا ا في حفلة تتويج اليهود على أرض فلسطين وتشريد
أهلها منها ،ويذكر طوقان السبب الرئيس وراء ضياع األرض ومحو هويتها العربية واإلسالمية ،وهو
 1هو االسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ  2نوفمبر  1917إلى اللورد ليونيل وولت ردي روتشيلد ،يشير
فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطينar.m.wikipedia.org .
 2الدجاني ،أحمد زكي :مأساة فلسطين بين االنتداب البريطاني ودولة إسرائيل ،ص.86
 3طوقان ،إبراهيم :الـديوان ،ط ،2المؤسسة العربية للـدراسات والنشر ،بيروت ،1993 ،ص.87
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دولة النتداب البريطانية التي جلبت اليهود من أقصى بقاع األرض إلى فلسطين ،وقدمت للحركة
الصهيونية ال ُمعادية دعما ا ماديا ا ومعنويا ا وعسكريا ا بهدف توطين الصهاينة في فلسطين وجعلها أرضا
يهودية ،وهكذا قامت بريطانيا بإعطاء ما ل تملك إلى من ل يستحق .وتؤكد شقيقة الشاعر فدوى طوقان
بأن أخاها كان صاحب رؤية تنبؤية ،تنبأ بالتشرد والنكبة ،وأحس بنبض المأساة قبل وقوعها ،فانطلق من
تلك الرؤية التنبؤية محذراا من سوء المصير ،وتشير أيضا ا إلى أن أخاها إبراهيم رفد الشعر الفلسطيني
بمنهجية الواقع المأساوي ،وصدق رؤية األحداث المتعاقبة ،كتهيئة الجو الفلسطيني لسياسة النزوح و
تسليم البالد للعدو الصهيوني.

()1

كانت النكبة من نبوءات طوقان التي تحققت فعالا مع بداية منتصف ليل مايو أيار 1948م وانسحاب
الجيوش الشقيقة كونه يستبق وحشية وقسوة الفجيعة( ،)2وإذا ما عدنا إلى األبيات السابقة ،فنالحظ األسلوب
الخطابي لدى الشاعر ،والمصحوب بنبرة التحذير والترقب مما هو آت ،وجاءت صيغة الخطاب
مخصصة للفرد العربي ،وليس الفلسطيني فحسب ،وذلك يوحي إلى ضرورة التنبه والنبوءة المستقبلية
التي يمتلكها الشاعر ،فالخطر ل يهدد أبناء الشعب الفلسطيني فقط ،وإنما يشمل كل من ينتمي إلى أصالة
العرب قلبا ا ودما ا ،وإذا ما تناولنا هذه األبيات من خالل الرؤية المستقبلية الحالية ،فإن الخطر المحدق الذي
تكلم عنه طوقان لم يصب بالده فلسطين فقط ،بل طال البالد العربية المجاورة كمصر واألردن ،ومن هنا
تبرز صيغة الخطاب الخاص لإلنسان العربي الذي ُشرد من أرضه قسراا دون سابق إنذار .وكأن هذه
الرسالة الخطابية ما زالت جارية اإلرسال للفرد العربي على مر األزمان والظروف ،وغير مقترنة بزمن
وظرف واحد يتعلق بما قبل النكبة من أحداث على الساحة الفلسطينية.
كان طوقان يعرف سلفا ا بهول أحداث النكبة التي أصابت عرب فلسطين وشردتهم إلى آفاق نائية من
األرض في دول أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ،وقد يقول قائل :ما الذي جعل طوقان يتوجه
نحو العامة بالتنبيه والتوعية مما ستجلبه األيام من بالء على الحجر والبشر معا؟؟ فقد شهد شاعرنا
المولود عام 1905م ما تعرضت له فلسطين من أحداث قاسية ،حيث تفتحت عيونه على حكم المستعمر
البريطاني وما قامت به الصهيونية العالمية من عملية تهويد لألرض الفلسطينية تحقيقا ا ألهدافها.

()3

 1ينظر :طوقان ،فدوى :إبراهيم و أنا .مجلة الجديد في عالم الكتب و المكتبات ،دار الشروق للنشر و التوزيع ،ع  .1995 ،6ص.21
 2ينظر :برزق ،مروان محمد :الشاعر إبراهيم طوقان يملك نبوءة التشرد والنكبة ،مجلة الموقف العربي ،ع ،73ص.140
3ينظر :الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،المكتبة االهلية للنشر و التوزيع ،عمّان ،ط ،1ص.80
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و في قصيدة أخرى للشاعر بعنوان (أيها األقوياء) ،يوجهها طوقان بنبرة صريحة لدولة النتداب
البريطانية و بأسلوب الشاعر الساخر من غطرسة الدولة المنتدبة التي أصبح قناعها يتكشف عن وجهها
يوما بعد آخر:
(البحر الخفيف)
قككككككككككد شككككككككككهدنا لعهككككككككككدكم (بالعدالككككككككككة)

و ختمنكككككككككككككككككا لجنكككككككككككككككككدكم بالبسكككككككككككككككككالة

و عرفنكككككككككككا بككككككككككككم صكككككككككككديقا وفيككككككككككككا

كيكككككككككككا ننسكككككككككككى انتدابكككككككككككه و احت لكككككككككككه

و خجلنككككككا مككككككن (لطفكككككككم) يككككككوم قلككككككتم:

وعكككككككككككككد بلفكككككككككككككور نافكككككككككككككذ ال محالكككككككككككككة

كككككل (أفضككككالكم) علككككى الككككرأس و العككككين

و ليسكككككككككككككت فكككككككككككككي حاجكككككككككككككة لداللكككككككككككككة

و لككككككككككككئن سككككككككككككاء حالنككككككككككككا فكفانككككككككككككا

أنكككككككككككككككم عنككككككككككككككدنا ب حسككككككككككككككن حالككككككككككككككة

غيكككككككككر أن الطريكككككككككق طالكككككككككت علينكككككككككا

و علكككككككككككيكم ...فمكككككككككككا لنكككككككككككا و اإلطالكككككككككككة

أجكككككككككككك ء عككككككككككككن الككككككككككككب د تريككككككككككككدو

()1

نَ فنجلكككككككككككو أم محقنكككككككككككا و اإل الكككككككككككة ؟!

بعد هذه األبيات يقف الشاعر ساخراا ومتحديا ا ،و قد "استبطأ إبراهيم اصطبار اإلنجليز على تهويد
فلسطين و تسليمها لقمة سائغة لشذاذ اآلفاق عمال بوعد (بلفور) ! و رأى أن الطريق قد طال ...و أن
الوعد قد استطال"( ،)2و نلحظ هنا الطابع السوداوي القاتم لدى طوقان ،حيث يُحصيها الدكتورعبد هللا
إسماعيل في عوامل عدة أثرت على نفسية الشاعر في شعره ،كان من أهمها نفسية الشاعر الرومنسية
والحزينة ،وعصبيته المعهودة التي كانت تثور ألتفه األسباب ،ومرضه العضال ،وحال البالد الذي كان ل
يبعث على التفاؤل وما كان يعلمه من إصرار المحتلين اإلنجليز والمهاجرين اليهود على تنفيذ
( )3

مخططاتهم.

هذه المخططات التي تحققت فيما بعد ،وعملت على إجالء شعب بأكمله إلى شتى بقاع

األرض ،وانتزاع ملكيته لألرض التي ترعرع فيها منذ دهور خلت ،تمثلت باإلزالة التي عملت على
تهميش اإلنسان الفلسطيني في العالم من خالل تهجيره من أرضه من ناحية ،ومحاولة طمس الهوية
الوطنية وأهمها إخفاء اسم فلسطين عن الخارطة العالمية من ناحية أخرى.

 1طوقان ،إبراهيم :الـديوان  ،ص.76
 2الملثم ،البدوي :الوطن في شعر إبراهيم طوقان ،المكتبة األهلية ،1960 ،ص .87
 3ينظر :إسماعيل ،عبد هللا :إبراهيم طوقان في ذكراه الثانية و األربعين ،قراءة في شعره الوطني .مجلة الفجر األدبي ،ع  ،36/35آب /أيلول
 ،1983ص .39
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وتتضمن القصيدة السابقة شكالا من أشكال السخرية والمفارقة ،أل وهو المعاكسة اللفظية أو عكس
الدللة ،وهي ما تسمى بالمفارقة اللفظية و"هي شكل من أشكال القول ،يساق فيه معنى ما ،في حين يقصد
منه معنى آخر ،غالبا ا ما يكون مخالفا ا للمعنى السطحي الظاهر ..ويجتمع فيها أكثر من عنصر ،فهي
تشتمل على عنصر يتعلق بالمغزى هو مقصد القائل ..وتشتمل كذلك على عنصر لغوي بالغي هو عملية
عكس الدللة"(.)1
وفي الجدول اآلتي سأتناول الثنائيات التي أوردتها القصيدة من خالل بيان المعنى السطحي الظاهرغير
المقصود وإبراز المعنى المقصود غير الظاهر:
المعنى المقصود غير الظاهر
الظلم
الحقارة
عدوا مخادعا
خبثكم
مؤامراتكم

المعنى السطحي الظاهر غير المقصود
العدالة
البسالة
صديقا وفيا
لطفكم
أفضالكم

وفيما تقدم في الجدول ،نلحظ المفارقة والسخرية الواضحة من خالل المفردات التي تناولها الشاعر
في قصيدته ،ولكنها سخرية توشحت بالمرارة التي تعتصر قلبه مما يجري على الساحة الفلسطينية ،وكأن
طوقان أراد أن يُبطن كلماته بالمفارقة اللفظية ويوجهها لشتى األطراف على الصعيد السياسي ،وقد تخرج
هذه المفارقة عن نطاقها العبثي لتوصل رسالة توعية إلى بني جلدته وتحذيرهم من خطر سياسة النتداب
وأعوانه" .ويمتد الموقف ذاته من "اآلخر" و ل يزال ممثال بحكومة النتداب ،فاللغة الساخرة ما زالت
هي النمط الذي يسود الخطاب ،ول تكاد تتجاوز هذا الحد إل في مواقف محدودة ،أما "اآلخر" اليهودي
فال يكاد يشكل في هذه المرحلة كيانا مستقال"( .)2وقد انصبت سخرية إبراهيم طوقان و تهكمه في
معظمها على الجانب السياسي ،أما الدعابة فجاءت جُلها في جانب النقد الجتماعي أو في الظرف بينه
وبين أصدقائه .أما مصدر سخرية إبراهيم فكان نابعا من الواقع الموضوعي ،ألن فلسطين كانت تعيش
تغيرات سياسية واجتماعية ،فمن انتداب إلى هجرة إلى أحزاب ،إلى ثورات ،وقد استطاع إبراهيم
استيعاب كل هذه الحوادث والضطرابات والتناقضات مع أنه لم ينضم إلى حزب كما صرح بأن قلبه

 1قاسم ،سيزا :المفارقة في القص العربي المعاصر ،مجلة فصول ،المجلد الثاني ،ع ،1982 ،2ص.144
 2أبو خشان ،عبد الكريم :األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان ،مجلة الشعراء ،صيف  ،1998ص.133
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لبالده ل للحزب و ل للزعيم ،و قد لجأ إلى السخرية لما فيها من قوة التأثير في استثارة العقول ،وقد
استخدمها بلغة محكية بسيطة.

()1

يقول الشاعر أحمد دحبور بأن الخطاب الوطني في شعر إبراهيم جاء على ثالثة محاور:
األول :يتصل بالمساجلة ورد منطق األعداء بمنطق الشعب القائم على الحق ومطلب الحرية.
الثاني :يأخذ طابع السخرية المرة من واقع الحتالل وانحياز بريطانيا إلى مضمون وعد بلفور.
الثالث :يددور حدول العامدل المحدرك فدي الحيداة السياسدية ،مقاومدة ومنداورات ،وإذا كدان الشدعب هدو هدذا
العامل ،وهو كذلك ،ف إنه موزع بين الفددائي و الشدهيد والقدوى الوطنيدة مدن جهدة ،والوجيده الددعي النداعق
بالقطيعة والختالف من جهة ثانية.)2( .
ما زال طوقان مستمراا في تطلعه المستقبلي ليصف لنا في قصيدته ( )1000ضخامة الهجرة
اليهودية إلى البالد وبمساندة الشبح األكبر الذي مهد لها أمام مرأى العالم العربي و اإلسالمي:
(البحر الطويل)
وعشككككر ،و لكككككن فاقككككه فككككي المصككككائب
أشككككككد وأنكككككككى منككككككه يومككككككا لضككككككارب
و يككككككدخل ألككككككا سككككككائحا غيككككككر آيككككككب..
لتسكككككهيل مكككككا يلقونكككككه مكككككن مصكككككاعب
وأمواجكككككككككككه مشكككككككككككحونة بالمراككككككككككككب
وهككككل مككككن شككككعاع بككككين تلكككك الغياهككككب
()3
أنكككككادي (أمينكككككا) أم أهيكككككب (براغكككككب)

أرى عككككككككددا فككككككككي الشككككككككؤم ال كث ثككككككككة
هككو (األلككا)  ..لككم تعككرف فلسككطين ضككربة
يهكككككككاجر ألكككككككا ..ثكككككككم ألكككككككا مهربكككككككا..
و ألككككككا (جككككككوا ) ثككككككم ألككككككا و سككككككيلة
و فككككككككي البحككككككككر آالف ..ككككككككك ن عبابككككككككه
بنككككككي وطنككككككي هككككككل يق ككككككة بعككككككد رقككككككدة
فكككككككككو هللا مكككككككككا أدري ،ولليككككككككك س هبّكككككككككة

عند الحديث عن الهجرة اليهودية التي اجتاحت فلسطين ،ل بد من معرفة جزء من األحداث المتعاقبة
في البالد آنذاك وتأثيرها على عطاء الشاعر السياسي ،فإبراهيم طوقان نشأ بين عهدين مظلمين تمثل
األول بالستعمار التركي ،بينما الثاني الذي حضن الهجرة اليهودية إلى فلسطين تمثل بالنتداب البريطاني
( ،)4وقد ترتبت نتائج سلبية على هذه الهجرة ومن هذه النتائج :تواصل تدفق الشعوب من ُمختلف بقاع

1ينظر :الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعر ،ص .137
 2ينظر :دحبور ،أحمد :إبراهيم طوقان في مئوية ميالده :هل الشعر أسلوب حياة ،مجلة الكرمل ،ع  ،85خريف  ،2005ص .219
 3طوقان ،إبراهيم :الـديوان  ،ص .79
4ينظر :المعلوف ،رفيق :شعراء كتبوا بدم القلب ،مجلة العربي ،ع  ،545أبريل  ،2004ص .87
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()1

العالم إلى فلسطين حيث أصبحت فلسطين كالجسد المنهك الذي أصيب بداء السرطان المتفشي.

وقد

ُكتبت القصيدة السابقة بدماء القلب ومن رحم األلم الوطني الذي ألم بالشاعر ،و التي "عدد فيها (ألف)
ضربة أصابت فلسطين و(ألف ألف) مهاجر مهرب غزاها ،و(ألف) سائح بلغها سرا و(ألفا) وطأها جهرا
ولم يبارحها ،و(ألف) جواز و(ألف ألف) جواز مزور ،أباح لشذاذ اآلفاق غزو فلسطين والستقرار فيها
توطئة لتهويدها ،سواء أرضي بذلك أهلها الشرعيون أم أبوه"( .)2وفي ظل هذا الخضم المتصاعد ،ل بد
من التعرف إلى شخصية إبراهيم اإلنسان ل الشاعر ،وبكونه فرداا من أفراد المجتمع المحلي المهدد
بغطرسة ظالمة تمثلت بلجوء يهود العالم أجمع إلى فلسطين ،فقد عاش طوقان في فترة المخاض التي
هيأت لضياع الوطن قبل قيام النكبة ،و قد تنبه لمسألة السقوط والهجرة بشكل واضح .)3(.أيضا ل ننسى
أن فترة الخصب في حياة الشاعر تراوحت بين عامي ( ،)1920-1941فقد تميزت هذه الفترة بوجود
المفارقات والتناقضات التي تمثلت بالحتالل وممارساته والقيادات الهابطة والتي انتهت بالهجرة اليهودية
واحتالل األرض.)4(.
ندرك في القصيدة السابقة عمق المعاني التي تناولها الشاعر في نصه الشعري ،وهذه المعاني
ظهرت على هيئة القالب الصرفي ذي الدللة المؤكدة بأهمية المعنى واحتوائه لمضمون الحدث ،فالشاعر
يدعم قصيدته باسم الفاعل ،ومثال ذلك( :ضارب ،سائح ،آيب) ،و كل مفردة من المفردات السابقة جاءت
مصدقة لوقع الحدث في فلسطين ،أي غير القابل لتغيير القرار والرجوع بخطوة بسيطة نحو الخلف ،وهذا
إن دل على شيء فعلى تواطؤ النتداب البريطاني مع الصهيونية ،وتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين
بقرارات مصيرية ثابتة ل تراجع فيها.
حين نتكلم عن أحداث فلسطين ،يجب أن ل ننسى أخوات فلسطين في الجوار ،وذلك تمثل في شعر
طوقان من خالل عالقته ببعض الشعراء في ذلك العصر ،عصر النبوغ والفكر واحترام اآلخر ،ومن
الشعراء الذين تغنت الشعوب بشعرهم وتغنى إبراهيم بشعرهم أيضا ،الشاعر القدير أحمد شوقي ،حيث
حث إبراهيم الشاعر شوقي على قول الشعر فيما يخص قضية فلسطين للفت أنظار العرب إليها والحذر
كل الحذر من أطماع الغرباء الذين يكيدون الويالت لفلسطين وجاراتها من الدول العربية مثل مصر
واألردن  ،فها هو طوقان ينظم قصيدته (حطين) التي كان من المقرر أن يلقيها في مهرجان خاص
لستقبال شوقي عام  1928ولكن الزيارة لم تتم ،يقول إبراهيم محذرا:
 1ينظر :الملثم ،البدوي :إبراهيم طوقان في وطنياته و وجدانيات ،ص .70
 2المرجع السابق ،ص .70
 3ينظر :عوض ،أحمد رفيق :العالم الداخلي للشاعر ،مجلة الشعراء ،ع ،1صيف  ،1998ص .91
 4ينظر :طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،دار اللوتس ،عمّان ،1992 ،ط ،2ص .281
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(مجزوء الكامل)
ذهكككككككككككككككككككب الكككككككككككككككككككذين عهكككككككككككككككككككدتهم

الهكككككككككككككككوان
ال يصكككككككككككككككبرون علكككككككككككككككى
ِ

فكككككككككككككي مصكككككككككككككر يطمككككككككككككك ُع أشكككككككككككككعب

كككككككككككككككككككعبان
وهنككككككككككككككككككككا تبككككككككككككككككككككدى أشك
ِ

وهنككككككككككككا التخككككككككككككاذل فككككككككككككي الشككككككككككككدا

ئكككككككككككككككككد و التشكككككككككككككككككاؤم و التكككككككككككككككككواني

و الككككككككككككككككككنفس يقتككككككككككككككككككل عزمهككككككككككككككككككا

()1

طككككككككككككككككول التعلككككككككككككككككل باألمككككككككككككككككاني

تاللللللللللللل

األبيات السابقة رسالة موجزة من إبراهيم لشوقي ،بضرورة الحذر والحتياط من مخالب الذئب
البريطاني الذي يُخفي ألعيبه عن الحضور إلى الوقت الذي سيغتنم فيه الفرصة للهجوم على الضحية
وتحقيق مبتغاه الذي يطمح إليه ،فالنص الشعري حمل رسالة خاصة إلى شوقي حملت في مضمونها
رسائل عامة إلى كل من يهمه أمر القضية ،فالرسالة الخاصة عندما تتحول إلى عامة ينبغي من الجميع أن
يستوعبها ويتفنن في اإلجابة والرد عليها ،وهدف طوقان من ورائها إلى البحث الدقيق عن النفس األبية
الغيورة على ملكيتها الخاصة المتمثلة باألرض .و لكن أمير الشعراء ل يستجيب لهذا الطلب "فيدرك
طوقان أن المسؤولية تقع أول ما تقع على أهل البالد ،فإن لم يهتموا هم بمواجهة ما عليهم من حيف ،فلن
يقوم بذلك أحد سواهم"( ،)2و يتخلل القصيدة أيضا نوع من العتاب من جانب طوقان ألحمد شوقي بسبب
عدم مشاركته أهل فلسطين نكبتهم ،وعلى قلة شعره بأحداث فلسطين ،مع أنه لم يبخل بقصائده على
غيرها مثل نكبة دمشق(.)3
يأتي إبراهيم ،وبأسلوبه الفني المبدع ،على استخدام (الموتيف) في قصائده ،والموتيف هو "موقف
أو حدث قصصي أو فكرة أو صورة نمطية أو عبارة لغوية أو نمط معين من الشخصية مما نجده ماثال
ومتكررا في شتى األعمال األدبية والحكايات الشعبية واألساطير ،ووظيفته أن يثير حالة قد تؤدي إلى
التعرف والكشف أو يكون شاهدا أو رمزا على وضع معين".4ففي القصيدة السابقة يذكر اسم (أشعب)(،)5
ذلك الرجل الجشع الذي ل يشبع ويتعدى على حقوق غيره من الناس ،وكأن له من اسمه نصيب ،فأطماعه
متشعبة وممتدة في أكثر من اتجاه .وما يبرر هذا الموتيف ،هو وعي إبراهيم وإدراكه بأن العدو ليس طرفا ا
واحداا فقط ،وإنما يشمل النتداب والحتالل ،وأعداء الجبهة الداخلية من زعامة وسماسرة و صحافة

 1طوقان ،إبراهيم ،الـديوان ،ص.70
 2أبو خشان ،عبد الكريم :األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان ،مجلة الشعراء ،صيف  ،1998ص.129
 3ينظر :الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،المكتبة األهلية للنشر و التوزيع ،عمّان ،ط ،1ص .88
Arom.wikipedia.org 4
 5أشعب  ،هو شخصية فكاهية عرف بالطمع وكان له طرائف كثيرة ما زالت تروى في القصص الشعبية.
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مأجورة ،فالحتالل والنتداب هما وجهان لعملة واحدة شبههما الشاعر بأشعب الشره الذي ل يشبع والذي
ل كرامة له.

()1

يستمر طوقان بإلقاء قنابله الموقوتة المتمثلة بقصائده المتفجرة التي ل يتنبأ فيها بخير ،وكأنه امرؤ
قيس هذا الزمان ،جاء ليقف على األطالل ليبكي األحباب واألهل قبل أن تقع الكارثة المتوقعة ،يقول
شاعرنا في قصيدة (فلسطين مهد الشقاء):
(مجزوء الكامل)
الرخككككككككككككي
ليسككككككككككككت فلسككككككككككككطين
ْ

()2

يّككككككككككككة غيككككككككككككر مهككككككككككككد للشككككككككككككقاء
ََ

عُرضككككككككككت لكككككككككككم خلككككككككككا الزجككككككككككا

ج تمككككككككككيس فككككككككككي حلككككككككككل البهككككككككككاء
ِ

هيهكككككككككككككككككات ذلككككككككككككككككك إن فكككككككككككككككككي

بيكككككككككككك ع الثككككككككككككرى فقككككككككككككد الثككككككككككككراء

فيكككككككككككه الرحيكككككككككككل عكككككككككككن الربكككككككككككو

ع غككككككككككككككدا إلككككككككككككككى وادي الفنككككككككككككككاء
ِ

فكككككككككككككككككاليوم أمكككككككككككككككككر كاسكككككككككككككككككيا

سكككككككككككككك ُ ْنبَ ُذ بككككككككككككككالعراء
وغككككككككككككككدا َ

()3

ولألسف الشديد تحققت تلك النبوءة التي تنبأ بها شاعرنا وتم الرحيل عن الوطن ،وأصبح الشعب
الفلسطيني يتخبط في شتى السبل و يقصد طرق التيه والضياع في شتى بالد العالم ،وكأن الطرق فُتحت
في وجهه لكي تُشغله عن طريقه الذي خرج منه ،وتعده بالالعودة إلى الجنة المفقودة .وتُعد األبيات السابقة
شكالا من أشكال السخرية و المفارقة عند إبراهيم ،وتمثل ذلك بالمقابلة" ،فغالبا ما تتم السخرية ،وتتم
المفارقة بأسلوب المقابلة .والمقابلة أن يعطي (الصورة) كما هي بتناقضاتها ثم يأتي (بالمثال) فترى
بمقابلتهما ما في الوضع من إثارة للعقل والعاطفة معاا ،ومن خالل هذا الترادف أو التناقض (الطباق)
تتجلى المفارقة أو تتحقق السخرية"( ،)4وفيما يأتي توضيح لذلك من الجدول اآلتي:
الكلمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة

ضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدها

ب يككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككع

فقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد

الثكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرى

الثكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككراء

الربكككككككككككككككككككوع /تمثكككككككككككككككككككل االسكككككككككككككككككككتقرار فكككككككككككككككككككي الكككككككككككككككككككب د

وادي الفناء /عدم االستقرار والهجرة من الب د

اليككككككككككككككوم /يحمككككككككككككككل فككككككككككككككي جعبتككككككككككككككه الحككككككككككككككذر والتنبيككككككككككككككه

غككككككككدا /إذا مككككككككا تحقككككككككق فكككككككك نفككككككككع حينئككككككككذ للنككككككككدم

أمكككككر  /فكككككو أرضكككككي و وطنكككككي حيكككككث ملكيكككككة األرض تخصكككككني

أُنبذ /أتشكرد فكي شكتى بك د العكالم وحرمكاني مكن أرضكي،

1طه ،المتوكل ،الساخر والجسد ،ص.183 ،182
 2الرخية:الخصبة
 3طوقان،إبراهيم ،الديوان ،ص.57
 4طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .108
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فملكيكككككككة األرض ال تخصكككككككني ،و هنكككككككا بكككككككديل عنكككككككي
كاسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيا

العككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككراء

ان توحي
في قصيدة (رثاء أبي المكارم) التي وجهها طوقان للشاعر عبد المحسن الكاظمي مع ٍ
بالحسرة وضيق الحال الذي بلغ األفق ،يقول الشاعر:
(البحر البسيط)
هككككككل فككككككي فلسككككككطين بعككككككد البككككككؤس مككككككن دعككككككة

أم للزمككككككككككككان ابتسككككككككككككام بعككككككككككككد تقطيككككككككككككب

كككككككككم حقككككككككق العككككككككزم و اإلعجككككككككال مككككككككن أمككككككككل

()1

و خككككككككككاب قصككككككككككد ب مهككككككككككال و تقليككككككككككب

يتمنى الشاعر أن يسود الصفاء والرخاء في بالده بعدما حل فيها البؤس وقلة الحيلة ،وفي األبيات
السابقة يزودنا بكلمات متضادة دالة على الطباق في نصه الشعري ،إضافة إلى كلمات مترادفة جاءت في
صلب المعنى.
نستنتج مما سبق أن حكومة النتداب البريطاني والصهيونية كان لهما دور فاعل في ضياع
أرض فلسطين وتشريد أهلها ،وتبين ذلك من خالل تحذير الشاعر منهما في أكثر من قصيدة ،ولعل
األعمال التي كانت تقوم بها حكومة النتداب من جلب اليهود إلى فلسطين وإقامتهم بها وتعاونهم مع
الحركة الصهيونية في شتى المجالت ،كان له األثر األكبر في نمو الشعور التشاؤمي الالإرادي في
العقول الواعية فيما ستؤول إليه قضية بالدهم ،فتنبؤ الشاعر في هذا المبحث جاء في اتجاهين اثنين؛ اتجاه
القوي المتغطرس صاحب السلطة الذي سيسيطر على البالد وهذا ما تحقق بالفعل من خالل اغتصابهم
للبالد ،واتجاه الضعيف المتهاون صاحب الحق الذي سيُهجر عن بالده وقد تحقق ذلك فعالا بتهجير
الفلسطينيين من أرضهم عام 1948م ،وكأن لسان الحال يقول أن ما أُخذ بالقوة ل يُسترد إل بالقوة.

 1طوقان ،إبراهيم ،الديوان.169 ،
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ثانياَ :قلة الوعي الشعبي
يقولون إنه إذا أردت أن تقضي على أمة فيجب أن تمحو لغتها ،فاللغة هي الحياة والتراث وعبق
األرض الطاهر ،ولول اللغة لما أصبح للشعب كيان مستقل بين شعوب العالم ،ولغة الفالح الفلسطيني
كانت ترانيم حب متدفقة نحو أرضه التي ضمته كأم حنون ،ولكن عواصف الغدر والهالك بثت سمومها
التي ما لبثت أن فرقت بين األم ووليدها عبر مخططاتها الفكرية قبل العسكرية ،حيث "ركدت الحركة
الوطنية في فلسطين وران عليها الوجوم وسادها صمت أهل الكهف ،وارتفعت أسهم السماسرة والدجالين
ورجحت موازين دعاة الوطنية الزائفة"( .)1يقول شاعرنا ناصحا ا أبناء شعبه ورافعا ا شعار الشجاعة عاليا ا
في قصيدته (تفاؤل وأمل) والتي ألقاها حين كان عمره  23عاما حين أنشدها على الجمهور في نابلس
وكان ذلك عام 1928م:
(مجزوء الكامل)
كفكككككككككككككا دموعكككككككككككك لككككككككككككيس ي ْنككككككككككككـ

فعككككككككككككككككك َ البككككككككككككككككككاء وال العويكككككككككككككككككل

و انهكككككككككككككككض و ال تشككككككككككككككك ُ الزمكككككككككككككككا

ن فمكككككككككككككككككا شككككككككككككككككككا إال الكسكككككككككككككككككول

و اسكككككككككككككككككل بهمتككككككككككككككككك السبيكككككككككككككككككـ

َل وال تقكككككككككككككككككل كيكككككككككككككككككاَ السكككككككككككككككككبيل

مككككككككككككككا ضكككككككككككككك ّل ذو أمككككككككككككككل سككككككككككككككعى

يومكككككككككككككككككككا َ و حكمتكككككككككككككككككككه الكككككككككككككككككككدليل

خكككككككككككككككككككاب امكككككككككككككككككككرؤ
كككككككككككككككككككك  ،وال
َ

يومكككككككككككككككككا َ و مقصكككككككككككككككككده نبيكككككككككككككككككل

()2

تتجسد من خالل عنوان القصيدة والنص الشعري معاني التفاؤل واألمل ودب الروح من جديد في
قلوب أتعبها الوهم ،فعلى الرغم من الواقع التشاؤمي ،ظل شاعرنا يرفع راية األمل التي تخفق عاليا ليراها
أبناء شعبه ويتبعوا خطاه ونهجه التفاؤلي ،وقد استغل إبراهيم منبره اإلذاعي ليوجه شعبه من خالله
وليبدع في قصائده التي كانت كالسكاكين في قلب المستعمر وأعوانه" ،فقد ُعين إبراهيم مراقبا للقسم
العربي بإذاعة فلسطين سنة  ،1936ولكنه رغم تعنت سلطة النتداب البريطاني حول برامج اإلذاعة إلى
جذوة متقدة من الكفاح والنضال والمقاومة ضد التخطيط الشرير لسلب أرض فلسطين ،وظل رغم
أمراضه التي كانت تنقله من عملية جراحية إلى أخرى يبدع قصائده النارية المفعمة بروح النضال و القوة
للحفاظ على أرض فلسطين عربية"( .)3فبالرغم من رؤيته السوداوية للمستقبل ال ُمظلم ،لم يكن إبراهيم
متشائما ا بل امتاز بالصالبة وبث األمل في النفوس ،من أجل الوقوف في وجه العدوان الزاحف ،ألن
 1الملثم ،البدوي :الوطن في شعر إبراهيم طوقان ،ص .32
 2طوقان ،إبراهيم :الديوان ،ص .46
 3رضوان ،محمد :الشقيقان طوقان ،الشعر يقاوم جبروت االنتقام ،مجلة الهالل ،ع  ،5مايو  ،2014ص .123
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الخطوة القادمة تتطلب من الشعب المزيد من العمل والوضوح في التفكير ول مجال للشكوى ول
البكاء.)1(.
فقد كان إبراهيم أشبه بالمحرض الذي يرجو من أبناء شعبه امتثال أمره والستجابة لما يحمله شعره
من رسالة توعية ومقاصد نبيلة فيها مصلحة الوطن والمواطن ،فقد دعا الشباب العربي إلى الكفاح
والمقاومة من أجل تحرير الوطن العربي ،وبخاصة فلسطين ،وضرورة التصدي للصهيونية والهجرة
()2

اليهودية.

وقد "أكسبه شعره الناري الرصين ،المعبر تعبيراا لذعا ا عن أعمق مشاعر الفلسطينيين أينما

كانوا شهرة عظيمة في العشرينيات و الثالثينيات .و كانت موهبته الشعرية قد بدأت تتألق في أثناء دراسته
في الجامعة األمريكية في بيروت ،حيث كان يلتقي بشعراء آخرين ،ويشارك في الحياة األدبية النشطة في
الجامعة .وعندما عاد إلى فلسطين ،عاد واثقا ا تماما ا من دوره كشاعر ،يحمل نفسا ا مسلحةا بقوة الشعور أن
عليها مسؤولية إيقاظ الشعب وتبصيره بمعوقاته"(.)3
يتضح مما تقدم أن الواقع الذي عاشه إبراهيم و معاصريه كان تشاؤميا" ،لكنه برغم الغيوم الداكنة
التي كانت تحتشد على امتداد سماء هذا الوطن ،والعواصف التي كانت تحيط به من كل جانبَّ ،
فإن نبضة
التفاؤل واألمل لم تنسلخ أو حتى تتجزأ على كثير من قصائده وبنات أفكاره"( .)4ربما ألن مفهوم الوطن
لدى الشاعر تعدى فكرة النتماء إلى المكان واإلنسان من أجل خلق مفهوم يفرض عليه التصالح مع
()5

الواقع ،وبالتالي يدرك بحسه الصادق وفطنته الجريئة أن الخلل يكمن في الصف الوطني.

من المعاني الدالة على سمتي التفاؤل واألمل في األبيات السابقة استخدام صيغة فعل األمر أو النهي
في األفعال :كفكف ،انهض ،ل تش ُ
ك ،اسلك ،ل تقل ...فمن خالل هذه األفعال تتبين لنا حماسة الشاعر
بأسل وب هجومي عفوي يحمل معاني اإليجابية بين ثناياه ،أيضا شملت األبيات على الالفتة األدبية التي
لفتت انتباه العامة والمثقفين وأصبحوا يتداولونها في حياتهم اليومية في أثناء الحديث ،والالفتة عند إبراهيم
تأتي على أشكال عدة:
األول :قد يكون قصيدة بكاملها.
الثاني :قد يكون أجزاء من قصيدة.
 1ينظر :شراب ،محمد حسن :شعراء فلسطين في العصر الحديث صور الماضي ،و الحاضر ،و استشراف المستقبل ،ط ،1االهلية للنشر و
التوزيع ،عمّان ،2006 ،ص .23
 2ينظر:المعلوف ،رفيق :شعراء كتبوا بدم القلب ،مجلة العربي ،أبريل  ،2004العدد  ،545ص .88 ،87
 3الجيوسي ،سلمى خضرا :مقدمة أنثولوجيا ،األدب الفلسطيني الحديث ،مطبعة جامعة كولومبيا ،نيويورك ،1992 ،ص .13
 4برزق ،مروان محمد :الشاعر إبراهيم طوقان يملك نبوءة التشرد و النكبة ،مجلة الموقف العربي ،ع ،1984 ،73ص .140
 5ينظر :أبو خشان ،عبد الكريم :األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان ،مجلة الشعراء ،تصدر عن بيت الشعر الفلسطيني ،صيف  ،1998ص .130
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الثالث :قد يكون بيتا ا.
الرابع :قد يكون نصف بيت (شطرا)

()1

و الالفتة األدبية في هذا السياق كانت بيتا شعريا تمثل في البيت األول من القصيدة:
(مجزوء الكامل)
كفكككككككككككككا دموعكككككككككككك لككككككككككككيس ي ْنككككككككككككـ

فعكككككككككككككككك البكككككككككككككككككاء وال العويككككككككككككككككل

2

يستمر إبراهيم في إلقاء توجيهاته ألبناء جلدته في القصيدة ذاتها ،و يخرج من دائرة إلقاء األوامر إلى
دائرة اللوم والصراحة وبيان دورهم الحقيقي:
(مجزوء الكامل)
ككككككككككككككم قلكككككككككككككت أمكككككككككككككراض الكككككككككككككب

ِد و أنككككككككككككككككت مككككككككككككككككن أمراضككككككككككككككككها

و الشكككككككككككككككككككؤم علتهكككككككككككككككككككا فهكككككككككككككككككككل

فتّشككككككككككككككككككت عككككككككككككككككككن أعراضككككككككككككككككككها

يككككككككككا مككككككككككن حملككككككككككت الفكككككككككك س تهككككككككككـ

ِد مهكككككككككككككككككككا علكككككككككككككككككككى أنقاضككككككككككككككككككككها

أقعكككككككككككككككد فمكككككككككككككككا أنكككككككككككككككت الكككككككككككككككذي

يسكككككككككككككككككككعى إلكككككككككككككككككككى إنهاضكككككككككككككككككككها

و ان كككككككككككككككككككر بعينيككككككككككككككككككك الكككككككككككككككككككذئا

()3

كككككككككككككككب فككككككككككككككككي أحواضككككككككككككككككها
ب تعك
ّ
َ

عاش إبراهيم في فترة كثرت فيها األمراض الطاعنة في خاصرة البالد ،إضافة إلى النتداب
ش كالسرطان في كل
البريطاني ،ومطامع الصهيونية ،والهجرة الالشرعية لليهود ،ظهر مرض آخر متف ٍ
زاوية من أرض الوطن ،وهو الخلل في الصف الوطني وعدم وعيه بما يدور حوله من ألعيب ،ففي
الفترة الواقعة بين  ، 1941-1920كانت األمة تعاني من انكسار سياسي وثقافي أمام قوة ال ُمحتل ،وهذا ما
أدى بدوره إلى انكسار رؤية إبراهيم ،حيث تعرضت األرض العربية لالحتالل الكامل من محيطها إلى

 1ينظر:طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .169
 2طوقان ،إبراهيم :الـديوان  ،ص .46
 3المصدر السابق ،ص .47
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خليجها ( .)1إل أن هذا الحتالل لم يطل أرض اليمن السعيد .و في األبيات السابقة يحاول طوقان أن
"يقرع من يشكون دون فعل ،بل يقومون بإحباط المستعدين للعمل"(.)2
ما يلفت انتباه القارئ في األبيات السابقة استخدام الشاعر عبارة "أمراض البالد" ،لم لم يقل
شاعرنا ذو الحس التنبؤي كلمتي (أسقام وأدواء) مثال ،فكالهما تدلن على معنى المرض؟! لقد كان
إبراهيم يمتلك بصيرة متفتحة حتى في انتقاء الكلمات التي تنتمي إلى عائلة المعاني المتقاربة ،فقد وظف
كلمة أمراض؛ ألن المرض يشمل اإلنسان و البعير أيضا( ،)3أما الداء أدواء فهو اسم جامع لكل مرض
وعيب في الرجال ظاهر أو باطن( ،)4وأما السقام و السُّقام و السِّقم وجمعها أسقام فتدل أيضا على المرض
المتعلق باألشخاص( ،)5و كأن الشاعر أراد أن يوصل رسالة إلى شباب األمة بأن األمراض التي تلم بنا
هي أمراض خارج النطاق اإلنساني ،كالنتداب و الهجرة اليهودية مثال ،وما شهدناه من مجازر بعد
ضياع فلسطين ما هو إل دليل واضح على وحشية السياسة الممنهجة التي ل تمت للقيم البشرية بشيء،
فإبراهيم يريد من أبناء شعبه أن يعوا المرض الذي أصابهم وأن يتلمسوا الشفاء منه قبل فوات األوان.
بعد األوامر التي سنها إبراهيم وكأنها قوانين ينبغي على الشعب اللتزام بها والعمل على تنفيذها
(كفكف ،انهض ،اسلك ،ل تش ُ
ك ،ل تقل) ،جاء ليوضح طبيعة المرض الذي يأمل في عالجه؛ ألنه إذا ما
تفشى من القوة الكبرى سينتهي أمر البالد إلى الضياع ول ندم حينها على ما سوف نفارقه من بشر أو
حجر ،في األبيات اآلتية يبرر طوقان سر هذه األوامر وضرورة اللتزام بها ،ألن القول كي يتحقق ينبغي
اقترانه بالفعل الحازم الذي يُعلي راية الوطن بأي ٍد نبيلة ل ترضى أن تخون ،حيث يخاطب في هذه القصيدة
الزعيم الذي يقول و ل يفعل:
(مجزوء الكامل)
وطككككككككككككككككككن يبككككككككككككككككككاع و يشككككككككككككككككككترى

ككككككككككي الكككككككككككوطن ؟!
و تصكككككككككككيا :فليحك
َ

لكككككككككككككككو كنكككككككككككككككت تبغكككككككككككككككي خيكككككككككككككككره

لبكككككككككككككذلت مكككككككككككككن دمككككككككككككك الككككككككككككككثمن

و لقمكككككككككككككككككتَ تضككككككككككككككككككمد جرحككككككككككككككككككه

()6

لكككككككككو كنكككككككككت مكككككككككن أهكككككككككل الفطكككككككككن

 1ينظر:طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .282 ،281
 2الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان ،حياته و شعره ،ص .96
 3ينظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة مرض ،ج  ،7دار صادر ،بيروت ،ص .231
 4ينظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة دوأ ،ج  ،1ص .79
 5ينظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة سقم ،ج  ،12ص .288
 6طوقان ،إبراهيم :الديوان ،ص .47
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هنا يصرح إبراهيم عن سر تلك األوامر ،ويبرز األسباب الحقيقية التي ينبغي على ابن البالد أن
يعيها ،فالوطن أصبح لعبةا بين أيدي الطامعين ،فبعد أن يوضح إبراهيم سبب الغفلة يأتي بالحلول الالزمة
ُّ
الحث على المقاومة والسعي إلصالح ما سُرق منه واستعادته،
للحد من ضياع األرض واإلنسان ،وهو
ففي ذلك "التفات متدبر (لألنا) الجمعية و مواجهة صريحة معها ،فهو في الوقت الذي يقسو عليها ،ويلهب
ظهرها بسياط اللوم والتقريع ،ول يتبرأ منها أو يفارقها مفارقة اليائس من إصالحها ،بل يفتح لها مجال
النكوص عن غيها ،ومراجعة النفس وذلك من خالل اإلشارة للنموذج الصحيح"(.)1
يبرز في البيت األول من النص الشعري السابق نوع من أنواع المفارقات وهو إيقاظ الواهم أو
المفارقة الدرامية" ،ويمكن تعريف هذا النوع من المفارقة بأنه الموقف الذي يتولد من سلوك إنسان ما
سلوكا معينا وهو جاهل تماما لكل مالبسات الموقف وحقيقته ،بخاصة عندما يكون هذا السلوك مخالفا كل
المخالفة للمالبسات تماما"( ،)2أيضا نلمح في البيت ذاته تناقضا ا بين الشطر األول و الثاني ،فالشطر األول
ماض في سبات عميق وإذا
يتحدث عن الوطن الذي أضحى لعبة تُرمى هنا وهناك في حين أن ابن البالد
ٍ
ما أفاق نادى باسم الوطن ،وهذا ما جاء به الشطر الثاني ،والالم في (فليحي) هي "لم األمر مكسورة ،إل
إذا وقعت بعد الواو والفاء فاألكثر تسكينها"(.)3
لو تمعنا في األبيات السابقة فسنالحظ استخدام الشاعر ألداة الشرط غير الجازمة (لو) في سياق
حديثه عن الوطن ،وحثه شباب البالد على مقاومة العدو ،وعدم الركون إلى حياة شعارها الذل والهوان.
تنفرج سريرة الشاعر بعدما قضى شغله الشاغل في إلقاء النصائح والتحريض ضد المحتل الذي
يفتح فاهه على مصراعيه ألكل األخضر و اليابس ،و"تبرز جهود مجموعة من الوطنيين الذين تجاوزوا
مصالحهم الفردية واجتمعوا في القدس في (مؤتمر عربي عام) عام 1928م"(:)4
(مجزوء الكامل)
هللا ثكككككككككككككككككككككككككككككككككككككم هللا مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

أحلكككككككككككككككى التضكككككككككككككككامن و الوفاقكككككككككككككككا

بورككككككككككككككككككككت مكككككككككككككككككككؤتمرا ت لَكككككككككككككككككككـ

لَكككككككككككككككككاَ ال نكككككككككككككككككزاع و ال شكككككككككككككككككقاقا

كككككككككككككككم مككككككككككككككن فككككككككككككككؤاد را فيككككككككككككككـ

ـكككككككك ِه و لككككككككم يكككككككككن مككككككككن قبككككككككل راقككككككككا

 1أبو خشان ،عبد الكريم :األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان ،ص .130
 2قاسم ،سيزا :المفارقة في القص العربي المعاصر ،مجلة فصول ،ص .151
 3الغالييني ،مصطفى :جامع الدروس العربية ،ط  ،36المكتبة العصرية ،صيدا-بيروت ،1999 ،ص .185
 4أبو خشان ،عبد الكريم :األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان ،ص .130
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ككككككككككككك س الهنككككككككككككاء لكككككككككككككم دهاقككككككككككككا

اليككككككككككككككككككوم يشككككككككككككككككككرب مككككككككككككككككككوطني

()1

يُعد هذا المقطع الشعري من المقاطع الشعرية النادرة التي خلت من مظاهر الحبور وانفراج
األسارير عند طوقان ،2ويظهر من خالل النص السابق مزيج من القالب التفاؤلي الذي ساد األفق بالتوفيق
والسداد لرجال المؤتمر ،فقد استخدم طوقان كلمات الترادف اإليجابية ،وذلك يدل على تفاؤل الشاعر بهذه
الخطوة من الوفاق والحس الوطني الذي بدأ يتولد عنه الوعي والخوف على مصلحة الوطن و المواطن،
ومن هذه الكلمات (التضامن-الوفاقا)( ،ل نزاع-لشقاقا) .أيضا غالبا ما نرى إبراهيم يستخدم التناص في
شعره من القرآن الكريم" ،فالمصدر الديني هو األكثر حضوراا وظهوراا و تأثيراا في ديوان إبراهيم و
قصائده ،تلك العالقة العضوية بين إبراهيم و المصادر الدينية وأهمها القرآن الكريم و السنة النبوية
الشريفة والعهدان القديم و الجديد"( .)3ونلحظ التناص القرآني في الشطر الثاني من البيت األخير (كأس
{و َك ْسا
الهناء لكم دهاقا) حيث تضمن تناصا قرآنيا من سورة النبأ ،يقول هللا تعالى:
َ
ِدهَاقا}[النب .]34:

()4

الوفاق حاصالا بين األوساط الشعبية ،بعيداا عن المزايدات
كان شاعرنا يستبشر خيراا حينما يكون ِ
الحزبية ،وقد كان له دور واضح في إثارة النخوة في نفوس الزعماء من خالل مقطوعاته الشعرية التي
كان ينشرها في الجرائد (.)5
يقفز بنا الشاعر إلى الهدف الذي لطالما دعا إليه ،فقد كان المخطط والناصح وال ُمحرض الغيور
على ثرى بالده الطاهر ،وها هو ذا قد تحقق الحلم وجلبت األماني عناقيدها الوردية المتفتحة باألمل والغد
المنشود:
(مجزوء الكامل)
حكككككككككككككي الشكككككككككككككباب و قكككككككككككككل سككككككككككككك

مكككككككككككككككككا إنككككككككككككككككككم أمكككككككككككككككككل الغكككككككككككككككككد

كككككككككككككككككحت عككككككككككككككككككزائمكم علككككككككككككككككككى
صك
ّ

دفككككككككككككككككككككع األثككككككككككككككككككككيم المعتككككككككككككككككككككدي

و هللا مكككككككككككككككككككككك ّد لكككككككككككككككككككككككم يككككككككككككككككككككككدا

تعلكككككككككككككككو علكككككككككككككككى أقكككككككككككككككوى يكككككككككككككككد

و طنككككككككككككككككككي أ ف لكككككككككككككككككك الشككككككككككككككككككبا

ب ك نككككككككككككككككككه الزهككككككككككككككككككر النككككككككككككككككككدي
َ

 1طوقان ،إبراهيم :الديوان ، ،ص .48
 2إسماعيل ،عبد هللا :إبراهيم طوقان في ذكراه الثانية و األربعين ،قراءة في شعره الوطني،مجلة الفجر األدبي ،آب/أيلول ،1983القدس ،ص.39
 3طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .198
 4النبأ34:
 5ينظر:الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .85
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يومككككككككككككككككككا و إن لككككككككككككككككككم يعقككككككككككككككككككد

ال بكككككككككككككككككد مكككككككككككككككككن ثمكككككككككككككككككر لكككككككككككككككككه

()1

فيما تقدم يرفع الشاعر من شأن الشباب ويشجعهم على التسلح بالعلم واألخالق من أجل مقارعة
المستعمرين والتصدي لهم ،)2(.فقد كانت صرخات إبراهيم مدوية في شحذ الهمم ،وتفتح الوعي من خالل
التنبيه لما يُراد بفلسطين من ُذل واضطهاد تمهيداا لتهويدها وتحقيق الوطن القومي لليهود من النيل إلى
الفرات (.)3
يقف إبراهيم من جديد على تلته الخاصة ويوجه نداءه إلى (رجال البالد) في قصيدته التي أسماها
باسمهم ،ويُحرض من جديد ،فهو صاحب الفكرة الحية التي ل تموت بمرور األعوام والسنين ،فقد "نبهت
تلك األفكار نفرا واعيا من العاملين في الحقل الوطني و أضرمت نار الثورات على أديم (فلسطين)
وأثارت مشاعر إبراهيم وهو الشاعر المرهف الحس ،الصلب العود ،فهب إلى إثارة قومه وتنبيههم إلى ما
يُراد بهم من جور وإذلل بشعر وطني عارم ،رأى فيه المستعمرون لهبا يؤجج الوعي القومي ويُفسد
عليهم خططهم ،فجنبوا إبراهيم إدارة القسم العربي في دار اإلذاعة الفلسطينية ،و ضيقوا عليه الخناق،
وحملوه على الهجرة إلى العراق ،وهناك عاوده داؤه ،وعز دواؤه ،فآب إلى (فلسطين) ليلقى فيها ربه ،و
يقضي نحبه"( .)4يقول إبراهيم معاتبا و ناصحا ابن البالد:
(البحر الخفيف)
رحككككككككككككككككم هللا مخلصككككككككككككككككا( )5لككككككككككككككككب د

سكككككككككككاوموه الكككككككككككدنيا بهكككككككككككا ف باهكككككككككككا

ككككككككككوه بكككككككككككالتبر و ن ثراهكككككككككككا
لكككككككككككو أتك
ْ

ألبككككككككككككاه و قكككككككككككككال أفكككككككككككككدي ثراهكككككككككككككا

أنفكككككككككككككروا أيهكككككككككككككا النيكككككككككككككام فهكككككككككككككذا

يكككككككككككوم ال ينفكككككككككككع العيكككككككككككون كراهكككككككككككا

ُكشكككككككككككككككككككككفت مكككككككككككككككككككككنكم المقكككككككككككككككككككككا

تِككككككل وامتككككككدت إليهككككككا المثقفككككككات قناهككككككا

نبئكككككككككوني عكككككككككن القكككككككككوي متكككككككككى ككككككككككا

نَ رحيمكككككككا ،هيهكككككككات مكككككككن عككككككك ّز تاهكككككككا

ال يلكككككككككككين القكككككككككككوي حتكككككككككككى يُ قكككككككككككي

مثلكككككككككككه عكككككككككككزة و بطشكككككككككككا و جاهكككككككككككا

ال سككككككككككمت أمككككككككككة دهتهككككككككككا خطككككككككككوب

()6

أرهقتهككككككككككككككا وال يثككككككككككككككور فتاهككككككككككككككا

نصيحة إبراهيم طوقان في هذه األبيات حملت في باطنها كثيراا من المعاني و المفاهيم القيمة:
 1طوقان ،إبراهيم :الديوان ،ص .49
2ينظر :الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .97
 3ينظر:الملثم ،البدوي :الوطن في شعر إبراهيم طوقان ،ص.17
 4الملثم ،البدوي :الوطن في شعر إبراهين طوقان ،ص .18 ،17
 5إشارة إلى الشيخ عبد القادر المظفر.
 6طوقان ،إبراهيم :الديوان ،ص .56
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 العبرة من الماضي وتذكره من خالل مواقف الرجال المخلصين الذين ضحوا ألجل بالدهم.
 الحث على الصحوة الواعية قبل فوات األوان ،وهي صحوة القلب ل العين ،وفي هذا السياق
استخدم الشاعر كلمة (النيام) وهي إن دلت على شيء فهي تدل على الغفلة المؤقتة.
 التحذير من العدو ،وعدم التسليم أللعيبه ومخططاته وإغراءاته.
 الحث على المقاومة والثورة ،فالمقاومة هي طريق األمم السامية نحو المجد والحرية ،وكأن لسان
حاله يقول بأن (ما أخذ بالقوة ل يسترد إل بالقوة).
مما سبق ،نلحظ أن طوقان قلَّما عرض باإلنجليز واليهود وبعبارة أوضح أن ما قاله في التقريع
بشعبه بهدف إصالحه وتحفيزه على الثورة يعد أضعاف ما قاله مهاجما اإلنجليز المحتلين واليهود
المهاجرين فكانت دعوته الدائمة إلى الثورة وحمل السالح(.)1
فبعد أن عينت الحكومة البريطانية نائبا ا عاما ا يهوديا ا في فلسطين ،قد أمعن في الكيد والضطهاد
للعرب ،ترجل له أحد الشبان و أطلق عليه النار و جرحه( .)2و بعد هذا الحدث العظيم ،خرج إبراهيم
ليفجر قصيدة من أروع قصائد الفداء ،وكأن تحريضه وتوعيته السابقة ألبناء شعبه لم تذهب سُدى:
(مجزوء الخفيف)
ال تسكككككككككككككككككككل عكككككككككككككككككككن سككككككككككككككككككك مته

روحككككككككككككككككككككه فككككككككككككككككككككو راحتككككككككككككككككككككه

بدّلتككككككككككككككككككككككككككككككككككككه همومككككككككككككككككككككككككككككككككككككه

كفنككككككككككككككككككككككا مككككككككككككككككككككككن وسككككككككككككككككككككككادته

يرقككككككككككككككككككككب السككككككككككككككككككككاعة التككككككككككككككككككككي

بعككككككككككككككككككككدها هككككككككككككككككككككول سككككككككككككككككككككاعته

شكككككككككككككككاغل فككككككككككككككككر مكككككككككككككككن يكككككككككككككككرا

هُ بكككككككككككككككككككككككككككككككك طرا هامتككككككككككككككككككككككككككككككككه

بكككككككككككككككككككككين جنبيكككككككككككككككككككككه خكككككككككككككككككككككافق

يتل ككككككككككككككككككككككككككككككككككككى بغايتككككككككككككككككككككككككككككككككككككه

مكككككككككككككككككن رأى فحمككككككككككككككككككة الككككككككككككككككككدجى

أُضككككككككككككككككككرمت مككككككككككككككككككن شككككككككككككككككككرارته

ح ّملتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككه جهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككنم

()3

طرفكككككككككككككككككككا مكككككككككككككككككككن رسكككككككككككككككككككالته

إلى أن قال:
(مجزوء الخفيف)
 1ينظر :إسماعيل ،عبد هللا :إبراهيم طوقان في ذكراه الثانية واألربعين ،قراءة في شعره الوطني ،مجلة الفجر األدبي ،آب/أيلول ،1983القدس،
ص.40
 2المصدر السابق ،ص .65
 3طوقان ،إبراهيم :الديوان ،ص .65
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صككككككككككككككككككككككامت لككككككككككككككككككككككو تكلمككككككككككككككككككككككا

لفككككككككككككككككككككك النكككككككككككككككككككككار و الكككككككككككككككككككككدما

قككككككككككككككل لمككككككككككككككن عككككككككككككككاب صككككككككككككككمته

ُخلكككككككككككككككككككككق الحكككككككككككككككككككككزم أبكمكككككككككككككككككككككا

و أخككككككككككككككو الحككككككككككككككزم لككككككككككككككم تككككككككككككككزل

يككككككككككككككككككككككده تسككككككككككككككككككككككبق الفمككككككككككككككككككككككا

ال تلومكككككككككككككككككككككككككككككككوه قكككككككككككككككككككككككككككككككد رأى

مككككككككككككككككككككنهج الحككككككككككككككككككككق م لمككككككككككككككككككككا

و بكككككككككككككككككككككككككككككككككككك دا أحبهككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

ركنهككككككككككككككككككككككا قككككككككككككككككككككككد تهككككككككككككككككككككككدما

و خصكككككككككككككككككككككككككككككككوما ببغكككككككككككككككككككككككككككككككيهم

()1

ككككككككككككككككككككجت األرض و السكككككككككككككككككككككما
ضك
ّ

كان من الممكن أن يكون الفدائي أي بطل يفدي وطنه ،إل أن الشاعر انشغل برسم مالمح
شخصية له .مؤكدا في كل مرة ،أن البطل ليس آلة بطولة ،وإنما هو مشاعر ورؤيا وهموم وعزيمة(.)2
وتأتي مناسبة هذه القصيدة نتيجة إذلل العرب وقهرهم ،فقد كان النائب العام البريطاني الذي أقحم العرب
بقوانينه التعسفية يُدعى (بنتويش) قد أصيب برصاص أحد الفدائيين األبطال و قيل هو عبد الغني محمد
من عائلة السباعنة ،فقصيدة الفدائي جاءت كتحية لهذا البطل و لصنعه ال ُمشرف ( .)3وقد وصف طوقان
هذا الفدائي البطل بقنديل الخالص والمنقذ لعذابات الشعب الفلسطيني و جراحاته (.)4
تبرز الالفتة األدبية في قصيدة (الفدائي) في ثالثة أبيات شعرية و هي:
(مجزوء الخفيف)

ال تسككككككككككككككل عككككككككككككككن سكككككككككككككك مته

روحكككككككككككككككه فكككككككككككككككو راحتكككككككككككككككه

صكككككككككككككككككامت لكككككككككككككككككو تكلمكككككككككككككككككا

لفكككككككككككككككك النككككككككككككككككار و الككككككككككككككككدما

و أخككككككككككو الحككككككككككزم لككككككككككم تككككككككككزل

يككككككككككككككككده تسككككككككككككككككبق الفمككككككككككككككككا

5

و في الشطر الثاني من البيت األول ننعم النظر في التناص األدبي الذي أخذه طوقان من
الشاعر عبد الرحيم محمود في (روحه فوق راحته) ،و هذا التناص زاد قصيدة (الشهيد) لعبد
الرحيم محمود شهرة و إقبال ،حين استهلها الشاعر بقوله:
(البحر المتقارب)

 1المصدر السابق ،ص .66
 2ينظر :دحبور ،أحمد :إبراهيم طوقان في مئوية ميالده :هل الشعر أسلوب حياة؟  ،مجلة الكرمل ،خريف  ،2005ع  ،85ص .221
 3ينظر:الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .102 ،101
 4ينظر :برزق ،مروان محمد :الشاعر إبراهيم طوقان يملك نبوءة التشرد و النكبة ،مجلة الموقف العربي ،ص .141
 5المصدر السابق ،ص.66
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و أُلقكككي بهكككا فكككي مهكككاوي الكككردى

سككككككك حمل روحكككككككي علكككككككى راحتكككككككي

()1

"و يندرج في نفوذ إبراهيم ذاته في اآلخر ،أو في مصطلح (المواردة) النقدي القديم ما
ق أو تعالق نصي مترجح في الوضوح و الخفاء بينه و بين ثالثة من معاصريه:
يُستشف من تال ٍ
صديقه ورفيقه في النضال الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود ،والسوري عمر أبو ريشة
والمصري إبراهيم ناجي .فأما عبد الرحيم محمود ،فالشطر األول من مطلع قصيدته السائرة
(الشهيد) ،التي نظمها إبان الثورة الفلسطينية الكبرى ()1936-1939م التي شارك فيها ،ونشرها
عال للشطر الثاني من مطلع قصيدة
بدءا في مجلة (األمالي) البيروتية ،ليس سوى صدى
ٍ
(الفدائي) المعروفة إلبراهيم الذي نظمها عام 1930م .وقد يكون هنا مكمن المواردة ،أن
الشطرين كليهما من صميم الستعمال اللغوي الشعبي الدارج في جنوبي بالد الشام حيث يُقال:
(حامل روحه على إيده) أي (يده) .ناهيك بالخيط الخفي بين قول عبد الرحيم"(:)2
(البحر المتقارب)
إذا قلككككككككت أصككككككككغى لككككككككي العككككككككالَمون

ود ّوى مقكككككككككككالي بككككككككككككين الككككككككككككورى

3

و قول إبراهيم:
لفككككككككككككككككك النكككككككككككككككككار و الكككككككككككككككككدما

صكككككككككككككككككككامت لكككككككككككككككككككو تكلمكككككككككككككككككككا

()4

حرص شاعرنا على وحدة الصف العربي و بث الوعي في عقول الشباب وعامة الشعب ،و انطالقا
من هذا فقد تنبه إبراهيم طوقان إلى مبادئ سامية في طريق التخلص من الحتالل اإلنجليزي ،و حماية
البالد من الطامعين و منها:
 .1منع الهجرة األجنبية إلى البالد ،ألن المهاجر يدخل ضيفا او زائرا ثم يدعي ملك البالد.
 .2الكالم و الشكوى ل يردان مسلوبا.
 .3سيادة األخالق الكريمة.
 .4الدعوة إلى الوحدة الوطنية.
 .5الدعوة إلى التمسك بتعاليم القرآن.
 .6الشهادة في سبيل هللا غاية المجاهد ،و فيها دعوة إلى الجهاد(.)5

 1محمود ،عبد الرحيم :الديوان  ،جمع و تحقيق عز الدين المناصرة ،دار الكرمل ،عمان ،1993 ،ص .24
 2ب ّكار ،يوسف :إبراهيم طوقان دراسة جديدة و مختارات ،ط ،1دار المناهل ،بيروت ،2007 ،ص .69 ،68
 3المصدر السابق ،ص.24
 4طوقان ،إبراهيم :الديوان ،ص.66
 5ينظر:شراب ،محمد حسن :شعراء فلسطين في العصر الحديث ،ص .27 ،26
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في نهاية هذا القسم نستنتج عزم الشاعر إبراهيم طوقان وأمله في تلبية مطالب الشعب وإصغاء
الشباب لنصائحه وتنبيهاته الداعية إلى أخذ الحيطة والحذر ،ولكن نجد غياب الوعي الشعبي عند غالبية
المواطنين ،وذلك يعود إلى أكثر من عامل أوردها كاآلتي:
 التمييز بين طبقات الشعب الفلسطيني التي كانت تعيش على األرض :الطبقة األرستقراطية التي
ينتمي إليها الشاعر ،والطبقة المتوسطة ،والطبقة الكادحة ،وقد خاطب الشاعر بعض أفراد هذه
الطبقات ممن يهمهم الشأن الوطني ،ولم يلق استجابة واضحة بسبب انشغالهم بمصالحهم الشخصية
على حساب الوطن.
 كما نعلم أن الشاعر كان يوجه قصائده وآراءه في الجرائد وفي اإلذاعة ،وعدم استجابة عامة الشعب
لتوجيهاته يدل على عدم التعليم الشامل للفئات العمرية كافة مما أدى إلى تفشي األمية وعدم قراءة
الجرائد ،وعدم اقتناء البعض ألجهزة المذياع لالستماع لإلذاعة.
 قراءة الجرائد والستماع لإلذاعة اقتصرت على فئة معينة أدركت مضمون قصائد طوقان ورسائله
للشعب من خاللها ،ولكنها حصرت هذا الوعي على نفسها ولم تساعد في نشره بين أطراف الشعب،
ما أدى إلى قلة الوعي الوطني بالقضية.
 حب المال والسلطة ،حيث تفشى التقليد األعمى من طرف عامة الشعب من خالل بيع األراضي و
الحصول على األموال.
 غياب الوعي الديني وتفشي الظلم بين أفراد العائلة الواحدة ،ولكي ل نبتعد كثيراا وتظل الصورة 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 طبقة
وسطى أقل منها درجة ،وإلى فدوى التي رفضت طبقتها وقسوة أبيها لتنادي بالقومية العربية وحب
اآلخر ،إلى أخيهم رحمي الذي انضم إلى طبقة البسطاء والتيار الشيوعي .فالضياع في الوسط العائلي
الخاص أدى إلى ضياع أعم وأشمل على األرض.
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ثالثاَ :الزعامات في الوطن
ظل شاعرنا متيقظا ا لما يدور حوله على الصعيد المحلي والوطني ،فقد كان يملك حسا ا
واعيا ا ومدركا ا بما يحصل على الساحة الوطنية بين أطراف النزاع المختلفة من يهود ودولة
النتداب ودور الزعماء في الوطن ،ففي يوم الجمعة  27تشرين األول  ،1933قررت الزعامات
التقليدية القيام بمظاهرة سلمية احتجاجا ا على السياسة الظالمة ،وفي مدينة يافا ،خرج المصلون
بهذه المظاهرة وعلى رأسها موسى كاظم باشا الحسيني ( ،)1رئيس اللجنة التنفيذية العربية ،مما
أدى إلى إطالق النار عليهم واعتقال البعض منهم ،كان من أهمهم الشيخ عبد القادر ال ُمظفر الذي
رفض تقديم كفالة حُسن سلوك وآثر السجن عليه "(.)2
راقب إبراهيم هذا الوضع المزري الذي وصل إليه الزعماء ،فأنشأ يقول في قصيدة (إلى
األحرار):
(البحر البسيط)
أحرارنكككككا! قكككككد كشكككككفتم عكككككن (بطكككككولتكم)

غطا َءهككككككككا يككككككككوم توقيككككككككع الكفككككككككاالت..

أنكككككككككككتم رجكككككككككككال خطابكككككككككككات منمقكككككككككككة

كمكككككككا علمنكككككككا ،وأبطكككككككال (احتجاجكككككككات)

و قكككككد شكككككبعتم مهكككككورا فكككككي (م كككككاهرة)

(مشككككككككروعة! ) و سكككككككككرتم بالهتافككككككككات

و لككككككو أصككككككيب بجككككككر بعضكككككككم خطكككككك

فيهكككككككككككككا ،إذا لكككككككككككككرتعتم بالحفكككككككككككككاوات

بككككككل حكمككككككة هللا كانككككككت فككككككي سكككككك متكم

ألنككككككككككككم غيكككككككككككر أهكككككككككككل للشكككككككككككهادات

أضكككحت فلسكككطين مكككن غكككي تصكككيا بككككم:

خلّكككككوا الطريكككككق فلسكككككتم مكككككن رجكككككاالتي

ذا السككككككجين( )3الككككككذي أغلككككككى كرامتككككككه

()4

فكككككككككداؤه ككككككككككل طككككككككك ب الزعامكككككككككات

فاألبيات السابقة تبرز صورة أولئك الزعماء الذين يدعون الوطنية وخدمة مصالح الشعب،
مما دفع إبراهيم إلى نقدهم وفضح أسرارهم على العلن ،ومهاجمتهم من خالل شعره الذي حمل
طابع التهكم والسخرية ،حيث قارن بينهم وبين الشيخ المظفر الذي رفض التوقيع ،وكان المخلص
لوطنه وقضيته (، )5حتى قال فيه قصيدة أسماها باسمه (الشيخ المظفر) ،قال فيها:
 1والد الشهيد عبد القادر الحسيني بطل (معركة القسطل) و قد استشهد يوم الخميس الموافق  8نيسان 1948م.
2ينظر :الملثم ،البدوي :إبراهيم طوقان في وطنياته و وجدانياته ،ص .72 ،71
 3اإلشارة إلى الشيخ عبد القادر المظفر.
 4طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .73
 5ينظر:الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .83 ،82
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(البحر الكامل)
أن ككككككككر لمككككككككا فعككككككككل (الم فككككككككر) ،إنككككككككه

نفكككككككع القضكككككككية غائبكككككككا لكككككككم يحضكككككككر!

عرضكككككككوا الكفالكككككككة و الكرامكككككككة عنكككككككده

عبثكككككا ..و هكككككل عكككككرض يقكككككاس بجكككككوهر

سككككككككبة
و رأى التحيّككككككككر فككككككككي التخيّككككككككر ُ

ففككككككككككدى كرامتككككككككككه (بسككككككككككتة أشككككككككككهر)

إن (الم فككككككككر) مكككككككككن حديككككككككد جسككككككككك ُمه

()1

فيمكككككا أرى ،وجسكككككومهم مكككككن سككككككر!

و مما يجدر ذكره في هذا السياق الحافز الذي دعا إبراهيم إلى كتابة هذه القصيدة ،إذ تلقى
رسالة من إبراهيم الشنطي صاحب صحيفة الدفاع خاطبه فيها قائال" :و الحالة في البالد اليوم
مضحكة مخزية فاعذرني حين أطلب إليك أن تقيلني من إنشاد شعر األلم بين هذه الضحكات
والمخازي .إن البلد الصابر المكافح ينتظر من شاعره قريضا يشحذ عزيمة فتيانه ...ابعث القيثارة
وابعثها مقتحمة رنانة داوية الصوت ...أرسل نشيد البعث والجندية والرجولة ،أرسله فقد طال
على الشباب إرسال األغاني الرخيصة !...و راح إبراهيم الشاعر يهمهم إلى أن طلع على القراء
بسبعة أبيات عنيفة ندد فيها بالزعماء الذين وقعوا (الكفالت)"(.)2
بدا أسلوب السخرية واضحا في القصيدة السابقة ،حيث بدأ شاعرنا هذه القصيدة بكلمة
(أحرارنا) ،وهذا السياق يستدعي القارئ إلى التعجب من ردة فعل الشاعر من أفعال زعامات
الوطن غير البطولية ،فالتناقض الدللي واضح بين المضمون البارز لكلمة (األحرار) وما ألحقه
طوقان من صفات لهؤلء الزعماء ،وهي صفات متناقضة ل يتحلى بها األحرار ،وأهمها:
 رجال خطابات منمقة.
 أبطال احتجاجات.
 حُب الظهور وترديد الهتافات.
و تبرز الصورة الفنية واضحة ،فها هي فلسطين األبية تصرخ وتصيح بهم بأن يفسحوا
الطريق لمن في قلبه سنابل الحب والوفاء ،وتتبرأ منهم أمام المأل ألنهم ليسوا أهال لها.
يستمر طوقان في هجومه فيأتينا بقصيدة عنوانها( :أنتم ،)!..وجهها إلى الزعماء ،ويتضح
من خالل العنوان النبرة الستنكارية في الخطاب ،وكأن شاعرنا قد ضاق بهم ذرعا فما هم إل
عالة على الوطن والوطنية:
 1طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .75
 2الملثم ،البدوي :الوطن في شعر إبراهيم طوقان ،ص .14 ،13
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(البحر الخفيف)
أنكككككككككككككتم (المخلصككككككككككككككون) للوطنيككككككككككككككة

أنكككككككككتم الحكككككككككاملون عكككككككككبء القضكككككككككية

أنكككككككتم العكككككككاملون مكككككككن غيكككككككر قكككككككول!!

بككككككككككار هللا فككككككككككي الزنككككككككككود القويككككككككككة

(وبيكككككككككككان) مكككككككككككنكم يعكككككككككككادل جيشكككككككككككا

بمعكككككككككككككككككدات حفكككككككككككككككككه الحربيكككككككككككككككككة

(واجتمككككككككككاع) مككككككككككنكم يككككككككككرد علينككككككككككا

غككككككككابر المجككككككككد مككككككككن فتككككككككو أميّككككككككة

و خككككككك ص الكككككككب د صكككككككار علكككككككى البكككككككا

ب وجككككككككككككككاءت أعيككككككككككككككاده الورديككككككككككككككة
ِ

مكككككككا جحكككككككدنا (أفضكككككككالكم) غيكككككككر أنّكككككككا

لكككككككككم تكككككككككزل فكككككككككي نفوسكككككككككنا أمنيّكككككككككة

فككككككككككي يككككككككككدينا بقيككككككككككة مككككككككككن بكككككككككك د..

()1

فاسكككككككتريحوا ككككككككي ال تطيكككككككر البقيكككككككة

تكمن وظيفة إبراهيم الشاعر في تجريس الزعماء السياسيين الذين يهاجمون بعضهم بعضا
ول يقدمون شيئا يُذكر سوى الحتجاجات اإلنشائية ردا على مؤامرات المستعمر البريطاني،
وهذا قد شجع طوقان للرد عليهم عن طريق الخطاب المباشر في قصائده التي حملت معاني
النداء :يا موطني -اشتروا األرض -يا قوم -أيها األقوياء -أيتها الحكومة -أنتم -وطني أنت لي -يا
سراة البالد.

()2

"وإن الدارس الحصيف يدرك أهمية تجربة إبراهيم طوقان الشعرية قياسا على

غيرها من التجارب ،فإذا انحصرت أكثر التجارب وأنضجها في غناء الذات الفردية والجماعية
وبعث تالد مجدها ،فإن شاعرية طوقان لم تنشغل بذلك عن المعاينة الدقيقة للواقع وكشف
مالبساته ،ولم يتخوف من كشف عورة معسكره حتى وهو في حالة مواجهة مع اآلخر ،مدركا
ببصيرته النافذة أن الخطر المترتب على فعله هذا يهون كثيرا عن ذلك المترتب على السكوت
على الخطأ ،ومصانعة كبار شعبه ،الذين شغلتهم مصالحهم الفردية ،عن تدبر األزمة األبعد أثرا،
واألخطر عاقبة ،فهذا أبو سلمى عبد الكريم الكرمي ،ومحمد العدناني ،وإسكندر الخوري
البيتجالي ،ومطلق عبد الخالق وبرهان الدين العبوشي وآخرون إذ وقفوا شعرهم في األغلب األعم
على التعريض بالخصوم ،وتمجيد الذات الوطنية ،بينما يكاد إبراهيم طوقان يقف متفردا بين هذه
التجارب ،حاثا بني قومه تارة ،ومعنفا وساخرا منهم تارة أخرى ،ومفندا لدعاوي الخصم وراداا
لها في كل األحوال"( .)3ومما يدل على أن إبراهيم طوقان كان ينظر في سلوك زعماء البالد ،هو
هجاؤه وسخريته منهم في نصوصه ،ألن ولءهم ليس لبالدهم ،بل لمصالحهم الشخصية ،إضافة

 1طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .80
 2ينظر:دحبور ،أحمد :إبراهيم طوقان في مئوية ميالده ،هل الشعر أسلوب حياة؟ ،مجلة الكرمل ،خريف  ،2005ع  ،85ص .222
 3أبو خشان ،عبد الكريم :األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان ،مجلة الشعراء ،صيف  ،1998ص .127
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إلى فقر الوعي السياسي لديهم ،فكان جُل اهتمامهم هو الحصول على مجلس بلدي ل أكثر ،في
حين كانت البالد تطير من بين يدي أهلها.

()1

مقال له بأن (الشعبية) في قصائد إبراهيم هي التي تجعل الشعر
يقول إحسان عباس في
ٍ
قريبا من الجماهير" ،وهي مطلب كان يحرص عليه إبراهيم بشدة ،وكان يتأتى له من جميع
الطرق الممكنة مثل :البساطة ،واستعمال التعبيرات الشائعة ،واختيار الموضوع المالئم،
واستغالل اللمح ،والنكتة ،أن يجعل جانبا كبيرا من شعره غذا اء للشعب سواء في لحظات الراحة،
والمتعة ،أو في لحظات الثورة ،والنضال .على أن القول بأن الشعر عبارات نثرية موزونة ل
يفسر أيضا طبيعة الشعر تفسيرا شموليا ،فقول إبراهيم:
أنككككككككككتم العككككككككككاملون مككككككككككن غيككككككككككر قككككككككككول

بكككككككككار هللا فكككككككككي الزنكككككككككود القويكككككككككة

()2

هذا البيت الشعري قائم على سخرية عميقة في مخاطبة الزعماء الفلسطينيين ،بل إن الشطر الثاني
من البيت كان يتردد على كل لسان في نطاق الحديث اليومي قبل أن ينقله إبراهيم إلى الشعر"(.)3
ولعل من أشكال السخرية والمفارقات التي احتوت عليها قصيدة (أنتم) "معاكسة النتائج
للمقدمات ،فالسخرية تحتاج إلى منطق معين ،ذلك ألنها تأتي أول بالمقدمات لتخلص إلى النتائج،
و عادة -هذا مما يثير السخرية -أن ل تتطابق المقدمات مع النتائج .و هذا ما استعمله الشاعر في
بعض قصائده"(.)4
يستمر الشاعر في هجومه ضد الزعماء الذين جعلوا جُل اهتمامهم التنافس على كراسي
البلديات ،وهم في غفلة عن أوضاع البالد ال ُمزرية ،فقد خرج طوقان و ببصيرته المتوقدة لتنبيه
قومه ولرسم معالم الطريق التي ستودي بهم نحو الهالك إذا ما استمروا في سُباتهم والسعي وراء
مصالحهم الوهمية:
(مجزوء الكامل)
هزلككككككككككككككككككككت قضككككككككككككككككككككيتكم فكككككككككككككككككككك

لحككككككككككككككككككككككككككككككككم هنككككككككككككككككككككككككككككككككا وال دم

كككككككككككككر
حتككككككككككككككى الع ككككككككككككككام فقككككككككككككككد تعك
ْ

َرقهكككككككككككككككككا الكككككككككككككككككذئاب و أُتخمكككككككككككككككككوا

بليككككككككككككككككككككت قضككككككككككككككككككككيتكم فصككككككككككككككككككككا

َرتْ هككككككككككككككككككككككككككككككككيك يتهككككككككككككككككككككككككككككككككدم

 1ينظر :األسطة ،عادل :الزعامة الفلسطينية في النص األدبي ما بين طوقان و كنفاني والمتوكل طه ،مجلة تسامح ،آذار  ،2005ع  ،8ص ،106
.107
 2طوقان ،إبراهيم :الديوان ،ص.80
 3عباس ،إحسان :نظرة في شعر إبراهيم طوقان ،مجلة الجديد في عالم الكتب و المكتبات ،ربيع  ،1995ع  ،6ص .8
 4طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .111
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()1

ضكككككككككككككككككككمرت إلكككككككككككككككككككى (بلديكككككككككككككككككككة)

فيهككككككككككككككككككككا العككككككككككككككككككككدا تككككككككككككككككككككتحكم

أوضكككككككككككككككككككككككككككككاعها مجهولككككككككككككككككككككككككككككككة

و مصككككككككككككككككككككككككككككككيرها ال يُعلككككككككككككككككككككككككككككككم

يكككككككككككككككا قكككككككككككككككوم لكككككككككككككككيس عكككككككككككككككدوكم

ممكككككككككككككككككككككن يلكككككككككككككككككككككين ويكككككككككككككككككككككرحم

يكككككككككككككككا قكككككككككككككككوم لكككككككككككككككيس أمكككككككككككككككامكم

إال الجككككككككككككككككككككككككككك ء فح ّزمكككككككككككككككككككككككككككوا

()2

حملت "صورة الزعامة في أشعار طوقان صورة سلبية كما نرى ،إذ ح َّمل طوقان هؤلء
الزعماء المسؤولية عن ضياع الوطن واختصاره إلى بلدية يتقاتلون من أجل الظفر بمنصب
رئيسها"( .)3ومما زاد األمر تعقيداا اشتداد الخصام بين األحزاب في الوقت الذي أعلن فيه
المستعمر عن انتخابات البلديات في المدن الفلسطينية ،حيث سعى إلشعال نار النقسام بين
أعضاء األحزاب بهدف إلهاء الشعب الفلسطيني وصرف األنظار عن القضية األساسية ،فقام
إبراهيم يُنذر ويُحذر ويتوعد( .)4و"إبراهيم طوقان بحكم انتمائه الموضوعي الطبقي إلى إحدى
العائالت ذات النفوذ والحضور في مدينة نابلس ،استطاع أن يكون صلة وثيقة بالبيئة التي تفرز
القادة و الزعماء ،وهذا يعني أنه كان يعرف الكثير من مساوئهم ومداخلهم ومخارجهم .و لكن
الشاعر كان عصاميا ولم يعتمد على عائلته في كسب رزقه ،أو لم ينح نحوهم في التجارة
والزعامة والوجاهة ،أي أنه رفض طبقته .هذا النسالخ الطبقي نجده في هجومه على طبقة
الزعماء والسماسرة في كثير من قصائده .و بالرغم من وجوده في مدينة القدس لم يلتحق بأي
حزب ،ولم يعرف عنه أنه كان من المعارضين (النشاشيبية) أو من المجلسيين (الحسينية) بل
قالها صراحة"(:)5
(مجزوء الخفيف)
ال لحككككككككككككككككككككككككككككزب أو عككككككككككككككككككككككككككككيم

إن قلبكككككككككككككككككككككككككككككككككي لكككككككككككككككككككككككككككككككككب دي

قد يظن بعضهم أن إبراهيم قد هجا الحكام ألن آل طوقان لم يكن لهم نصيب من الكراسي،
ولكن نجد أن إبراهيم كان منسلخا ا عن طبقته بكونه الشخص الالمنتمي الذي يبتعد عن الجماعة

 1كان الخصام بين األحزاب العربية وقتئذ على أشده بسبب انتخابات البلديات في المدن الفلسطينية.
 2طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .82
 3األسطة ،عادل :الزعامة الفلسطينية في النص األدبي ما بين طوقان و كنفاني والمتوكل طه ،ص .107
 4ينظر:الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .83
 5طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .105 ،104
 6المصدر السابق ،ص .72
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()6

لكي يتسنى له رؤية جماعته بوضوح ،ليذكرها بعيوبها ومساوئها ،فإبراهيم يلجأ إلى الهروب
المنطقي الذي يحمل في مضمونه الخير والصالح للجماعة (.)1
كان إبراهيم طوقان بعيداا عن المجامالت ألن حبه لبالده فلسطين قد فاق حب األهل
ماض
واألحزاب والزعامات المهلهلة ،فإبراهيم "ل يتوانى عن إبداء وجهة نظره السياسية ،وأنه
ٍ
ق على عهده في خدمة وطنه دون
على سياسته على الرغم م َّمن يعترضون عليه ،وأنه با ٍ
النتساب لحزب أو لرأي زعيم".2
و باإلشارة إلى ضرورة الصورة الشعرية في شعر إبراهيم ،فقد قسمه (رينيه ويلك) إلى أقسام
عدة هي:
 الصورة الخفية :وهي التي توحي بالعيني الملموس دون أن توضحه.
 الصورة الجذرية :هي صورة التعبير األدنى الذي يبدو غير شعري ،إما ألنه مألوف جدا
أو مستعمل جدا أو ألنه معروف على الصعيد التقني أو العلمي.
 الصورة المتوسعة :وهي التي تفتح فيها كل عبارة فسحة عريضة للمخيلة ،كما أن كل
عبارة تعدل تعديال قويا العبارة األخرى ،وهي مجاز العواطف القوية والتأمل األصيل.

()3

و فيما تقدم تظهر الصورة الخفية في شعر إبراهيم طوقان حين قال:
(مجزوء الكامل)
لحكككككككككككككككككم هنكككككككككككككككككا وال د ُم

هزلكككككككككككككككت قضكككككككككككككككيتكم فككككككككككككككك

()4

إذ عد القضية السياسية شخصا هزيال جدا هنا ،فأوحى بالعيني الملموس دون توضيح
منه.
وألن القدس هي المركز الرئيس للتنافس بين الزعامات ،راح شاعرنا يشكو هم البالد في
قصيدته (القدس)( )5وما آلت إليه من ورائهم بنبرة يكسوها الحزن واألسف:
دار الزعامككككككككة واألحككككككككزاب كككككككككان لنككككككككا

قضككككككككككية فيكككككككككك  ،ضككككككككككيعنا أمانيهككككككككككا

هكككككككل تكككككككذكرين وقكككككككد جاءتككككككك ناشكككككككئة

غنيكككككككككككككة دونهكككككككككككككا األروا تفكككككككككككككديها

تكككككككود لكككككككو وجكككككككدت يومكككككككا أخكككككككا ثقكككككككة

لككككككككككدي يوسككككككككككعها بككككككككككرا و يحميهككككككككككا

 1ينظر:طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .105
 2الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .316
 3ينظر :المصدر السابق ،ص .252-248
 4طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .82
 5سماها بالقدس بمناسبة التطاحن الحزبي الذي تفشى في فلسطين حينذاك ،و كانت القدس ،بوصفها عاصمة البالد ،مركز ذلك التطاحن.
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وال أفككككككادت سككككككوى األحقككككككاد تُضككككككرمها

فكككككككو الكككككككب د ( عامكككككككات) و تُكككككككذكيها

قضكككككككككككية نبكككككككككككذوها بعكككككككككككدما قتلكككككككككككت

()1

و مككككا ضككككر لككككو فتحككككوا قبككككرا يواريهككككا

فإبراهيم لم يكن قاسيا في شعره إل إلثارة النخوة في نفوس هؤلء الزعماء وتحويلهم إلى
القضية األساسية والرئيسة التي يجب الدفاع عنها ،لذلك خاطب القدس مقر الزعامة واألحزاب
السياسية بألم يدل على صدق وطنيته ونقاء سريرته( ،)2ألن "الزعامة هي التي أضاعت القضية،
هكذا يقول طوقان في قصيدة (القدس) التي يقول فيها أيضا إ َّن الناشئة جاءت تدافع عن القضية
وتحييها بأرواحها ،آملة أن تجد ذا ثقة ،ولكنها ما وجدت سوى زعامات تضرم األحقاد ،فوق
البالد ،و تذكيها ،غير مبالية بإلقاء كرام الناس حطبا لها"(.)3
لعل الشاعر حينما كتب قصيدة (اإليمان الوطني) و التي يطلق عليها اسم (جماعة السار)
أيضا ،كان متأثرا بحب اآلخرين من غير العرب ألوطانهم ،فقد كان معجبا ا بالخلق الذي حمله
المواطن األلماني وإيمانه بوطنه و اعتباره (ألمانيا فوق الجميع) ( ،)4حينها أنشأ يقول:
(البحر الخفيف)
ليكككت لكككي مكككن جماعكككة (السكككار) قومكككا

يتفكككككككككككانون فكككككككككككي خككككككككككك ص الكككككككككككب د

أو ك يمككككككككككانهم رسككككككككككوخا و عمقككككككككككا

ثابككككككككت األصككككككككل فككككككككي قككككككككرار الفككككككككؤاد

مثككككككل هككككككذا اإليمككككككان يضككككككمن لكككككك ْو

ككككككان عكككككككزا ،و مثكككككككل هكككككككذا التفكككككككادي
طك ِ

ال ك يمكككككان مكككككن تكككككرى فكككككي فلسطيكككككـ

نَ قصكككككككككير المكككككككككدى ،كليكككككككككل الزنكككككككككاد

يتككككككككككككككداعى إذا تسككككككككككككككلّ وعككككككككككككككد

أو وعيككككككككككد عليككككككككككه عنككككككككككد العككككككككككوادي

أو قطككككوب ...تخيككككب منككككه المسككككاعي،

و ابتسككككككككام ...تككككككككذوب فيككككككككه المبككككككككادي

ال تلمنكككككي إن لكككككم أجكككككد مكككككن ومكككككيض

()5

لرجككككككككاء مككككككككا بككككككككين هككككككككذا السككككككككواد

إن المخاطب في هذه القصيدة هو القارئ العربي الذي يرجو انبعاث خيط من األمل في
مسيرة الشعوب ،ولكن هيهات أن نجد ذلك الوميض كما يقول الشاعر ،ألننا ل نملك ذلك اإليمان
القوي بانتمائنا إلى أرض الوطن التي احتضنتنا ،فطوقان يرى أن السواد منتشر في كل األرجاء
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وهنا تبرز الصورة التشاؤمية الداعية إلى اليأس من األوضاع غير المطمئنة .أشير هنا إلى
استخدام الشاعر كلمة وميض ودعوته إلى اإليمان ،ربما كان شاعرنا يدرك أن رجال البالد ل
يملكون البصيرة لرؤية األمور فأنى لهم اإليمان إذن! وكأن غياب هذا الوميض يخلف لنا الموت
و العار "بسبب تناحر األخوة األعداء ،الذين يغلبون مصالحهم الخاصة على العامة ،وراحوا
يتواطؤون مع العدو المتغطرس"( ،)1و في هذه القصيدة "استنهاض للهمم وسط السواد الالفح
لألمة"(.)2
يعود الشاعر الفذ لينصح و يذكر زعماء قومه من جديد بأن السياسة لعبة ل تليق بهم ومن
األفضل أن يتركوها ،وهنا تغلب على الشاعر صفة اليأس من إقناع رجالت قومه ،فيلقي بين
أيديهم هذه األبيات الشعرية لعلهم يستجيبون لها بشيء من السمع والطاعة:
منككككككككذ احككككككككت ل الغاصككككككككبين و نحككككككككن نبحككككككككث فككككككككي السياسككككككككة
شكككككككك ن الضككككككككمير مككككككككع السياسككككككككة كككككككككالرقيق مككككككككع النخاسككككككككة
مكككككككككك ّرت علينككككككككككا سككككككككككت عشككككككككككرةُ ،كككككككككككنّ مجلبككككككككككة التعاسككككككككككة
فكككككككك لى متككككككككى يككككككككا ابككككككككن الككككككككب د و أنككككككككت تؤخككككككككذ بالحماسككككككككة
و إلككككككككككى متككككككككككى ( عمككككككككككاء) قومكككككككككك يخلبونكككككككككك بالكياسككككككككككة
و لككككككككككككم أحطنكككككككككككا خائنكككككككككككا مكككككككككككنهم بهكككككككككككاالت القداسكككككككككككة ..
و لكككككككككم أضككككككككاع حقوقنككككككككا الرجككككككككل الموكككككككككل بالحراسككككككككة !.

()3

فالسياسة في نظر شاعرنا تكمن في مواجهة هؤلء الزعماء الذين تمادوا ببيع حقوق الشعب
والوطن في سبيل الحصول على مناصبهم البالية ،فقصيدة (فلسطين مهد الشقاء) السابقة جاءت
كرسالة من الشاعر إلى هؤلء الزعماء ،ليعوا أن الوطن أكبر من خالفاتهم ومناصبهم ( .)4وحين
لم تستجب تلك الرسالة من زعماء بالده ،أخذ إبراهيم يُشهر بهم وبمواقفهم ،ففي عام 1934م شن
حملة قاسية عليهم واتهم الصحافة بتضليل الشعب ( ،)5لذلك نلحظ طوقان في النص السابق يركز
"على الصورة السلبية للزعامة الفلسطينية في زمنه ،حين يقارن بينهم و بين زعماء عالميين
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كانت صورتهم لديه إيجابية ،إن زعماء بالده عصبة دللين ل يتقون فيه هللا ،وهم ل يعرفون
سوى القول حيث يؤخذ به ابن البالد"(.)1
و حين نتحدث عن الشاعر إبراهيم طوقان ل يمكن أن نصفه "بالشاعر السياسي إل بقبولنا
التعريف الواسع للسياسة الذي يشمل مختلف الهتمامات في الشأن العام .فما نقل عنه أحد أنه كان
مشايعا لحزب أو قائد معين .و لو عرض للسياسة مباشرة لكان له فيها ما ل يسر الساسة
التقليديين حتى لو بدا كالمه ،ألول وهلة ،ضد السياسة بالمطلق ،على أن هذا التعفف عن اللعب
السياسي ،ل يعني أنه لم يكن غاطسا في الشأن العام حتى شحمتي أذنيه .فالتصدي لمطامع
المستعمر سياسة ،والرد على الشاعر الصهيوني سياسة ،والهتمام بالمحيط العربي سياسة"(.)2
ولعل إبراهيم الذي كشف تخاذل السماسرة والمتآمرين قد رفض فكرة العبودية التي تُفقد اإلنسان
كرامته واحترامه ،واعتبر كلمة (الرقيق) موتيفه الذي يشير من خالله إلى التمايز والعنصرية
التي يمارسها النتداب في تعامله مع بني البشر ،فهو انتداب عنصري يجب مجابهته والتصدي
لسياسته التي تُحقر اإلنسان :
ش ن الضمير مع السياسة كالرقيق مع النخاسة

3

فالنخاسة و وجود الرقيق تمثل صورة الموتيف الذي يرفضه إبراهيم ،هذه السوق التي يجب أن
تزول من ساحات األرض والحياة(.)4
و مما يدل على قرب الشاعر من عامة الشعب ،استخدامه طرائق متعددة في صياغة النص الشعبي
منها( :الجملة ،التعبير ،المصطلح ،المفهوم) .و من هذه الطرائق:
 " أخذ المعنى و إعادة صياغته ،و مثال ذلك قول إبراهيم (أضاع حقوقنا الرجل الموكل بالحراسة)
و المأخوذ من القول الشعبي السائد (حاميها حراميها)"(.)5
يعود إبراهيم من جديد يندد بمن تعلق بالسياسة وحبالها الوهمية التي تودي بالزعماء وممن تبعهم
إلى الهاوية:
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يكككككككا مكككككككن تعلكككككككل بالسياسكككككككة ...منهكككككككا

َصككككككككككككيها الجبككككككككككككار
لطُفككككككككككككت ،و الن ع ِ

مككككككا لطفهككككككا؟ مككككككا اللككككككين ذا ؟ و كلهككككككم

()1

مسكككككككككككتعمرون و كلكككككككككككه اسكككككككككككتعمار

بدأ طوقان حديثه عن السياسة باستخدام أسلوب النداء (يا) ولعله ينتظر جوابا من أحد الزعماء حول
ما يورده من تساؤلت ،وحين لم يلق جوابا صافيا ،يُتبع النداء بأسلوب استفهام متسائال عن السر الذي
يجعل رجالت البالد يتمسكون بعصا السياسة التي سوف تودي بهم نحو وا ٍد سحيق ل يُعرف له قرار،
ويأتي الجواب صريحا من الشاعر كي يُوضح للزعماء ولعامة الشعب بأن السياسة هي لعبة مؤقتة هدفها
تحقيق غايات المستعمر وآماله .ونتيجة لذلك هب الشعراء واألدباء يقاومون هذه السياسات ،وفي مقدمتهم
إبراهيم طوقان الذي اتخذ من لسانه وقلمه سالحا ا يفضح فيه مخططات المستعمر ويكشفها على العلن
بجرأة وشجاعة(.)2
يطلب طوقان من زعماء البالد الكف عن األقوال التي ل تسمن ول تغني من جوع ،فلو كان
القول صادقا ألتبعوه باألفعال التي تثبت صدق انتمائهم و وطنيتهم:
(البحر الخفيف)
هككككككل لككككككديكم سياسككككككة غيككككككر هككككككذا القككككككول يُحيككككككككككككككي فككككككككككككككي النفككككككككككككككوس قواهككككككككككككككا
صكككككككككككك ّكت األلسككككككككككككن المسككككككككككككامع حتككككككككككككى لقيككككككككككت مككككككككككن ضككككككككككجيجكم مككككككككككا كفاهككككككككككا
عككككككككككككرف النككككككككككككاس والمنككككككككككككابر واألقككككككككككككـ الم أفضكككككككككككككككككالكم فهكككككككككككككككككاتوا سكككككككككككككككككواها
كلككككككككككككم بكككككككككككارع بليككككككككككك –بحمكككككككككككد الكككككككككككـ هلل طَككككككككككككككككككككب بحالنككككككككككككككككككككا و دواهككككككككككككككككككككا
غيككككككككككككر أنّ المككككككككككككريض يرقككككككككككككب مككككككككككككنكم هكككككككككككككذه الجرعكككككككككككككة التكككككككككككككي ال يراهكككككككككككككا
كككككككككان أولككككككككى بكككككككككم لككككككككو أنّ مككككككككع القككككككككو ِل فعكككككككككككككككككككاال محمكككككككككككككككككككودة عُقباهكككككككككككككككككككا
َمثَكككككككككككككك ُل القككككككككككككككول ال يؤيّككككككككككككككده الفكككككككككككككك ْع ُل أ اهيكككككككككككككككككككر ال يفكككككككككككككككككككو شكككككككككككككككككككذاها
رجكككككككككككككككى جناهكككككككككككككككا
و هككككككككككككو كالدوحككككككككككككة العقككككككككككككيم :مكككككككككككك ل واخضكككككككككككككككرار وال يُ ّ

()3

يصرح طوقان في هذه األبيات بضرورة ترك الشعارات الرنانة واألقوال التي سئم منها
الشعب إلى اتخاذ إجراءات وأفعال صارمة تُحيي الهمم في النفوس "ويمضي طوقان في هذا
السبيل إلى منتهاه ،فالسماسرة يتساوون مع زعماء البالد تجار الوطنية أبطال البيانات والخطابات
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و الحتجاجات و المظاهرات المشروعة"( .)1فالشاعر كان "من الذين رفدوا الشعر الفلسطيني
بمنهجية الواقع المأساوي و صدق رؤية تسلسل األحداث المتعاقبة ،كتهيئة الوطن من جانب
المحتل لسياسات النزوح بتشجيع من طغمة قيادية متخاذلة كانت تتستر بالوطنية والحزبية كقناع
لتمرير مخططاتها وممارساتها ،عدا عن ذلك رؤيته السياسية الثاقبة التي لم تنل منها نغمات
النسياق لبعض المتربعين على سدة الحكم في السلطة العربية آنذاك"(.)2
تُعد المفارقة المألوفة من المفارقات التي تميزت بها قصائد إبراهيم ،و ذلك في قوله:
مثككككككككككككككل القككككككككككككككول ال يؤيككككككككككككككده الف ْعككككككككككككككـ ُل أ اهيككككككككككككككككككر ال يفككككككككككككككككككو شككككككككككككككككككذاها

3

"و هي مفارقة تشبه (الشيء) موضع السخرية بشيء غاية في النحطاط والرداءة والهبوط"(.)4
بعد أن تعب الشاعر من إلقاء النصائح المتواصلة وحثه الزعماء على الوحدة ،وعدم الركون إلى
السياسة التي ستفرق بينهم و بين عامة الشعب و ستنبذهم بعيدا عن األرض الثابتة التي يمكثون عليها إلى
أرض لم يشهدوا كينونتها وماذا ستخفي لهم في الغد الموعود ،يعود طوقان كالمعلم في صفه وبين تالميذه
يوجه زعماء قومه ويخاطبهم بلسان اآلمر لهم وما عليهم سوى تنفيذ ما يُلقى من أوامر ،يقول في قصيدة
(رثاء الشيخ سعيد الكرمي):
(البحر الخفيف)
أفكككككككككككرغتم مكككككككككككن العكككككككككككدو اللكككككككككككدود؟
و ان كككككروا مككككككا لخصككككككمكم مككككككن جهككككككود
شكككككككككككككاد أركانكككككككككككككه بعكككككككككككككزم وطيكككككككككككككد
مشككككككككككمخرا علككككككككككى رفككككككككككات الجككككككككككدود
و شككككككككككككككقا  ،و ذلككككككككككككككة ،و هجككككككككككككككود
ذات عكككككككككككن نكككككككككككافع عمكككككككككككيم مجيكككككككككككد
()5
ضككككككككككلت فوقهككككككككككا حيككككككككككاة العبيككككككككككد
فُ ّ

مككككككككا لكككككككككم بعضكككككككككم يمككككككككز بعضككككككككا
اذهبككككككوا فككككككي الككككككب د طككككككوال و عرضككككككا
و المسككككككككوا باليككككككككدين صككككككككرحا منيعككككككككا
شكككككككككككاده فكككككككككككو مجكككككككككككدكم ،و بنكككككككككككاه
كككككككككل هككككككككذا اسككككككككتفاده بككككككككين فوضككككككككى
واشكككككككككتغال بالترهكككككككككات و حكككككككككب الكككككككككـ
شككككككككككككككككككهد هللا أن تلكككككككككككككككككك حيككككككككككككككككككاة
و

 1إسماعيل ،عبد هللا:إبراهيم طوقان في ذكراه الثانية و األربعين،قراءة في شعره الوطني ،مجلة الفجر األدبي ،آب/أيلول  ،1983ع،36/35
ص.41
 2برزق ،مروان محمد :الشاعر إبراهيم طوقان يملك نبوءة التشرد و النكبة ،مجلة الموقف العربي ،ص .140
 3طوقان ،إبراهيم :الديوان.56 ،
 4طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .116
 5المصدر السابق ،ص .166
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فالشاعر ينظر إلى ما توصلت له هذه األحزاب السياسية من خالفات ونزاعات أودت بالوطن إلى
الهاوية ،فبدلا من إخماد نار النزاع والفرقة ،أخذ بعضهم بإضرامها من جديد ،ما تسبب في إحباط طوقان،
ودفعه إلى كشف ما يجري وتنبيه الشعب وتعرية الخونة (.)1
وفي ختام هذا القسم نستنتج بأن الزعامات التقليدية كانت من أهم عوامل التواطؤ مع النتداب
وضياع الوطن ،فكانت سببا ا من أسباب النظرة التشاؤمية لدى طوقان ،ألن سعيه لتغييرهم وتوجيههم لم
يج ِد نفعا في تعديل بوصلة قلوبهم المليئة بالشحناء وحب المناصب واهتمامهم بأمورهم الخاصة على
حساب العامة المتعلقة بقضايا األرض ،كما أن انطواء هذه الطبقة على بعضها بعضا ا واهتمامها بأمورها
الشخصية التي ل تتجاوز الحصول على عضوية مجلس بلدي أو مركز حزبي وإهمالهم فئات المجتمع
األخرى كافة ،أدى إلى غطرستهم وعدم احتواء القضايا المهمة على الساحة ،وكأنما أصابهم العمى ،فلم
يبصروا إل السياسة الممنهجة التي وضعها لهم النتداب ،فما باتوا يحلمون إل بأمور جسدت أهدافا
لالنتداب والصهيونية ،آلت إلى ضياع األرض و تهجير ساكنيها.

 1ينظر:الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .84
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رابعا :الزعامات العربية
كان إبراهيم طوقان فطنا ا ومدركا ا لما سيحدث على الساحة الفلسطينية خاصة ،وعلى الساحة
العربية بشكل عام ،فكان النداء ينطوي تحت راية األمة العربية جمعاء ،وكأن هذا النداء يتجدد فينا كل
عام ليذكرنا أن األعداء يحيكون لنا المكائد في كل زمان ومكان" ،وبذلقة و رشاقة ،كان إبراهيم يتغلغل
بقلمه إلى صميم األشياء فيزيح عنها الستر ،ويبين ما خفى وراءه من حقائق مرة ،ويا لها من مرارة
يرسلها في شعره متألما (لمظاهر العبث) التي كان يراها تغلب على ميول األمة"(:)1
(البحر الوافر)
تشكككككككككيب لهولكككككككككه سكككككككككود النواصكككككككككي
ص
بغيكككككككككر م كككككككككاهر العبكككككككككث الرخكككككككككا ِ
()2
و سككككككككار حديثككككككككه بككككككككين األقاصككككككككي

أمامكككككككككككك أيهككككككككككككا العربككككككككككككي يكككككككككككككوم
و أنككككككككككت ،كمككككككككككا عهككككككككككدت ال تبككككككككككالي
مصككككككككككير بككككككككككات يلمسككككككككككه األدانككككككككككي

فها هي فلسطين قد ضاعت كما تنبأ شاعرنا بذلك وأصبح الشعب مشرداا في بقاع األرض قاطبة،
فمسيرة الضياع لم تقتصر على أرض فلسطين وحدها ،بل شمل ذلك البالد العربية المجاورة ،فما زالت
رواية الخضوع والذل مستمرة وأصبحنا نتوق ليوم نتنفس فيه عبق الحرية ومذاق النتصار األزلي.
"وإبراهيم ل يلوم اإلنكليز على أفعالهم التي تؤول إلى تأمين مصلحتهم ما داموا أقوياء! فالقوي ل ينحني
إل أمام القوة! و لكنه يلوم العرب الذين يخدعون أنفسهم حينما يظنون أن الضعيف يستطيع أن ينال من
القوي حقا من طريق المسالمة (السياسة)".3
و لعل من األسباب التي أدت بالشعب الفلسطيني إلى عدم رد الكارثة أو منعها غياب الحاضنة
العربية التي وقفت موقف المتفرج على ما ألم بالشعب الفلسطيني من ظلم و اضطهاد ،وعدم إمداد الثوار
الفلسطينيين بالسالح والخبرة والتدريب ،موقفهما هذا تجاه فلسطين أدى إلى هيمنة قوى الستعمار على
كثير من أقطار الوطن العربي ،واتخاذ األنظمة العربية موقفا ا محايداا من ثورة  ،1936ساعد في إجهاض
الثورة مع المستعمر البريطاني (.)4

 1الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .27
 2طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .87
 3الملثم ،البدوي :الوطن في شعر إبراهيم طوقان ،ص .66
 4ينظر:طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .26
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احتضن شعر إبراهيم طوقان العديد من القادة العرب والشعراء وغيرهم ممن تربعوا على منصة
الهتمام الخاصة بالشاعر وكان لهم دور بارز على مستوى الوطن العربي ،ومن هؤلء المناضلين الملك
الحسين بن علي الذي قال فيه:
(البحر الخفيف)
رحمكككككككككككككككككككة هللا عليكككككككككككككككككككه إنككككككككككككككككككككه

غالكككككككككككه اليككككككككككك س ،و ككككككككككككان األمككككككككككك

ويكككككككككككككا قكككككككككككككوم خكككككككككككككذلوه بعكككككككككككككدما

أخككككككككككككككككذوا الميثككككككككككككككككا ّأال يَخكككككككككككككككك ُذال

شكككككككككككيمة الغكككككككككككدر بمكككككككككككن ينصكككككككككككرهم

ذهبكككككككككت يكككككككككا (ابكككككككككن علكككككككككي) مكككككككككث

آل بيكككككككككت المصكككككككككطفى لكككككككككم تبرحكككككككككوا

تَكككككككك ِردون المككككككككوت فككككككككي مكككككككك ّل ال ُعكككككككك
تُشكككككككبه الكككككككك س التكككككككي فكككككككي ككككككككرب

ككككككككادت الكككككككك س التكككككككي فكككككككي قبكككككككرص

()1

يتبين لنا في األبيات السابقة ،أن إبراهيم لم ينس المناضلين من بني هاشم ،الذين سجلوا دوراا فاعالا
في سبيل عزة العرب واستقالل بالدهم .فقد رثى طوقان الحسين بن علي( )2الذي غدر به اإلنجليز ونفوه
إلى قبرص في عام  ،1925وغالبا ما كان إبراهيم يستغل مقطوعاته الرثائية ليذكر بقضية فلسطين
وبأحوال البالد غير المطمئنة (.)3
ولعل الدور البارز لهذا الزعيم العربي تمثل "على الصعيد العربي ،فقد اتخذت مباحثات اإلنجليز
مع الشريف حسين في مكة طابعا مغايرا تتمثل في الوقيعة بين الشريف وتركيا عن طريق تزوير وثائق
تثبت تدبير السلطات التركية لغتياله وأولده من جهة ،وبالتلويح لوعود خالبة إلنشاء خالفة عربية
يتزعمها الشريف حسين نفسه إذا ساندهم ضد تركيا من جهة أخرى"( .)4ولكي يأخذ الستعمار شكالا
شرعيا ا أمام الشعوب ،بدأت الدول الستعمارية بتنصيب األنظمة على هذه الشعوب لتحقيق أهدافها التي
تمثلت في اآلتي:
السيطرة على الثروات.-تهجير اليهود العرب و غير العرب إلى فلسطين

 1طوقان ،إبراهيم :الديوان ،ص .176
 2يوم الخميس الموافق  18حزيران  1925نزل (الحسين بن علي) إلى البارجة (دلهي) فأبحرت به إلى قبرص فنزل في ليماسول يوم  22منه
وأمضى في المنفى ست سنوات .وفي  3حزيران  1931اختاره الباري تعالى إلى الرفيق األعلى وفي اليوم التالي ُنقل جثمانه إلى القدس و دُفن
بجوار الحرم الشريف.
 3ينظر:الملثم ،البدوي :إبراهيم طوقان في وطنياته و وجدانياته ،ص .75،77
 4طه،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص.19
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تجهيل الشعوب العربيةمحاصرة حركات التحررتعميق التجزئة العربية.)1(.ظل شاعرنا وفيا للقائد الحسين بن علي ،ومما يدل على ذلك إنشاء قصيدة بحقه في ذكرى وفاته
بعنوان (أطلقي ذاك العيارا) ،وكأن الخطاب في هذه القصيدة جاء لشحذ همة األمة العربية وضرورة
التصدي للمستعمر البريطاني بكل ما أوتوه من قوة ،يقول فيها:
(مجزوء الرمل)
احشكككككككككككدي البيكككككككككككد أسكككككككككككودا

و امكككككككككك ي الشككككككككككام حقككككككككككودا

و وعككككككككككككككككككودا و عهككككككككككككككككككودا

وبنكككككككككككككككككككككككودا و بنكككككككككككككككككككككككودا
أطلقككككككي ذا العيككككككارا

المنايككككككككككككككككككككككككا تتبككككككككككككككككككككككككارى

واألمكككككككككككككككككككككان ّي الكبكككككككككككككككككككككارا

طبقككككككككككككككي األرض انتصككككككككككككككارا

و اعتككككككككككككككككزا ا و افتخككككككككككككككككارا
أطلقككككككي ذا العيككككككارا
()2

ي
اغككككككككككككدري غككككككككككككدر القككككككككككككو ّ

بالحسكككككككككككين بكككككككككككن علكككككككككككي

ت بالخككككككككككككك ّل الكككككككككككككوفي
لسككككككككككككك ِ

للحليككككككككككككككككككككككا العربككككككككككككككككككككككي
فككام ي التككاريخ عككارا

أُمتككككككككككككي قَكككككككككككك ْد ِ اصككككككككككككطبارا

فككككككككككككاطلبي العككككككككككككز ابتككككككككككككدارا

و خككككككككككذي المجككككككككككد اقتسككككككككككارا

هكككككككككاجني الماضكككككككككي ادّككككككككككارا
أطلقي ذا العيارا؟

 1ينظر:طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .19
 2الضمير يعود إلى بريطانيا العظمى.
 3طوقان ،إبراهيم :الديوان ،ص .62
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()3

و ليس ببعيد أن تكون قصيدة (أمتي) لعمر أبو ريشة كاملة انبجست من قصيدة إبراهيم (أطلقي ذاك
العيارا) والتي بدأها بقوله:
(بحر الرمل)
منبككككككككككككككككر للسككككككككككككككككيا أو للقلككككككككككككككككم

كككككككككم
أمتككككككككككي ،هككككككككككل لكككككككككك بككككككككككين األمك ِ

()1

يطوف بنا شاعرنا إبراهيم في كل بقاع الوطن العربي ،لينتقي من األبطال من يمدحه ويفتخر به
ليكون رمزا وقدوة لغيره من الزعماء السلبيين الذين لم يخدموا سوى الكراسي على حساب الوطن ،ومن
هؤلء األبطال الذين ذكرهم في شعره القائد عبد الكريم الخطابي(:)2
(مجزوء الخفيف)
فكككككككككي ثنايكككككككككا العجكككككككككاج

و التحكككككككككككام السكككككككككككيوف

بينمككككككككككككككا الجكككككككككككككك ّو داج

و المنايكككككككككككككا تطكككككككككككككوف

يتهككككككككككككككككادى نسككككككككككككككككيم

فيككككككككك ِه أ ككككككككككى سككككككككك م

نحكككككككو (عبكككككككد الككككككككريم)

األميككككككككككككككككر ال ُهمككككككككككككككككام

ريفنككككككككككككككككككا غابنككككككككككككككككككا نحككككككككن فيككككككككه األسككككككككود ريفنكككككككككككككككككا نحميكككككككككككككككككه
كلنكككككككككككككككككككا يعجكككككككككككككككككككب

ب
بفتككككككككككككككككى المغككككككككككككككككر ِ

كلنكككككككككككككككككككا يطكككككككككككككككككككرب

النتصكككككككككككككككار األبكككككككككككككككي

أيكككككككككن جكككككككككيش العكككككككككدا

إن دعككككككككككككككا للجهككككككككككككككاد

أصكككككككككككككككبحوا أعبُكككككككككككككككدا

بالسككككككككككككيوف الحككككككككككككداد

ريفنككككككككككككككككككا غابنككككككككككككككككككا نحككككككككن فيككككككككه األسككككككككود ريفنككككككككككككككا نحميككككككككككككككه

()3

جاء نشيد عبد الكريم الذي تغنى به الشاعر "في الثورة التي أضرم نارها وأجج أوارها ،عام
1924م بطل المغرب العربي األمير عبد الكريم الخطابي ،وشنها غارة شعواء على دولتي البغي فرنسا

 1أبو ريشة ،عمر :الديوان ،ص .7
 )1962-1882( 2بطل ثورة ا لريف المغربي ضد االستعمار اإلسباني ثم الفرنسي للمغرب العربي ،ينتمي ألسرة متدينة ،والده عبد الكريم ،درس
في فاس و تخرج كأحد علمائها البارزين و تقلد منصب القضاء في المغرب .سجن األب في أحد السجون اإلسبانية لمناهضته االستعمار و
تحريضه على االستقالل عن إسبانيا .انظر :ضاهر ،زكي :أشهر القادة السياسيين من يوليوس قيصر إلى جمال عبد الناصر ،ط ،2دار الحسام،
بيروت ،1992 ،ص .57
 3طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .194
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وإسبانيا ،تسابقت كبريات صحف العالم إلى نشر أخبارها ،وصنف بعضهم الكتب والروايات في وصف
بطولت المناضل العربي وجرأته ووقوفه في وجه الستعمار ،فنظم إبراهيم (نشيد بطل الريف) مفاخراا
بالبطل الحالحل الذي صفع الظلم وأفزع الظالمين بحفنة من المناضلين المؤمنين"( .)1فقد كان طوقان
يطالع الصحف العربية والعالمية ويتتبع أخبار الثورة في دول شمال أفريقيا ضد المستعمرين الفرنسيين
واإلسبانيين ،وكان مستبشراا بدور الزعيم العربي الذي يقود شعبه إلى التحرر والستقالل ورفض الذل
والعبودية ،مما دفعه إلى كتابة قصائده الحماسية التي أثرت في نفوس الشباب العربي في كل من مصر
وسوريا ولبنان.)2(.
ومن الشعراء العرب الذين وضعهم إبراهيم في منزلة القادة األفذاذ وأعجب بهم وبشعرهم الشاعر
المصري أحمد شوقي ،فقد وجه شاعرنا رسالة إلى شوقي في قصيدته (حطين) كان مضمونها حثه على
بث الوعي في الشعوب وشباب األمة من خالل شعره ،والتنبيه من الغفلة الوطنية وعدم التسليم لالستعمار
البريطاني والحركة الصهيونية ،وقد "نظمها إبراهيم يوم عزم أمير الشعراء المرحوم أحمد شوقي بك
على زيارة فلسطين وأخذ األدباء يعدون العدة إلقامة مهرجان له .و لكن الزيارة لم تتم .و قد رمى إبراهيم
من وراء هذه القصيدة إلى إثارة أمير الشعراء لينظم شعرا في فلسطين وفي قضيتها"(:)3
(مجزوء الكامل)
أهككككككككككككككككككك بكككككككككككككككككككرب المهرجكككككككككككككككككككان

أهككككككككككككككككككككك بنابغكككككككككككككككككككككة البيكككككككككككككككككككككان

ملكككككككككككككككككك القلككككككككككككككككككوب المسككككككككككككككككككتقل

بعرشكككككككككككككككككككككككككها ،و الصكككككككككككككككككككككككككولجان

أهكككككككككككك (بشككككككككككككوقي) شككككككككككككاعر ا ْلككككككككككككـ

فُصككككككككككككككحى و معجككككككككككككككزة البيككككككككككككككان

()4

استهل طوقان قصيدته بمدح الشاعر أحمد شوقي تمهيدا لمواضيع أخرى سوف يطرحها على المأل،
لستثارة اإلحساس المرهف لدى الشاعر شوقي وشحذ همته وشعره لصالح األمة .فقد كانت هذه الزيارة
ستعقد عام 1928م وهدف الشاعر من ورائها إلى إثارة مشاعر شوقي لينظم شعرا في فلسطين وفي
()5

يرو التاريخ أظلم منها قضية.
قضيتها التي لم ِ

 1الملثم ،البدوي :الوطن في شعر إبراهيم طوقان ،ص .27
 2ينظر:الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .87 ،86
 3طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .67
 4المصدر السابق ،ص .67
 5انظر :الملثم ،البدوي ،إبراهيم طوقان في وطنياته و وجدانياته ،ص .26 ،25
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ثم يُكمل شاعرنا ما بدأ به ويجلب ذكريات من عبق التاريخ الذهبي الذي سطر فيه المسلمون أسمى
البطولت حينما تمسكوا بالمبادئ والقيم األصيلة ،وينبش هذا التاريخ لينير الذاكرة من جديد لالعتزاز
باألبطال ،ومنهم األسطورة المسلم صالح الدين األيوبي ،فيقول:
(مجزوء الكامل)
عككككككككككككك ّرج علكككككككككككككى حطكككككككككككككين ْ
واخكككككككككككككـ

ككككككككج قلبككككككككك مكككككككككا شكككككككككجاني
شكككككككككع يُشك ِ

و ان ككككككككككككر هنالككككككككككككك هككككككككككككل تكككككككككككككرى

كككككككككان
آثككككككككككار (يوسككككككككككا)( )1فككككككككككي المكك
ِ

الكككككككككككككككدين) َرب

()2

أيقِككككككككككككككك (صككككككككككككككك

ب التككككككككككككاج و السككككككككككككيا اليمككككككككككككاني
ِ

فإبراهيم يتمنى من شوقي أن يستثير همم الشباب من خالل شعره ،للبحث عن قائد هُمام بين الجموع
يتمثل بشخصية القائد صالح الدين ،فقد غدونا في زمن نحتاج فيه إلى أمثاله األفذاذ لقلة السالكين في
طريق النتماء واإلخالص الوطني.
و يأتي طوقان بالمبررات التي تدعوه دوما إلى لم شمل األمة وإعادة صياغتها على الوحدة الوطنية
من جديد ،للتحذير من الخطر الذي سيتدفق إليها من (األشعبين) اللذين تمثال بالنتداب البريطاني والحركة
الصهيونية حينما قال مخاطبا الشاعر أحمد شوقي:
(مجزوء الكامل)
ذهكككككككككككككككككككب الكككككككككككككككككككذين عهكككككككككككككككككككدتهم

ال يصكككككككككككككككبرون علكككككككككككككككى الهكككككككككككككككوان

فكككككككككككككي مصكككككككككككككر يطمكككككككككككككع أشكككككككككككككعب

()3

و هنكككككككككككككككككا تبككككككككككككككككك َّدى أشكككككككككككككككككعبان

كان لمصر مكانة كبيرة لدى شاعرنا ،فقد احترم مثقفي شعبها من القادة والشعراء ،و قد كان لها
"نصيب كبير في شعر إبراهيم طوقان ،مصر التي أحبها فقد أكثر من ذكرها في شعره ،فحزن لحزنها،
وفرح لفرحها وانتصاراتها ،وعندما توفي (سعد زغلول) حزن شاعرنا ،وانطلق من عقاله ،فقال قصيدته
الدالية بعنوان (سر الخلود) يمجد زعيم مصر ،و باعث نهضتها ،و قد جاءت القصيدة مفعمة بالعواطف و
الحب ،و قد بدأها بذكر سعد زغلول"(.)4

 1يوسف :يوسف بن أيوب الملقب بصالح الدين األيوبي.
 2طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .68
 3المصدر السابق ،ص .70
 4الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .87
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(بحر الكامل)
هكككل ككككان سكككعد كمكككا علمنكككا فكككي الكككورى

فيمكككككككككوت؟ كككككككككك  ،إن سكككككككككعد ألوحكككككككككد

هبكككككككككت عواصكككككككككا نعيكككككككككه مصكككككككككرية

فكككككككككككك ذا بهككككككككككككا شككككككككككككرقية ...تتمككككككككككككرد

فجعكككككككت بنكككككككو مصكككككككر بفقكككككككد عيمهكككككككا

هللا أكبكككككككككككككككككككككككككر أي أروع تفقكككككككككككككككككككككككككد

يكككككا سكككككعد يكككككا بكككككن النيكككككل رنكككككق مكككككاءه

ثككككككككك ُل البنككككككككين وهككككككككل كسككككككككعد يولككككككككد

مصكككككككر التككككككككي فقكككككككدت قلككككككككب خككككككككافق

()1

و الشككككككككر أضككككككككلعه التككككككككي تتوقككككككككد

كان سعد زغلول "أول رئيس لوزارة شعبية بعد الستقالل ،وأول زعيم مصري ألقى خطبة العرش
األولى حين افتتح الملك فؤاد البرلمان في  15مارس سنة  .1924تولى رئاسة مجلس النواب حتى توفي
في  23أغسطس سنة  1927وهو في السابعة و الستين من عمره"(.)2
يكمل شاعرنا مادحا ا بطولة سعد زغلول ومتأثراا لفراقه أرض مصر ،ألن فقدانه خسارة لمصر
والعالم العربي وألحرار العالم أجمع:
(بحر الكامل)
يكككككككا سكككككككعد شككككككك ن و البطولكككككككة إنهكككككككا

تجثككككككككو لككككككككدي و أنككككككككت أنككككككككت السككككككككيد

هللا فكككككككككي سكككككككككبع و سكككككككككتين انطكككككككككوت

و المككككككككوت مضككككككككاء العزيمككككككككة يطككككككككرد

يكككككككا حسكككككككرتاهُ علكككككككى الكككككككب د يقيمهكككككككا

غككككككككككدر المنيككككككككككة بككككككككككالرئيس ويقعككككككككككد

فراتهككككككككا فككككككككرات مصككككككككر تصككككككككدّعت

مككككككككككن هككككككككككولهن قلوبنككككككككككا و األكبُككككككككككد

3

السير التي سطرها
ما زالت جولة شاعرنا الذهبية حول الوطن العربي مستمرة لصطياد أروع ِ
القادة والزعماء العرب آنذاك ،وهذه المرة من العراق الشقيق ،فقد رثى إبراهيم عبد المحسن الكاظمي في
قصيدته (رثاء أبي المكارم):
(بحر الوافر)
ُم َهكككككككك ّذباتِ ( )4لككككككككم تصككككككككقل بتهككككككككذيب

(أبككككا المكككككارم) قككككم فككككي الحفككككل مككككرتج

()5

 1الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره .88 ،87 ،
 2العقاد ،عباس محمود :سعد زغلول زعيم الثورة ،ط ،1بيت الياسمين للنشر و التوزيع ،القاهرة ،2017 ،ص .14
 3الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص.88
 4ينظر :إبن منظور :لسان العرب،ج ،1مادة هذب ،المهذب من الرجال :المُخلص النقي من العيوب ،ورج ٌل مهذب أي نقي األخالق ،ص .782
 5كان الشاعر الكاظمي رحمه هللا يرتجل الشعر ارتجاال كلما عنّ له.

40

و أضككككككككرم النككككككككار إن القككككككككوم هامككككككككدة

قلككككككككوبهم ،ذل قلككككككككب غيككككككككر مشككككككككبوب

و انفككككككخ إبككككككاء فككككككي آنككككككافهم غضككككككبا

فقككككككككككد تحككككككككككر أصككككككككككنام المحاريككككككككككب

تم ّككككككن الكككككذل مكككككن قكككككومي فككككك عجكككككب

ّأال يبكككككككككككككككالوا بتقريكككككككككككككككع و ت نيكككككككككككككككب

مكككا أشكككرف العكككذر لكككو أن الكككوغى نثكككرت

أشككككككك ءهم بكككككككين مطعكككككككون و محكككككككروب

لكككككككن دهككككككتهم أسككككككاليب العككككككداة و هككككككم

سكككككاهون الهكككككون عكككككن تلككككك األسكككككاليب

و يقنعكككككككككككككككون بمبكككككككككككككككذول يل ّوحكككككككككككككككه

()1

مسككككككككككتعمروهم بتعبيككككككككككد و تقريككككككككككب

ففي "عام 1935م ،فجعت (الضاد) أم اللغات بشاعرها الفذ المرحوم عبد المحسن الكاظمي(،)2
فأقيمت في يافا تخليدا لذكراه حفلة تأبين كبرى كان من خطبائها المرحومون :إسعاف النشاشيبي وإبراهيم
عبد القادر المازني وأسعد داغر والشاعر (أبو سلمى)( ،)3وفيها تال إبراهيم مرثية"(.)4
كما قد عتب إبراهيم طوقان على العديد من الشعراء العرب الذين تأثروا بقضايا ضربت العالم
ولم يتأثروا بقضية فلسطين السجينة بين فوهات الظلم الستعماري والكيد الصهيوني ،فهو عاتب على
"حافظ إبراهيم الذي هزته أحداث هنا وهناك حتى فاضت أحزانه على زلزال اليابان ،ولم يحرك شاعريته
زلزال عربي على حدود مصر ،زلزال المستعمر والمحتل في فلسطين ،وعاتب أيضا على خليل مطران
الذي أثاره نيرون ،ولم يثر ظلم الصهاينة شعره وحنقه ،لقد أثار طوقان موقف شوقي وحافظ و مطران
وغيرهم من الشعراء إل أنه تحدث عن هؤلء كنموذج لشعراء يعاصرون الحدث الفلسطيني ول تهتز
جوارحهم وأشعارهم له"(.)5
في هذا النطاق ل ننسى القادة الشرفاء داخل الوطن الذين سطروا أروع المواقف البطولية أثناء
حياتهم ورفضوا الستكانة والذل للمستعمر وسياسته الظالمة ،ومنهم من تناولهم إبراهيم طوقان في شعره
كالشيخ عبد القادر المظفر الذي حُكم عليه بالسجن أربعة شهور بسبب رفضه توقيع الكفالة ،ول تغيب عن
أذهاننا صورة القادة الثالثة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن في قصيدة (الثالثاء الحمراء) وهم
محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي .وقد أعجب طوقان بشخصية الزعيم الهندي (غاندي) وموقفه

 1طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .168 ،167
 2من فحول الشعراء العراقيين ولد في عام  1870و هتف بذكر الحرية في رسائل ألفها و قصائد نظمها ،فأصابه ما يصيب دعاة الحرية في بالد
االستبداد من كيد و أذى ،و حاق به من الخطر من كل جانب فالذ بالوكالة اإليرانية في بغداد وهاجر من وطنه ،العراق ،عام  1897إلى إيران و
الهند و انتهى به المطاف إلى القاهرة عام  1899و توفي فيها عام  1935و هو آية ف ارتجال الشعر الجيد.
 3الشاعر الفلسطيني عبد الكريم الكرمي
 4الملثم ،البدوي :الوطن في شعر إبراهيم طوقان ،ص .83
 5الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .89
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الصارم من النتداب البريطاني في بالده ورفضه للذل والخضوع ،يقول الشاعر في قصيدة (اشتروا
األرض تشتريكم من الضيم):
(بحر الخفيف)
حبكككككككككذا لكككككككككو يصكككككككككوم منكككككككككا عكككككككككيم

مثككككككل (غنككككككدي) عسككككككى يُفيككككككد صككككككيامه

ال يصكككككم عكككككن طعامكككككه ...فكككككي فلسكككككطين

يمكككككككككككوت الكككككككككككزعيم لكككككككككككوال طعامكككككككككككه

ليصككككككككم عككككككككن مبيعككككككككه األرض يحفكككككككك

بقعككككككككككة تسكككككككككككتريا فيهككككككككككا ع امكككككككككككه
غيكككككككككور يُنهكككككككككى إليهكككككككككا اهتمامكككككككككه

بككككككار هللا فككككككي حككككككريص علككككككى األرض

()1

يعقد طوقان مقارنة بين الزعماء العرب الذين اعتادوا على القول والشعارات الرنانة وغاندي
الزعيم الهندي الذي يقول ويفعل ،و يدعو الشاعر زعماء بالده إلى القتداء بغاندي الذي نذر أن يصوم
مدى الحياة إن لم تُغير بريطانيا سياستها الممنهجة في بالده( .)2وقد قيلت هذه القصيدة "حين أنشئ
صندوق األمة سنة 1932م إلنقاذ أراضي فلسطين من البيع لليهود ،وحقيقة األمر أن إبراهيم لم يكن
مقتنعا بالقائمين على هذا المشروع ،فنظم هذه القصيدة ،و ربما ندم على نظمها كما ورد في كتاباته،
ونُشرت في جريدة فلسطين بإمضاء أبو جعفر"(.)3
كان إبراهيم يمتلك سالحا قويا في توحيد السواعد ،فإضافة إلى القصائد التي شكلت نموذجا حيا
للدفاع عن الوطن ،و بث روح النخوة في قلوب أهل العروبة ،ل نستطيع أن ننكر دور النشيد الوطني الذي
حرص إبراهيم على انتشاره ،فقد حمل هم األمة العربية ،وتكفل ببث قصائد الوعي والوطنية في نفوس
العرب ،فكان أسلوب األناشيد من األساليب الناجحة والتي لقت إقبالا لدى فئة الشباب ،والتي ما زلنا
نرددها إلى يومنا هذا( ،)4و من األمثلة على األناشيد الرائعة التي احتوت عليها جعبة شاعرنا صاحب
الذاكرة اليقظة نشيد (موطني) والذي استهله بهذه الكلمات:
مكككككككككككككككككوطني الج ك ل و الجمككال و السككناء و البهككاء فكككككككي ربكككككككا
و الحياة و النجاة و الهنككاء و الرجككاء فككككككي هكككككككوا
هككككككككككككككككككككككل أرا
سكككككككالما منعمكككككككا و غانمككككككا مكرمككككككا
 1طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .53
 2الملثم ،البدوي :إبراهيم طوقان في وطنياته و وجدانياته ،ص .68 ،67
 3الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .313
 4شراب ،محمد حسن :شعراء فلسطين في العصر الحديث ،ص .24
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هككككككككككككككككككككككل أرا

فكككككككككككككي عككككككككككككك

تبلككككككك السكككككككما
مكككككككككككككككككككوطني

()1

مما سبق ،يتضح لنا دور الزعامات العربية وموقفهم من قضية فلسطين ،فمنهم من كان يُمثل
القدوة في بالده و لم يستسلم لهوان المستعمر وذله فكان نموذجا ا إيجابيا ا لدى طوقان في اتخاذه قدوة في
صنع القرارات الوطنية الداخلية ،وبعضهم اآلخر لم يخدم القضية الفلسطينية بكلمة واحدة ولم يسجل موقفا ا
مشرفا ا يشهد له تضامنه مع قضية فلسطين بعد رحيله ،وربما يرجع ذلك إلى الخوف والسيطرة الخارجية
للبالد العربية الواقعة تحت الحكم البريطاني وسياسته الطاغية فيها ،فالشعراء الذين لم يكتبوا قصائد تؤيد
القضية الفلسطينية وتدافع عنها –وخاصة المصريين منهم -كانوا يعيشون في مصر تحت الحكم
البريطاني ،ونصل في نهاية المطاف إلى نتيجة حتمية في أن من يصدق األجنبي سوف يخسر خسارة
عظيمة في النهاية ،ولو عقدنا مقارنة بين واقع األمس أيام طوقان والنتداب البريطاني وواقع اليوم
ووعود أمريكا وإسرائيل لوجدناه مشابها إلى حد كبير ،حيث أصبح الشعب يُعاني من خسارة تلو األخرى
سواء في مجال الحقوق الشخصية وعيشه كمواطن ينتمي لفلسطين التاريخية أو حق في األرض وتقرير
المصير.

 1المصدر السابق ،ص .191
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خامسا :السماسرة
ابتُليت فلسطين بفئة مارقة من الشعب تمثلت بالدللين والسماسرة ،الذين كانوا كالشوكة القاسية التي
طعنت خاصرة الوطن والشعب العربي الفلسطيني من أجل إرضاء رغباتها ،غير آبهة بما يؤول إليه
الوطن من خراب وضياع يهوي به نحو الفناء ،فها هو شاعرنا يعرفنا على هذه الفئة التي باعت كرامتها
من خالل قصيدة يوجهها إليهم حيث يستثنيهم من الوطنية في قصيدة (إلى بائعي البالد):
(البحر البسيط)
بككككككاعوا الككككككب د إلككككككى أعككككككدائهم طمعكككككككا

بالمككككككككال لكنمككككككككا أوطككككككككانهم بككككككككاعوا...

قكككككد يُعكككككذرون لكككككو أن الجكككككوع أرغمهكككككم

و هللا مككككككا عطشككككككوا يومككككككا وال جككككككاعوا

و بُلغككككككة العككككككا ِر عنككككككد الجككككككوع تلف هككككككا

نفككككككس لهككككككا عكككككككن قبككككككول العكككككككار ردّاع

تلكككك الككككب د إذا قلككككت :اسككككمها وطككككن

ال يفهمكككككككون ،و دون الفَهكككككككم أطمكككككككاع

()1

يصور الشاعر األخطار المتوقع حصولها إذا ما ظل معظم المارقين من السماسرة يبيعون األراضي،
وهم بذلك يشكلون عونا ا للعدو من خالل تحقيق مطالبه وأطماعه ،)2( .فقد كان السماسرة "هما ا ثقيالا على
إبراهيم طوقان ،فقام ينشد قصائد لهبة تمور بالغضب الشديد عليهم ويعريهم ويذكرهم بمطامعهم ،وأن
هذا الذهب الالمع ل يكون إل دماراا ألن العدو سوف يستولي على األوطان إن استمر هذا الحال"(.)3
فطوقان على صراع مستمر مع هذه الفئة من أصحاب النفوس الخربة يُقرعها باستمرار ،فقد عمدت
المؤسسة الصهيونية من خاللهم إلى الستيالء على األرض الفلسطينية بشتى السُّبل

(.)4

نالحظ في البيتين األول والثالث اشتمالهما على نوع من أنواع السخرية والمفارقة التي امتاز بهما
شعر إبراهيم طوقان وهي السخرية من صاحب الفعل أو من الفعل أو من الواقع ،عن طريق الضحك منه،
أو التهكم عليه ،أو التقليل من شأنه ،أو إبراز المفارقة الكامنة فيه ،من خالل المفارقة اللفظية أو توجيه
النصيحة ألن يستمر في عمله قناعةا بأنه لن يتراجع أو ألنه حالة ميئوس منها أو من خالل المبالغة
(.)5

والتهويل والتضخيم

 1طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .51
 2ينظر:الملثم ،البدوي :الوطن في شعر إبراهيم طوقان ،ص .71
 3الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .329
 4ينظر :أبو خشان ،عبد الكريم :األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان ،مجلة الشعراء ،صيف  ،1998ص .131
 5انظر :د.سي.ميويك :المفارقة و صفاتها ،ص .68 ،67
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يعقد إبراهيم في األبيات الالحقة من القصيدة ذاتها مقارنة بين الفالح الفلسطيني الذي عشق األرض
وعشقته و ذاك اليهودي الذي تستنكر األرض هويته وتبقيه غريبا منبوذا عنها ،ويوجه الشاعر النصيحة
تلو األخرى لهؤلء السماسرة علهم يستيقظون من سبات أحالمهم الرديئة:
(بحر البسيط)
أعككككككداؤنا ،منككككككذ أن كككككككانوا( ،صككككككيارفة)

و نحككككككن ،منككككككذ هبطنككككككا األرض ( ،راعُ)

 ،بككككل رجعككككت

إلكككككككى اليهكككككككود بككككككككم قربكككككككى و أطبكككككككا ُع

يككككككا بككككككائع األرض لكككككككم تحفككككككل بعاقبكككككككة

وال تعلمكككككككككككككت أن الخصكككككككككككككم خكككككككككككككدّا ُع

لقكككككد جنيكككككت علكككككى األحفكككككاد ،وا لهفكككككي

و هككككككككم عبيككككككككد ،و ُخككككككككدّام ،و أتبككككككككاعُ!

وغككككككككك ّر الكككككككككذهب اللمكككككككككاع تحكككككككككر ه

إن السككككككككككراب كمككككككككككا تدريككككككككككه ل ّمككككككككككا ُع

ف ّكككككككر بموتكككككك فككككككي أرض نشكككككك ت بهككككككا

()1

لككككم تعكسككككوا آيككككة الخكككك

و اتكككككر لقبكككككر أرضكككككا طولهكككككا بكككككا ُع

يواصل إبراهيم تصوير الواقع الذي ينتظر البالد من وراء البيع ،ويحذر قومه من الشر الذي سيلتهم
األخضر واليابس ،وإن "تسميته لهم (ببائعي البالد) تتجاوز مجرد التعريض بفعل شائن أقدمت عليه
شرذمة من الناس ،إنه يصفهم بمخالفة الطبيعة التي فطروا عليها ،ويخرجهم بالتالي من حظيرة (نحن)
الفلسطينية والعربية ،وذلك حين يصنف معسكر األعداء (اليهود) بأنهم (صيارفة) ول يعرفون األرض إل
إذا كانت في نهاية المطاف مصدراا لتحصيل الذهب والثروة ،وفي المقابل فإن (نحن) الفلسطينية العربية
هي أقرب إلى األرض ،بل هي مادتها ووجهها الذي ترتديه"( ،)2وذلك إن دل فعلى ارتباط العربي
الفلسطيني باألرض من خالل الطقوس والعادات التي اعتاد على ممارستها كالزراعة والحراثة واألغاني
التراثية المرتبطة بالنتماء الجذري لألرض ،في المقابل نجد أن اليهود لم ينشغلوا بالزراعة بل بمهن
أخرى مختلفة.
يؤكد طوقان أن العالقة التي تربط بائع األرض بالعدو هي عالقة راسخة في الجذور التي تمتد إلى
األصل والنسب ذاته ،ورأى الشاعر أن الخالص من هذه الفئة شرط من شروط حرية المواطن ألنهم
آثروا مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن.

()3

 1طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .52 ،51
 2أبو خشان ،عبد الكريم :األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان ،مجلة الشعراءن صيف  ،1998ص .131
 3ينظر :أبو خشان ،عبد الكريم :األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان ،مجلة الشعراء ،صيف  ،1998ص.131
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(بحر البسيط)
لكككككم تعكسكككككوا آيكككككة الخككككك

إلككككككى اليهككككككود بكككككككم قربككككككى و أطبككككككا ُع

بكككككل رجعكككككت

1

وإذا ما أنعمنا النظر في الكلمات التي أضافها إبراهيم إلى األبيات الشعرية السابقة (لم تحفل بعاقبة،
لقد جنيت ،غرك الذهب ،فكر بموتك ،اترك لقبرك) ،فندرك مدى الحزن واأللم الذي يعصف بقلب الشاعر
جراء محاولت السماسرة وبيعهم لألراضي" ،ومما عمق حزن إبراهيم ،هو أن بليته مزدوجة ومركبة،
بمعنى أن لحزنه رافدين ،أولهما مرضه العضال ،وثانيهما الواقع المأساوي الذي تعيشه فلسطين وشعبها
من احتالل وانتداب وسماسرة وزعماء .ولذلك نجد سخرية إبراهيم مركزة حول موضوعات هذين
الرافدين ،فيما تكاد السخرية تخلو من قصائده الغزلية ومراثيه وبعض الموضوعات األخرى في ديوانه .و
لهذا أيضا نجد اإلطار المأساوي يكتنف قصائده تلك .بلغة أخرى ،إذا التقى الوعي (وعي الشاعر) بالعجز
(عجز الشاعر) فإنما ينتج أول ما ينتج اإلحباط (الصمت ،النتحار ،طلب الموت ،الهروب) أو الجنون و
اإلدمان ،أو السخرية و السخط"(.)2
لم تنجح محاولت إبراهيم طوقان في ردع السماسرة عن ألعيبهم الالوطنية ،فقد أصبحوا يسبحون
في وحل العار والهزيمة والمرض النفسي الذي انتابهم جراء بيع األرض وقبض ثمنها ،وحين ل تجدي
النصائح الثمينة شيئا في قلوب عشقت الهزيمة ،كان ل بد لشاعرنا من أن يخرج من ثوبه لكي يعري
هؤلء المرتزقة بلهجة ملؤها الغضب وعدم الرضا في قصيدته التي أسماها باسمهم (السماسرة):
(بحر الكامل)
أمككككككككككا سماسككككككككككرة الككككككككككب د فعصككككككككككبة

عككككككككار علككككككككى أهككككككككل الككككككككب د بقاؤهككككككككا

إبلككككككككككيس أعلككككككككككن صككككككككككاغرا إف سككككككككككه

لمكككككككككككا تحقككككككككككككق عنككككككككككككده إغراؤهككككككككككككا

يتن ّعمكككككككككككككككون مككككككككككككككككرمين ،ك نمكككككككككككككككا

لنعككككككككككيمهم عكككككككككككم الكككككككككككب د شكككككككككككقاؤها

هككككككككم أهككككككككل نجككككككككدتها ،و إن أنكككككككككرتهم

و هكككككككك ُم ،و أنفكككككككك راغككككككككم ،عماؤهككككككككا

و حماتُهكككككككككا ،و بهكككككككككم يكككككككككتم خرابهكككككككككا

و علككككككككى يككككككككديهم بيعهككككككككا و شككككككككراؤها

 1طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص.51
 2طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .86 ،85
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أن الجرائكككككككككد ،بعضكككككككككهن ،غطاؤهكككككككككا

و مككككككن العجائككككككب إن كشككككككفت قككككككدورهم

أطماعها ،وتدافعـــــــت أهواؤهــــــا

كيكككككا الخككككك ص إذا النفكككككوس تزاحمكككككت

()1

(2

تأتي هذه القصيدة رد فعل من طوقان لسماسرة األراضي ،الذين شكلوا مرضا ا وعامالا أساسيا ا من
عوامل ضياع البالد ،ومما كان يغيظه منهم تظاهرهم بالخوف على مصالح البالد والعباد ،وحقيقةا ما هم
إل لصوصا ا ساعدوا على تهويد البالد (.)3
يظهر في البيت األول والثاني نوع من أنواع السخرية والمفارقة ،أل وهو السخرية من صاحب
الفعل أو من الفعل أو من الواقع ،وقد بينت المقصود بذلك فيما تقدم من شرح ،فقد نظر شاعرنا إلى
السماسرة نظرة تهكم وسخرية ووصفهم بالعصبة ،هذه العصبة بدورها تشكل عاراا على أهل البالد إن
بقيت فيما بينهم ،والعُصبة هي "جماعة ما بين العشرة إلى األربعين .قال األخفش :و العُصبة و ال ِعصابة
جماعة ليس لها واحد"( ،)4وقد وردت كلمة عصبة في القرآن الكريم في سورة يوسف ،يقول هللا تعالى:
ض َل مبِين}[يوسا.]8:
ساُ َوأَ ُخوهُ أَ َحب إِلَى أَبِينَا ِمنَّا َونَ ْحنُ ع ْ
{إِ ْذ قَالُو ْا لَيُو ُ
ُصبَة إِنَّ أَبَانَا لَفِي َ

()5

إذا ما أنعمنا النظر جيدا في شعر إبراهيم طوقان ،فسنرى صورة الساخر والضحية في
نصوصه الشعرية" ،ومن المفارقة أن تكون الضحية ،هنا ،هي الساخر ،أما (الضحية) فهي السمسار أو
النتداب أو الحتالل ،أي أن (الضحية) ليست ضحية بقدر ما هي الجالد .ولهذا لم تستحق هذه الضحية
التعاطف .وينتفي في هذه الحالة التمثل أو الشفقة .فهي تستحق ما وقع عليها أو لها ،من وجهة نظر
الشاعر ومن يقف خلفه أو ينظر من زاويته ،ألن قيم (الضحية) هنا معادية ومرفوضة.)6(" .
تنتاب شاعرنا مشاعر الحزن والخيبة من رجال البالد الذين آثروا مصالحهم الشخصية على مصلحة
الوطن الحبيب ،فيوجه طوقان كلماته إليهم عسى أن تجدي نفعا ا وتصل إلى أعماق قلوبهم المغلفة بحب
المال والسعي وراء المناصب الكاذبة ،فيقول صارخا متألما في قصيدته (يا حسرتا):

(بحر الكامل)
 1اإلشارة إلى بعض القصائد المأجورة التي كانت تدافع عن فئة من السماسرة و تستر خيانتهم.
 2طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص.78
 3طه ،المتوكل :الساخر و الجسد  ،ص .317
 4ابن منظور :لسان العرب ،مادة عصب ،ج ،1ص .605
 5يوسف8 :
 6طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .119
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فككككككككككككالعيش ذل ،و المصككككككككككككير بككككككككككككوار
و اليككككككوم كيككككككا إلككككككى اإلهانككككككة صككككككاروا
للجكككككككر مكككككككن ألكككككككم ...و خكككككككاّ العكككككككا ُر
لتثيرهكككككككككككا فكككككككككككيهم ،فلكككككككككككيس تُثكككككككككككا ُر
َ
()1
كككككوس و السمسككككككا ُر
كككككص و الجاسك
ُ
و اللك ُ

يكككككا حسكككككرتا ،مكككككاذا دهكككككى أهكككككل الحمكككككى
أرأيككككككككككت أي كرامككككككككككة كانككككككككككت لهككككككككككم
سكككك ُهل الهككككوان علككككى النفككككوس فلككككم يعككككد
َ
همككككككدت عككككككزائمهم ،فلككككككو شككككككبّت ل ككككككى
ال ككككككككال ُم البككككككككاغي يسككككككككوس أمككككككككورهم

يخاطب الشاعر المجتمع كله في هذه القصيدة ،ويُحذر من الطامة الكبرى التي ستحل في البالد،
ويحرض على الثورة للخالص من المستعمر الظالم .ولعل أبيات هذه القصيدة جاءت مقتبسة من معنى
البيت الشعري التالي:
مككككككككككككا لجككككككككككككر بميككككككككككككت إيككككككككككككك ُم

مكككككككن يهككككككككن يسكككككككهل الهككككككككوان عليككككككككه

()2

أثناء قراءتنا لقصائد الشاعر إبراهيم طوقان ،نلحظ طابع السوداوية متناميا بين الكلمات ،ول
يمكن الفرار منه ،ربما يعود ذلك إلى الوضع السياسي فوق األرض من ناحية ومرضه الذي كان مالزما
له من ناحية ثانية ،وكأن الوضع الصحي الذاتي الداخلي مع الوضع السياسي الخارجي جعل السوداوية
تتفشى على العلن ،مما ساعد إبراهيم على تنبؤ أحداث سيئة وقعت في المستقبل القريب على الصعيد
السياسي والشخصي أيضا ،ويقول الدكتور عبد هللا إسماعيل أحد أبناء النكبة معلقا على السوداوية في
شعر طوقان" :و قد يعجب القارئ و ربما يذهل إذا ما أضفت عامال كان سببا في شهرته وذيوع صيته،
أعني شعره الوطني ،ففي رأيي أن طابعه السوداوي القاتم قد عمل فينا نحن أبناء النكبة عمال مهما ا في ما
يشبه النفور أو الهروب منه ألنه دار في معظمه على أغراض نضيق بها وكثيرا ما اتهمنا بها اآلخرون
ولم نملك أن نكفر عنها ،فبيع األرض والسماسرة وزعماء البالد الدجالون القاعدون عن الجهاد المكتفون
بالبيانات والحتجاجات وعدوى التمزق السياسي والصحافة المتاجرة والتخاذل مسائل يحتفل بها ديوان
إبراهيم أيما احتفال"(.)3
كان من الطبيعي "أن يتجه إبراهيم في شعره ،للواقع السياسي المضطرب ،ومتعلقاته الهائجة
والمنكسرة وظواهره المتعددة ،لكن فكر إبراهيم ،وهو يعالج هذا الواقع ،كان يعاني من ثغرات عدة،
جعلته فكرا خاصا بإبراهيم ،ألنه لم يصدر عن عقيدة ،ولم يشكل أيديولوجيا كاملة شاملة إل أنه تميز
بالنبوءة ،كما أن قصائده الوطنية والسياسية التي عملت على تعرية أعداء الشعب ،بكيفية ساخرة مرة ،قد
 1طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .84
 2المتنبي ،أبو الطيب المتنبي :الديوان دار بيروت للطباعة و النشر ،بيروت ،1983 ،ص.164
 3إسماعيل ،عبد هللا :إبراهيم طوقان في ذكراه الثانية و األربعين ،قراءة في شعره الوطني ،مجلة الفجر األدبي ،آب/أيلول  ،1983ع ،36/35
ص .38
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شاعت وأصبحت لفتة معروفة ،ألنها قريبة من روح الناس وأحالمهم ،مثلما أسست للقصيدة المقاومة .و
يبدو أن ثمة أفكاراا وصوراا كررها إبراهيم في ديوانه ،مراراا وتكراراا ،بهدف التأكيد أو التنبيه أو التثوير،
مما يشير إلى أن تلك الصور واألفكار كانت على أهمية عالية عند شاعرنا"(.)1
عندما أصبحت السمسرة وبيع األراضي وكأنها موضة منتشرة في البالد ،أصبح مواطنو الدول
العربية المجاورة يحسدون الفلسطيني الذي يبيع األراضي مقابل األموال الطائلة والذهب ،ولكن هيهات
أن نوازن بين تراب الوطن النفيس الذي ل يفنى وبين المال والذهب الذي يذهب سُدى وبال فائدة تُرجى،
ففي قصيدة (نعمة)() 2يظهر الحسد العربي واضحا أمام العيان ،خاصة ما قاله أهل بيروت حين سمعوا
عن الثراء الزائف بسبب بيع بعض العائالت أراضي لليهود بأسعار عالية ،فقال إبراهيم القصيدة اآلتية
موضحا ا فيها ما يجري:
(بحر الطويل)
يقولككككككون فككككككي بيككككككروت :أنككككككتم بنعمككككككة

تبيعككككككككونهم تُربككككككككا ،فيعطككككككككونكم تبككككككككرا

شكككككككقيقتنا مهككككككك ! متكككككككى ككككككككان نعمكككككككة

هكككك ُ ألككككوف النككككاس فككككي واحككككد أثككككرى

و بكككككككككاذ ُل هكككككككككذا المكككككككككال يعلكككككككككم أنكككككككككه

يسكككككككلّم بكككككككاليمنى إلكككككككى يكككككككده اليسكككككككرى

علككككككى أنهككككككا أوطاننككككككا  ..مككككككا كنككككككو هم؟

و أمكككككوالهم؟ حتكككككى تُسكككككاوى بهكككككا قَكككككدرا

و لككككو كككككان قككككومي أهككككل بكككك س و نخككككوة

إذن أصكككككككبحت للطكككككككامعين بهكككككككا قبكككككككرا

و لكككككككنهم قككككككد آثككككككروا السككككككهل مركبككككككا

تسككككككيّره األهككككككواء و اجتنبككككككوا الكككككككوعرا

و مكككككككككا حسكككككككككرتي إال علكككككككككى متعفكككككككككا

()3

يقككككوم (لوجككككه هللا) بالنهضككككة الكبككككرى

فأهل لبنان كانوا يغبطون أهل فلسطين المبالغ المرتفعة من األموال ،التي يأخذونها من اليهود
مقابل األراضي العربية التي باعوها لهم ،وإبراهيم كان مدركا ا بأن المال المدفوع للعرب ،يسترده اليهود
بطريقتهم الخاصة عن طريق اللهو والفسق والترف الذي ل قيمة له(.)4

 1طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .311
 2كان اليهود الصهاينة يشترون االراضي في فلسطين بأسعار عالية .دون أن يفطن العرب في فلسطين و في األقطار المجاورة إلى أنهم كانوا
يبيعون وطنا ال أرضا .و كان في بيروت من يحسد أهل فلسطين على ذلك الثراء الزائف.
 3طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .86
4ينظر :فرّوخ ،عمر :شاعران معاصران ،إبراهيم طوقان و ابو القاسم الشابي ،ط ،1المكتبة العلمية ،بيروت ،1954 ،ص .114
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فقد كانت سياسة بيع األراضي مرسومة وممنهجة من قبل دولة النتداب البريطاني تمهيدا
لتوطين اليهود في فلسطين ،ومن أساليب هذه السياسة القذرة ،تعلق الفتاة اليهودية بالشاب العربي كأسلوب
()1

ابتزاز ،حتى تسترد كل المال الذي أخذه فيعود فال يجد األرض ول ثمنها .

و تظل صورة السمسار مزينة بزخارف من السخرية الالذعة التي يتفنن شاعرنا في استخدامها بين
قصيدة وأخرى ،ففي قصيدة (فلسطين مهد الشقاء) يسخر طوقان من الزعيم و السمسار الجبان و ُلبسه
صفات الشهامة والعزة التي ل يستحق إل نقيضها:
(مجزوء الكامل)
هكككككككككككككككذا يُقكككككككككككككككال لكككككككككككككككه الزعيكككككككككككككككـ

ُم كمككككككككككككككا يُقككككككككككككككال لككككككككككككككذا حككككككككككككككر

و هنككككككككككككككككككا سمسككككككككككككككككككار الككككككككككككككككككب

ِد ف نكككككككككككككككككككه الشكككككككككككككككككككهم األغكككككككككككككككككككر

تضككككككككككككـ
فالمككككككككككككد مثككككككككككككل القككككككككككككد
ْ

منككككككككككهُ لهككككككككككم ُخضككككككككككر و ُحمككككككككككر

()3()2

تكررت كلمة (السمسار) في قصائد كثيرة في ديوان الشاعر ،وهذا إن دل على شيء فعلى أهمية
هذه الكلمة كموتيف يسعى الشاعر إلى استخدامه لتسليط الضوء عليه والحذر منه وتوعيته باستمرار،
"وفي قصائد إبراهيم طوقان تكررت بعض الصور واألفكار والكلمات ،األمر الذي يشير إلى أن ديوان
إبراهيم عرف الموتيف بالمعنى المشار إليه .وقد تكرر الموتيف عند إبراهيم بأوضاع متعددة ،فكلمة
(السمسار) تُعد األكثر إلحاحا عليه ،وباإلمكان معرفة سبب ذلك ،إذ إن األوضاع في فلسطين ،ودور
السماسرة في ضياع األرض ،هو الذي استفز إبراهيم وجعله يالحق (السماسرة) .و يأخذ (السمسار)
أشكال لغوية أخرى عند إبراهيم ،تأكيدا على أن (السمسار) كان شخصا /فكرةا يرفضها إبراهيم و يحاول
تكرارها وتضخيمها وتأكيدها للتنبه من خطورتها ولمحاربتها ،وعليه جاء الموتيف بقصد مقصود ومع
سبق اإلصرار .والسمسار في ديوان إبراهيم قد يكون من (الزعماء) الذين ،أيضا ورد ذكرهم عدة مرات
في قصائده الوطنية والسياسية ،ليكونوا الموتيف اآلخر أو المعمق لموتيف السماسرة"(.)4
و باإلشارة إلى أهمية الموتيف في شعر إبراهيم ،يمكن اعتبار "كلمة (دللين)( ،بيان)( ،المخلصون)،
(احتجاج)( ،وعد بلفور)( ،لطف وأفضال) ،النتداب والحتالل ونبوءة الرحيل والتشريد ،موتيفات

 1ينظر :فرّوخ ،عمر :شاعران معاصران ،إبراهيم طوقان و ابو القاسم الشابي ،ص .106 ،105
 2إشارة إلى ورق النقد الفلسطيني.
 3طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .58
 4طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،ص .179،180
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تجاور موتيف السماسرة وبيع الرض والزعماء ،حيث تكررت غير مرة ،وتهدف إلى التيقظ والتوعية،
مثلما تشحن بالسخرية والمجابهة"(.)1
وفي هذا القسم األخير ل بد من الخروج بنتيجة جوهرية وهي أن ضياع األوطان مقترن بدسائس
داخلية تمثلت بوجوه لبست قناع الوطنية وهم السماسرة والدللون الذين باعوا ضمائرهم وأوطانهم من
أجل رغباتهم الرخيصة ،وألن شهوة المال تُعمي البصيرة والبصر ،كنا نجدهم ل يستمعون لنداء ول
لخطاب وطني يوجههم للتيقظ والتنبه من الغفلة التي تسكنهم ،فها هو ذا طوقان يُعريهم حتى يومنا هذا
ويع ُّدهم مسوغا ا تشاؤميا ا تسبب في ضياع البالد ،وكأن السمسار الذي يلبس ثوب الوطنية قد ل ينحصر
في زمن محدد بل نجده متواجدا في فترات لحقة حتى يومنا هذا.
أرى أن طوقان قد بالغ في مسألة بيع األراضي وموقفه من السماسرة ،فإن كان معظم السماسرة قد
وقعوا في فخ بيع األراضي ،ل 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 بالقوة،
وبالوقت ذاته تنفي أحقية الفلسطيني بالدفاع عن األرض التي باعها لليهود.

و أخيرا ،ل بد أن نُحصي الميزات الالفتة التي تميز بها شاعرنا إبراهيم طوقان عن غيره من
الشعراء ،وخاصة فيما تعلق بمسألة استشراف المستقبل والتنبؤ به على جميع األصعدة ،الشخصية
والوطنية والداخلية والخارجية ،فقد كان يملك رؤية شفافة ولديه حس مستقبلي باحداث فلسطين والنكبة،
وهذا الحس موهبة من هللا تعالى رُزق بها إبراهيم بالرغم من صغر سنه آنذاك.
كما امتاز شاعرنا بحسه المستقبلي على الصعيد الوطني والشعبي ،أيضا تنبأ بأمور أخرى احتوتها
حياته الخاصة على الصعيد الشخصي فيما يتعلق بصحته وأسقامه التي ل شفاء لها ،فقد تنبأ بموته وهذا ما
حصل فعال" ،ولعل إبراهيم كان يستشعر قرب أجله وانقضاء عمره ،بسبب هذا التراكم المرضي ،الذي
عبر عنه في العديد من قصائده ،وصدق حدسه" ،2فها هو يُطل علينا في قصيدة (غادة إشبيلية) ببيتين
شعريين نظمهما وهو في السابعة و العشرين من عمره وبعد تسع سنوات أدركته المنية ،و كأنه يودعنا
الوداع األخير الذي ل مفر منه:

 1طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ، ،ص .180
 2المرجع السابق ،ص .56
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(بحر السريع)
أرى الث ثكككككككككككككككين سكككككككككككككككتغدو بيكككككككككككككككه

ُمغيككككككككككرة أفراسككككككككككها فككككككككككي اقتككككككككككراب

و بعكككككككككككد عشكككككككككككر يلتكككككككككككوي عوديكككككككككككه

()2()1

ينضككككب الزيككككت ويخبككككو الشككككهاب
و
ُ

و هنا ،ل بد ان نتذكر الشاعر أبا القاسم الشابي الذي توقع موته قبل حدوثه ،فهناك تشابه بين إبراهيم
والشابي " ،ومن أوجه التشابه بينهما أن كال منهما كان يستطلع الغيب فيرى مصيره ويرثي ذاته ويشعر
بدنو أجله ،ومثل هذا التشابه كان بين إبراهيم والسياب إلى حد ما ،تشابه في طول فترة المرض،
والرحالت وجلسات األصدقاء "( .)3يقول الشابي:
(بحر الخفيف)
كككككككو
نحككككككككن نتلككككككككو روايككككككككة الكككككككككون للمك ْ

ت ولكككككككككككن مككككككككككاذا ختككككككككككام الروايككككككككككة
ِ

هكككككككككككككذا قلككككككككككككت للريككككككككككككا فقالككككككككككككت

سكككككل ضكككككمير الوجكككككود كيكككككا البدايكككككة؟

و هككككككككور الحيككككككككاة تهككككككككوى بصككككككككمت

محكككككككككككزن مضكككككككككككجر علكككككككككككى قكككككككككككدميَّا

جككككككا سككككككحر الحيككككككاة يككككككا قلبككككككي البككككككا

()4

ككككككككي فهيكككككككا نجكككككككرب المكككككككوت هيكككككككا

 1و لكن توفاه هللا قبل أن يتم األربعين فقد قضى نحبه و هو في السادسة و الثالثين من عمره.
 2طوقان ،إبراهيم :الديوان  ،ص .125
 3الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،ص .145 ،144
 4الشابي ،أبو القاسم :الديوان ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2005 ،ص ،174ص.175
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الفصل الثاني
الحس التفاؤلي في شعر محمود درويش
ِ

مس ّوغات التفاؤل عند محمود درويش
أوال :قراءة التاريخ
ثانيا :حركات التحرر
ثالثا :عوامل الوحدة العربية و الزعماء القوميون
رابعا :الدور الثقافي /الثقافة العربية اإلس مية
خامسا :العوامل الخاصة بالعدو اإلسرائيلي /عنصريته و محاولة عدم إيجاد حل عادل
للقضية
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أوال :قراءة التاريخ

اعتاد الفلسطينيون على التحدي في كل األوقات على الرغم من الظروف الصعبة التي تعاني منها
األمة ،فمن حق أي شعب محتل أن يوقد شمعة األمل والحرية بخطوات ثابتة من التحدي واإلصرار ،كي
ينير طريق العودة إلى البيت الفلسطيني الذي سنحتفظ بمفتاحه السحري غير آبهين بما يُلقى على مسامعنا
من خطابات تقضم أرض األجداد ،وما البيت للشاعر محمود درويش إل وطنه األول الذي ترعرع فيه
وخطا على عتباته أولى خطواته طفال قبل قيام إعصار النكبة عام 1948م ،ليفترق الحبيب عن الحبيبة
األم ،أهي البروة يا محمود؟ أم هي أرض الجليل؟ أم هي فلسطين ،كل فلسطين؟
إلنصاف الشعب الفلسطيني ،كان ل بد من إكمال الحكاية في هذا الفصل لكي تتضح الصورة أكثر
مع شاعر آخر ،ففي العام الذي فارقنا فيه الشاعر إبراهيم طوقانُ ،كنا على موعد مع بزوغ فجر شاعر
آخر .لم تخ ُل بندقية طوقان من كلماته التي تبث الوعي و ضرورة المقاومة ألن هناك جنديا آخر قد ورثها
عنه ليُعيد تعبئتها بكلمات أكثر وعيا ومقاومة و ُحبا ا .في العام 1941م ،ذهب نجم ليولد آخر ،وما بين
رحيل طوقان و تحقق مأساة النكبة ،ولد محمود درويش ليصوغ لنا تفاؤله بزوال آلم النكبة في المستقبل
القريب إن شاء هللا تعالى ،وكأن قدر الشعراء أن يشهدوا انتصارات األمة وخيباتها وأن يصوروها شعرا
للجمهور المتلقي...
انطلق محمود درويش في مشواره التفاؤلي بنشر بذور األمل في قلوب قرائه في جميع أقطار العالم،
موقنا بضرورة التغيير لصالح صاحب الحق الذي أحب أرضه وهُجر منها قسرا وعانى على مدى سبعين
عاما من أمراض شتى ألمت بجسده نتيجة الظلم والعذاب والتشريد ،رؤية شاعرنا اإليجابية بدأت بحس
يقيني أن ما من غزو أو احتالل على وجه هذه البسيطة إل سينتهي عاجال أو آجال.
لعل أهم الحوادث التاريخية التي كان لها وضع خاص في ذاكرة درويش هو وقوع بالد الشام تحت
وطأة دولة الروم (الدولة البيزنطية) التي حُررت أراضيها وأُعيدت من جديد على أيدي المسلمين
الفاتحين" ،حيث كانت معركة اليرموك أسوأ هزيمة منيت بها اإلمبراطورية الرومانية الشرقية ،وأدت
إلى انتهاء الحكم الروماني على سوريا إلى األبد ،حيث غادرها هرقل بعد شهر من أنطاكيا بطريق البر
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إلى القسطنطينية مودعا سوريا و قلبه ينزف دما و يعصره الحزن"( ،)1وهنا يقف الشاعر في قصيدة
(عاشق من فلسطين) ليصرخ في وديان العالم لعل صوته يتردد إلى مسامع األحرار:
و باسم  ،صحتُ في الوديان
خيول الروم!  ..أعرفها
و إن يتبدّل الميدان!
ُخذوا حذرا ..
من البر الذي صكته أغنيتي على الصوان
أنا ين الشباب ،و فارس الفرسان
أنا .و محطم األوثان
حدود الشام أ رعها
قصائد تطلق العقبان!

()2

فالشاعر يعرف أعداءه جيدا ويحذر الشعب العربي منهم ألنهم عادوا من جديد بزي تنكري ،فهو
ينظر إليهم بعين البصيرة ل البصر ،و لذلك قال خيول الروم عوضا عن جنود الروم وهنا يكمن رمز
التناص التراثي التاريخي ،والرؤيا حينما تتميز بالبعد البصري تكون أقرب إلى اليقين الصادق والحقيقة
منه إلى الوهم ،وهذا إن دل على شيء فعلى بسط هيمنة األعداء على الوطن العربي من جديد ،ولكن
هيهات ،فالشاعر يتربص لهم بالميدان ،فهو زين الشباب و فارس الفرسان الذي يقذفهم بقصائد نارية بين
الفينة و األخرى .فشاعرنا يستعمل "ظاهرة التناص مع التاريخ والدين واألسطورة واألدب ،ويلغي
الحدود بين النصوص القديمة والحديثة إذ إنه يؤمن بأن هذه الظاهرة ترفده ليوسع ويكثف دللت لغته
الشعرية في سياقها اإلشاري ويزيد شعره جمال ،كما يمنعه في الظروف السائدة من السلطة اإلسرائيلية
ورقابتها عند الضرورة"(.)3

 1زايد ،فهد خليل :الحروب و التسويات بين الماضي و الحاضر،ط ،1دراسة تحليلية ،دار يافا العلمية للنشر ،عمان ،2011 ،ص.78
 2درويش  ،محمود :الديوان ،ج ،1ط ،1رياض الريس للكتب و النشر ،بيروت ،2005 ،ص.93
 3زرديني ،مرضية زارع ،ظاهرة التناص في لغة محمود درويش الشعرية ،مجلة التراث األدبي ،السنة األولى ،العدد الثالث ،1388 ،ص.99
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يكرر درويش صرخته للمرة الثانية ،ولكن هذه المرة كانت الصرخة علنية بدون سماع صدى
صوته في الوديان ،وكأن الصرخة األولى كانت للعرب النائمين ،فعندما لم تُجد صرخاته نفعا إذ لم يسمع
سوى صدى صوته ،أطلق صرخته الثانية علنا في وجه األعداء ،فهو الفارس العاشق الذي ل يخاف:
و باسم  ،صحت باألعداء:
كلي لحمي إذا ما نمت يا ديدان
فبيض النمل ال يلد النسور ..
و بيضة األفعى ...
يخبئ قشرها ثعبان!
خيول الروم  ..أعرفها
و أعرف قبلها أني
أنا ين الشباب ،و فارس الفرسان!

()1

يقف الشاعر كالفارس في ساحة المعركة متحديا أعداءه ومصرحا ا أمام المأل بأن وجوده مرتبط
بوجود هذه األرض منذ األزل ،ول يحق ألي قوة كانت أن تنزعه من أرضه ،ولعل الرموز التي أوردها
الشاعر في القصيدة تدل على الدول المشاركة في الصراع العربي اإلسرائيلي على الساحة العربية
والدولية ،وأبين ذلك من خالل الجدول اآلتي:
الرمز

داللته

بيض النمل

الدول العربية

بيضة األفعى

إسرائيل

األفعى

دولة االنتداب البريطاني/بريطانيا حاليا

الثعبان

الواليات المتحدة األمريكية

 1درويش ،محمود :الديوان  ،ج ، 1ص.94
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فدرويش يتمنى أن يكون نسرا جارحا على أن يصل إلى حجم النملة التي تطؤها األقدام ،فهو يأبى
النوم والغفلة لئال يهاجمه األعداء ،وكأن النوم عن حماية الوطن يعني الستسالم وتسليم األرض لقمةا
سائغة للطامعين" ،ومنذ أن ارتفع صوت محمود درويش وهو يحلق في عالم األمل والتفاؤل الثوري ،ول
يتردى أبدا إلى قاع اليأس القاتم أو الهزيمة الساحقة .ذلك ألنه يرى بقلبه الكبير حقيقة المأساة ،ويرى أن
الظلم الذي وقع على العربي الفلسطيني ل بد أن يزول ،وأن منطق التاريخ يؤكد ذلك ،وأنه مهما كانت
الظروف القاسية التي يمر بها اإلنسان العربي في فلسطين المحتلة فإن عودة األرض إلى أصحابها حلم
()1

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

ذكرت سابقا أن األفعى هي رمز لدولة النتداب البريطاني التي أنجبت إسرائيل لتعيش في أرض ل
تملكها و ل تستحقها ،وفي قصيدة "وشم العبيد" يؤكد درويش على مدى العالقة الوثيقة التي تربط بريطانيا
بحليفتها إسرائيل ،وإصراره المتكرر على هزيمة ذلك المارد المتمثل بهما في المنطقة العربية لتدب الحياة
في ربوعنا من جديد:
في ذات يوم  ..أحسن العزف على
ناي الجذوع الهاوية.
أن ّوم األفعى
و أرمي نابها في ناحية
فتلتقي في رقصة جديدة  ..جديدة
()2

إفريقيا  ...و آسيا!

المعنى المقصود هنا هو إعادة اللُحمة والتواصل البري بين أفريقيا وآسيا والذي قطعته إسرائيل.
فبريطانيا تمثلت باألفعى في المنطقة و نابها الذي يقضم األخضر واليابس هو إسرائيل .ويتبين من خالل
القصيدة أن العصا في يد الشاعر أو الفلسطيني الثائر تجعله اآلمر الناهي وصاحب القرار النهائي على
أرضه ،وظهر ذلك بصورة واضحة من خالل استخدام الشاعر لألفعال المضارعة الدالة على التحدي
ُ
(أحسن ،أنو ُم ،أرمي) ،فدرويش كان يسعى دائما لبث روح الوعي والثورة في
وحسم األمر لصالحه
نفوس شعبه ،ومما ساعده في ذلك مشاركته المستمرة في المناسبات والمهرجانات "التي كانت منبراا
 1النقاش ،رجاء :محمود درويش شاعر األرض المحتلة ،ط ،2دار الهالل ،ص90-89
 2درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.119
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أساسيا ا في الخطاب السياسي للعرب في إسرائيل ،في مرحلة التصال ،األمر الذي قد يسهم في الخطاب
المباشر ألن الحدث في اللحظة التاريخية هو المسيطر على الذوات الفاعلة في حركة التاريخ ،ومن ثم
()1

اتسم الخطاب الشعري بالنفعال أو برد الفعل في الغالب منه ".

يمضي شاعرنا متفائال بالرغم مما يحيط به من أشواك الماضي والحاضر التي وضعها األعداء
ليعوقوا حركته عن الوصول إلى المحبوبة-األرض ،ففي قصيدة (أبيات غزل) يتفاءل بميالد فجر جديد ل
ِّ
يرتبط بماض وحاضر قد ضاق بهما ذرعا:
س لت ِ  :هزي ب جمل كاّ على األرض
غصن الزمان!
لتسق أورا ماض و حاضر
و يولد في لمحة توأمان:
م

 ..و شاعر!

و نعرف كيا يعود الرماد لهيبا
إذا اعترف العاشقان!

()2

وهنا يبرز التناص الديني في هذه القراءة من خالل قصة السيدة العذراء عليها السالم ،والتي عانت
اآللم والتهامات من قومها ،وما كان منها إل أن صبرت وتحملت هذه المعاناة التي ستوصلها بدورها
إلى الخالص و ميالد السيد المسيح عليه السالم ،لتنتهي تلك اآللم على عتبة النبوة لبنها الوليد الذي أنطقه
ساقِ ْ
ع النَّ ْخلَ ِة تُ َ
هللا تعالى ليردع التهامات و الظلم عن أمه العفيفة ،قال هللا تعالىَ :
{وهُزي إِلَ ْي ِ بِ ِج ْذ ِ
َعلَ ْي ِ ُرطَبا َجنِيّا}[مريم ،3]25:فكان األمر اإللهي بهز النخلة أول البشائر المؤيدة لها بالرغم من صعوبة
تنفيذ األمر ،وهذا يدل على أن طريق النصر واألمان يحتاج لدافع التحدي واإلصرار والتوكل على هللا.
ودرويش ل يريد الماضي الذي عانى منه الفلسطينيون قبل النكبة وفي أثنائها ،ول يريد حاضرا أليما
يعاصره يوميا ول تغيير فيه ،و إنما يريد مستقبال جميال يولد من رحم األلم ،يجتمع فيه العاشقان ويعود

 1حمزة ،حسين :محمود درويش،ظالل المعنى و حرير الكالم ،موسوعة أبحاث و دراسات في األدب الفلسطيني الحديث ،ص.7
 2درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.139
 3مريم25:
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الوليد إلى حضن أمه-األرض من جديد ،و"هناك أول صورة األرض .واألرض مأخوذة لديه دائما
()1

ت يتمخضُ عن حياة".
بوجهيها الثنين المتكاملين :واهبة مو ٍ

ينوب درويش عن السيدة العذراء في قصيدة (وعود من العاصفة) من خالل عملية هز غصن
الزمان ،ويقوم بتعرية تلك األغصان الوهمية التي لم تكن يوما سوى السيوف تطعن في مسيرة الشعب:
و ليكن ...
ال بد لي أن أرفض الموت
و أن أحر دمع األغنيات الراعفة
و أع ّري شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة
ف ذا كنت أغني للفر
خلا أجفان العيون الخائفة
ف ن العاصفة
وعدتني بنبيذ  ..و ب نخاب جديدة
و ب قواس قز

()2

لعقد مقارنة بين كلمة غصن و غصون في كال القصيدتين ،كان ل بد من معرفة الشجرة التي تحوي
تلك الغصون ،ففي األولى كان الغصن مجهول الهوية يقف خلفه الغموض التام حول المؤامرة المحاكة
ضد الشعب الفلسطيني ،وفي الثانية كانت الغصون من أصل شجرة الزيتون التي ترمز للسالم ،و رأى
الشاعر أن هذه الغصون ما هي إل أقنعة توهمنا بالسالم ،لذلك عمل على تعريتها لكي ل تتكاثر من جديد.
فدرويش هنا يعود لستخدام األفعال المضارعة الدالة على الغضب (أرفض ،أحرق ،أعري ،أغني)،
وهذه األفعال اقترنت بالفعل ل بالقول دللة على العزيمة واإلرادة التي يمتلكها الشاعر .ولعل انتماء
درويش إلى األرض وصلته الوثيقة بها هو أحد أهم أسباب عزيمته و تحديه الذي ل ينتهي ،يجيب الشاعر
في إحدى المقابالت الصحفية قائال" :لقد ولدت من أب وأم عربيين على أرض فلسطين .فلماذا أحارب

 1جهاد ،كاظم :عزلة الشاهد ،محمود درويش في مجموعاته الشعرية األولى و قصائده األخيرة ،مجلة الكرمل ،دراسات  ،3ص.88
 2درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.189
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هذه المصادفة؟ لماذا أحتج ،لماذا أشكو من هذا اإلرث؟ لعل في التاريخ من القسوة ما يجعل وارث
األرض وارثا للصليب أيضا .ل أستطيع التدخل في ما ل أستطيع التدخل فيه ،وهو المصادفة التاريخية.
أما أجمل قصيدة فإن أحدا لم يكتبها بعد ،ل من ولد هنا ،ول من ولد هناك .ل من ولد أمس ،ول من ولد
اآلن ،ول من ولد غدا ...إن أجمل قصيدة لن تكتب أبدا ...أبدا.)1("...
يجعل درويش من نفسه أحد القادة المأسورين في قصيدة "رد الفعل" و يقول:
وطني! يعلمني حديد س سلي
المتفائل
عنا النسور ،و رقة
ِ
ما كنت أعرف أن تحت جلودنا
مي د عاصفة  ..و عرس جداول
سدوا عل ّي النور في نزانة
فتوهّجت في القلب  ..شمس مشاعل

()2

وكأنني بالشاعر وقد تصور نفسه بأنه أبو محجن الثقفي "الذي كان ضمن الجيش الذي خرج مع
سعد بن أبي وقاص لحرب األعاجم ،فكان سعد يؤتى به شاربا فيتهدده ،فيقول أبو محجن :لست تاركها إل
هلل عز وجل ،أما لقولك فال .قالوا :فأتى به يوم القادسية وقد شرب الخمر ،فأمر به إلى القيد ،فلما اشتد
القتل في تلك الليلة ،طلب أبو محجن من زوج سعد أن تفك قيوده و تعطيه فرس سعد ،كي يشارك في
المعركة ففعلت ،وخاض الحرب ببسالة ،ثم عاد إلى حبسه"( .)3فدرويش المتمثل بالنسر الفلسطيني
يخاطب وطنه الذي يقطن داخله بكلمات تحمل بصيص األمل بالرغم من األلم الذي يعانيه "ميالد،
عرس" ،وهنا نلحظ الختيار الدقيق في توظيف درويش لكلماته في القصيدة ،فمن منظور اجتماعي ،يتم
العرس أولا كحدث احتفالي يشهده الناس ليشهد أهل الحي بعد حين من الزمن ميالد طفل جديد ،و لكن
درويش صمم على الميالد الذي سينفجر حبا من قلوب الثائرين لتتم مراسم العرس فيما بعد .إنها األرض
ل تعطي أفراحها إل لمن يسطر بشهادة الميالد دما على ثراها الطاهر.

 1مرشليان ،إيفانا :أنا الموقع أدناه محمود درويش ،دار الساقي للنشر و التوزيع ،1991،ص.90
 2درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.249
 3سلمان ،ختام سعيد :أبو محجن الثقفي المتأرجح بين المعصية و الطاعة ،مجلة كلية العلوم اإلسالمية-جامعة بغداد ،ع 13 ،42رمضان /1436
 30حزيران  ،2015ص.343
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و لعل درويش يستشرف عودة الفاتحين من جديد على سطوح المنازل ليحققوا وعدا طال انتظاره
ويفكوا قيودا صدئت على أجسادنا:
و حفرت باألسنان رسم داميا
و كتبت أغنية العذاب الراحل
أغمدت في لحم ال

م هزيمتي

و غر ت في شعر الشموس أناملي
و الفاتحون على سطو منا لي
لم يفتحوا إال وعود ال لي!
لن يبصروا إال توهج جبهتي
لن يسمعوا إال صرير س سلي
ف ذا احترقت على صليب عبادتي
ي مقات ِل
أصبحت قديسا  ..بز ّ

()1

القصيدة السابقة تعرض لنا (سيناريو) خاصا ا من وحي الشاعر ،حينما عقد مقارنة واضحة بينه
وبين الفاتحين باستخدامه للفعل الماضي الخاص به ،بينما الفعل المضارع قد خص به الفاتحين الذين
سيأتون بعد رحيله بسنوات.
وإذا تأملنا األفعال الماضية الخاصة بالشاعر ال ُمقيد بسالسل الحتالل ،ندرك أن الكتابة للسجين ل
تتم إل من خالل الحفر على الجدران ،والسيوف التي أغمدت في ظالم األسر ل بد من غرزها من جديد
في انتصار محقق ،وأنه ل بد من الحتراق لرؤية النور الساطع لكي يكون رمزا لغيره .ول بد من وقوع
هذه الحوادث لكي يأتي الفاتحون على إثرها لتطهير األرض ،واستخدام الشاعر ألسلوب النفي المقترن
باألفعال المضارعة يدل على أن تغيير المسار ل يتم إل من خالل بؤرة مركزية واحدة وهي فلسطين التي
ستكون مركز الصراع ،وهنا استشراف واضح للمستقبل بحدوث تغيير على الساحة الوطنية لصالح
الفلسطينيين .ولعل ما يدعم هذا القول استخدام الشاعر نوعين من التناص في هذا السياق و هما التناص
 1درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.250
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()1

األسطوري والتناص الديني ،أما األول فتحدث عن أسطورة ديدالوس

وابنه .أما التناص اآلخر فهو

ديني فرمز الصليب يوحي بقصة السيد المسيح عليه السالم حسب الرواية المسيحية ،وتقييده على الصليب
ليكون سبيل الخالص وانتهاء اآللم ،وبذلك يكون قدوة ألتباعه .ورمز (الصليب) ل يعني الستسالم في
شعر درويش بقدر ما تحمله الكلمة من معاني التحدي و الثبات ،فهو يرفض األلم ونهاية الحكاية المأساوية
في قصيدة (كتابة بالفحم المحترق):
و لكنني خارج من مسامير هذا الصليب
ألبحث عن مصدر آخر للبرو
()2

و شكل جديد لوجه الحبيب

يتضح لنا أن المسيح المصلوب هو "الشاعر الذي يعرض نفسه ألنواع التعذيب وصوته صرخة في
وجه الظلم ويحمل العذاب من أجل الوطن وشعبه .والمسيح والصلب تعبير عن كل اآللم والمعاناة التي
يتحملها اإلنسان الفلسطيني في الثورة على الظلم الصهيوني"(.)3
يستحضر درويش شخصية سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه في قصيدة (حبيبتي تنهض من
نومها) "وهو خال رسول هللا (ص) و بطل القادسية ،وفاتح المدائن ،والعراق والجزيرة ،و ُمطفئ نار
المجوس المعبودة إلى األبد"( ،)4ويتمنى أن تعود األمة العربية لتضمد جراحها من جديد بزغاريد
النتصار بعد بكاء ليل طويل:
أال تقفزين من األبجدية
إلينا ،أال تقفزين؟
فبعد ليالي المطر

" 1وخالصة األسطورة أن ديدالوس كان عبقريا فاستدعاه أمير جزيرة كريت ليبني له فيها سجنا غير ذي أبواب ،كي ال يستطيع السجين الذي
يُزج فيه الخروج منه .ذهب ديدالوس مستصحبا ابنه معه و بنى السجن المطلوب وفق مواصفات األمير .بعد أن انتهت المهمة غضب األمير على
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 أجنحة
له و إلبنه ،و أخذا يتدربان على الطيران .و عندما حلت لحظة اإلقالع أوصى ديدالوس ابنه أال يقترب من الشمس لئال يموع شمع جناحيه فيسقط
في البحر .و انطلقا من كريت نحو اليونان عبر المتوسط ،فأغرت الفتى الشمس فاقترب منها في نشوة خالصه من سجنه فماع شمعه و خ ّر
غريقا" .عطا ،عبد الوهاب :ساللة الطين ،المؤسسة العربية للدراسات ،2004 ،ص.548
 2درويش  ،محمود :الديوان ،ج ،1ص.280
 3مال إبراهيمي ،عزت ،و آخرون :الرمز و تطوره الداللي في الشعر الفلسطيني المقاوم ،مجلة القسم العربي-جامعة بنجاب ،الهور-باكستان،
ع ،2017 ،24ص.150
 4العفاني ،السيد بن حسين :أنوار الفجر في فضائل أهل بدر ،المجلد األول ،ط ،1جدة ،2006 ،ص.515
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ستشرع أمتنا في البكاء
على بطل القادسية! ..

()1

و كأنني أرى الشاعر يتوق بأن يرى األمة العربية قوية وموحدة وحينها فقط ستخرج من قاع البئر
الذي أوقعت نفسها فيه .إلى أن يقول:
أصيا:
أعيدوا لنا بيتها
أعيدوا لنا صمتها
أعيدوا لنا موتها ..

()2

فهو يريدها بيتا واحدا ل حدود بين غرفه المتجاورة ،ويريدها خريطة صماء بال أسماء مصطنعة أي
كما كانت سابقا ،ويريد لها الموت الحقيقي الذي يرفع كلمتها إلى أعلى ل الموت الرخيص الذي تكون فيه
هي الضحية دائما .لذلك شكلت أشعار درويش الوطنية أحد أهم عوامل النتماء للوطن العربي ،فقد امتاز
بالنفعالت الصادقة تجاه أمته وشعبه ،وذلك ساعد على جعل القضية الفلسطينية قضية العرب األولى في
العصر الحديث( .)3فشاعرنا يتبنى فكرة الوطن الواحد الذي ل حدود بين دوله في قصيدته (سرحان
يشرب القهوة في الكافتيريا):

و يسكت سرحان( .)4يشرب قهوته و يضيع .ويرسم
خارطة ال حدود لها .ويقيس الحقول ب غ له
هل قتلت؟وسرحان ال يتكلم .يرسم صورة قاتله من جديد،

 1درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.332
 2المصدر السابق ،ج ،1ص.332
 3ينظر:الضمور ،عماد عبد الوهاب :فلسطين في شعر محمود درويش ،جريدة الدستور األردنية ،الخميس  6نيسان /أبريل .2017
 4الشاب الفلسطيني األصل الذي اغتال روبرت كنيدي عام  ،1968و كان كنيدي أقوى مرشحي الرئاسة األمريكية و أكثر المرشحين تحمسا
وتأييدا إلسرائيل .ينظر ar.m.wikipedia.org
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يمزقها ،ثم يقتلها حين ت خذ شك أخيرا ..

()1

فالخارطة التي ل حدود لها هي حلم سرحان وحلم كل فلسطيني حر ،فدرويش يعرف "أن أمته التي
كانت قوية قد انهارت ،وأصبحت جمادا ،خرابا ،دخانا ،وساحات حرب وموت وأسى .ويعرف أشياء
أفظع وأوجع لكنه ،وهنا صحوة األمل التي ل تفارق درويش عادة ،األمل بالمستقبل واإليمان بالتاريخ
لستعادة هويته ،مهما قست الظروف ومهما طال األلم .وفي معظم قصائد درويش تتكرر صورة اليقظة
أو الصحوة والنتقال من الواقع المرير إلى المستقبل/الحلم ،إيمانا منه بدور النضال وبدور اإلنسان في
تحقيق الحلم وإحقاق الحق وإسقاط الظلم البشري"( .)2لذلك يؤكد في قصيدة (ولنا بالد) على تمسكه بحلمه
وأرضه وحبه لها بالرغم من األلم المحيط به:
و لنا ب د ال حدود لها ،كفكرتنا عن
المجهول ،ضيّقة و واسعة .ب د ...
حين نمشي في خريطتها تضيق بنا،
و ت خذنا إلى نفق رمادي ،فنصرخ
في متاهتها:و ما لنا نحب  .حبنا
()3

مــــرض وراثــــــي

في قصيدة (النزول من الكرمل) ينتظر درويش بلهفة ويتفاءل باستمرار بعودة السيد المسيح عليه
السالم إلى األرض ثانية ليعم السالم من جديد:
أيها الكرمل ،اآلن ت تي إلي العصافير من ور
كنتَ ال فر بين الحصى والعصافير
و اآلن بَ ْع ُ
يؤجل ثانية
ث المسيا َّ

()4

 1درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،2ص.110
 2الزعبي ،أحمد :فضاءات قصيدة "سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا" ،جريدة الخليج 2 ،كانون الثاني/يناير .2010
 3المصدر السابق  ،ج ،4ص.45
 4المصدر السابق ،ج ،2ص.120
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وكأن مجيء المسيح عليه السالم مرة أخرى سيحدث تغييرا فاعال على الساحة الفلسطينية والدولية،
إذ "إن المسيح عليه السالم من أبرز الرموز التي كان لها رواج واسع في الشعر الفلسطيني المعاصر.
فهو شخصية إيجابية ذات المواقف النبيلة التي أوردها الشعراء في دواوينهم ،فهم يستخدمونه تارة رمزا
لالستقامة لما تحمله من اإليذاء والضطهاد في حياته وتارة رمزا للوطن والبقاء"( ،)1وظهور المسيح من
جديد هو أمر في غاية األهمية ولن يتحقق إل في نهاية الزمان ،وحين يصل التاريخ نهايته ويبلغ الفساد
()2

ذروته.

يتعمد درويش أحيانا التلميح للعدو بأحداث من التاريخ مضت واحتمالية عودتها من جديد ،ويعلن
بلهجة التحدي المليئة بحب الحياة في قصيدة (على هذه األرض):
على هذه األرض ما يستحق الحياة :تردد إبريل ،رائحة الخبز في الفجر ،تعويذة امرأة للرجال ،كتابات
أسخيليوس ،أول الحب ،عشب على حجر ،أمهات يقفن على خي ناي ،وخوف الغزاة من الذكريات.

()3

وبما أن الغزاة يخافون من الذكريات ،فاحتمالية عودتها واردة ،والذكريات التي قصدها درويش
هي اللحظات التي لم تشهد لألمة العربية ذل وانكسارا ،و لعله خص من هذه الذكريات النتصارات التي
حققها المسلمون على اليهود على مر التاريخ .ينتقي درويش الكلمات ذات الدللة التفاؤلية التي ترتكز
على األلم والتي بينتها من خالل الجدول اآلتي:
الكلمة

داللتها التفاؤلية

أبريل

هو شهر نيسان و بداية فصل الربيع ،يرمز لألمل
والتطلع للغد المشرق/كلمة (تردد) توحي إلى
احتمالين اثنين هما الخفوت و السطوع وما دمنا
نعيش الحالة األولى فنحن في انتظار الثانية.

الفجر

يرمز للنصر والظفر باألعداء بعد ظالم ليل طويل
و عذابات متكررة.
النجذاب واليقين بحتمية النصر والتغيير و نيل

رائحة الخبز

المنى ،فال يمكننا أن نشم رائحة الخبز وتذوقه إل
 1مال إبراهيمي ،عزت ،و آخرون :الرمز و تطوره الداللي في الشعر الفلسطيني المقاوم ،مجلة القسم العربي-جامعة بنجاب ،الهور-باكستان،
ع ،2017 ،24ص.148
 2ينظر :الشامي ،رشاد :تفكيك الصهيونية في األدب اإلسرائيلي ،ط،1الدار الثقافية للنشر ،القاهرة ،2003 ،ص.53
 3درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،3ص.111

65

بوجود نار حامية أل وهي التضحية.
قوة جذب لحب األرض و ضرورة النتماء لها ،و

التعويذة

خص فيها الرجال ألنها تحتاجهم كركيزة أساسية
من أجل فك الشيفرة السرية من خالل النصر و
تحقيق التحرير.
كتابات أسخيليوس

()1

التأثير في الجمهور ونبذ األلم والتطلع نحو مستقبل
واعد ،ألن كتابات أسخيليوس تحمل طابع المأساة و
كأني بدرويش يريد للمشاعر النبيلة المليئة باألمل
أن تتولد من خالل األلم و حس المسؤولية.

أول الحب

مستقبل واعد يحمل بين طياته األحالم
التطلع نحو
ٍ
والوعود للشعب الفلسطيني.

الذكريات

عودة الماضي بصورة مستقبلية حتمية لتحقيق
النصر ،و كأنها عنصر أساسي من عناصر قوة
العرب لهز عرش األعداء.
األمل النابض من رحم المأساة ومن صالبة الصخر

العشب

القاسي.
الحنين والعودة إلى األصل ،فحضن األم ل يعوض

األمهات

وكذلك األرض أمنا الكبرى ،لذلك كان ل بد من
الوقوف على األشواك لنرتقي إلى أعلى.

تأتي هذه الكلمات لتضعنا في روضة من الجنة المفقودة المفعمة بحب الحياة ،إذ إن الفلسطيني
ليس "مهنة أو شعاراا ،إنه ،في المقام األول ،كائن بشري يحب الحياة وينخطف بزهرة اللوز ،ويشعر
بالقشعريرة من مطر الخريف األول ،ويمارس الحب تلبية لشهوة الجسد الطبيعية ،ل لنداء آخر ...
وينجب األطفال للحفاظ عل السم والنوع لمواصلة الحياة ل لطلب الموت ،إل إذا أصبح الموت فيما بعد

 1روائي مسرحي تراجيدي يوناني ،انصرف إلى كتابة المسرحيات ،و كلها ذات مضمون درامي و مأساوي ،كتب حوالي  70عمالً مسرحياً.
ينظرar.m.wikipedia.org :
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أفضل من الحياة! وهذا يعني أن الحتالل الطويل لم ينجح في محو طبيعتنا اإلنسانية ،ولم يفلح في
إخضاع لغتنا وعواطفنا إلى ما يريد لها من الجفاف أمام الحاجز"(.)1
لذلك كان لقراءة التاريخ و استعادة الذكريات اإليجابية العالقة في ثناياه أثر واضح من آثار األمل الذي
سنتبع خطواته للوصول إلى الهدف المنشود ،فاللحظات التاريخية والذكريات و حب األرض شكلت هرما ا
ثالثيا ا لصياغة أحد المسوغات التفاؤلية التي ستصنع فارقا على الساحة في إعادة الرؤية الستشرافية من
جديد.

1

يعقوب ،أوس داوود :محمود درويش ،مختارات شعرية ونثرية ،دار المنهل للنشر ،2011 ،ص.27
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ثانيا :حركات التحرر

حينما نتحدث عن التحرر فال بد من كلمة مضادة كانت قبال تتسم بالظلم والعنصرية واضطهاد البالد
من قبل الستعمار ،فقد خاضت شعوب العالم الثالث معاركها ضد الستعمار بعد الحرب العالمية الثانية،
مما أدى إلى بروز حركات التحرر على الساحة لنيل الستقالل والحرية .فعلى الساحة العربية ،برزت
حركات التحرر في فلسطين بعد حدوث بركان النكبة الذي نهب الشجر و الحجر واستنكر لصاحب الحق
الشرعي في أرضه وطرده خارج البالد قسرا ،فنتيجة لذلك كان ل بد من تشكيل حركات تحرر وطنية
عدة مع اختالف الفترات المتفاوتة فيما بينها من حيث الظهور.
ترعرع محمود درويش في ظل عائلة مسلمة في قريته البروة التي ُدمرت عام 1948م وغادرها
أهلها إلى أماكن مختلفة ،فكان من نصيب محمود درويش أن يتذوق مرارة البعد عن حبيبته األرض في
لبنان ،حيث أصبح فيها لجئا ولكن إصراره على العودة جعل منه الفارس الذي يتوق أن يشهد أرض
المعركة ،فكانت العودة وبداية المرحلة الجديدة مع حركات سياسية عدة:
 -1الحزب الشيوعي اإلسرائيلي:
بما أن درويش كان يعيش في الداخل الفلسطيني ،وجد الفرصة المالئمة لنضمامه للحزب
الشيوعي اإلسرائيلي "فبعد إنهائه تعليمه الثانوي في مدرسة بني الثانوية في كفر ياسيف انتسب إلى
الحزب الشيوعي اإلسرائيلي وعمل في صحافة الحزب مثل التحاد و الجديد التي أصبح فيما بعد مشرفا
على تحريرها ،كما اشترك في تحرير جريدة الفجر التي كان يصدرها حزب مبام"(.)1
تعرض محمود درويش في ظل الحزب الشيوعي لالعتقال بسبب قصائده السياسية الداعمة للقضية
الفلسطينية ،ومن هذه القصائد التي سطرت معاني النتماء (بطاقة هوية):
سجل!
أنا عربي
أنا اسم ب لقب
 1عبود ،شوقي :معجم أدباء العالم ،ط ،1دار المؤلف للنشر و التوزيع ،وهران ،2016 ،ص.18
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صبور في ب د كل ما فيها
يعيش بفورة الغضب
جذوري ..
قبل مي د الزمان رست
ب
و قبل تفتا الحق ِ

()1

يفحم درويش أعداءه بحكمة الرد ويعلن انتماءه للعروبة ولفلسطين العربية التي حبا فيها طفال
وتصبب عرق أبيه على ثراها لتزهر فيما بعد حبا ا قلبيا ا ل يزول بالرغم من البعد ،إلى أن يقول:
أنا من قرية عزالء  ...منسية
شوارعها ب أسماء
وكل رجالها  ...في الحقل و المحجر
()2

فهل تغضب؟

ينتقل بنا درويش من النتماء العام الذي خص به البالد في المقطع السابق ،إلى النتماء الخاص
لقريته المنسية التي أبيدت مالمحها عن وجه الحقيقة ،تلك البروة الدرويشية التي ل فرق بين صغيرها
وكبيرها ،وبروز هذه القصيدة على الساحة صاحبه تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية "لتتحول القصيدة
إلى ما يشبه بيانا سياسيا بصيغة شعرية للمنظمة وهوية لفلسطين" .3ولعل النتماء األبرز لدى درويش
كان للشيوعية فالقارئ لقصيدة درويش يالحظ حضور عبارة (يحبون الشيوعية) حين يقول:
و كل رجالها  ...في الحقل و المحجر
يحبون الشيوعية
فهل تغضب؟

 1درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.81
 2المصدر السابق ،ج ،1ص.83
 3المديني ،أحمد :من احتالل األرض إلى تحوالت النص ،مجلة الفيصل ،العددان  ،498 ،497جمادى اآلخرة-رجب /1439مارس –إبريل
 ،2018ص.36 ،35
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فدرويش ل يكتفي بانتماء واحد يتعلق بالجذور والمكان فقط ،بل صرح بالنتماء الفكري والحزبي
"وهنا يمكن أن نقول إن درويش جماليا لم يرد لنصه الشعري أن يكون أسيرا لفترة زمانية محصورة
بانتمائه الحزبي ،و إنما أراد بعد خروجه من البالد 1970م أن يتجاوز نصه هذه اآلنية وخصوصا أنه
انتقل في المرحلة الثانية إلى النتماء القومي بعد تواصله المباشر مع العالم العربي وخصوصا مصر .وقد
يكون لتغيير موقفه األيديولوجي قسط في هذا التغيير"(.)1
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
صاحب الحق السليب الذي ينتمي للشيوعية .ويتكرر الضمير (أنا) في القصيدة حامال دللة النتماء في
طياته على النحو اآلتي:
العبارة

الدللة

أنا عربي

تكررت خمس مرات /داللة على االنتماء القومي.

أنا اسم بال لقب

تكررت مرتين /داللة على االنتماء اإلنساني
والشيوعي.

أنا من قرية عزلء منسية

مرة واحدة /داللة على االنتماء المكاني الجذوري.

و أرض كنت أفلحها

مرة واحدة /االنتماء الجماعي غير المقترن

أنا و جميع أولدي

بالزمان والمكان ألنه لو اقترن بزمان ومكان
محددين لنفى أحقية الفلسطيني بهذه األرض وك نه
ضيا عليها فهي للفلسطيني منذ األ ل وستبقى.

أنا ل أكره الناس

مرة واحدة /انتماء إنساني ،ال وجود للعدائية مع
اليهود على الصعيد العام وإنما مقته ل حت ل
الغاشم.

و يمكن توضيح العالقة بين درويش و رابط النتماء من خالل هذا المخطط البياني:

1

حمزة ،حسين :الصياغات النهائية وتحول المعنى ،محمود درويش نموذجا ،مجلة مجمع اللغة العربية-حيفا ،عدد ،2012 ،3ص.17
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االنتماء الجماعي

البعذ المكاني

االنتماء الشيوعي

االنتماء القومي العربي

من خالل الرسم البياني السابق يتضح أن النصيب األكبر من النتماء كان للقومية العربية (،)%50
فالشاعر من جذور عربية جعلته كشجرة زيتون ل تخرج إل زيتا عربيا مباركا ،فالقومية العربية جعلته
يتحصن بأكثر من سالح :كاألصل العربي واللغة العربية والصفات المكتسبة سواء كانت جسدية ،فكرية
والعادات التقاليد والتأثر بالقيادات العربية .أما الجانب اآلخر من النتماء فكان من نصيب التيار الشيوعي
( ،)%20حيث احتضن درويش أكثر من الجماعة والمكان ألن كالا من الجماعة والمكان غير مستقر أما
الشيوعية فاستقرت في أكثر من بلد ،وكأن درويش قد وجد له حاضنة داخلية وخارجية ،ومع أنها كانت
لفترة مؤقتة في حياته فإنها تركت تأثيرا كبيرا .في المستوى الثالث جاء النتماء نوعا ما ضعيفا فيما يتعلق
بالنتماء المكاني والجماعي ،فحصدت كل منهما بما ل يتجاوز ( )10%من النتماء ،فالنتماء المكاني
تمثل في عدم الستقرار في حياة درويش وظهر ذلك من خالل اتجاهين:
أول :الداخلي ،عدم عودته للبروة ،تلك القرية المنسية ،وخروجه من أراضي 1948م فيما بعد.
ثانيا :الخارجي ،عدم استقرار الشاعر في مكان محدد سواء كان ذلك في بلد عربي كتونس ولبنان أم بلد
غربي كفرنسا.
أما فيما يخص النتماء الجماعي ،فعانى درويش من تفكك الجماعة على الصعيدين:
أول :الشخصي ،ابتعد شاعرنا عن أهله الذين يقطنون في الجديدة متنقال بين مدن و دول العالم وآخرها
مدينة رام هللا.
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ثانيا :السياسي ،افترق درويش عن قيادات سياسية و أصدقاء خطفهم الموت نتيجة العمل السياسي أو
الغربة السياسية.
 -2من مة التحرير الفلسطينية
كان لنضمام درويش لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1972م تأثير خاص على حياته ،فقد "كان
محمود درويش في شبابه شيوعيا ا ،عندما كانت تلك الفكرة هي السالح األوحد األقوى في مواجهة موجة
استعمارية عاتية .لكنه لم يبق كذلك عندما غادر األرض المحتلة في مطلع السبعينيات إلى المنافي .بل
اكتسبت شخصيته الشعرية والوطنية المزيد من الغنى والتنوع والتعدد ،الذي تتسم به هوية فلسطينية لم
تكن يوما حكرا على أحد ،أو اختصارا لحزب أو حتى لتيار"(.)1
في عام 1972م ،أصدر درويش ديوانه (أحبك أو ل أحبك) و في قصيدة (تقاسيم على الماء)،
يتفاءل درويش بالرغم من الصعوبات التي تواجه الشعب الفلسطيني ،فقد أصبح شاعرنا في ذلك العام في
الثالثينات من العمر ،وكأن لكل مرحلة عمرية أو عقد من الزمان ارتباط بظروف و شروط خاصة ل
تنازل عنها ،وعلى رأسها سمة التفاؤل و نبذ اليأس:
وراء الخريا البعيد
ث ثون عاما
و صورة ريتا
و سنبلة أكملت عمرها
في البريد.
()2

وراء الخريا البعيد

يأخذنا درويش إلى ما قبل خريف النكبة ليذكرنا بولدته منذ ثالثين عاما ،ويذكرنا بصورة
ريتا_األرض التي ل تغيب عن الذاكرة ،فبالرغم من حوادث النكبة القاسية التي ألمت بالشعب الفلسطيني،
ما زال شاعرنا يتذكر وجه المحبوبة األولى التي سكنت روحه والتي تعثر بثراها الذهبي ألول سبع
سنوات من عمره ،ليبدأ بعدها مشوار المعاناة الطويل ،ففي هذه القصيدة جاء اسم (ريتا) ل يدلل على
 1نور الدين ،ساطع :محطة أخيرة  ..خارج السياق ،ط ،1دار الفارابي للنشر و التوزيع ،بيروت ،2009 ،ص.253
 2درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،2ص.56
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المرأة ،ففي كثيرمن قصائده "ل يتمكن القارئ أن يفرق بين األنثى و الوطن ،والحديث الظاهري يدلل
على المرأة ،لكن الصياغة العميقة ترسو على قاعدة صلبة هي حب فلسطين .وتغدو المحبوبة في أغلب
القصائد هي فلسطين ،ورسم محمود درويش مالمح المرأة والوطن بطرق مختلفة بين قصيدة وأخرى"(.)1
و تمنعني من محاذاة هذا المساء
نوافذ أهلي.
متى يذبل الورد في الذاكرة؟
متى يفر الغرباء؟
لكي أصا اللح ة العائمة
على الماء
أسطورة أو سماء ..

()2

ت ،فذكريات القرية الجميلة ما تزال
يستخدم الشاعر أسلوب الستفهام للسؤال عن زمن مستقبلي لم يأ ِ
عالقة في ذاكرة الالجئين الذين لم يفرحوا بالعودة بعد ،فبالرغم من األسى الذي يعانيه الشاعر ويمنعه من
العودة إلى وطنه وعدم استقراره في مكان ثابت ،فإنه يضفي على شعره دللت تبث األمل بصورة غير
واضحة:
الكلمة
الخريا

داللتها
دللة تشاؤمية و لكنها في قاموس محمود درويش
تحمل طابعا تفاؤليا "فهو يحب الخريف على رغم
أنه ولد في الربيع ،و قال إن الخضرار الرمادي
في عينيه فيه الكثير من تالوين الخريف ،حيث
يختلط األخضر باحتمالته".3

عاما

لفظ يحمل معنى تفاؤليا فيه بعض الخير ربما نتيجة

 1إبراهيم ،هيام :المرأة في شعر نزار قباني ومحمود درويش ،جامعة القادسية ،ص.16
 2درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،2ص.57
 3خوري ،إلياس :سنكون يوما ما نريد ،وزارة الثقافة ،ديسمبر/كانون األول  ،2008ص.161
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تغيير المسار الحزبي لدرويش و انضمامه لمنظمة
التحرير ،بينما لو استخدم كلمة (سنة) لكان المعنى
تشاؤميا.
صورة ريتا

الذكريات الجميلة في القرية ،فهذه الصورة رسخت
في الذاكرة لمدة سبع سنوات إبان حدوث النكبة،
يقول درويش معبرا عن ذلك "ل أثر (للبروة) على
يمين الشارع القادم من الناصرة ،غير صورتها في
خيالك المطعون بقرون الثيران التي تمضغ و تجتز
علف ذكرياتك .قلت :أمرُّ بها عند الغروب ألدخر
لخيالي غموضا يعين الغريب فيك على ابتكار
الصور من ثنايا الحجر".1

سنبلة

فيض من الخير والعطاء ،فدرويش يستخدم هذه
المفردة (سنبلة ،سنابل) ليبث األمل في نفوس
قرائه.
سهولة الوصول و العودة إلى الوطن تحت الوصاية

نوافذ

العربية ،على عكس ما دلت عليه مفردة الشباك
التي استخدمها في (شتاء ريتا) مقترنة بالعدو
اإلسرائيلي حين قال :فافتا لها الشبا كي يتعطر
الليل الجميل ،فمن حيث اللغة "يسمون النافذة
الكبيرة في حائط البيت شباكا و إن كان غير مشبك
بشيء من الحديد أو الخشب ،و هو صفة غالبة
مبنية على التوسع في الستعمال .أما الشباك ما
صنع من قضيب ونحوه".2
الورد

الذكريات الجميلة التي ل تذبل ،فهي مصدر للتفاؤل
و العودة المحققة.

 1درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،5ص.504
 2النحاس ،هشام :معجم فصاح العامية ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،1997 ،ص.355
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الفرح الدائم ل المؤقت ،فالالجئون ل يريدون

يفر

العودة فقط ،بل يريدون الفرحة المكللة بالنتصار،
فالطموح إلى انتصار ثم عودة إلى ديارهم التي
هجروا منها وليس إلى جزء معين من فلسطين.
اللحظة األسطورية المنتظرة التي سيحقق فيها

اللح ة العائمة

النصر لصالح الفلسطينيين.

يتضح من القصيدة السابقة ،وبخاصة المقطع األول منها استهاللها بعبارة (وراء الخريف البعيد)
وانتهى المقطع األخير منها بالعبارة نفسها ،ولحظت أن هذه العبارة عبرت عن مرحلتين منفصلتين،
فدرويش أتحفنا بهذه القصيدة وهو في الثالثينيات من عمره ،فهل كان يدرك أن عام 1972م سيكون حدا
فاصال بين ثالثين عاما ا ماضية وثالثين عاما ا قادمة؟ و لكي تتضح هذه الصورة أرفقت الجدول اآلتي:
الزمن الحالي ()1972
وراء الخريا البعيد (في بداية المقطع)

وراء الخريا البعيد (في نهاية المقطع)

قبل ث ثين عاما

بعد ث ثين عاما

في عام ()1941م ولد درويش و بعدها بسبع

في عام ()2001م حدثت االنتفاضة الثانية و توفي

سنوات حدثت النكبة

درويش بعدها بسبع سنوات

في الخريف األول كان الشاعر ينعم بالحياة على أرضه حتى جاءت العاصفة التي قلعته منها ،أما
ت بعد ،وألن من عادة األشياء التضاد أو المعاكسة ،فالخريف األول كان تشاؤميا،
الخريف الثاني فلم يأ ِ
أما الخريف اآلخر فهو عكس ذلك تماما ،فال بد من وجود المنتصر و المهزوم في ساحة المعركة ،و بما
أننا انتكسنا بخريفنا األول ،فسننتصر في اآلخر لتكون الهزيمة من نصيب اآلخرين .ويؤكد درويش ذلك
في قصيدة (زيتونتان):
تتشعب الذكرى و تلعب .ها هنا
يتونتان عتيقتان على شمال الشر
في األولى وجدت بذور أغنيتي
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و في األخرى وجدت رسالة
من قائد الرومان:
يا إخوة الزيتون
أطلب منكم الغفران،
أطلب منكم الغفران ...

()1

ربطت درويش عالقة متينة بالرئيس الراحل ياسر عرفات نتيجة انضمامه للمنظمة" ،فقد اختاره
الرئيس ياسر عرفات ليكون مستشاره ،و انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عام ،1988
ثم استقال منها رفضا لتفاقية (أوسلو) عام  .1993كما اختير رئيسا لتحاد الكتاب و الصحفيين
الفلسطينيين حتى عام  .)2("1987ويصف محمود درويش الرئيس ياسرعرفات بأنه "لم ينتصر في
المعارك العسكرية ،ل في الوطن ول في الشتات .لكنه انتصر في معركة الدفاع عن الوجود الوطني،
ووضع المسألة الفلسطينية على الخارطة السياسية ،اإلقليمية والدولية ،وفي بلورة الهوية الوطنية
للفلسطيني الالجئ المنسي عند أطراف الغياب ،وفي تثبيت الحقيقة الفلسطينية في الوعي اإلنساني ،ونجح
في إقناع العالم بأن الحرب تبدأ من فلسطين ،وبأن السلم يبدأ من فلسطين"(.)3
يكمل درويش مسيرته مع منظمة التحرير ليحث شعبه على المقاومة في قصيدة (تل الزعتر):
يا أيها الولد المك ّرس للندى
قاوم!
يا أيها البلد _المسدس في دمي
قاوم!
اآلن أكمل في أغنيتي
و أذهب في حصار

 1درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،4ص.58
 2عصمت ،رياض :حداثة و أصالة ،دار الفكر ،دمشق ،2013 ،ص.19
 3المصدر السابق ،ج ،6ص.281
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و اآلن أكمل في أسئلتي
و أولد من غبار
فاذهب إلى قلبي تجد شعبي
شعوبا في انفجار

()1

كتب درويش قصيدته إثر مذبحة تل الزعتر عام 1976م وكعادته دوما ،فقد حرص على غمس
قلوب أبناء شعبه باألمل و الولدة من رحم الموت ،مؤمنا ا أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا في وجه
العواصف المتقلبة في شتى األماكن و األزمان حتى يعود إلى أرضه و لو بعد حين ،لذلك نجده يحث 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 النداء
مرتين (يا أيها الولد)( ،يا أيها البلد) للدللة على القرب ،فالولد هو ابن الشعب الفلسطيني الذي سيولد
ثانية ،ويتدفق دمه في عروق الشاعر ،و البلد هو لبنان الذي سطرت على أرضه أبشع المجازر بحق
الشعب الفلسطيني ،فكان كالمسدس المصوب فقط على الشعب المنكوب .فشعراء النضال والمقاومة
والشهداء جعلوا من الخراب والحروب قصائد حب ملحمية ،فقد كان مخيم تل الزعتر الفلسطيني مخيما ا
حاضنا ا للبؤس والشقاء ،ومع هذا كله ظل ينجب زعتراا ومقاتلين(.)2
انطالقا من هاجس العودة الذي صاحب درويش في حياته ،يتساءل في قصيدة (عزف منفرد) إذا
كان سيعود إلى ما وراء حدود أراضي 1948م أو إلى أي بقعة من أرض فلسطين خارج هذه الحدود:
لو عدت يوما إلى ما كان ،هل أجد
الشيء الذي كان و الشيء الذي سيكون؟
العزف منفر ُد
()3

والعزف منفر ُد

 1درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،2ص.263
 2ينظر :أبو سمرا ،محمد :طرابلس ،ساحة هللا و ميناء الحداثة ،دار الساقي ،بيروت ،2011 ،ص.68
 3درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،3ص.30
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فالعزف على إيقاع العودة عام 1986م كان منفردا من جهة منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية،
"ففي نيسان/أبريل 1986م ،شهدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) كبرى فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية بزعامة عرفات محاولة انشقاق"( )1حيث شهدت هذه السنة أيضا إعالن "الملك حسين
في خطاب مطول القطيعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عبر وقف التنسيق وإلغاء التفاقات المبرمة
معها"(.)2
بالعودة إلى قول درويش (الشيء الذي كان والشيء الذي سيكون؟) يتضح لنا وجهة نظر فلسفية
حول فكرتين متناقضتين بين أفالطون وأرسطو ،فأفالطون يرى أن الكمال موجود فقط في عالم المثل ول
كمال على أرض الواقع أي كما كان ،بينما نرى أرسطو يريد تصوير الواقع كما يجب أن يكون" ،ففلسفة
أفالطون تقوم على التصورات المستندة إلى األفكار والتأمالت ،على التفكير العقلي والمنطق ،وفلسفة
أرسطو يبدو أنها تقوم على المشاهدات والمحسوسات التي قوامها التجارب والمقارنات"(.)3
أف طون

أرسطو

(قبل نكبة )1948

(في المستقبل القريب)

كانت فلسطين عربية الم ما على الرغم من

فلسطين ستعود كما كانت عربية السيادة في

االحت ل االنجليزي وقبل قيام إسرائيل عام

السنوات القليلة القادمة ،فدور أرسطو اقتصر على

1948م ،حيث طُرد الفلسطينيون من أرضهم

تصوير الشاعر ل مور كما يجب أن تكون ،ورسم

ونغصوا عليهم حياتهم ،فالعالم الكامل في المثال و

صورة ثانية ب ن فلسطين قد تحررت .فدور

يجب أن يقترب من المثال ،فن رية أف طون تحمل

الشاعر عنده يقتصر على تصوير الواقع كما يجب

طابعا استس ميا على الصعيد السياسي ألنها غير

أن يكون وليس كما هو كائن.

قائمة على رد الفعل لتحقيق النتائج لصالا العالم
القريب من المثال.

يتبنى درويش فكرة أرسطو في رؤية الشيء كما يجب أن يكون في قصيدته (وأنا ،و إن كنت
األخير):
و أنا ،و إن كنت األخير،
 1حبيب ،رندا :الحسين أبا و ابنا ،األردن في ثالثين عاما ،دار الساقي ،بيروت ،2011 ،ص.32
 2المرجع السابق.
 3حسين ،عبد هللا :تاريخ ما قبل التاريخ ،كتاب نت ،1969 ،ص.55
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وجدت ما يكفي من الكلمات ...
كل قصيدة رسم
س رسم للسنونو اآلن خارطة الربيع
و لل ُمشاة على الرصيا الزيزفون
وللنساء ال ورد ...
وأنا ،سيحملني الطريق
وسوف أحمله على كتفي
إلى أن يستعيد الشيء صورته
كما هي،
()1

و اسمه األصلي في ما بعد/
 -3حركات المقاومة الوطنية واإلس مية

فيما يخص الحركات الوطنية واإلسالمية على الساحة ،فقد شهدت العديد من البلدان صراعات أدت
إلى إحداث حالة من النزاع بين القوى الوطنية واإلسالمية ،فمن الطبيعي أن ل يكون هناك تناقض بين
النتماء الوطني والقومي واإلسالمي ،وإنما المشكلة في األحزاب التي تُقيد حرية الفكرة والنتماء ،وهذا
الصراع بدوره ل يمتد إلى فلسطين ألنها واقعة تحت الحتالل (.)2
لم تكن العالقة بين درويش وحركات التحرر اإلسالمية قوية ،ولكن بعض الحركات اإلسالمية
كحماس مثال كانت تنظر لبعض أشعار الشاعر بإعجاب انطالقا من كونه شاعر مقاومة" ،ففي بداية
تسعينيات القرن العشرين قدم الشاعر استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ألنه رأى أنه ل يمتلك من الرؤية ما تمتلكه القيادة الفلسطينية في حينه ،وبطريقة غير مباشرة عبر عن
رفضه لما توصل إليه في (أوسلو) ،ولما كانت حركة (حماس) رفضت (أوسلو) ،فقد أخذت تثمن مواقف

 1درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،4ص.25
 2ينظر:سالمة ،عبد الغني :بورتريه لحماس من الميثاق إلى الوثيقة ،مركز األبحاث-منظمة التحرير الفلسطينية ،حزيران  ،2017رام هللا،
ص.23
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الشاعر "(.)1ولكن مؤخراا قامت حركة حماس بمنع تدريس أشعار محمود درويش في غزة .وألن حركات
التحرر الوطنية هدفها واحد هو تحرير فلسطين وعودة أهلها إليها كان ل بد من أن يصدح شاعرنا في
قصيدة (الكمنجات) ليذكرنا بتاريخ الهزيمة الذي سيتوج فجره بالنتصار يوما ما:
الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى األندلس
الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من األندلس
الكمنجات تبكي على من ضائع ال يعود
الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود
الكمنجات تُحر غابات ذا ال

م البعيد البعيد

الكمنجات تُدمي ال ُمدى ،و تشم دمي في الوريد
الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى األندلس
الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من األندلس

()2

لعل محمود درويش أراد بالكمنجات اللحن الحزين الخارج من صدور من عاش على أرض
األندلس ،ولم يستقر كل من الغجر والعرب على أرضها ،فالغجر بالنسبة لألندلس هي أرض الميعاد
والمفتاح لهذا هو التعايش والتفاهم المتبادل بين الناس ،وبفضل هذا التفاعل نجحوا في القضاء على
الحواجز ،فهم يعيشون جنبا إلى جنب فالغجر أصبحوا أندلسيين و األندلسيون أصبحوا غجراا( ،)3وصفهم
درويش في المقطع السابق بأنهم ذاهبون انطالقا من عدم استقرارهم في مكان معين ،فالغجر معتادون
على الترحال فهذا نمط حياتهم ،لكن أحيانا يكونون مضطرين للرحيل بسبب ظروف قاسية ،ففي أوروبا
يتعرضون لالضطهاد و العنصرية و يدفعون ثمن أخطاء لم يرتكبوها(.)4
على الرغم من عدم استقرار الغجر في أي مكان ،فقد كانت تراودهم دائما ا فكرة الذهاب إلى
األندلس ،كوطن يستحقون العيش فيه .أما فيما يتعلق بالعرب فحكايتهم تختلف نوعا ما ،فبعد مضي ثمانية
قرون في األندلس ،خرجوا منها و لم يعودوا إلى اآلن ،فقد "سلم أبو عبد هللا الصغير غرناطة بعد صلح
 1األسطة ،عادل :حماس و محمود درويش ،جريدة األيام.2013/9/1 ،
 2درويش  ،محمود :الديوان ،ج ،3ص.291
 3ينظر ،األندلس أرض الميعاد للغجرhttps://www.youtube.com/watch?v=gMn8D2eXP4c ،
 4ينظر ،الغجر في إسبانيا ..عندما تندمج الموسيقى مع الجغرافيا https://www.youtube.com/watch?v=Cmrw7ZjAc -M
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عقده مع فيرناندو يقضي بتسليم غرناطة وخروج أبي عبد هللا الصغير من األندلس ،ولكن سرعان ما
نقض هذا األخير العهد ،وبدأت محاكم التفتيش في التعذيب و القتل و النفي ،و بدأت هنا معاناة أهل
األندلس من المسلمين واليهود فقد كانت محاكم التفتيش تجبرهم على التنصير أو الموت ،وقد تمسك أهل
الندلس باإلسالم ورفضوا الندماج مع المجتمع النصراني"(.)1
فدرويش يوضح العالقة بين الزمان والمكان ،ويؤكد على أهمية المكان على أنه العنصر الذي ل
ق برغم األلم وتغير الظروف واألحوال.
يزول من أصل الحكاية ،فهو با ٍ

الزمن الضائع

الوطن الضائع (المكان الضائع)

ال يعود ،فهذا الزمن عبارة عن أحداث أصبحت في

قد يعود ،و هنا اقترن الحرف (قد) بالفعل

ذاكرة النسيان؛ ألنه اقترن بفترة ضعا و

المضارع ،حيث يفيد التشكي و احتمالية العودة

شخصيات اندثرت ورحلت.

إلى الجنة المفقودة ،فالتفاؤل الصادر من
االحتمالية سي تي من رحم األلم و ال

م و ال ُمدى،

ألن هذا الوطن الضائع الذي سيعود يوما سيقترن
ت بعد.
بزمان وشخصيات مستقبلية مختلفة لم ت ِ

في قصيدة (الكمنجات) ،تكرر الفعل المضارع بشكل لفت دللة على عمق األلم والمأساة الحاضر
يوميا ،نتيجة الشوق والحنين إلى زمان ل يعود ومكان قد يعود ،فقد تكرر الفعل (يبكي) في القصيدة ثمان
مرات ،باإلضافة إلى أفعال أخرى حملت في طياتها معاني األلم والحرقة والحنين مثل (تُحرق ،تُدمي،
تتبعني ،تبحث) .وفي (يوميات الحزن العادي) يأتي درويش على معنى الفردوس المفقود و حذر من هذا
المصطلح" ،ألن القناعة به تسليم بحالة قانونية وجودية بلغت حد النهاية .الفرق بين الفردوس المفقود
بالمعنى المطلق و بين الفردوس المفقود بالمعنى الفلسطيني هو خلو حالة الحنين والنتماء النفسي و
الشرعي من منطقة الصراع .ما دام الصراع قائما ،فإن الفردوس ل يكون مفقودا ،بل يكون محتال و قابال
لالستعادة .ل أعني الرتكاز على مفهوم خسارة المعركة ،وعدم خسارة الحرب الذي ينطوي على دفاع
عن النفس أمام خسارة المعركة .ولكني أعني أنه ليس بوسع الفلسطيني أن يعامل وطنه بهذا المفهوم ،كما
يعامل العرب األندلس ،و كما ينتظر المؤمنون الجائزة .إن بين فلسطين واألندلس فرقا يشبه الموت .و أن
1

عبد الرحمن ،نواف أحمد :حضارة االندلس ،الجنادرية للنشر و التوزيع ،2015 ،ص.219
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بعض السياح الثوريين ممن ينظرون إلى المسألة من زاوية التشابه حسن النية و سيء النتيجة ينطلقون
من موقع الجمالية الشكلية وضبط التضامن .إنهم سيبكون أكثر منك لو سلمت بهذا التشابه وحاصرت
حقوقك ووجودك بسياج الحنين الملهم .ولكن حين يلجأ الحنين إلى البندقية تعبيرا عن بعد المسافة بين
فلسطين واألندلس ،فستجد هؤلء السياح المغرمين ببكائيات الشعوب القديمة يحتجون على انتهاك جمال
النسجام التاريخي ،إن فكرة الفردوس المفقود تُغري المفتقرين إلى موضوع مؤثر ،ولكنها تصيب الحالة
الفلسطينية بتراكم الدموع وفقر الدم .وهذا هو تفوق وطني على الجنة ،ألنه يشبهها وألنه ممكن"(.)1
كان لمفهوم الحنين عند درويش (في حضرة الغياب) عالقة بالجنة المفقودة ،وكأن هذه الصفة
عبارة عن أشعة براقة في قلب كل فلسطيني يعيش حالة النتماء ،فالحنين هو أنين الحق العاجز عن
استرداد شرعيته في األرض ،وأنين البيوت التي أصبحت رُكاما ا تحت المستعمرات ،هذا الحنين حب
متوارث يورثه الغائب للحاضر.

()2

لقد كان لوجود حركات التحرر على الصعيد القومي العربي والفلسطيني أثر على القضية الفلسطينية
بكونها ركيزة أساسية ومسوغا تفاؤليا قادرا على إعادة البوصلة في اتجاهها الصحيح وتصويبها نحو
الهدف السامي الذي ل يحتمل المقارنة أو التبديل ،وبالتالي احتضنت معانِي متجددة لواقع أفضل.

ثالثا :عوامل الوحدة العربية والزعماء القوميون
ساعدت الوحدة الوطنية والقومية بقيادة زعماء القومية العربية في دعم القضية الفلسطينية وظهورها
على الساحة العربية والعالمية ،فقد كان تأثيرها على أكثر من صعيد:
الوحدة الوطنية الفلسطينية والقومية العربية:
تمثلت هذه الوحدة بقيادات عدة أبرزها:
الرئيس الراحل ياسر عرفات
يتحدث شاعرنا عن أبي عمار وكأنه األب الحنون الذي يقف تحت ظله قائال" :من منا لم يقف
حائرا أمام قوة إيمانه بالعودة القريبة .كان بصره كبصيرته يخترق الضباب األسود .كنت شاهدا عليه وهو
يستعد لركوب البح ر من بيروت إلى ما ل نعرف ،إلى مجهول بعيد .سأله أوري أفنيري :إلى أين أنت
 1درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،6ص.362
 2ينظر:المصدر السابق ،ج ،5ص.471
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ذاهب؟ فرد على الفور :إلى فلسطين .لم يُصدق أحد منا هذا الجواب الهارب من الشعر .فلم تب ُد فلسطين،
من قبل بعيدة كما تبدو من هذا البحر"( ،)1وإذا ما تحدثنا عن الوطنية والقومية يجب أن ندرك الوحدة
الداخلية بين القيادات والمثقفين وأهمها العالقة التي تربط ياسر عرفات بالشاعر محمود درويش ،فالعالقة
الجوهرية بينهما أسهمت في إنجاز مقومات أساسية ضرورية لتواجد الوحدة الوطنية في داخل فلسطين و
خارجها ،فمحمود درويش كان في منزلة اإلبن لياسر عرفات ،وكان يعتبر أبا عمار والده ،حيث رافقه في
جميع جولته في بيروت وتونس ورام هللا ،إضافة إلى تمتع درويش ببعض المهمات ،فقد كان ممن
يفهمون سياسة العدو اإلسرائيلي فهما ا جيداا ،وكان أبو عمار يستشيره في الشؤون اإلسرائيلية ،وقد كلفه
بكتابة الخطاب الرئاسي في األمم المتحدة عام 1974م ( .)2وقد كتب درويش أجمل قصائده عن ياسر
عرفات منها ،مديح الظل العالي ،وقصيدة بيروت ،ورثاء ياسر عرفات .يقول درويش في (قصيدة
بيروت):
هل ضا الطريقومن ُخطا الدرب يبدأ يا رفيق؟
 ُمحاصر بالبحر والكتب المقدسةانتهينا؟ال .سنصمد مثل آثار القدامىمثل جمجمة على األيام نصم ُد
كالهواء و ن رة الشهداء نصم ُد ...
يخلطان الليل بالمتراس .ينت ران ما ال يعرفان
يخبئان العالم العربي في ِم َز تسمى وحدة ...

()3

الطريق الضيق يحتاج إلى صمود الرفاق واألمل بالغد المشرق الذي يعدنا باألمنيات التي
ستتحقق ،ويصف محمود درويش ياسر عرفات بأنه "الناظر إلى الغد والعميق باإليمان باهلل وأنبيائه،
 1درويش  ،محمود :الديوان  ،ج ،6ص.287-286
 2ينظر :أبو فخر ،صقر :ياسر عرفات و المثقفون ،مجلة فلسطيننا ،ع.2013/12/2 ،316
 3درويش ،محمود :الديوان  ،ج ،2ص.524-523
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عميق اإليمان أيضا بالتعددية الثقافية والدينية التي تمنح هذه البالد خصوصيتها ،التعددية المضادة للمفهوم
الحصري اإلسرائيلي .و كان في بحثه الديناميكي عن الغد في الحاضر يبحث عن اللتقاء ،يشكل سداا أمام
األصوليات .لم يكن تديُّنه حائال دون علمانيته .ولم تكن علمانيته عبئا ا على تدينه .فالدين هلل والوطن
للجميع"(.)1
في (قصيدة بيروت) يستخدم درويش بعض الرموز الخاصة التي لها وقع خاص على مسيرة الشعب
الفسطيني ،وضحتها كما يلي:
الرمز

الداللة

الطريق/الدرب

الطريق هو السبيل وهو ما بين السكتين من
النخل( ،)2أما الدرب ،فقالوا :الدرب باب السكة
الواسع( .)3نستنتج مما سبق أن الطريق هو مسيرة
الشعب الفلسطيني التي ل تنتهي ول حل لها إلى
اآلن ،أما الدرب فهو نافذة الشعب المطلعة على
المستقبل المشرق اآلتي .و قد أجاب درويش حين
سئل عن ثنائية الطريق و البيت قائال" :كثيرون من
الشعراء منذ هوميروس كتبوا عن ثنائية الطريق
والبيت ،كنت دائما ا أميل إلى تمجيد الطريق،
والطريق بؤرة أساسية في الرؤيا الشعرية
والصوفية ،هذه الثنائية تتناولها أوليات مختلفة.
عندما كنت خارج الوطن ،كنت أعتقد أن الطريق
سيؤدي إلى البيت وأن البيت أجمل من الطريق إلى
البيت .و لكن عندما عدت إلى ما يسمى البيت وهو
ليس بيتا حقيقيا ا غيرت هذا القول و قلت :ما زال
الطريق إلى البيت أجمل من البيت ألن الحلم ما
زال أكثر جمالا وصفا اء من الواقع الذي أسفر عنه

 1المصدر السابق ، ،ج.286 ،6
 2ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،10مادة طرق ،ص.219
3ينظر :المصدر السابق ،مادة درب ،ج ،1ص.374
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هذا الحلم .الحلم يتيم اآلن .لقد عدت إلى القول
بأولية الطريق إلى البيت"(.)1
يدل على الضياع والمتاهة في حياة الشعب

البحــــــــر

الفلسطيني ،فهو رحلة نحو المجهول توحي بعدم
الستقرار.

احترم درويش شخصية أبي عمار كونه رمزاا قد رفض الغياب" ،فنحن محتاجون إلى الرموز،
رمز لتاريخ شعب و تحولت هذا الشعب من الغياب الكامل إلى لجئين فإلى مقاتلين فإلى مؤسسي مشروع
ٍ
وطني ثقافي ،ثم إلى حضور كثيف في خارطة العالم .ياسر عرفات من الذين استطاعوا أن يعيدوا اسم
فلسطين إلى الوعي العالمي ،قدم كل حياته للقضية ولم يعش لنفسه أبدا ،أريد أن أرى هذه الصورة باقية.
نفتقد عرفات لكننا ل نريد عرفات آخر ،وأنا من الذين يقولون أننا ل نحتاج إلى عرفات آخر ،ل نحتاج
إلى رمزية عالية ،نحتاج إلى مديرين جيدين .كان عرفات يتمتع بمزايا ل يمكن أن تُورث أو تُورث .ومن
الصعب أن نستنسخ شخصية مثله ،وهذه الشخصية أنهت دورها ولم تعد قابلة لالستعادة ،لكن تاريخه هو
القابل لالستعادة ،وكذلك تضحياته .إنه سجل مضيء في ذاكرة الفلسطينيين ،لكننا لسنا في حاجة إلى
عرفات جديد"(.)2

 -2القيــــــــــادات القوميـــــــة العربية:
تمثلت هذه الوحدة بقيادات عدة أبرزها :
جمـــــــــــــال عبــد الناصــــــــــــر
هو ثاني رؤساء مصر والذي لم يعمر طويال ،وهو من القادة الذين تبنوا الفكر الشتراكي ،نادى
بضرورة وحدة القومية العربية و القضاء على إسرائيل ،فال يمكن قراءة تاريخه والتعرف إلى جوانبه
الفكرية والثقافية ،من دون الطالع على ما خطه قلمه من وثائق مكتوبة في حرب فلسطين ( ،)3ذلك ألن
مصر كانت تحارب ألجل فلسطين من أجل الدفاع عن شرف البلد ،والتصدي ألي عدوان يمس دول
الوطن العربي كوطن قومي واحد ،و أسهمت المؤثرات القومية العربية بدورها في تطور الحركة
 1سنكون يوما ما نريد ،وزارة الثقافة ،حاوره :عبده وازن-جريدة (الحياة) اللندنية ،2005/12/14 ،ص.119
 2سنكون يوما ما نريد ،وزارة الثقافة ،حاوره :عبده وازن-جريدة (الحياة) اللندنية ،2005/12/14 ،ص.116
 3ينظر:عزب ،خالد ،وآخرون :بقلم جمال عبد الناصر ،رؤية تحليلية،ط ،1أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي ،القاهرة ،ص.55
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الشعرية في فلسطين باعتبارها جزءاا من الحركة الشعرية في الوطن العربي وتأثر الجزء بالكل ،فانتماء
الشاعر الفلسطيني لهويته الفلسطينية هو جزء من انتمائه لهويته العربية ( .)1يقول درويش في قصيدة
(نشيد):
نعم! عرب
وال نخجل
و نعرف كيا نمس قبضة المنجل
و كيا يقاوم األعزل
و نعرف كيا نبني المصنع العصري
و المنزل
ومستشفى
و قنبلة
و صاروخا
و موسيقى
()2

و نكتب أجمل األشعار ...

أُعجب درويش بشخصية جمال عبد الناصر و كتب بعد وفاته قصيدة بعنوان (الرجل ذو الظل
األخضر) قال فيها:
نعيش مع
نسير مع
نجوع مع

 1ينظر:أبو شاور ،سعدي :تطور االتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصر ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت ،ص.53
 2درويش ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.160
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و حين تموت
نحاول ّأال نموت مع !

()1

وجمال عبد الناصر باعتباره زعيما ا عربيا ا كان قدوة يُحتذى بها في الصدق والدفاع عن األماني
القومية ،فأصبح رمزاا مهما ا من رموز الحركة الوطنية ال ُمعاصرة بسبب إخالصه ال ُمتفاني في خدمة
الجماهير (.)2
يقول درويش:
وأنت وعدت القبائل
برحلة صيا من الجاهلية
وأنت وعدت الس سل
بنار الزنود القوية
وأنت وعدت المقاتل
()3

بمعركة  ..ترجع القادسية

فجمال عبد الناصر كان كالمارد الذي سيصنع المستحيل ويُعيد الحق ألصحابه ،والذي أحبته
الشعوب العربية وأيقنت أنه قادر على تنمية الروح القومية في قلوب العرب ،فقد كان مثالا مشرقا ا للحاكم
العربي في نظر الشاعر ،وعلى وشك أن يحمل قنديل الخالص للشعب الفلسطيني ،ولكن سرعان ما
انهارت هذه الصورة حينما لم تتحقق وعوده بعد أن تولى أنور السادات منصة الحكم ووقع اتفاقية سالم
مع الصهاينة .4ومن خالل المقطع السابق نالحظ تدرج شخصية جمال عبد الناصر على ثالث مراحل،
من خالل تكرار الشاعر للفعل (وعدت):
المرحلة

الغاية

المرحلة األولى

ضرورة تعديل المسار الوطني و القومي و قيادة

 1المصدر السابق ،ج ،1ص.374
 2ينظر:شرف ،سامي :سنوات و أيام مع جمال عبد الناصر ،ج ،1ط ،2دار الكتب المصرية ،القاهرة ،2014 ،ص.85
 3درويش ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.375
 4ينظر :شاكر ،تهاني :محمود درويش ناثرا ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت ،2004 ،ص.129
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(وأنت وعدت القبائل برحلة صيا من الجاهلية)

الشعوب نحو التحرر الفكري.

المرحلة الثانية

الحث على الثورة العربية ومقاومة الحتالل

(وأنت وعدت الس سل بنار الزنود القوية)

الصهيوني واستعادة األراضي العربية ،فالسالسل
رمز يستخدمه الشاعر عادة للدللة على الحتالل.

المرحلة الثالثة

الثبات على المبادئ والدفاع عن األرض وتحريرها

(وأنت وعدت المقاتل بمعركة تُرجع القادسية)

من الحتالل عن طريق المقاومة التي ستعيد
األرض إلى أصحابها األصليين من جديد.

وقد جاء اللون األخضر في القصيدة ذاتها حامال معه رمزا تفاؤليا ا خاصا ا ،فالشاعر "يُعدد مناقب
(جمال عبد الناصر) ومآثره في ذكراه-ليدل على خلود صاحبه ،ودوره في بعث األمة العربية .وتتعمق
دللتها على البعث والتجدد والخصب بتوحد الشهيد في قصيدة (عائد إلى يافا) باألرض الفلسطينية.
وتتجلى عبر صور روحية"( ،)1منها:
هو اآلن يرحل عنا
و يسكن يافا
و يعرفها حجرا  ...حجرا
وال شيء يشبهه
و األغاني
تقلده
()2

تقلد موعده األخضرا

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 هو

 1أبو خضرة ،سعيد :تطور الدالالت اللغوية في شعر محمود درويش ،ص.118
 2درويش ،محمود :الديوان  ،ج ،2ص.47
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المصدر األول ،فيما عد أكذوبة العرب لتحرير فلسطين مصدراا ثانيا ا ( .)1يصدح شاعرنا في قصيدة
(مزامير) بقوله:
أيها الوطن المتكرر في األغاني و المذابا،
ُدلّني على مصدر الموت
()2

أهو الخنجر  ..أم األكذوبة؟

بالرغم من استمرار األلم والعذابات المتكررة في حياة الشعب الفلسطيني ،و"رغم الحروب
الخمس التي مرت مألى بالهزائم العربية ،فإن درويشا مع انطالقة الثورة الفلسطينية وشروق شمس
النتفاضة ضد العدو الغاصب ،يعتبر الولدة قادمة من رحم الموت ،فالتحرير قادم و استقالل أرضه ل بد
أن يتم على أيدي الثوار الذين يتكاثرون مع استشهاد الشهداء في سبيل انتزاع الحبيبة-األرض من مخالب
الحتالل ويشهد درويش بتفاؤل أن الزمان يُخبئ له سنبلة"(:)3
()4

و أشهد أن الزمان يخبئ لي سنبلة

فالشاعر محمود درويش "يبني مبادئه النضالية على وجوب التفاؤل بغد مشرق مهما كثر قمع العدو
و استبداده فوق األرض الفلسطينية ،و يرى في بداية ديوانه أن السجن و القيود و الليل أمور تزول مع
نهوض الثوار الكثيرين و أن دفن السنبلة الواحدة في األرض سيخلق سنابل ل تحصى ،و يبشر السجين
الفلسطيني المقموع بزوال القمع مع بزوغ فجر الثورة"(:)5
()6

سنبلة تموت ستم الوادي سنابل

يوضح بعض األدباء رأيهم في العالقات بين العرب و الفلسطينيين ،فاألديب محمود شقير مثال يرى
أنه كان للشعوب العربية دور في تبني القضية الفلسطينية ،خاصة في مصر زمن القائد جمال عبد
الناصر ،و يضيف شقير قائال" :عندما قامت الثورة المصرية سنة  ،1952لفت األساتذة نظرنا إلى أن هذه
الثورة تخدم القضية الفلسطينية ،و أذكر أنه في  1956 ،1955كانت الحياة السياسية نشطة جدا في الضفة

 1ينظر:مغنية ،محمد :الغربة في شعر محمود درويش ( ،)1972-1982ط ،1دار الفارابي ،بيروت.2004 ،
 2المصدر السابق ،ج ،2ص.20
 3المرجع السابق ،ص.163
 4المصدر السابق ،ج ،2ص.295
 5مغنية ،محمد :الغربة في شعر محمود درويش  ،ص.164
 6درويش ،محمود :الديوان ج ،1ص.21
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الغربية التي كانت جزءاا من األردن ،و كنت أقرب إلى أفكار عبد الناصر الذي اشتهر بعد حرب السويس
.)1("1956
يؤكد درويش في هذا القسم أن وجود قادة وزعماء يُحتذى بهم على أرض الوطن من أهم الدوافع
القوية التي شكلت مسوغا تفاؤليا بالعودة القريبة العاجلة ،فالقدوة الحسنة في المسار الوطني والساعية في
خطاها نحو التحرر والستقالل ما تزال تحفر أثرها في ثنايا الصخر الذي يقاوم بطبيعته ظواهر وعوامل
التعرية التي يبثها الحتالل الغاشم.

رابعا :الدور الثقافي/الثقافة العربية واإلس مية
كان للدور الثقافي في داخل فلسطين و خارجها إسهام فاعل في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني
إلى العالمين العربي واإلسالمي .وذلك يبرز من خالل الدور الفاعل للسلطة الفلسطينية حين أسست وزارة
الثقافة ،التي اشتملت على إدارة عامة للممتلكات الثقافية وأعدت قانونا ا لحماية هذه الممتلكات ،وسعت
لتعريف العالم بالجرائم اإلسرائيلية ضد التراث الفلسطيني ،مما ساعد على تبني مكتب لجنة التراث
العالمي لمشروع يخص العتداءات اإلسرائيلية على مواقع التراث الثقافي واألماكن ال ُمقدسة باألراضي
الفلسطينية( .)2فالحتالل يسعى إلى تنغيص حياة الفلسطينيين في شتى الجوانب ،من استيالء على األرض
وكل ما يتعلق بهذه األرض من مقدسات وأماكن دينية وتراثية .و بالرغم من ذلك يتوجه محمود درويش
لمواساة أبناء شعبه وحثه على الثبات على األرض والتفاؤل بما هو آت:

 1دعنا ،ديما :شهادات أيام زمان "مقدسيون يروون الحكاية" ،ط ،1وزارة الثقافة الفلسطينية ،البيرة ،2016 ،ص.296
 2ينظر:حواس ،زاهي :آثار و أسرار ،ج ،1ط ،1نهضة مصر للنشر و التوزيع ،2007 ،ص.158
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يا دامي العينين و الكفين!
إنّ الليل ائل
ال غرفة التوقيا باقية
و ال َ َرد الس سل!
نيرون مات ،ولم تمت روما ...
بعينيها تقاتل!
و حبوب سنبلة تموت
ستم الوادي سنابل !...

()1

من البديهي أن ندرك "إن استمرار الوصف حول النهاية المرة التي سينقلب إليها الظالمون ،و
بالتفاؤل المشرق الذي يسوغ الدفاع عن وجود الضحية وحقها في الحياة –ستظل تعيد الخطاب المشحون
إلى المتلقي الحيادي ،حتى يجعله يتقاسم مع المخاطب اعتقاده و امتناعه ،و ربما يؤثر في المتلقي فيجعله
في دائرة القول أو الفعل الذي يريده المرسل ،و ذلك حتى يحكم بأن ما يجري من اتهام مخالف للسنن
والشرائع ،فالحديث عن(الموت) في القصيدة وارتباطه بمعاناة الضحية يغدو في النهاية تفاؤل
ونصرا"(.)2
تناص الشاعر األسطورة وحكاية نيرون التي تمثلت صورة الحاكم الطاغية الذي يعربد في البالد،
وبقاء روما شاهدة على أفعاله ،وكما قلت سابقا يبقى عنصر الزمان والشخصيات في أي حدث تاريخي
غير ثابت ،ويبقى المكان هو العنصر التاريخي الحاضر والمتجدد على مدى العصور ألنه الشاهد الحي
على الحقيقة .فنيرون هو أحد النماذج التاريخية التي مثلت صورة الحاكم الظالم الدكتاتوري ،الذي أحرق
روما عاصمة امبراطوريته ،فنيرون بالنسبة للفلسطيني هو الرمز ال ُمباشر الدال على الحركة الصهيونية
.

()3

 1درويش ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.21
 2مواسي ،فاروق :محمود درويش ،قراءات في شعره ،ص.54
 3الحروب ،خالد :في مديح الثورة ،النهر ضد المستنقع ،ط ،1بيروت ،2012 ،ص.39-38
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عندما نتحدث عن الدور الثقافي العربي والفلسطيني ل بد من مراعاة أمورعدة ضرورية "يقول
األول منها :تندرج في الثقافة الفلسطينية جملة الكتابات التي آمنت ،وتؤمن بعروبة فلسطين وبحق العرب
الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم التاريخية واإلنسانية .إن هذه الفكرة ،التي تنطلق من معنى القضية ل
من جنسية األقالم التي دافعت عنها ،توسع هذه الثقافة توسيعا ا كبيراا ،جاعلة من الثقافة العربية ثقافة
فلسطينية ،ومن األخيرة ثقافة عربية بامتياز .فالكثرة الكثيرة من األقالم العربية ،في إبداعاتها المختلفة،
عينت فلسطين سؤال جوهريا بين أسئلتها المختلفة .ل غرابة ،و الحال هذه ،أن تحتل فلسطين موقعها
المنتظر في كتابات عبد هللا العروي و قسطنطين زريق و جمال حمدان ،وصولا إلى إبداع أدبي ،من
وجوهه سعد هللا ونوس و أمل دنقل و مؤنس الرزاز و إلياس خوري و غيرهم .أما األمر الثاني فيتعامل
مع خصوصية الثقافة الفلسطينية ،التي أنتجها مثقفون فلسطينيون عاشوا مع شعبهم تجارب القتالع
والل جوء والمعاناة ،أو بقوا في فلسطين وعرفوا عسف الحتالل الصهيوني .وإذا كان غسان كنفاني وجبرا
إبراهيم جبرا وسميرة عزام وناجي العلي ،قد عالجوا الوجه األول ،فقد عبر إميل حبيبي وتوفيق زياد
وإميل توما عن الوجه الثاني .تضمنت هذه الكتابات ،في الحالين ،تسجيال للقيم الفلسطينية اإلنسانية ،من
ناحية ،وبراهين عن اإلبداع األدبي-الفني الفلسطيني في مجالت متعددة"(.)1
لعل الدور الثقافي الفلسطيني والعربي جسده بعض الشعراء العرب عن طريق الستشهاد ببعض
رموز الشعر العالمي الذين تركوا بصمة فاعلة على الساحة األدبية لمن سيأتي خلفهم ،ومن أبرزهم
الشاعر اإلسباني (لوركا) الذي اتخذه درويش صرحا ا ثقافيا ا بارزاا إليصال الفكرة السامية للشعب ،يقول
شاعرنا:
عفو هر الدم ،يا لوركا ،و شمس في يدي
َ
و صليب يرتدي نار قصيدة.
يحجون إلي
أجمل الفرسان في الليل ّ ...
بشهيد  ..و شهيدة
هكذا الشاعر ،لزال  ..و إعصار مياه
و ريا  ،إن أر

 1صالحية ،محمد عيسى ،و آخرون :مشاعل عربية على دروب التنوير ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت ،2009 ،ص.102

92

يهمس الشارع للشارع ،قد مرت خطاه
()1

فتطاير يا حجر!

من خالل المقطع السابق يأتي الدور الثقافي محمال بشذرات من دوافع الثورة المتمثلة بالكلمة
آن واحد ،و يتبين ذلك من خالل بعض الرموز ودللتها المرتبطة بأكثر من جانب:
الصادقة والواعية في ٍ
الرمو

المعنى الداللي

المصدر

الدم ،الشمس ،الصليب ،النار/

الثقافة مصدر متجذر مرتبط

المرسل /هو الشاعر صاحب
ِ

رمو لها جذور ثابتة مقدسة

باألرض المقدسة وبالرمز

الفكرة و الثقافة الواعية فهو

التاريخي األسطوري ،فالعالقة

صاحب الفعل المتمثل بصياغة

بين الصليب والدم تتمثل

الرسالة الداعمة.

بالتضحية ،أما الشمس و النار
فكالهما مصدر للحرية والثورة.
الليل ،يحجون ،الشهيد /رمو

التركيز على الهدف و تحدي

المستقبِل /هو الشعب المتلقي لهذه

دينية متحولة

الظلم للوصول إلى الغاية

الرسالة فهو صاحب رد الفعل

المحققة ،فعندما يبث الشاعر

الذي يتكفل بضرورة الستجابة

المثقف ثقافته الواعية للشعب،

للرسالة التي يتلقاها.

يتلقى اهتماما ا واضحا ا و تفاعالا
مستمرا.
لزال ،إعصار ،مياه ،ريا /

التفاعل بين المرسل و المستقبل،

استجابة الشعب للرسالة المتمثل

رمو من الطبيعة

أي بين الشاعر المثقف من خالل

بالثورة (زلزال ،إعصار)

دوره الثقافي و الشعب المتلقي

والمضي قدما أو عدم الستجابة

لهذه الرسالة الثقافية هي عالقة

للرسالة.

طبيعية لتأدية الدور الفاعل
للوصول للغاية المطلوبة.

 1درويش ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.75
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فالشاعر هو الجندي المجهول الذي يقف خلف مكتبه المتواضع كقاعدة عسكرية ،ويثبت دائما في
محيطها للحفاظ على توازنه باستخدام سالحه األسطوري المتمثل بقلم المقاومة الذي يبث الوعي في
العقول المتشوقة إلى الغد الموعود ،فقد ارتبط درويش وزمالؤه من شعراء فلسطين في أذهاننا بنهوض
الشعب الفلسطيني بفئاته كافة مطلع الستينيات من القرن العشرين ،لستعادة الهوية واستعادة الوطن ،مما
دفع كثيراا من المثقفين الفلسطينيين في األرض المحتلة عام 1948م إلى السعي نحو خلق هوية لألدب
الفلسطيني رغم التحديات التي تواجههم ،فأجمع بعضهم على إنشاء حركة األرض للتعبير عن آرائهم
وأقوالهم (.)1
فالشاعر المثقف يعي أن "إثراء الثقافة يأتي من عمق التفاعل مع الحياة والنحياز لمفردات
المستقبل في الكتابة والغناء والمسرح والسينما والفنون التشكيلية ،لهذا تصبح الثقافة عنوان الشعوب في
سعيها لتكوين مجالها الحيوي وفضائها اإلبداعي القادر من جهة على صون التاريخ والذاكرة ،ومن جهة
أخرى تحفيز اإلبداع ليتخذ مسارات متجددة "(.)2
ول بد من توضيح العالقة بين الهوية والثقافة حيث يُعد كل منهما دللة على الهوية الثقافية
الفلسطينية ،انطالقا ا من األحداث المؤلمة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في المنفى وفي الوطن
ال ُمحتل ،إضافة إلى الممارسات العملية التي شكلت ركيزة أساسية للتحرر الوطني واإلنساني ،وبذلك
تكون الهوية مشروعا ا تحرريا ا منفتحا ا على المستقبل ،في حين أن الثقافة تكون ُمصاحبة لها بصفتها وعيا ا
بالضطهاد والظلم الواقع والحث على ضرورة تجاوزه(.)3
يأخذنا درويش في جولة ثقافية ويحدثنا عن طبيعة انتصار المثقف الفلسطيني وهزيمته والركائز
األساسية التي يجب أن يعتمد عليها حيث يقول" :ل أعرف إلى أي حد أنا مهزوم أو منتصر .ربما أنا
منتصر باللغة الشعرية ،ربما انتصاري هو الشعر ،وهذا إن كان صحيحا فهو تفوق حضاري وثقافي 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 شعرا جميال
ليسوا مع الحرب"( .)4وألن درويش ل ينتصر إل بالشعر فقد تميز بظاهرة لفتة وبارزة في قصائده وهي

 1ينظر:الديك ،نادي :محمود درويش الشعر و القضية ،ط ،1دار الكرمل للنشر و التوزيع ،1995 ،ص.27
 2بسيسو ،إيهاب :الثقافة في مواجهة رواية االستعمار ،مجلة فلسطين الشباب-وزارة الثقافة ،رام هللا ،عدد  ،129أيلول  ،2017ص.7-6
 3ينظر :درّاج ،فيصل :ذاكرة المغلوبين ،الهزيمة و الصهيونية في الخطاب الثقافي الفلسطيني ،ط ،2وزارة الثقافة الفلسطينية ،البيرة،2017 ،
ص.387-386
 4سنكون يوما ما نريد ،بيضون ،عباس ،محمود درويش :علينا إعطاء الشعر جماليات تمنحه إمكانية العيش في زمن آخر و في وعي آخر ،جريدة
السفير اللبنانية ،2003/11/2 ،ص.77
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التحول من أسلوب إلى آخر ،فقد برع في الشعر الغنائي الحسي كما كان أستاذه نزار قباني ،إلى أن انتقل
إلى الشعر الملحمي واإلنشاد للحياة في رائعته (جدارية)(.)1
أرى السماء هنا في متناول األيدي.
صوب
و يحملني جنا ُ حمامة بيضا َء
َ
طُفولة أخرى .و لم أحلم ب ني
كنت أحلُمُ .كل شيء واقعي .كنتُ
أعل ُم أنني ألقي بنفسي جانبا ...
و أطي ُر .سوف أكون ما س صي ُر في
أبيض
الفَلَ ِ األخير .و كل شيء
ُ

()2

ساهم الدور الثقافي في فلسطين في فرز نتاجات ثقافية جديدة على الساحة الوطنية ،خاصةا بعد
ظهور منظمة التحرير الفلسطينية ،فقد أصبح المشروع الثقافي يقوم بمهمات جديدة ،من أهمها :التعريف
بالشعب الفلسطيني عن طريق إيجاد مؤسسات راعية للشؤون الثقافية (.)3
فالتطور الثقافي كان حاضرا في مستويات عدة ،فقد تطورت تجارب الشعراء واألدباء الفلسطينيين
في منتصف الستينيات خاصة بعد ظهور شعر األرض ال ُمحتلة الذي تمثل بـ :محمود درويش ،وسميح
القاسم ،وتوفيق زياد ،وراشد حسين وغيرهم ،فقد ساهموا في إعالء مكانة الشعر الحديث في الوطن
العربي (.)4
حينما نتكلم عن الثقافة ،فال بد من التطرق لعاصمة الثقافة والتراث الحضاري العربي واإلسالمي،
تلك المدينة القابعة تحت وطأة الحتالل الغاشم ،مدينة القدس المحتلة ،فالخطاب الثقافي يجب عليه احتواء
هذه المدينة التاريخية ،ألن طرد الشعب الفلسطيني من أرضه واستيالء الحتالل عليها يعد خطوة تاريخية

 1انظر :فضل ،صالح :محمود درويش ،حالة شعرية ،ط ،1الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،2010 ،ص.16
 2درويش ،محمود :الديوان  ،ج ،4ص.441
 3ينظر:المشروع الثقافي الفلسطيني و استراتيجيته المستقبلية ،ط ،1المجلس األعلى للتربية و الثقافة ،رام هللا ،أوراق ندوة القاهرة  26-24تموز-
يوليو  ،2003ص.25
4ينظر :المرجع السابق ،ص.27
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متغيرة تؤدي إلى تغير مسار الحضارة ،فيجب علينا كفلسطينيين أن يكون خطابنا الثقافي بعيداا عن العبث
والتطبيع ،ألن ذلك يؤدي إلى ضياع القدس(.)1
في القدس ،أعني داخل السور القديم،
أسير من من إلى من ب ذكرى
تُص ّوبني .ف ن األنبياء هنا يقتسمون
تاريخ المقدس  ...يصعدون إلى السماء
و يرجعون أق ّل إحباطا و حزنا ،فالمحبّة
()2

و الس م مقدّسان و قادمان إلى المدينة.

بعد نكبة فلسطين ،أصبح الشعب في مواجهة فكرية وسياسية ضد الصهيونية ،وكان ل بد من
التالحم الفكري بين األمة العربية عن طريق بث القصائد الواعية والرد على أشعار بعض اليهود ،فأحس
ب هو لك وفي
األدباء أنهم في المنفى ،وثقافة المنفى لتكتمل إل بثالثة :على
أرض هي لك ووسط شع ٍ
ٍ
نظام هو لك ،فلنا األرض والشعب ولكن النظام تمثل بعدو فرض حاله علينا ( ،)3وتظل لفتة درويش
ٍ
الشعرية المعروفة من قصيدته (سجل أنا عربي) مؤشرا على عمق الثقافة التي ينبغي أن يتسلح بها
الفلسطيني دوما:
سجل!
أنا عربي
و رقم بطاقتي خمسون ألا
و أطفالي ثمانية
و تاس ُعهم  ...سي تي بعد صيا!

 1ينظر:طه ،المتوكل :نصوص المدينة ،القدس ،عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا ،جامعة القدس المفتوحة ،الماصيون-رام هللا/فلسطين،
 ،2015ص.233-232
 2المصدر السابق ،ج ،4ص.51
 3ينظر:ناطور ،سلمان :رحلة سبعة و ستين عاما ،ط ،1وزارة الثقافة الفلسطينية ،البيرة ،2017 ،ص.126
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()1

فهل تغضب؟

فالدور الثقافي العربي داخل األرض المحتلة و خارجها شكل سدا منيعا في الدفاع عن األرض
ورسالة توعية خالصة للعالم أجمع لفهم واقع الشعب الفلسطيني الذي سُلبت منه أرضه ،ول بد من
مواصلة العمل الثقافي على مختلف األصعدة كجانب من جوانب التحدي و الثبات على تراب الوطن،
واعتباره عامالا بارزاا في مواصلة النظرة الثاقبة نحو أُفق اإليجابية المستقبلية الواعدة.

خامسا :العوامل الخاصة بالعدو اإلسرائيلي
يتصف الجانب اإلسرائيلي بالغموض وعدم الوضوح في اتخاذ القرارات المصيرية على األرض،
ولعل أحد العوامل التي شكلت فاصلة تاريخية في ترجيح كفة الميزان لصالح الشعب الفلسطيني هو تهرب
العدو اإلسرائيلي من اللتزام بالقرارات ،وهذا ما أشار إليه درويش في شعره من خالل الحديث عن
الوجه الحقيقي لالحتالل ،فالتهرب وعدم النصياع لقرارات األمم المتحدة واحترامها ،يُعد عامالا واضحا ا
من عوامل األمل والتفاؤل المستقبلي ،ولعل سبيل الكذب و التضليل هو سبيل قصير ل يوصل إل إلى
خراب عيش من يدعي أحقيته بأرض احتلها وطرد أهلها منها.

 1درويش ،محمود :الديوان  ،ج ،1ص.80
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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 رسمية
إلسرائيل بعدما كانت هذه اللغة تُستخدم في الطقوس الدينية فقط .وسعت الحركة الصهيونية إلى جعل
فلسطين مركزاا جغرافيا ا استعماريا ا ليهود العالم ،حيث توقعت ان  %72من األجيال الشابة ستعيش في
إسرائيل مستقبالا ( .)1هذا الرأي مثل وجهة النظر اإلسرائيلية ومساعيها الدائمة نحو التخطيط األفضل
لصالح يهود العالم وضرورة إقامتهم على أرض فلسطين ،هل سينجح اليهود في تهويد األرض كاملة على
المدى القريب حسب تخطيطهم؟ أم أن هناك احتمالية الصحوة واليقظة العربية التي ما تلبث أن تغفو قليال
ماض لم يتالش غباره من خيوط الذاكرة بعد؟ ل بد من وجود
حتى تأخذ جرعات بنكهة النتصار من
ٍ
التحدي في هذه الحالة ،ألن الوضع سيكون مستنفرا ويجب على كل طرف أن يثبت أحقيته بنسبة األرض
إليه .وهنا يُدلي الشاعر بعض كلماته في (أرى ما أريد  )1990والتي شكلت بلسما ونسيما ا بارداا لمواساة
شعبه فيقول:
 ..و أنا أن ر خلفي في هذا الليل
في أورا األشجار و أورا العمر
و أح ّد في ذاكرة الماء و في ذاكرة الرمل
ال أُبصر في هذا الليل
إال آخر هذا الليل
دقّات الساعة تقضم عمري ثانية ثانية
صر أيضا عمر الليل
و تُق ّ

()2

يتمتع درويش بالبصيرة النفاذة التي تُنبت من األشواك وروداا ربيعية" ،فهو يرى نهايات هذا الليل
(الممر الطويل) أو نهايات طرف منه  ..على باب إحدى المدن ،إنه لن يكون سرمدا .وحينها سيلقي
بمفكرته التي ازدحمت بالخواطر السود في مقاهي التشرد على الرصيف ليُنهي بذلك مرحلة سوداء مرت

 1ينظر:مازور ،آدام :إسرائيل  ،2020الخطة الشاملة إلسرائيل في سنوات األلفين ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلقليمية ،البيرة ،ص.4
 2درويش ،محمود :الديوان  ،ج ،3ص.179

98

به .وسيضع حدا للضياع و الغياب .وسيركب ظهر السفينة ،سفينة العودة .وسيُجلس الغياب على مقعد
فوق إحدى السفن ،إنها سفينة العودة التي تنهي تشرده".1
ضاق شاعرنا ذرعا بالعدو الذي يحاصره و يحاصر شعبه ،فهو ل يجد حلول منصفة منه ل من
قريب ول من بعيد ويتهرب ول يقوى على المواجهة ،وحينها جاء رد شاعرنا مزلزل على مختلف
كعين ماء صافية في قلوب الفلسطينيين ،في
األصعدة في قصيدته (عابرون في كالم عابر) التي انفجرت
ِ
الوقت الذي كانت فيه بركانا غاضبا على األعداء:
أيها المارون بين الكلمات العابرة
احملوا أسماءكم وانصرفوا
و اسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا
و خذوا ما شئتم من رقة البحر ورمل الذاكرة

2

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 كل
مرة أفعال األمر التي ينتقيها من أجواء سياسية و تأريخية أو يومية .فالخطاب يوحي بخطاب اآلخر
ال ُمغيب ،لكنه ل يفصح عنه مباشرة"(.)3
أيها المارون بين الكلمات العابرة
منكم السيا-و منا دمنا
منكم الفوالذ و النار-و منا لحمنا
منكم دبابة أخرى-و منا حجر
منكم قنبلة الغا -و منا المطر
و علينا ما عليكم من سماء أو هواء

 1الحديدي ،صبحي :زيتونة المنفى ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت ،1998 ،ص.142
 2مؤسسة القدس للثقافة و التراث www.alqudslana.com
 3مواسي ،فاروق :محمود درويش ،قراءات في شعره ،ص.50
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()1

فخذوا حصتكم من دمنا و انصرفوا

ق إسرائيلي
يوظف درويش في القصيدة أسلوبه الساخر من العدو ،ويعتبر قصيدته رسالة لكل متل ٍ
لديه المنطق على فهم الواقع ،فهو يقارع الحجة بالحجة .فقد أثارت هذه القصيدة الضجة والهلع في الوسط
اإلسرائيلي أثناء النتفاضة األولى ،مما أدى إلى غضب رئيس الحكومة اإلسرائيلية آنذاك ،فقد ظنوا أن
الفتى الذي هُجر من قريته البروة سيُهزم من الداخل ويبكي على أطالل بيته ال ُمدمر ،ولكن وجدوه ثابتا ا
يحلم بالعودة ول يستسلم (.)2
بالرغم من التفاؤل الذي يكتسي روح الشاعر إل أنه مختلط بجزء من الحزن المتمثل باأللم المؤقت
في قصيدته (إلى قارئ):
الزنبقات السود في قلبي
و في شفتي  ...اللهب
من أي غاب جئتني
يا ك ّل صلبان الغضب؟
بايعت أحزاني ..
سغب
و صافحت التش ّرد وال ّ
غضب يدي ..
غضب فمي ..
و دما ُء أوردتي عصير من غضب!

3

فالزنبق "يصير في قوله( :الزنبقات السود في قلبي) أسود ،متحول عن طبيعته ذات الدللة على
التفاؤل ،ليشير إلى إغراق الشاعر في إحساسه بالحزن المتمثل بواقع الحتالل"( .)4فقد "كان شعر محمود
درويش يعبر عن ر وح التفاؤل حين كان في األرض المحتلة لكن بعد خروجه أخذت هذه الروح تتناقص
 1مؤسسة القدس للثقافة و التراث www.alqudslana.com
 2ينظر:خوري ،إلياس :الشاعر و األوغاد ...محمود درويش في شرك الغواية ،صحيفة األيام الفلسطنية.2016/9/20 ،
 3درويش ،محمود :الديوان ،ص.15
 4أبو خضرة ،سعيد :تطور الدالالت اللغوية في شعر محمود درويش ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت ،2001 ،ص.99
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شيئا فشيئا ،و ل أعني بذلك عدم إيمانه بالشعب ،بل بالواقع السياسي ،لقد لمس درويش الواقع العربي
المهترئ واكتشف سر الهزيمة التي لحقت بالشعب" ،1و لكي تتضح صورة األمل المظللة بخيوط المأساة
المؤقتة ،كان ل بد من اإلشارة إلى تداخل الكلمات و الدللت و المصدر المؤدي إلى النصر:
الكلمة التفاؤلية

الرمز الم ساوي ال ُمصاحب لها

مصدر القوة و التحدي

الزنبقـــات

الســــــود

القلـــــــــب

اللهـــــــب

الناري (رمز محذوف) و قد يدل

الشفتــــــــان

النزياح الكتابي  ...إلى عبارة
(نار اللهب)
صلبان الغضب

--------

الجســـد ال ُمنهك

صافحتُ التشرد والسغب

--------

اليـــــــد/ألن اليد هي التي تقاوم

غضب

---------

غضب

--------

من غضب

عصير/البرتقالي ،األحمر،

وتسعى للتغيير
يدي/الجهاد والمقاومة والدفاع
عن األرض.
فمي/الشعر والقصيدة التي تشكل
حجراا مزلزلا في وجه ال ُمحتل
دماء األوردة

الناري/دللة على الدم و تقديم
التضحية التي بدونها ل نطمح
إلى انتصار

و ألن الولدة ل تتم إل من رحم األلم ،كان ل بد من وجود صورة تنبؤية في ثنايا ذاكرة درويش
المستشرفة بالغد اآلتي ،وتمثلت هذه النبوءة "بقصر زمن الحتالل ،واستحالة تكرار ما وقع من قتل
الفلسطينيين في الماضي"( ،)2فدرويش هو الفارس الذي يمتطي جواده المتمثل بالقصيدة يخاطب عدوه
قائال:

 1الديك ،نادي :محمود درويش الشعر و القضية ،ص.32
 2أبو خضرة ،سعيد :تطور الدالالت اللغوية في شعر محمود درويش.138 ،
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سنخرج... ،
فلتدخلوا في أريحا الجديدة سبع ليال قصار فق
فلن تجدوا طفلة تسرقون ضفيرتها ...
()1

و لن تجدوا جثة تحفرون عليها مزامير رحلتكم في الخرافة.

فشاعرنا دائم التحدي إلبراز الذات الفلسطينية وعالقتها باألرض المعشوقة ،ففي قصيدته (عاشق
من فلسطين) يقول:
فلسطينية العينين والوشم
فلسطينية االسم
فلسطينية األح م واله ّم
فلسطينية المنديل والقدمين والجسم
فلسطينية الكلمات والصمت
فلسطينية الصوت
()2

فلسطينية المي د والموت

إن تكرار كلمة (فلسطينية) جاء متتاليا لسبع مرات دال على أهمية النتماء ،و"إن تكرار كلمة
(فلسطين) بما يثيره من إيحاءات عاطفية ،يعبر عن تمسك بالهوية الفلسطينية وتح ٍد للمحتل مهما تغيرت
صور و مسميات الغزو .لقد استطاعت الكلمة الفلسطينية أن تشق الحصار الذي ضربه عليها المحتل
الصهيوني"( .)3فعامل التكرار (فلسطينية) جاء مرافقا لمفردات عدة بعضها حسي مادي وآخر معنوي
غير حسي بالشكل اآلتي:
الداللة الحسية

الداللة المعنوية

العينين

االسم

 1درويش ،محمود :الديوان ،ص.18
 2المصدر السابق ،ج ،1ص.93
 3الديك ،نادي :محمود درويش الشعر و القضية ،ط ،1دار الكرمل للنشر و التوزيع ،1995 ،ص.26
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الوشم

األح م

المنديل

الهم

القدمين

الكلمات

الجسم

الصمت

الصوت

المي د
الموت

من الجدير بالذكر أيضا وجود الطباق و الجناس في الجدول السابق على النحو اآلتي:
الجناس

الطبا
الصوت-الصمت

الصوت-الصمت

المي د-الموت

االسم-الجسم

األح م-اله ّم

الموت-الصوت

وفي نهاية المطاف يتبين لنا أن اإلسرائيلي غير قادر على المواجهة ويسعى للهرب الدائم من
الحقيقة التي تنطق بها األرض التي اغتصبها وهو ل يستحقها ،ويرتجف دائما من مرارة عودتها إلى
أصحابها الشرعيين ،فهو على يقين بوعد السماء بأن وجوده في هذه األرض زائل ل محالة وعلى وعي
تام بأحقية الفلسطيني بها وعودته إليها بعد حين من الزمن.

الخاتمة
الحمد هلل سبحانه وتعالى الذي وفقني في كتابة هذا البحث ،وأتمنى من هللا عز وجل أن أكون قد
أصبت ،فإن أصبت ،فهذا توفيق من هللا ،وإن أخطأت ،فهذا من نفسي.
الحس بالمستقبل في الشعر الفلسطيني المعاصر /إبراهيم طوقان و محمود
لقد كان البحث بعنوانِ ( :
درويش نموذجا).
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وخالصة ما توصلت إليه في هذا البحث الذي أقمته في مقدمة تحدثت فيه عن أهمية الشعر الفلسطيني
المعاصر بصورة عامة وشعر الستشراف بصورة خاصة ،وفصلين ،األول :ال ِحس بالمستقبل في شعر
إبراهيم طوقان  ،الثاني :ال ِحس بالمستقبل في شعر محمود درويش.
إن الستشراف في الشعر الفلسطيني المعاصر يحمل كثيرا من الدللت النفسية والمسوغات
التشاؤمية والتفاؤلية حسب الرؤية التنبؤية التي يمتلكها الشاعر ووفقا للظروف التي يُعايشها ويتأثر بها،
فالمسوغات التشاؤمية جاءت كمجموعة من اإلنذارات للتحذير من ضياع األرض قبل عام 1948م و
ضرورة اللتفاف حول الصف الوطني و الوحدة و عدم التفرق .فيما كانت المسوغات التفاؤلية بنوداا
داعمة للشعب الفلسطيني بأن ل ييأس من محاولة استعادة األرض وتحريرها كونه صاحب الحق
الشرعي الوحيد.
حض شعر الستشراف عند كل من إبراهيم طوقان و محمود درويش على ضرورة التمسك
والنتماء إلى األرض أمنا األولى و الدفاع عنها ،و عدم النصياع وراء الشعارات الرنانة التي يبثها
الستعمار وكيانه و التي بدورها توهم الشعب ،فال يجد نفسه إل في غيابات الجب التي ل خروج منها.
نتائج الدراسة:
بعد أن أنهيت رسالتي هذه ،خرجت بنتائج عدة كان من أبرزها:
-1يُعد الشعر الفلسطيني المعاصر ،و بخاصة الستشرافي منه ،حاضنة للعديد من األحداث التي وقعت،
والتي ستقع في حياة الشعب الفلسطيني.
-2كانت فلسطين وما زالت نقطة الرتكاز الحقيقية في شعر طوقان ودرويش وسببا للصراع بين صاحب
الحق الشرعي والعدو المغتصب قبل أكثر من مئة عام إلى أيامنا هذه.
-3الشعر الستشرافي هو نتاج أدبي إبداعي تميز به كل من طوقان ودرويش وغيرهم ممن عاصروا
األحداث نتيجة اطالعهم على مجريات الحياة المختلفة و قربهم من أصحاب النفوذ السياسي.
-4هناك العديد من العوامل التي ساعدت على وجود شعر الستشراف ،وهو قوة البصيرة التي يتمتع بها
كل من الشاعر طوقان ودرويش ووعيهما الناضج بما يجري حولهما ،إضافة إلى قربهما من السلطة
الحاكمة.
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-5تناول كال الشاعرين قضايا عدة ارتبطت بمصير الشعب الفلسطيني ،كبيع األراضي وحدوث النكبة
التي رافقتها الهجرة القسرية عن البالد ،والحلم السرمدي بالعودة للوطن والحنين إليه.
-6تميز الشاعران في قصائدهم بأسلوب الخطاب الواضح سواء كان الخطاب موجها ا لبني جلدتهم بهدف
التحذير والتنبيه وشحذ الهمم ،أم موجها ا ضد العدو بهدف التحدي وإثبات الهوية وحق الشرعية على
األرض.
-7استخدام الوصف ال ُمسبق لوقوع الحدث بصورة خيالية بارعة رُسمت على أرض الواقع بكل تفاصيلها،
كاستشراف حدوث النكبة والتهجير والمكوث في العراء.
-8كانت اللغة الفصيحة هي لغة الشعر الستشرافي ،فقد تميزت بالبساطة عند طوقان ،في حين إن
درويش مزج بين البساطة والصعوبة في توجيه خطابه الشعري للمتلقي.
التوصيات:
من التوصيات التي توصي الباحثة بضرورة تحقيقها:
.1الهتمام بالشعر الفلسطيني المعاصر لما يحمله في ثناياه من حقائق تاريخية وقعت و ظل أثرها راسخا
في ذاكرة األرض ،و حقائق مصيرية تحمل طابعا استشرافيا لم تتحقق بعد.
.2الطالع على الدواوين الشعرية التي تناولت القضية الفلسطينية وأحداثها على مدى مئة عام وترسيخ
مفهوم النتماء لألرض لدى الفرد الفلسطيني.
.3تكليف طلبة المدارس و الجامعات بإلقاء القصائد التي تبين أحقية األرض للفلسطيني و التي ُكتبت قبل
عام  1948و بعدها لكي ل تنسى األجيال تاريخها و حضارتها.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم
-1إبراهيم ،هيام :المرأة في شعر نزار قباني و محمود درويش ،جامعة القادسية.
-2بكار ،يوسف :إبراهيم طوقان دراسة جديدة و مختارات ،ط ،1دار المناهل ،بيروت.2007 ،
-3الجيوسي ،سلمى خضرا ،مقدمة أنثولجيا ،األدب الفلسطيني الحديث ،مطبعة جامعة كولومبيا،
نيويورك.1992 ،
-4حبيب ،رندا :الحسين أبا و ابنا ،األردن في ث ثين عاما ،دار الساقي ،بيروت.2011 ،
-5الحديدي ،صبحي :يتونة المنفى ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت.1998 ،
-6الحروب ،خالد :في مديا الثورة ،النهر ضد المستنقع ،ط ،1بيروت.2012 ،
-7حسين ،عبد هللا :تاريخ ما قبل التاريخ ،كتاب نت.1969 ،
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-8حمزة ،حسين :محمود درويش ،م ل المعنى و حرير الك م ،موسوعة أبحاث و دراسات في األدب
الفلسطيني الحديث.
-9حواتمة ،نايف :االنتفاضة االستعصاء فلسطين إلى أين؟ ،دار الجليل للنشر و الدراسات واألبحاث
الفلسطينية.2005 ،
-10حواس ،زاهي :آثار و أسرار ،ج ،1ط ،1نهضة مصر للنشر و التوزيع.2007 ،
-11أبو خضرة ،سعيد :تطور الدالالت اللغوية في شعر محمود درويش ،ط ،1المؤسسة العربية
للدراسات و النشر ،بيروت.2001 ،
-12خوري ،إلياس :سنكون يوما ما نريد ،وزارة الثقافة ،ديسمبر/كانون األول .2008
-13الدجاني ،أحمد زكي :م ساة فلسطين بين االنتداب البريطاني و دولة إسرائيل.
-14دراج ،فيصل :ذاكرة المغلوبين ،الهزيمة و الصهيونية في الخطاب الثقافي الفلسطيني ،ط ،2وزارة
الثقافة الفلسطينية ،البيرة.2017 ،
-15دعنا ،ديما :شهادات أيام مان مقدسيون يروون الحكاية  ،ط ،1وزارة الثقافة الفلسطينية ،البيرة،
.2016
-16الديك ،نادي :محمود درويش الشعر و القضية ،ط ،1دار الكرمل للنشر و التوزيع.1995 ،
-17ديوان إبراهيم طوقان  ،ط ،2المؤسسة العربية للـدراسات والنشر ،بيروت.
-18ديوان عمر أبو ريشة.
-19ديوان المتنبي ،دار بيروت للطباعة و النشر ،بيروت.1983 ،
-20ديوان محمود درويش ،ج ،1ط ،1رياض الريس للكتب و النشر ،بيروت.2005 ،
-21ديوان محمود درويش ،ج ،2ط ،1رياض الريس للكتب و النشر ،بيروت.2005 ،
-22ديوان محمود درويش ،ج ،3ط ،1رياض الريس للكتب و النشر ،بيروت.2005 ،
-23ديوان محمود درويش ،ج ،4ط ،1رياض الريس للكتب و النشر ،بيروت.2005 ،
-24ديوان محمود درويش ،ج ،5ط ،1رياض الريس للكتب و النشر ،بيروت.2005 ،
-25ديوان محمود درويش ،ج ،6ط ،1رياض الريس للكتب و النشر ،بيروت.2005 ،
-26زايد ،فهد خليل :الحروب و التسويات بين الماضي و الحاضر ،ط ،1دراسة تحليلية ،دار يافا العلمية
للنشر ،عمان.2011 ،
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-27سالمة ،عبد الغني :بورتريه لحماس من الميثا إلى الوثيقة ،مركز األبحاث-منظمة التحرير
الفلسطينية ،حزيران  ،2017رام هللا.
-28أبي سمرا ،محمد :طرابلس ،ساحة هللا و ميناء الحداثة ،دار الساقي ،بيروت.
-29شاكر ،تهاني :محمود درويش ناثرا ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت.2004 ،
-30الشامي ،رشاد :تفكي الصهيونية في األدب اإلسرائيلي ،ط ،1الدار الثقافية للنشر ،القاهرة.2003 ،
-31أبو شاور ،سعدي :تطور االتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصر ،ط ،1المؤسسة العربية
للدراسات و النشر ،بيروت.2003 ،
-32شراب ،محمد حسن :شعراء فلسطين في العصر الحديث صور الماضي ،و الحاضر ،و استشراف
المستقبل ،ط ،1األهلية للنشر و التوزيع ،عمان.2006 ،
-33شرارة ،عبد اللطيف :معار أدبية ،ط ،1دار العلم للماليين ،بيروت.1984 ،
-34صالحية ،محمد عيسى ،و آخرون :مشاعل عربية على دروب التنوير ،ط ،1المؤسسة العربية
للدراسات و النشر ،بيروت.2009 ،
-35الطريفي ،يوسف عطا :إبراهيم طوقان حياته و شعره ،المكتبة األهلية للنشر و التوزيع ،عمان ،ط.1
-36طه ،المتوكل :الساخر و الجسد ،دار اللوتس ،عمان ،1992 ،ط.2
-37طه ،المتوكل :نصوص المدينة ،القدس ،عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا ،جامعة القدس
المفتوحة ،الماصيون-رام هللا/فلسطين.2015 ،
-38عبد الرحمن ،نواف أحمد :حضارة األندلس ،الجنادرية للنشر و التوزيع.2015 ،
-39عبود ،شوقي :معجم أدباء العالم ،ط ،1دار المؤلف للنشر و التوزيع ،وهران.2016 ،
-40عزب ،خالد ،و آخرون :بقلم جمال عبد الناصر ،رؤية تحليلية ،ط ،1أطلس للنشر و اإلنتاج
اإلعالمي ،القاهرة.
-41عصمت ،رياض :حداثة و أصالة ،دار الفكر ،دمشق.2013 ،
-42العفاني ،السيد بن حسين :أنوار الفجر في فضائل أهل بدر ،المجلد األول ،ط ،1جدة.2006 ،
-43العقاد ،عباس محمود :سعد غلول عيم الثورة ،ط ،1بيت الياسمين للنشر و التوزيع ،القاهرة،
.2017
-44الغالييني ،مصطفى :جامع الدروس العربية ،ط ،36المكتبة العصرية ،صيدا-بيروت.1999 ،
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-45فروخ ،عمر :شاعران معاصران ،إبراهيم طوقان و أبو القاسم الشابي ،ط ،1المكتبة العلمية،
بيروت.1954 ،
-46فضل ،صالح :محمود درويش ،حالة شعرية ،ط ،1الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة.2010 ،
-47مازور ،آدام :إسرائيل  ،2020الخطة الشاملة إلسرائيل في سنوات األلفين ،المركز الفلسطيني
للدراسات اإلقليمية ،البيرة.
-48محمود ،عبد الرحيم :األعمال الكاملة ،جمع و تحقيق عز الدين المناصرة ،دار الكرمل ،عمان،
.1993
-49مرشليان ،إيفانا :أنا الموقع أدناه محمود درويش ،دار الساقي للنشر و التوزيع.
-50مغنية ،محمد :الغربة في شعر محمود درويش ( ،)1972-1982ط ،1دار الفارابي ،بيروت.2004 ،
-51الملثم ،البدوي :إبراهيم طوقان في وطنياته و وجدانياته ،المكتبة األهلية ،بيروت ،1964 ،ط.1
-52الملثم ،البدوي :الوطن في شعر إبراهيم طوقان.1960 ،
-53مواسي ،فاروق :محمود درويش ،قراءات في شعره.
-54ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر ،بيروت.
-55ناطور ،سلمان :رحلة سبعة و ستين عاما ،ط ،1وزارة الثقافة الفلسطينية ،البيرة.2017 ،
-56النحاس ،هشام :معجم فصا العامية ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت.1997 ،
-57النقاش ،رجاء :محمود درويش شاعر األرض المحتلة ،ط ،2دار الهالل.
-58نور الدين ،ساطع :محطة أخيرة ..خارج السيا  ،ط ،1دار الفارابي للنشر والتوزيع ،بيروت،
.2009
-59يعقوب ،أوس داوود :محمود درويش ،مختارات شعرية ونثرية ،دار المنهل للنشر.2011 ،

الدوريات:
-1األسطة ،عادل :حماس و محمود درويش ،جريدة األيام .2013/9/1
-2األسطة ،عادل :الزعامة الفلسطينية في النص األدبي ما بين طوقان و كنفاني و المتوكل طه ،مجلة
تسامح ،آذار  ،2005ع.8
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-3إسماعيل ،عبد هللا :إبراهيم طوقان في ذكراه الثانية و األربعين ،قراءة في شعره الوطني ،مجلة الفجر
األدبي ،ع ،36/35آب/أيلول.1983 ،
-4أغبال ،رشيدة :الرمز الشعري لدى محمود درويش ،الرمز الطبيعي ،مجلة عالمات ،ع .26
-5برزق ،مروان محمد :الشاعر إبراهيم طوقان يمل نبوءة التشرد و النكبة ،مجلة الموقف العربي،
ع.73
-6بسيسو ،إيهاب :الثقافة في مواجهة رواية االستعمار ،مجلة فلسطين الشباب-وزارة الثقافة ،رام هللا،
عدد  ،129أيلول .2017
-7البصراوي ،هيفاء :الستشراق :مقدمة أنثولوجيا ،األدب الفلسطيني الحديث ،اف في الشعر ،مجلة
الجزيرة الثقافية 19 ،كانون األول/ديسمبر .2015
-8جهاد ،كاظم :عزلة الشاهد ،محمود درويش في مجموعته الشعرية األولى و قصائده األخيرة ،مجلة
الكرمل ،دراسات.3
-9حمزة ،حسين :الصياغات النهائية و تحول المعنى ،محمود درويش نموذجا ،مجلة مجمع اللغة
العربية-حيفا ،عدد .2012 ،3
-10أبو خشان ،عبد الكريم :األنا و اآلخر عند إبراهم طوقان ،مجلة الشعراء ،صيف .1998
-11خوري ،إلياس :الشاعر و األوغاد ...محمود درويش في شر الغواية ،صحيفة األيام الفلسطينية،
.2016/9/20
-12دحبور ،أحمد :إبراهيم طوقان في مئوية مي ده :هل الشعر أسلوب حياة ،مجلة الكرمل ،ع ،85
خريف .2005
-13رضوان ،محمد :الشقيقان طوقان ،الشعر يقاوم جبروت االنتقام ،مجلة الهالل ،ع ،5مايو .2014
-14زرديني ،مرضية زارع :ماهرة التناص في لغة محمود درويش الشعرية ،مجلة التراث األدبي،
السنة األولى ،العدد الثالث.1388 ،
-15الزعبي ،أحمد :فضاءات قصيدة سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا" ،جريدة الخليج 2 ،كانون
الثاني/يناير .2010
-16سلمان ،ختام سعيد :أبو محجن الثقفي المت رجا بين المعصية و الطاعة ،مجلة كلية العلوم
اإلسالمية-جامعة بغداد ،ع 13 ،42رمضان  30/1436حزيران .2015
-17الضمور ،عماد عبد الوهاب :فلسطين في شعر محمود درويش ،جريدة الدستور األردنية ،الخميس 6
نيسان/أبريل .2017

110

-18طوقان ،فدوى :إبراهيم و أنا ،مجلة الجديد في عالم الكتب و المكتبات ،دار الشروق للنشر و التوزيع،
ع.6
-19عباس ،إحسان :ن رة في شعر إبراهيم طوقان ،مجلة الجديد في عالم الكتب و المكتبات ،ربيع
 ،1995ع.6
-20عبد الغني ،هاشم :مهمة المثقا استشراف المستقبل ،مجلة الوطن ،األربعاء  15من ذي الحجة
 1438هـ6 /سبتمبر2017م ،ع .8039
-21أبو فخر ،صقر :ياسر عرفات و المثقفون ،مجلة فلسطيننا ،ع .2013/12/2 ،316
-22قاسم ،سيزا :المفارقة في القص العربي المعاصر ،مجلة فصول ،المجلد الثاني ،ع.2،1982
-23المديني ،أحمد :من احت ل األرض إلى تحوالت النص ،مجلة الفيصل ،العددان  ،498 ،497جمادى
اآلخرة-رجب /1439مارس -إبريل .2018
-24المعلوف ،رفيق :شعراء كتبوا بدم القلب ،مجلة العربي ،ع  ،545أبريل .2004
-25مال إبراهيمي ،عزت ،و آخرون :الرمز و تطوره الداللي في الشعر الفلسطيني المقاوم ،مجلة القسم
العربي-جامعة بنجاب ،لهور-باكستان ،ع .2017 ،24

المواقع اإللكترونية:
األندلس أرض الميعاد للغجرhttps://www.youtube.com/watch?v=gMn8D2eXP4c ،
الغجر في إسبانيا ..عندما تندمج الموسيقى مع الجغرافيا
https://www.youtube.com/watch?v=Cmrw7ZjAc-M
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