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ِّ
ات اْله ِّوَّي ِّة ب ْي َن َّ
الذ ِّاتَّي ِّة َواْل َج ْم ِّعَّي ِّة
َت َجلَي ُ ُ َ
ِّ
الر ِّحيم َم ْح ُمود
اسِّت ْقَرِّائ ٌّي ِّف ْي ِّش ْع ِّر َع ْبد َّ
َتأْط ٌير ْ
د /طـه غالب طـه
قسم ُّ
العربية وآدابها
اللغة
َّ
ُكِّلَّية َّ
اإلسالمية
الدعوة
َّ
قلقيلية ،فلسطين
الملخص
الش ِّ
اعر َّ
يستظهر هذا البحث تجلِّيات اله ِّويَّة في نتاج َّ
الرحيم محمود؛ ويكشف
الش ِّهيد عبد َّ
ُ
قلقيلية ،فلسطين
اله ِّويَّةَ ،وْفق
الم َّثقف
الفلسطيني ،في صياغة المضامين َّ
ِّ
الرئيسة ألنماط ُ
في مجمله عن وظيفة ُ

النقد واالستبصار واالستشراف .وتُ ِّقدم ِّ
الكلِّيَّة ،القائمة على َّ
الدراسة التَّحليليَّة
الوظيفة الثَّقافيَّة ُ
ِّ
اله ِّويَّة الفلسطينيَّة ،في عهد ما قبل َّ
النكبة ،حين نطقت
للش ْعر ً
آخر ،في خصوصيَّة ُ
جانبا َ
ال َّذات بصور" :الم َّثقف الح ِّر"و"الم َّثقف الثَّ ِّائر" و"الم َّثقف َّ
الش ِّهيد"ِّ ،م َّما يندرج في إطار َّ
النمذجة
َ ُ
ُ َ ُ
ُ
َّ
األدبيَّة للوظيفة الثقافيَّةَ .ويستبطن َّ
طنيَّة"
"الو َ
اله ِّويَّة َ
الد ْرس مالمح ُ
الج ْمعيَّة ،في أطرهاَ :
ؤسس على قيم الثَّبات والتَّ ِّ
ِّ
و"القوميَّة" و"العاَلميَّة" ،في فحوى ِّ
حدي ،مع
الم َّ
الخ َ
َ
َْ
َ َ
طاب الش ْعرِّيُ ،
قراءة المَف َارقات َّ
الم َّثقف
الزمنيَّةَ ،وتجلِّيها في هاتيك األُ ُ
طرَ .ويقف الباحث على مصطلحي ُ
ُ
ٍ
واله ِّويَّة باختز ٍ
وصفي مكثَّف ،مع توظيف َّ
طبيقي؛ ليخلص
النهج
ال
االستداللي في اإلطار التَّ ِّ
ِّ
َ ُ
ٍ ُ

ِّ
اله ِّويَّة ،من خالل استقراء َّ
الم َّ
اله ِّويَّة
ؤدى
ِّ
النماذج الشعريَّة؛ الموحية بأطر ُ
لس َؤال ُ
الكشفي ُ
إلى ُ
َّ
آنفا.
الج ْمعيَّة ،المذكورة ً
اله ِّويَّة َ
الذاتيَّة ،فضالً عن ُ
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Abstract
This research discusses the question of identity in Abdul Rahim
Mahmoud's Literary works, and also explains the role of the Palestinian
intellectual in formulating the main contents of identity patterns
according to the whole cultural function based on criticism,
understanding and analyzing the case, and looking towards the future
with hope. Then, the analytical study of poetry introduces another side
of the privacy of the Palestinian Identity, before Mandate era when new
images have been aroused, e.g: "Rebel intellectual" and "Martyr
intellectual" which falls under the literary modeling of cultural
function. Thereafter, the study focuses on the features of identity with
its "national, and international" frames through the poetic discourse
based on the values of stability and challenge with examining time
paradoxes in these frames. Then in brief, the researcher sheds the light
on the items of " Intellectual and Identity" with employing ontological
side through the applied frame in order to come up with the
significance of the question of identity through examining the poetic
models, which indicate the frames of self-identity as well as the
national identity with its above mentioned frames.
:تأصيلي
مهاد
َّ  المبحثٌ :األول
ٌّ

َّ بصر في مفهوم الم
:ثقف
َّ  المطلبُّ  َت:األول
ُ

ِّ طاب
ِّ الرسائل القيميَّة
ٍ
َّ  سوى استظهار،الش ْعرِّي
الداللة
ليس من
َّ سبيل الستنطاق
َ للخ
ِّ
ُّ مظانها
ٍ  على،المصطلحيَّة للم َّثقف
اللغويَّة من معاني إقامة
 بما تحمل في،نحو ُم ْج َم ٍل
ُ
)
2
(
)
1
(
ِّ  فضالً عن شجر، على سبيلي الفاعليَّة والمفعوليَّة، السيف
الس ْدر
ُّ االعوجاج في
ْ َّ الرْمح َو
َ
ِّ  مع إدراك معنيي،)3(شذب وي َّثقف لبناء البيوت
َّ  الذي ي،الشوك
ٍ
َّ
صقل
الح ْذق َوالمهارة بعد
َُ
ُ
ْ ذي
)5(
)4( ٍ
ِّ
َّ
ِّ
 الذي،قافي
ِّ َّالمتَّصلة بالثَّالوث الث
ُ  تلك،  وفيهما أسمى مراتب الح ْنكة َوالد َراية َوالذ َكاء، وإعداد
ِّ الش
ِّ الر
ِّ ي
َّ - (الرِّاوي
،)6()امي
َّ - اعر
َّ الم َّثقف
ِّ الف ُر
ِّ رسخ قيمة الفعَل ْين المعر
ُ في و
ُ
ُ  في شخص،وسي
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الد َّالة على ِّ
تلقي األنظار في رحاب َّ
مع عدم إغفال القيمة المعنويَّة المذهبيَّةَّ ،
الشيخ َومحتضن

المدرسة

()7

وجهات القيميَّة.
على اختالف المنازع الفكريَّةَ ،والتَّ ُّ

الحداثي للمصطلح؛ فقد أضحى على تََنُّوٍع؛ يكتسب من خصوصيَّة المعالجة
َما التَّأْصيل
أ َّ
ُّ

بناء على
وجهة اإلضاءة الفلسفيَّة الموحية بزاوية التَّ ُّ
وجه؛ إذ عرض (أنطونيو غرامشي) له ً
العملي ،في سائر المستويات المجتمعيَّة( ،)8ثَُّم َّ
الب ْعد التَّ ِّ
توقف
المتَّصل باألداء
قليدي
ِّ
ِّ
ُ
الوظيفيُ ،
وي؛ من حيث االرتباط َّ
ض ِّ
بالطبقات االجتماعيَّة؛ لغاية "اكتساب مز ٍيد من
الع ْ
عند المنحى ُ

()9
َّ
َّ
الم َّثقفين
الُقَّوة ،وزيادة َّ
السيطرة"  ،من خالل َ
الف َرادة ،التي رسخها (جوليان بندا)؛ ذلك أنه رأى ُ
ِّ
األخالقي
بالحس
المُلوك  -الفالسفة ،الذين يتحلون بالموهبة االستثنائيَّةَ ،و
ِّ
"عصب ًة صغيرًة من ُ

ِّ
الفذ ،وي ِّ
شكلون ضمير البشريَّة"(.)10
َُ

وهذا ما َّ
أكده ُّ
الدكتور نعيم اليافي ،من خالل تأصيله القائم على أ َّ
الم َّثقف هو "الفرد
َن ُ
الناشر للوعي َوالمتطلِّع إلى التَّ ْغيير ،أو هو قائد هذا التَّ ْغييرَّ ،إنه َّ
الوظيفي َّ
وي
الن ُموَذ ُج
ض ُّ
ُّ
الع ْ
ُ
ُ
أمته والم ِّ
لتحم و ِّ
أبدا
دائما َو ً
المعبر عنها َوعن وجدانها َوأحالمها ،الذي يعيش ً
َ ُ
المنخرط بقضايا َّ َ ُ
مرد
ًا
بقيمه َو ُمثُلِّ ِّه -
الس ْيفَ ،ح ِّد التَّ ُّ
تنظير َوتطبيًقا  -فوق محور الكون َواألشياء ،على َح ِّد َّ
ِّ
معا"(.)11
َو َّ
الرفضَ ،و َحد البناء وإعادة البناء ً

الرسالة ِّ
المعرفي َو ِّ
الف ْكريَّة؛ ليخلص إلى أ َّ
الم َّثقف هو الذي
وزاوج (ريث) بين المنحى
ِّ
َن ُ
ٍ
ٍ
ٍ
رسالة ،أو وجهة ٍ
فلسفة ،أو ر ٍ
أي؛ أو تجسيد
موقف ،أو
نظر ،أو
عقلي ًة لتوضيح
ُ"وِّه َب ملك ًة َّ
ٍ
أي من هذه ،أو تباينها بأ ٍ
ٍ
ٍ
اضح
أيضا نياب ًة عنه"()12؛ في
اضحة؛
لفاظ و
ترسيخ و ٍ
ٍ
بجمهور ماَ ،و ً
َّ
"تتخطى معرفته لألشياء نطاق تجاربه َّ
الذاتيَّة"(.)13
عيَ ،وهو الذي
ِّ
لاللتئام
الج ْم ِّ
بالهم َ
وجمع ُّ
المعرفي المرتبط
للب ْعد
ِّ
الدكتور صالح َّ
السابقة؛ َّ
جرار خالصة األنظار َّ
فأصل ُ
ٍ
ٍ
ِّ
َّ
ممارسة
سلوك َو
"شخص يمتلك معرف ًة واسع ًة ،يترجمها إلى
الم َّثقف
الم َّ
ٌ
وجه؛ إذ إ َّن ُ
بالت ْغيير ُ
نموذجا
طوير َوخدمة المجتمع؛ َولذلك ال ُبَّد أن يكون في سلوكه ُم َمِّثالً َو
تهدف إلى التَّ ْغيير َوالتَّ ْ
ً

ٍ
ٍ
ِّ
َّ
الم َّثقف"()14؛ ليتأتَّى
للناسَ ،وال ُبَّد أن يكون صاحب رؤية َوموقف من األمور تُميزه عن غير ُ
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َّ
َّ
ُّ
الم َّثقفين
للدكتور خالد الكركي تكثيف داللة المصطلح على الفعل التنويرِّي؛ فالثقافة في منظور ُ

تحو ٍل نحو ُك ِّل ما هو تََقُّد ِّم ٌّي َوَو ْح َد ِّو ٌّي"(.)15
"فعل ُّ
بي رهين التَّ ِّ
حديات الوطنيَّة والقوميَّة ،التي َّأدت إلى تداعي
الم َّثقف العر ُّ
وقد أضحى ُ
()16
ال
األسئلة المختلفة ،حول القضايا المصيريَّة المتَّصلة بواقع األ َُّمة ومنشود مستقبلها  ،فض ً

َّ ِّ
لله ِّويَّة الثَّقافيَّة( ،)17في األطر الوطنيَّة والقوميَّة واإلنسانيَّة؛ ألداء دوره
عن التحدي المعاصر ُ
المستقبلي ،لغاية ترسيخ
الوظيفي المستوحى من تراث الماضي قراءة الواقع واستشراف التَّ ْغيير
ِّ
ِّ
الحريَّة و َّ
ِّ
النقد الخالَّق ،وتحقيق العدالة ،وإحداث التَّ ْغيير
القيم اإلنسانيَّة الخالدة ،واستنشاد

ال إلى َّ
الن ْهج التَّ ْنويرِّي
االستقبالي.
ِّ
الثَّورِّي ،وصو ً
 المطلب َّاله ِّوَّية:
الثانيَ :ت ُّ
بصر في مفهوم ُ

َّ
غالبا
ذكر
اله ِّويَّة مقرون ًة بالماهيَّة ،التي "تُ ْ
ُّ
طَل ُق ً
الجرجاني (ت816هـ) صاحب "التعريفات" ُ
تعقل مثل الم ِّ
على األمر الم ِّ
تعقل من اإلنسان" ( ،) 18وهو من حيث " امتيازه عن األغيار
ُ
ُ
تشخصه ه ِّويَّة"( ،)20وهذا ما تناقله الم ِّ
ُه ِّويَّة"(" ،)19وباعتبار ُّ
صنفون من بعد(.)21
ُ
ُ

َن هذا َّ
اله ِّويَّة؛ ذلك أ َّ
طَل ُق
اللفظ ُ"ي ْ
وقد َّ
فصل أبو البقاء الكفومي (ت1094هـ) في مفهوم ُ
ٍ
الش ْخص نفسه والوجود الخارجي ،قال بعضهم :ما به َّ
شخص و َّ
ثالثة :التَّ ُّ
ٍ
الشيء هو
معان
على
ُُ

هو باعتبار ُّ
سمى حقيق ًة وذاتًا ،وباعتبار ُّ
سمى ُه ِّويَّ ًة  ...ثَُّم األحق باسم
تشخصه ُي َّ
تحققه ُي َّ

ُ ِّ
سمى بواجب الوجود ،المستلزم للقدم والبقاء،
الم َّ
الهويَّة من كان وجود ذاته من نفسها ،وهو ُ
َن اله ِّويَّة جزئيَّة مكفوفة بالعوارض ،فاعلة ِّ
جردة ال
الصورة ُكلِّيَّة ُم َّ
للصفات الخارجيَّة ،و ُّ
واعلم أ َّ ُ
ِّ
َّ
باله ِّويَّة"(.)22
يلحقها األحكام وال تترتب عليها اآلثار ،وهذا ال ُينافي مساواتها ُ

سمى ُه ِّويَّة؛ يعني أ َّ
وانتهى األحمد نكري إلى أ َّ
َن الماهيَّة إذا اعتبرت
َن "الحقيقة الجزئيَّة تُ َّ
ِّ
مع التَّ ُّ
الخارجي ،وقد ُي َرُاد بها
اله ِّويَّة بمعنى الوجود
ِّ
شخص ُسميت ُه ِّويَّة ،وقد تستعمل ُ
()23
التَّ ُّ
اله ِّويَّة في مجملها
اله َو ُه َو ،وهي في مقابلة الغيريَّة" ؛ َو ُ
اله ِّويَّة مأخوذةٌ من ُ
شخص ،وقالوا ُ
سمى أيضاً وحدة َّ
"حقيقة َّ
الذات"(.)24
الشيء من حيث ُّ
تميزه عن غيرهَ ،وتُ َّ
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َّ
اله ِّويَّة
وعندما نضبط الفهم َّ
الج َم َ
اعة؛ فستكون ُ
العام للمصطلح ،من خالل محوري الذات و َ
َّ
"الشْف َرَة التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في عالقته بالجماعة االجتماعيَّة التي
منتميا إلى تلك الجماعة .وهي
يتعرف عليه اآلخرون ،باعتباره
ينتمي إليها ،والتي عن طريقها َّ
ً
اإلبداعي
تتجمع عناصرها العرقيَّة على مدار تاريخ الجماعة (التَّاريخ) ،من خالل تراثها
ِّ
َّ
َشْف َرةٌ
(الثَّقافة) ،وطابع حياتها (الواقع االجتماعي)"(.)25
صنف اله ِّويَّة َّ
اآلخر ،إلى ُه ِّويَّة َّ
َوتُ َّ
الن ْوع َو ُه ِّويَّة َّ
َما األولى
الذاتيَّة ار ًا
الد ْور؛ أ َّ
تكاز على األنا و َ
ُ
فهي التي يكون وجودها تابعا "لوجود َّ
الذاتَ ،و َّ
اآلخر"( ،)26بينما تعتمد
لكن دالالتها قائمةٌ على َ
ً

اآلخر"(.)27
األخرى "في وجودها ُكلَِّّي ًة على َ
ٍ
اله ِّويَّة ذاتها ،بحيث
الج ْمعيَّة إلى "حالة من الحاالت التي تتجاوز فيها ُ
اله ِّويَّة َ
وتشير ُ
َّة معرفي ٍ
يتم من خالل عملي ٍ
صبح فيها الحدود بين َّ
َّة ،تُ ِّ
اآلخر
اآلخر معها .هذا ُّ
الذات َو َ
تشمل َ
ُُ
يتم تجاوز هذه الحدود من أصلها  ...ونتيجة وجود ه ِّوي ٍ
م ِّ
َّة
تميع ًة ،بل في بعض الحاالت ُّ
ُُ
ُ
َ
ُ
جماعي ٍ
اآلخر هي من مصالح َّ
َن الفرد يرى أ َّ
َّة؛ أ َّ
الذات"(.)28
َن مصالح َ

اله ِّويَّة في سياق هذا َّ
ويلزمنا التَّنبيه إلى أ َّ
اله ِّويَّة
الدرس التَّ ِّ
طبيقي ،تندرج ضمن ُ
َن ُ
ِّ
ِّ
الصراعيَّة ،وتنماز بؤرة ُ ِّ
َّ
ومتسلِّطةٌ ،وبالتَّالي
الهويَّة الصراعيَّة بأنها ذات "روح نخبويَّةٌ وسلطويَّةٌ ُ
األول َّ
الدولة وثقافتها ،ال على َّ
مركٌز على َّ
فائقة التَّسييس ،بمعنى َّ
الناس ،وعلى
أن اهتمامها َّ
السْلطة ال على الثَّقافة ،إلى َح ِّد تسييس اآلداب والفنون – الذي أصبح أمر بديهيًّا"(.)29
ُّ
طاب ِّ
الثاني :أَْنماط اله ِّوَّية في ِّ
 المبحث َّالشعرِّي:
الخ َ
ُ
َ
الشعرُّي ِّ
أوحى الخطاب ِّ
اآلخر ،من خالل إبراز سماتهما
بالثيمات ُ
الكِّليَّة لهويتي األنا و َ
الشاعر َّ
نحو يشي بموقف َّ
وتشخيص صورتهما ،على ٍ
اتي من القضايا الوطنيَّة والقوميَّة
الذ ِّ

عضد بالفعل ،وهو إذ ذاك يم ِّ
ِّ ِّ
الم َّ
اهي بين
َُ
والعالميَّة ،وفيه الخطاب المحتشد ب ُكل ثوريَّة القول ُ
ِّ
ِّ
ؤثرا ،لي ِّ
اله ِّويَّة في
شكل عالئم األزمةُّ /
األنا و َ
اآلخر ،بوصفه ُمتأث ًار ثَُّم من بعد ُم ً ُ
السؤال ،حيث ُ
صياغة َّ
الح ِّريَّة.
وطنا يموج بالثَّورة
َّ
الشاعر الحكيم ،بوصفها ً
ويترسم خطا ُ
األول :اله ِّوَّية َّ
اتية:
الذ َّ
 المطلب َُّ
مجلة ال َم ْخ َبر -العدد الثالث عشر2017 -

15

د /طه طه

تجليات الهوية بين الذاتية و الجمعية

يمكننا تأطير أنماط اله ِّويَّة َّ
الرحيم محمود ،على َّ
الن ْحو اآلتي:
الذاتيَّة ،في شعر عبد َّ
ُ
األول :الم َّ
الحُّر:
 اإلطار َّثقف ُ
ُ
حرر من ِّ
للش ِّ
ِّإ َّن أولى أسس اله ِّويَّة َّ
اعر َّ
الذاتيَّة َّ
الدعة والخذالن ،وقد أسهم ذلك
الشهيد ،التَّ ُّ
ُ

الشاعر في ِّ
حريَّة َّ
في تشكيل رؤية َّ
أنموذجا صادًقا على ِّ
الذات،
الفدائي؛ فكان
النطاَق ْين الثَّورِّي و ِّ
ً
الساعية إلى تحرير َّ
الشعب من عبودية االستبداد.
َّ
ٍ
وقد اتَّحد َّ
ٍ
اثن ْين
القومي في
اتي
بالوطني و ِّ
ِّ
الذ ُّ
سياق شعرٍي واحد ،لمسنا فيه احتماَل ْين َ
تفر ٍق مقيمٍ ،وخطاب َّ
الذات على سبيل
بي ،بعد ُّ
للخطاب ،على وجهتي خطاب القائد العر ِّ

الحريَّة واإلباء ،وهما اللتان التصقتا َّ
المعالجة الموضوعيَّة لألزمة العربيَّة ،بسمتي ِّ
بالشاعر في
َّ ِّ
المقطع األخير من قصيدة ِّ ِّ
الم"(:)30
"حفي الل َس ُ
َ
ان َو َجفت األَ ْق ُ
ِّ
ِّ
ام
ال َوال ُتَر ْع
َواْن ُ
ظْر ُهَنالِّ َك َكْي َ
ُق ْل" :ال" َوَأ ْتب ْع َها اْلف َع َ
ف ُت ْحَنى اْل َه ُ
ام
ط ِّاب ِّه
وه ِّفيَنـا اْل َفْي َص ُل َّ
ِّإِّني َأرَْي ُت اْل َح َّقَ ،ف ْص َـل ِّخ َ
َي ْتُل ُ
الص ْم َص ُ
َو َعَلى اْل َجم ِّ
الم
اص َهْر ِّبَن ِّار َكُ ،غ َّل ُعْن ِّق َك َيْن َص ِّهْر
اجمِّ ُتْرَك ُـز األ ْ
ْ
َع ُ
َ
َش ِّ
الء َصْر َح َكِّ ،إَّن َما
َوأ َِّق ْم َعَلى األ ْ

ِّ
ـك ال َت ْس َت ْج ِّد َها
َو ُخذ اْل ُحُقو َق ِّإَلْي َ

ط ِّريُقـك لِّْلحي ِّ
ِّ
غ
ـاة َفال َت ُز ْ
َهذي َ َ َ َ

ِّ
ِّ
ـام
م ْن َفوق َـها ُتْبَنى اْل ُعال َوُتَق ُ

ِّ
ِّ
ِّ
ام
إ َّن األُلي َسَلُبوا اْل ُحُقـو َق لَئ ُ
ِّ
ِّ
ـام"
َق ْد َس َارَها م ْن َقْبل َك" ،اْلَق َّس ُ

...
السابقة ،م ِّ
ويمكن أن نلتمس في المقطوعة ِّ
ؤسسات اله ِّويَّة عند َّ
الح ِّر،
الشعريَّة َّ
المثقف ُ
ُ
ُ
ُ
ِّ
َّ
ِّ
ال"
وهي
جميعا تعتلق بأفعال الطَلب ،على وجهتي اإلقدام واإلحجام ،فـ" ُق ْل ال" َو"أَ ْتب ْع َها اْلف َع َ
ً
َن ِّ
َو"ال ُتَر ْع"؛ ذلك أ َّ
"اص َهْر" َو"أ َِّق ْم" َو" ُخ ْذ؛ فللُقَّوة
الف ْعل عقب الَق ْول خير ُم َؤ ِّك ٍد؛ أ َّ
َما أفعالْ :

نصيب
التَّعبيريَّة فيها
ٌ
َّ
يق
الشاكلة يكون " َ
ط ِّر ُ

َش ِّ
افر ،وال سيَّما حين تقترن بـ َّ
الء" و"اْل ُحُقو ِّق"؛ وعلى هذه
"الن ِّار" َو"األ ْ
وٌ
اْلحي ِّ
اة" ،بتحقيق ِّ
الحريَّة ،من خالل نهج الُقَّوة ،ومسار المقاومة ،وهما
ََ

اللذان يقترنان بشخص َّ
الح ِّر.
المثقف ُ
ُ
16
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ويضحي ِّ
االتحاد بين َّ
الذات والجماعة ،في سبيل رفعة الوطن ،محتكم َّ
الشاعر في قصيدة
حرر من قيود
"نداء الوطن" ،وما يمكن التماسه من األبيات األولى للقصيدة ،إص ارره على التَّ ُّ
دانا ِّ
العبوديَّة ،وتلبيته داعي َّ
للحريَّة ،فيقول(:)31
النفير نش ً
ط ُـن َّ
يح ِّإَلى اْل ِّج َه ِّاد
َد َعا اْل َو َ
الذ ِّب ُ

ِّ
َو َس َاب ْق ُت ِّ
ـار
الرَي َ
ـاحَ ،وال ا ْفت َخ ٌ

ـار لِّ َفْر ِّط َفْر َح ِّت ِّـه ُف َؤ ِّادي
َف َ
طَ

أََليس عَلي ،أَن َأ ْف ِّـدي ِّب ِّ
الدي
ْ َ َ َّ ْ

حمْل ُت عَلى يدي ،ر ِّ
وحي َوَقْل ِّبي
َ
ُ
ََ
افِّ ،م َن اْل َمَن َايا
َوُقْل ُت ِّل َم ْـن َي َخ ُ

ومـا ح َّمْل ُتــها ِّإالَّ ع َت ِّ
ـادي
َ
ََ َ َ
قِّ ،م ْن ُم َج َاب َه ِّة اْل َع َو ِّادي؟
أ ََت ْفَر ُ
ِّ
َع ِّادي
َوَت ْجُب ُنَ ،ع ْن ُم َص َاوَلة األ َ

ط ِّ
ــاد ِّش َــداد
َفلِّأل َْو َ
َجَن ٌ
ـان أ ْ
الصعـاب وال َت َش ِّ
يال ُقـو َن ِّ
اكي
َ َ َ
ُ

َي ع ِّ
َي ِّكيُلـو َن َّ
ـاد
ـار ،أل ِّ َ
الد َم َ
يـن اْل ِّج ِّ
س ِّفي مَي ِّاد ِّ
َش ِّ
ـالد
أَ
او ُ
َ

ـوك َع ْوًنا
أ ََت ْق ُع ُدَ ،واْل ِّح َمى َيْر ُج َ

ـك ِّخ ْـدر أ ِّ
ـكَ ،فا ْق َت ِّع ْد ُه
ُم َ
َف ُدوَن َ ُ

...

َو َح ْسُب َك ِّخ َّسـةًَ ،ه َذا َّ
الت َه ِّادي

حرر من أسمال ُّ
الظْلم ،واالنعتاق من قيود العبوديَّة ،االنتصار
يب ِّم َّما سبق ،في التَّ ُّ
وقر ٌ
ٍ
َّ ِّ
َّ
الع َّمال ،التي َّ
قصيدة
تبدت في غير
للحقوق اإلنسانيَّة َّ
بعامة ،ممثلة في نصرة الشاعر حقوق ُ

ٍ
ِّ
مبينة عن ِّ
الم َو ِّارد" (َ ،) 32و"إلى
حسه
ِّ
الم َصادر و َ
اإلنساني المرهف ،من قبيل قصائد" :نحن َ
املين"()34؛ التي قالها على ألسنة الع َّمال ،م ِّ
الع َّمال"( ،)33و"ثورة الع ِّ
ومنافحا عن
تمثالً آمالهم،
َ
ُ
ً
ُ
ُ

َّ
الحمال الذي رآه
الح ِّر ،على َّ
حقوقهم ،وقصيدة "رثاء َّ
حمال"؛ تلك التي عبَّرت عن ألم الشاعر ُ
سلته وحبله ،على قارعة َّ
ميتًا ،وبجانبه َّ
الطريق ،في مدينة حيفا ،دون أن يأبه َّ
الناس به(،)35
َْ

الي
الع َّم ِّ
فض ً
ال عن قصيدة "طريق الحياة" ،التي قالها في استقبال سامي طه رئيس الوفد ُ
َّ
َّ
يخط
محطة قطار طولكرم ،عقب عودته من أوروبا ( ،) 36ثَُّم يكون له أن
الفلسطيني في
ِّ
للمبدعين قصيدة "الغـد" ،داعيا إيَّاهم أن ُّ
بالدم غد ِّ
يخطوا َّ
الحريَّة القادم(.)37
ً
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الرئيسيَّة له ِّويَّته َّ
بهذا ِّ
أنموذجا
الذاتيَّة ،بوصفه
كله رسم عبد الرحيم محمود الخطوط َّ
ً
ُ
َّ
الح ِّر ،الذي سعى إلى الخالص من ِّرْبَق ِّة االحتالل ،بُقَّوة المواجهة ،وسالح المقاومة،
للمثقف ُ
ُ
صادم المباشر مع
ِّ
وهما اللذان يندرجان ضمن نهجه
العام في استعادة الحقوق ،القائم على التَّ ُ
َّ
حرر من
ذوي القوى االستعماريَّة
الع َّماليَّة ،التي أراد لها التَّ ُّ
المستبدة ،دون أن يغفل الحقوق ُ
عبوديَّة ذوي ُّ
النُفوذ والمال.
ثقف َّ
 اإلطار َّالثاني :الم َّ
الث ِّائر:
ُ
يلح على ُّ
الحس الثَّورُّي سم ًة رئيسيَّ ًة في نتاج َّ
َّ
الظهور
شكل
الشاعر؛ إذ ِّإ َّن هذا الملمح ُّ
ُّ

في قصائده المختلفة ،حتَّى ما اتَّسم منها َّ
اإلنساني ،ولهذا األمر وجهةٌ في التَّفسير
بالطابع
ِّ

َّ
ليعي للم َّثقف ،الذي َّ
تمثل مطامح َّ
تتَّصل َّ
حرر من االحتالل،
الشعب ،فيما
يخص التَّ ُّ
ُّ
بالدور الط ِّ ُ
حقيق
باب
فضالً عن قضاياه اليوميَّة ،المرتبطة بالكفاح
ِّ
ٌ
المطلبي الستجالب قوت الحياة ،وهو ٌ

ٍ
ٍن
الم َّثقف ،في زمن استالب خيرات الوطن َّ
ومقدراته.
ُ
استجالؤه في قر خاص يبين عن إنسانيَّة ُ
الش ِّ
الش ِّهيد عن مالمح ه ِّويَّته َّ
اعر َّ
وأبان َّ
الذاتيَّة ،من خالل اإلطار الثَّورِّي ،الذي اقترن
ُ

"أيام ِّ
نحو واض ٍح بعنوان القصيدِّ :
على ٍ
الن َضال" ،وللعنو َان ْين داللة
"النضال
شيء ُي َح ُّب" َو َّ
ٌ
َّ ِّ
تأصل الفعل ِّ
الم َّثقف ،على صعيدي التَّنظير والممارسة ،وهو
الن ِّ
ُّ
ضالي في شخص الشاعر ُ
ِّ
مبين ،أو ٍ
ٍ
لنصر ٍ
ٍ
الذي رحل عن قاعات َّ
مستبين.
شرف
طلبا
الد ْرس إلى ميادين الن َزال؛ ً
األول ضمن "لزوم ما ال يلزم"؛ فهو طرٌح فكرٌّي للمفارقة ،التي لم تزل
وأن يرد العنوان َّ
َن الزم ِّ
َّ
ِّ
تتعلق بميزان القوى العالميَّة ،في قراءة نضال أولي القضيَّة؛ ذلك أ َّ
الحق
الدفاع عن

ٍ
استحياء لطرق
لم َّقدس ،أضحى في حكم غير الالزم ،وهو مع ذلك يلزمه االستئذان على
اُ
ِّ ِّ
الساسةِّ ،ن ْشدانا ألدنى مراتب الحياة؛ حينها يجعل َّ ِّ
ضال ديدنه،
ًَ
الشاعر الثَّائر الن َ
أبواب َّ َ
فيقول(:)38

ـت ِّن َضالِّي الظلم َه ًّما َوَدْي َدًنا
َج َعْل ُ
َفأَحبب ُتـه ح ِّبي اْلحي ِّ
ـاة ،ب َف ْضلِّ ِّـه
َْْ ُ ُ
ََ

18

ِّ
ِّ ِّ ِّ َّ
ـل
ألَني به ُحل ْـت َل َـد َّي اْل َم َعاض ُ

ِّ
ـل
َعَل َّيَ ،وال ُتْن َسى َل َـد َّي اْل َم َفاض ُ
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ِّ
ود أَُن ِّ
ِّ
اض ُل؟
اع َجًباِّ ،إ ْن ِّنْل ُت َغ َايـ َة َم ْطَل ِّبـي
َع ُ
يـم أَْلَقاني أ ُ
َف َو َ
َغ ًـدا ،ف َ
ِّ
َفهل لِّسم ِّائي ع ْن ِّوصالِّي ع ِّ
ِّ
اض ُل؟
يع ًة
َوإ ْ
َ َ َ
َ
ِّن َو َصَل ْت أَْرضي رغابي ُمط َ
َْ ََ
ويبلغ التَّ ِّ
حدي مداه ،حين يعمل َّ ِّ
صادم المباشر ،مع ٍ
عدو لم تبن
الشاعر سالح التَّ ُ

أما التَّعريف فيستلهم من عتبة العنوان
اقع؛ َّ
تضاعيف األبيات عنه؛ إذ هو في مقام التَّنكير و ٌ
ِّ ِّ
َّاما؛ فهذا يحيل إلى ترسيخ الحالة الثَّوريَّة في
مدخله اإلشارَّي لـ"أََّيامِّ الن َضال" ،وأن تكون أي ً
ظاهرٍ ،
يستمد من فعل األمر البؤرة المفتاحيَّة األولى ِّ
اله ِّويَّة َّ
الذاتيَّة ،على ٍ
ٍ
ُّ
للشعر،
بتحد
نحو
ُ
يقول َّ
الشاعر(:)39

ود َّ
اللَيالِّي
َك ِّشرِّي َما ِّشْئ ِّت َيا ُس َ
اع ْس ُت َع ِّن اْل َح ْـر ِّب َفِّإِّني
ِّإ ْن َتَق َ

َغ َاي ِّتي أَْلَقـى اْلمَن َايـا َع ِّ
ال
اجـ ً
َ

َفأَُبو َّ
الطِّي ِّـب ال َي ْخ َشى اْل َع َوالِّي

ُم ْج ِّرٌمَ ،ي ْق ُع ُـد َع ْن َشأ ِّْو اْل َم َعالِّي

اح ِّ
الن َض ِّ
ِّفي م َج ِّ
ال
ال اْل ِّعْلمِّ أ َْو َس ِّ
َ

...
فالص ْدر يحمل مضمون موقف الم ِّ
األول قيمة التَّ ِّ
تنبي من
ناص
ِّ
وي ِّقدم البيت َّ
الموقفي؛ َّ
ُ
ُ
ٍ
أمالك زمانهِّ ،
صادم
وكل ذي
سيادة في أرض العروبة ،وعلى تخومها ،حين كان َّ
يصعد بالتَّ ُ

الص َغار ،والهوان هو الهوان،
في أعلى مراتبه ،وهذا يحمل قيمة َّ
للف ْرقة و َّ
الم َّقنع بالثَّورة ُ
الرفض ُ
الروم على مرمى ٍ
وإن اختلف َّ
قوس
الزمان ،وتباين المكان؛ فالعروبة
دويالت صغيرةٌ متناحرةٌ ،و ُّ
ٌ
ِّ
من ٍ
الم َّقدس ،وما من
ثغور شهدت ًّا
كر ًّ
وفرا ،وأباطرتها يتحيَّنون فرصة االستيالء على الح َمى ُ
ٍ
بي.
كلمة سواء تجمع شتيت الموقف العر ِّ

تناص الموقف ،وأبو َّ
ِّ
ِّ
الطِّيب في ذلك
الك ْنية بترسيخ
الع ُجز فيوحي من خالل
َّ
تناص ُ
أما َ
بكل دواعي الثَّورة و ِّ
الزمان قد أسقط الملوك من ميزان حسبانه ،وغدا مضطرما ِّ
َّ
النضال ،وهو
ً
ِّ
المدوي ،وراعه استالب أرضها ،وتخاذل أولي أمرها ،حين حمل في
الذي هاله سقوط العروبة
الفتوة و ِّ
الصبا ،وكان التَّصريح خير ٍ
عما يجيش في صدر من أقلقته
هم الثَّورة أيَّام َّ
بيان َّ
دواخله َّ

الريح ،وما كان شاعرنا عن هذا كلِّه ٍ
ببعيد ،فهو كما الم ِّ
ِّ
تنبي "ال َي ْخ َشى اْل َع َوالِّي".
ُ
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َما َّ
ام" ،والغاية
"شأ َْو اْل َم َعالِّي" ،أ َّ
وتضحي الحرب حرفة من ابتغى َ
"التَق ُ
اع ُ
س" فـ ِّ"إ ْجَر ٌ
اح ِّ
ِّ ِّ
الن َض ِّ
ال" ،والموقف لم يزل يبين عن مصادر
"س ِّ
"م َجال اْلعْلمِّ" أو َ
القصوى لقاء المنيَّة في َ
الشجرة ،وأحدها الم ِّ
الت ِّلقي لشهيد َّ
َّ
تنبي ،في أطروحته الفريدة للموت دون المعالي.
ُ
َّ ِّ
الزم ِّ
ِّ ى
ِّ َّ
حنين إلى
ان" ،وفيها ٌ
وحين ُيهادن الزمان مقاتل الفوارس ،يطلع علينا الشاعر بـ"ذ ْكَر َّ َ

الثَّورة والموت الكريم ،إذ يقول(:)40

ان اْل ِّع ِّز ه ِّ
ه ِّ
ات ِّم ْن ِّذ ْكَرى َزم ِّ
ات
َ
َ
َ
ِّ
َيا َزَماًنــا ُكَّل َمــا ُذكْرُتــهُ
ص ِّبَنـا
ِّحيَن َما ُكَّنـا ُغ َّصـ ًة َغ َّ
ِّ
ـــت
ــــام َتَق َّض ْ
تْل َ
ـك أََّي ٌ
ـــت
َلْي َت َهــاَ ،ل َّمــا َتَق َّض ْ

...

اضي لِّي ،ما هو ِّ
حَّبب اْلم ِّ
آت
َ َُ
َ َ َ
َذهب ْت َن ْف ِّسي عَلي ِّـه ،حسر ِّ
ات
َ ْ َ ََ
ََ

الله ِّ
ِّ
اة
َص ْدُر أ ْ
َع َداَنا َو َش ْوًكا في َّ َ
ــن رجع ِّ
ِّ
ـات
َه ْـل َل َهـا ،م ْ َ َ َ
ِّ
يهـا َحَي ِّاتـي
َق ْـد َق َض ْـت ،ف َ

الش ِّ
وي ِّ
شخص َّ
وجه الثَّورِّي ،من خالل " َغ ْضَب ِّة اْل َح ِّق" ،التي توحي بالتَّضحية
اعر مالمح التَّ ُّ
ُ
ِّ
دون
الم َراد في دائرة المواجهة مع ُك ِّل
الحق َّ
السليب ،وأن يكون "مخوف الغضبات" ،فهو ُ
ٍ
غاصب ،وحينها يقول(:)41
َغ ْضَبـة لِّْل َح ِّق َكاَن ْـت َحَّبـ َذا

يش ُة اْلمرِّء م ُخوف اْل َغ َضب ِّ
ات
ِّع َ
َْ َ َ
َ

للش ِّ
تبدى الملمح الثَّورُّي في اله ِّويَّة َّ
اعر؛ فالم َّثقف َّ
الذاتيَّة َّ
هكذا َّ
الش ِّهيد أدرك عظم الواجبات
ُ
ُ
بي ،واستالب االنتداب ِّ
حريَّة شعبه
اقع ْين
الفلسطيني والعر ِّ
ِّ
الملقاة على عاتقه ،في سياق الو َ
ِّ
وأرضه؛ فانبرى منافحا عنه ِّ
موت
رفيع أو ٌ
بالش ْعر ،وفي ساحات الن َزال ،حسبه من ذلكما ٌ
مجد ٌ
ً
يف ،ناهيك عن أ َّ
الحس الثَّورَّي ارتبط بالمالمح اإلنسانيَّة في شعره ،فهو ما زال على
َن
َّ
شر ٌ
تََو ُّح ٍد مع مطامح الكادحين في معركة البقاء.
 اإلطار َّالثالث :الم َّ
ثقف َّ
الش ِّهيد:
ُ

أدل على مالمح اله ِّويَّة َّ
الرحيم محمود
الذاتيَّة في المنحى
الفدائي ،من رائعة عبد َّ
ِّ
ليس َّ
ُ
"الش ِّهيد"؛ ذلك َّأنها تُ ِّ
رسخه َّ
َّ
الشاعر في ميادين القتال،
مثل القيمة األسمى للفعل الثَّورِّي ،الذي َّ
20
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بالروح ودفق ِّ
الدماء َّ
َن قيمة الحياة المعبَّقة بأنسام ِّ
حين أدرك أ َّ
النازفة
الحريَّة ،تستأهل التَّضحية ُّ
ُ
جسده الخطاب ِّ
على مذبحها ،في أسمى مراتب َّ
الشعرُّي ،بوتي ٍرة ال تخلو
الشرف َّ
الرفيع ،الذي َّ
من العزيمة والمضاء ،فيقول(:)42
سأ ْ ِّ
ِّ
اح ِّتي
َحم ُل ُروحـي َعَلى َر َ
َ
َفِّإ َّما حيـا ٌة َتس ُّـر َّ ِّ
يـق
الصد َ
ََ
ُ

الش ِّر ِّ
س َّ
يف َل َهـا َغ َاي َتان
َوَن ْف ُ

الرَدى
َوأُْل ِّقي ِّب َها ِّفي َم َهاوِّي َّ
ظ اْل ِّع َـدى
ـات ُي ِّغيـ ُ
َوإ َّ
ِّما َم َم ٌ

ـل اْل ُمَنى
ُوُر ُ
ود اْل َمَن َايـا َوَنْي ُ

ِّ
الن ِّ
مستهل َّ
مقرونا بالفعل في سياق المضارعة ،مع ترسيخ
ص،
ويحمل االستقبال في
ً
الروح المسندة إلى ياء التَّ ُّ
كلم ،داللة التَّوثُّب نحو الموت القادم ،في أعلى درجات
المفعوليَّة في ُّ

الردى هاوي ًة ،إن كان سبيل حبور رفيق المواطنة و ِّ
السالح ،وهو
الفداء ،وال بأس في أن يكون َّ َ
ُُ
ٍ
الشهادة ،أو هو الحياة ُّ
حينئذ حياةٌُّ ،
كلها بميتة َّ
َّ
بتحقق مطمح ِّ
الش َرف في ساحات
الحريَّة دون َ
ِّ
ِّ
النصر أو َّ
النفس المشتملة بغايتي َّ
بالمحتل الذي هاله شرف َّ
الشهادة.
الحق
الن َزال ،والغيظ
ٌ

ِّ
الم َّثقف لسمة الُقَّوة في ُه ِّويَّة
ويتسامى الخطاب في ُم ْرتََقى االستشهاد ،حين ُيؤسس ُ
المنافح عن ال ِّح َمى ،فيقول(:)43
َك ْن
ش؟ ال ِّع ْش ُت ِّإ ْن َل ْم أ ُ
َو َما اْل َعْي ُ
َص َغى ِّلي اْل َعاَل ُمـو َن
ِّإ َذا ُقْل ُ
ـت ،أ ْ
َ
َل َع ْم ُـر َكِّ ،إِّنـي أََرى َم ْصَرِّعـي

السلِّيب
أََرى َم ْصَرِّعي ُدو َن َح ِّقي َّ
الصلِّيـل
ـاع َّ
َيَل ُّـذ ألُ ْذِّنـيَ ،س َم ُ
الص ْح َص َح ِّ
ان
َو ِّج ْس ٌم َت َج َّـد َل ِّفي َّ

()44

ِّ
ام اْل ِّح َمى
َم ُخ َ
وف اْل َجَنـاب َح َـر َ
َوَد َّوى مَق ِّالـيَ ،بْي َـن اْل َـوَرى
َ َ
طـى
َوَل ِّك ْـن ،أَ ُغ ُّـذ ِّإَلْي ِّـه اْل ُخ َ
ودو َن ِّب ِّ
ـالدي ُه َـو اْل ُمْب َت َغـى
َُ

ويب ِّهج َن ْف ِّسي ،م ِّسيـل ِّ
الد َمـا
َ ُْ ُ
َ ُ
ـات ال َفـال
ــهَ ،ج ِّار َح ُ
َتَن َاو ُش ُ

...
وي ِّ
السابق حضور األنا في مستوياتها َّ
الضميريَّة المختلفة ،ما بين التَّصريح
عزز المقطع َّ
ُ
ورى ِّ
َّ ُّ
َّ
َّ
ٍ
مصير محتومٍ،
بغاللة الفعل "أََرى" ،وفيه التَّ ُّيقن من
الم َّ
المؤكد بتاء التكلم ويائه ،والتضمير ُ
ُ
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َّ
اآلخر بعد حسن
الح ْين ،مع إحراز عنصر التَّأثير في َ
بات الشاعر يرسم مالمح صورته ساعة َ
ٍ
المدوي م ِّ
ُّ
ِّ
الرحيل األخير ،الذي كان َرَّد
وتمث ٍل ،وفيه القول
إصاخة
ؤك ًدا بالقسم على ُد ُن ِّو َّ
ُ
الم َّثقف على استالب األرض وكرامة اإلنسان.
ُ
ِّ
َّ
المِّنيَّة،
الم ْن َي َة في شرف َ
وينتقل الخطاب الشعرُّي إلى مقام التصوير الذي يعرض ُ
الصورة ِّ
السمع فيحمل قيم ًة صفيرَّي ًة عالي ًة،
عي و
ِّ
الس ْم ِّ
َما َّ
الحركي؛ أ َّ
الحسيَّة ،بجانبيها َّ
بتوظيف ُّ
ي ِّ
المدي "الياء" ،بين الم ْين تُ ِّ
عززان انسجام الحركة مع المنازلة في الميدان،
الصوت
ُّ
رسخها َّ
ُ
َ

رحل ،بـ ِّ ِّ ِّ
الدم ِّ
أما الحركة فقد عرضت َّ
اء" و َ"ت َجُّد ِّل اْل ِّج ْسمِّ"؛
لشقي التَّ ُّ
يل"؛ و َّ
ِّبمفردة َّ
"الصَل ُ
"مسيل َ
َ
ِّم َّما يشي بُقَّوة المواجهة الحاسمة مع الغاصب.
الش ِّ
الصورة المفصليَّة األخيرة في القصيدة ،ليعطي َّ
ويقف َّ
للشهادة ألقها في
اعر عند ُّ

"حُل ِّم اْل ُخُل ِّ
" َتَب ُّس ِّم َّ
ود" ،قائالً(:)45
الش َف َتْي ِّن" َو ُ

ِّ ِّ
ام
َوَب َ
ان َعَلى َش َف َتْيـهْ ،ابت َس ٌ

مع ِّان ِّ
يـهُ ،ه ْزٌء ِّب َه ِّذي ُّ
الدَنا
ََ

ـات ِّ
الر َجال
َل َع ْمُر َك َه َذا َم َم ُ

ام َم ْوًتا َش ِّري ًفا َفـ َذا
َو َم ْن َر َ

َوَنام ،لَِّي ْحُلـم ُحلـم اْل ُخُل ِّ
ود
َ َ
َ

ِّ
الرَؤى
َحَلى ُّ
َوَي ْهَن َأ ِّفيـهِّ ،بأ ْ

...
ٍ
الشاعر َّ
داللة آكد ِّم َّما سبق ،في طلب َّ
الشهادة على أعتاب ِّ
الحريَّة ،وهو إن كان
وما من

جديدة فر ٍ
ٍ
ٍ
"الحُلم" ،على ٍ
يدةَّ ،
قد استوحى في القصيد صورتي َّ
فإنما
بحياة
نحو يوحي
"الت ُّ
بسم" و ُ

أراد للموت أن يصطرع مع ذاته؛ كيما تكون الغلبة لنداء الفداء ،على سائر ملذات ُّ
"الدَنا"،

ٍ
َن ميت ًة قوامها َّ
حينئذ  -أ َّ
الش َرف فعلى شاكلة ما أبدع في القصيد.
والقسم ُم َؤ ِّكٌد -
و ِّم َّما سبق؛ يمكننا أن ن ِّ
الفدائي في شعر الم َّثقف َّ
الش ِّهيد ،الذي أدرك
ؤطر لسمات الملمح
ِّ
ُ
َ
ُ
الحريَّة وسام َّ
كائن في الموت ،والموت على مذبح ِّ
ِّ
أ َّ
عزٍة
حصل على
الحق َّ
َن سبيل التَّ ُّ
السليب ٌ
وكر ٍ
إباء ،ما كان التَّ ِّ
المحتل األثيم ،وهو قد َّ
امة و ٍ
ِّ
وطن نفسه على
حدي سالحه في مواجهة
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للس ُكون المحيل
طلبا ُّ
المحبَّبً ،
اإلقدام ،وانتقل بالموت من دائرة غير المخوف ،إلى المنشود ُ
ٍ
سرمدي.
إلى خلوٍد
وأيًّا كان َّ
غيور صادًقا في غيرته ووطنيَّته،
ًا
الرحيم محمود "وطنيًّا
الشأن ،فقد كان عبد َّ
وهو في هذه َّ
يتفوق ٍ
ممن ينتحلون الوطنيَّة بالقول فقط؛ ذلك َّ
ألن عبد
الناحية َّ
بحق على كثيرين َّ
الرحيم قد استطاع أن يربط تعبيره عن التَّضحية في سبيل وطنه قوالً ،بخوض نار التَّضحية
َّ
الشاعر َّ
عمالً ِّ ...إ َّن َّ
سيظل عبد
شيء غير كثير الحدوث في تاريخ اإلنسانيَّة؛ ولذلك
الش ِّهيد
ُّ
ٌ
نموذجا من َّ
النماذج الفريدة في هذا المضمار" () 46؛ إذ ِّإ َّن شعره من
الرحيم  -ال شعره -
َّ
ً
الناحية ِّ
الفنيَّة ،لم يصل إلى مرحلة ُّ
َّ
األسلوبي المنشود.
النضج
ِّ

َّ
عية:
الج ْم َّ
اله ِّوَّية َ
 المطلب الثانيُ :الش ِّ
اعر َّ
ِّإ َّن تأطير اله ِّويَّة الجمعيَّة في نتاج َّ
الش ِّهيد؛ ليندرج ضمن األنماط اآلتية:
ُ
َْ
الوطنية:
اله ِّوَّية
َّ
 اإلطار َّاألولُ :

الش ِّ
اعر َّ
يمكننا أن نتتبَّع مالمح اله ِّويَّة الوطنيَّة عند َّ
مهم ْين،
الش ِّهيد؛ لندرك اعتالقها
بجانب ْين َّ
َ
ُ
الشعب الذي ي ِّ
تبدت في ِّ
َّأولهما َّ
شكل الجانب الفاعل في كينونة الوطن ،واألرض التي َّ
ظل
ُ
الصورة ِّ
الشعريَّة في مضمون الثَّورة؛ ذلك
الوجدان المحزون على الف ارق الَق ْسرِّي ،وبهما تأتلق ُّ
ٍ
أ َّ َّ
سلطة.
حرر من ظلم ُك ِّل ذي
وعَّدتها قاطنوها ،وغايتها القصوى التَّ ُّ
َن الثورة لألرض ُ
َما ِّ
األول؛ َّ
فيتبدى في صورة البائن ،على سبيل العنونة المباشرة ،والقصيدة التي
السياق َّ
أ َّ

الكلمي به ،في ٍ
حالة من
تُْن َس ُج في تضاعيفها ُه ِّويَّة "شعب فلسطين" ،محتكمةٌ إلى االستهالل
ِّ
التَّعريف ِّ
ِّ
"التمُّر ِّ
س"
الفن ِّي ،عن المرمى الثَّ ِّ
قافي ،من المعالجة الشعريَّة ،التي ترتكز على قيمتي َّ َ
الش ِّ
"التمُّرِّد" ،يقول َّ
اعر(:)47
و َّ َ
َشعب َتم َّـرس ِّفي ِّ
الص َع ِّ
ـاب
ٌْ َ َ
ـاب
َل ْو َه ُّم ُ
ـاب اْل ِّه َض َ
ـه اْن َت َ
ومـا
ُم َت َم ِّـرٌد َل ْـم َي ْـر َ
ض َي ً

...

َوَل ْم َتَن ْـل
َل ُد ْك ِّد َك ْـت

ِّ
ِّ
ـاب
مْنـهُ الص َع ْ
ِّ
ـاب
مْن ُ
ـه اْل ِّه َض ْ

اب
أْ
َن َيَق َّــر َعَلـى َعـ َذ ْ
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َّ ِّ
الج ْمعيَّة ،استقام له بضمير الجماعة أن
الم َّثقف
َّ
ضالعا في المعركة َ
ً
ولما كان الشاعر ُ
ٍ
بهدي من التُّراث َّ
يأتلف َّ
ٍ
بهيبة َعَّز
التليد ،في مقام الفخر
بالشعب ،مستظالًّ بقوميَّته األثيرة،

نظيرها في العالمين ،فيقول(:)48

ِّ
ـود
ـاب اْل ُو ُج ُ
َن ْح ُن األُلـي َه َ
اب
ـب اْل ُع َج َ
ِّإ ْن َت ْج َه ِّـل اْل َع َج َ
الد ِّ
ِّإ ْن َث َّـو َب َّ
اعـي لِّ َح ْـرب
ِّ
اء
َف َس ِّل الـذي َخ َض َ
ـع اْل َه َو ُ
ــود َقَن ِّاتَنــا
الن ُع ُ
َه ْـل َ

...

وَلي ِّ
ـاب
ـس فيَنـا َم ْـن َي َه ْ
َْ َ
ـاب
ــب اْل ُع َج ْ
َفِّإَّنَنـا اْل َع َج ُ
ـاب
َن ْح ُـن أ ََّو ُل َم ْ
ــن أ َ
َج ْ
ــاب
ـه َوَذ َّل َل ُ
َل ُ
ــه اْل ُعَب ْ

ِّ
ِّ
اب؟
أ َْم َه ْل َنَب ْت عْن َـد الضَر ْ

للش ِّ
اعر أن يقف بتحيَّة الوفاء لروح الحماسة الوثَّابة ،في َّ
ويكون َّ
الشعب الذي اختار أن

"الن ِّار" و"اْلح ِّد ِّ
"الصر َخ ِّة َّ ِّ
يذود كيما يسود ،ويقاوم دون أن يساوم"ِّ ،باْل ِّحَر ِّ
يد" ،ففيها
الن ْكَراء" َو َّ َ َ
اب" َو َّ ْ
جميعا " َف ْصل اْل ِّخ َط ِّ
ال(:)49
اب" ،قائ ً
ُ
ً
يـت ِّم ْـن َش ْعب َت َخَّلـد،
ُحِّي َ
ـك َّ
الزِّئ ُير
َل َف َت اْل َـوَرى ِّمْن َ

َوأََرى اْل ِّع َداَ ،ما أَ ْذ َه َل ُّ
الدْنَيا
ف َّ
يـق ،لِّ َح ِّق ِّـه
َع َـر َ
الط ِّر َ
ــس ِّبَر ِّ
اجـع
اْل َح ُّ
ـقَ ،لْي َ
الصْر َخـ ُة َّ
اء ُت ْج ِّـدي
َّ
الن ْكَر ُ
ِّ
َو َّ
يـد
ـار َت ْض َم ُنَ ،واْل َحد ُ
الن ُ
ِّ
ِّ
يـد
يمــا ُت ِّر ُ
َحك ْم ُه َمـا ،ف َ

ـاب
َذ َه ْ
اب
َح ْو ِّل َغ ْ

وه
ـس َي ْع ُــر ُ
َلْي َ
ُم َز ْم ِّجًراِّ ،م ْـن
اب
ـاب َل ُ
ــه ،اْل ُغ َـر ْ
َو َش َ

اب
َو َم َشى َل ُه اْل ُج َـدد َّ
الص َو ْ
ِّ ِّ
ِّ
اب
ل َذ ِّويــهِّ ،إالَّ ِّباْلح َــر ْ
ط ُ ِّ
التَل ُّ
ال َّ
ــاب
ــف َواْلع َت ْ

ِّ
اب
ـاء َل ،أ ْ
َن ُي َج ْ
ل َم ْـن َت َس َ
َف ِّف ِّ
اب
ـل اْل ِّخ َ
ط ْ
يه َمـاَ ،ف ْص ُ

وتُ ِّ
ضَّد االحتالل؛ فقد "وصلت األوضاع ِّ
وثق هذه األشعار لجهاد الثَُّّوار ِّ
السياسيَّة في
ٍ
درجة من التَّ ُّأزم لم يعهدها البلد منذ بداية االنتداب؛
فلسطين ،مع منتصف الثَّالثينات ،إلى

سل ٍ
ٍ
حة ِّ
َّة م َّ
ٍ
الص ِّ
ضَّد البر ِّ
هيونيين؛ ففاقت في شموليَّتها
يطانيين َو ُّ
َّأدت إلى نشوب ثورة عربي ُ
24
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سل ٍ
حة أواضطر ٍ
ٍ
ٍ
صدامات م َّ
ابات
انتفاضات أو
واستم ارريَّتها وضراوتها ُك َّل ما عرفته فلسطين من
ُ
تخللتها ،نحو ثالث سنو ٍ
استمرت هذه الثَّورة مع "اله ْدنة" التي َّ
ات ونصف
حتَّى ذلك الوقت .فقد
َّ
ُ

السنة ،ابتداء من ربيع العام  1936وحتَّى خريف العام 1939م ،وشارك فيها الفلسطينيُّون
َّ
ً
بطبقاتهم المختلفة ،إضاف ًة إلى الم ِّ
تطوعين من ُّ
الدول العربيَّة األخرى ،وشمل نشاطها معظم
ُ
الك ْبرى"(.)50
مناطق فلسطين ،إن لم يكن كلها؛ ومن هنا ُع ِّرفت باسم الثَّورة العربيَّة ُ
الش ِّ
الشعب واقعا تحت إشفاق َّ
ويكون َّ
اعر؛ فالمؤامرة التي انساح في إثرها المتخاذلون،
ً

ٍ
حركت في دواخله ِّح َّس الكشف َّ
النْق ِّ
يعي،
دي الالذع ،بعد اقتراح االنتداب إنشاء
مجلس تشر ٍ
َّ
عقب انتهاء الثَّورة؛ لغاية استيعاب حماسة الثَّائرين ،دون منحهم حريَّتهم المنشودة ،فيقول في

قصيدته ِّ"إَلى ُك ِّل م َت َه ِّ
اود"(:)51
ُ

ُتْن َك ْـب ِّبَن ْكَب ِّت َك ُّ
وب
الش ُع ُ
ِّ
يب
ال َيْرِّج ُع اْل َح ُّق اْل َغص ُ

ِّ ِّ
ين َل ْم
ـب َيا م ْسك ُ
َيا َش ْع ُ
َّ
َمَر َكَ ،م ْـن ِّب ِّه ْم
َقل ْد َت أ ْ
َل ِّ
ـك ،أَال َتَرى
يب
هفي َعَلْي َ
َيا َش ْع ُب َح ْوَل َك َما ُي ِّر ُ
الش ِّ
الشعرُّي في ِّ
ويتمحور الخطاب ِّ
الوطني الثَّاني حول األرض ،التي غادرها َّ
اعر
شقه
ِّ

َق ْس ًرا ،حين "طارده البريطانيُّون فذهب إلى العراق ،والتحق بكلِّيَّة بغداد العسكريَّة َو ُعِّي َن ُم َد ِّرًسا
بالبصرة ،وعمل في ثورة رشيد عالي الكيالني (1941م) ،ثَُّم عاد إلى بلده م َد ِّرسا في َّ
النجاح
ُ ً
سنة (1948م)"(.)52
الش ِّ
الن ِّ
ويتبدى حنين َّ
اعر في أعلى مراتبه؛ لذا كانت العتبة َّ
َّ
صيَّة موحي ًة على نحو المباشرة
ِّ
بـ"اْل َح ِّن ِّ
المستهل(:)53
ط ِّن" ،فقال في
ين ِّإَلى اْل َو َ
ط ِّانـيَ ،و َهـ َذا َر ْس ُم َهـا
ِّتْل َك أ َْو َ
اءى لِّـي َعَلـى َب ْه َج ِّت َهــا
َت َتَر َ
ِّفي ِّض ِّ
الش ْم ِّ
س ِّفي ُن ِّ
ياء َّ
ور اْلَق َمر
...

ِّفـي سوي َد ِّ
اء ُف َؤ ِّاديُ ،م ْح َت َف ْـر
ُ َْ
َحْيثُ َما َقَّلْب ُتِّ ،في اْل َك ْـو ِّن َّ
ظْر
الن َ

ط ْت ُك َّـل اْل ِّف َكْر
ِّف ْك َـرةٌَ ،ق ْـد َخاَل َ

الص َوْر
ورةٌ َق ْـد َم َاز َج ْت ُك َّل ُّ
ص َ
ُ

ِّفي َّ
الن ِّسيمِّ اْل َع ْذ ِّب ِّفي َث ْغ ِّر َّ
هر
الز ْ
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ِّ ِّ
ـاي ِّس ٌّـر ِّم ْثَل َمـا
هي فـي ُدْنَي َ

د /طه طه

َق ْد َغدا اسم ِّ
الس َوْر
هللا ِّسًّار ِّفي ُّ
َ
ُ

استبد به الحنين؛ ألفيناه ينادي البالد وأضلعه مضطرمةٌ َّ
َّ
بالشوق الَقتَّال ،قائالً(:)54
وعندما
يا ِّب ِّ
الدي َيا ُمَنـى َقْل ِّبـي ِّإ ْن
َ
ال أََرى اْل َجَّنـ َة ِّإ ْن أ ُْد ِّخْل ُت َهـا
الرَدى
ُمْنَي ِّتي ِّفي ُغْرَب ِّتي َقْب َل َّ
ظ ِّمَئ ْت َن ْف ِّسي لِّم ْغَن ِّ
ـاكَ ،ف َه ْل
َ
َ

...

َت ْسَل ِّمي لِّي أَْن ِّت َف ُّ
الدْنَيا َه َدْر
َو ِّهي ِّخْل ٌو ِّمْن ِّـك ِّإ َّال َك َسَقْر
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ظْر
ُملي م ْن َم َجاليك الن َ
أْ
َن أ َ
ِّ
ئ اْل ُحْرَق َة ِّباْل َع ْوِّد اْلَق َدْر؟
ُي ْطف ُ

الشاعر في نهج ِّ
ومضى َّ
وحد مع
الن َداء ،الواقع ضمن أزمة االغتراب ،والمقصد عناق التَّ ُّ
األرض وآمال َّ
الشعب ،فقال(:)55
يا ِّب ِّ
الدي أَرِّش ِّف ِّ
ِّ ِّ
كدر
ينـي َق ْط َـرًة
غير َما فيـك ْ
ْ
ُك ُّل َماءَ ،
َ
اك َّ
الثَرى لِّي َح ْفَن ًة أ ََت َمَّلى ِّم ْن َش َذا ُّ
التْر ِّب اْل َع ِّطْر
َلْي َت ِّم ْن َذ َ
الش ِّ
بالصور ِّ
لقد نسج َّ
الن ِّ
اعر في َّ
الحسيَّة المختلفة ،ولهذا الوجه
السابق ُه ِّويَّ ًة معتمل ًة ُّ
ص َّ
الش ِّ
األسلوبي ما ُي ِّبرره؛ من افتقار َّ
اعر إلى المحسوس المنشود ،في صورة
من التَّوظيف
ِّ
عبر عن ِّ
أطر لله ِّويَّة الوطنيَّة من خالل الملمح ال ِّ
الوطن ،وهو على ذلك قد َّ
حس ِّي ،الم ِّ
الظالل
ُ
ُ
ِّ
بالغ ْربة.
الم َعَّنى ُ
الوطنيَّة في الوجدان الشعرِّي ُ
ِّ ِّ
َّ
الو ْحدة
وحين يزاوج الخطاب بين الش ْعب َواأل َْرضُ ،يقدم الشعر "نداء الوطن" ،بوليجتي َ
الش ِّ
والثَّورة ،فيقول َّ
اعر(:)56
ط ِّني أ َِّفيُقوْا ِّم ْـن ُرَقـاد
َب ِّني َو َ

التع ُّس ِّ
ف ِّم ْـن ُرَق ِّاد
َف َما َب ْع َـد َّ َ

...
َوال َت ِّق ُفوْا ِّإ َذا ُّ
الدْنَيـا َت َص َّـد ْت
فلسطـين َوأَْن ُت ْـم
اع ْت
ٌ
ِّإ َذا َض َ

َن ب ِّني عر ِّ
اس َت َك ُانوْا
ُُ َ
ِّبأ َّ َ
وبتَنـاْ ،
26

َل ُك ْـم َوَت َك َات ُفـوْا ِّفي ُك ِّـل َن ِّاد
ِّ
اع ِّتَق ِّادي
على َقْيد اْل َحَياة َف ِّفي ْ
الر َش ِّاد
ـج َّ
َخ َ
َوأ ْ
ط َأ َس ْعُي ُه ْمَ ،ن ْه َ
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َّ
الد ْرس َّ ِّ
ويسعنا مع َّ
لله ِّويَّة الوطنيَّة ،التي
السابق ،أن نوجز إلطاري التشخيص الواعي ُ
ٍ
الش ِّ
اعر( ،)57وهماَّ :
عديدة من نتاج َّ
َّ
الشعب والوطن /األرض ،وبائتالفهما
اطن
تبدت في مو َ

َّ ِّ
الزمن ِّ
َّ
الشعرِّي ما انتفى وجوده في َّ
َّ
قعي ،والمقولة الفكريَّة
الزمن الوا ِّ
ً
معا ،حقق الشاعر في َ
ؤصل محبَّة الوطن على صعيد ِّ
المنسوجة في تضاعيف الخطاب ،تُ ِّ
الف ْعل ،بالبسالة والفداء.
إيحاء ضمنيًّا بأصالتها في
القومي؛
اله ِّويَّة الوطنيَّة في ارتباطها باإلطار
ِّ
ولقد َّ
جسدت ُ
ً
اآلخر؛ إذ ِّإ َّن "من أعقد المشاكل المستعصية التي واجهتها اليهوديَّة في العصر
مقابل ُه ِّويَّة َ

اله ِّويَّة اليهوديَّة ،وتعريف من هو
الحديث ،وتعاني من وطأتها إسرائيل اليوم ،قضيَّة تحديد ُ
اليهودي لله ِّويَّة بالمرحلتَين ِّ
الدينيَّة والقوميَّة( ،)59وعندما قام
اليهودي"()58؛ بعد أن َمَّر التَّأصيل
ْ
ُّ ُ
ياسي َ ِّ
الكيان ِّ
اله ِّويَّة
بديل ٌ
الس ُّ
ثالث ٌ
الغاصب في عام (1948م)" ،أصبح هناك ٌ
جديد ،لمشكلة ُ
القوميَّة ،وهي اله ِّويَّة اإلسرائيليَّة ،التي اقترحت تأسيس اله ِّويَّة على االنتماء لإلطار ِّ
ياسي
الس ِّ
ُ
ُ
()60
السابقتَينِّ :
المدني؛ أي َّ
ينية والقوميَّة" .
الد َّ
ِّ
اله ِّويَّتَ ْين َّ ْ
الدولة ،وأعلنت الحرب على ُ
الشعرُّي م ِّ
كما اختزل الخطاب ِّ
تشكل اله ِّويَّةَّ ،
ؤثرات ُّ
اني
الس َّك ِّ
ممثل ًة في الموقع والبناء ُّ
ْ
ُ
ُ
الداخليَّة والكيان ِّ
الو ْحدة َّ
األجنبي( ،)61فضالً عن
ياسي واإلدارِّي والغزو
ِّ
الس ِّ
الم َّقدسة و َ
واألماكن ُ
هيوني( ،)62والتَّكوين َّ
القهر الذي عاناه َّ
بقي
الط ِّ
الص ِّ
الشعب من االنتداب البر ِّ
يطاني واالحتالل ُّ

المجتمعي(.)63
ِّ
َّ
القومية:
اله ِّوَّية
َّ
 اإلطار الثانيُ :َّ ِّ
الضاد في ِّ
اله ِّويَّة القوميَّة ،ونطق بأحوال أولي َّ
سموها ودونها ،وق أر
َّ
أسس الشاعر لسمات ُ

الزمن البعيد ،في ٍ
حالة من التَّواصل الثَّ ِّر مع تراث ِّ
في العروبة ِّظ َّل َّ
الشعر تارًة ،ومع حوادث
القومي و ِّ
يني في بعض مناحي شعره(.)64
الجانب ْين
التَّاريخ تارًة أخرى ،وبتقاطع
الد ِّ
ِّ
َ
َّ ِّ
الرفض العربيَّة لوصاية المستعمر،
عيُ ،م َعِّب ًار عن حالة َّ
الج ْم ِّ
وتوارى الشاعر في اإلطار َ
وانضوائها تحت راية الثَّورة َّ
الساعية السترداد ما ُسلِّ َب ُبقَّوة الهدي والتَّنوير ،من خالل
النبيلةَّ ،
الش ِّ
االحتكام إلى موروث الفعل ،الذي اختزل َّ
الن ِّ
اعر فحواه وحكمته في عتبة َّ
ص "أنشودة

َّ
الت ْحرير" ،فقال(:)65
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َن ْح ُن َل ْم

َن ْح ُن َل ْم

وف لِّ َه ْدر
َن ْح ِّم ِّـل ُّ
السُي َ
َنح ِّم ِّل اْلم َش ِّ
اع َـل لِّْل َحْر
ْ
َ
َن ْط َع ِّـن َّ
الض ِّم َير َوَل ِّكن

َن ْح ُن َل ْم
الض ِّع ِّ
ان ِّفيَنا َن ْصُر َّ
يف اْل ُم َعـ
َك َ
...

د /طه طه
ـاق َض ِّائـع َم ْه ُـد ِّ
َب ْل ِّإل ْحَق ِّ
ور
التْن ِّـو ِّ
ِّقَ ،وَل ِّك ْـن لِّْل َه ْـد ِّي َو َّ
ير
اح َتمى َ ِّ
ِّ
الض ِّم ِّ
يـن َّ
ير
طع ُ
بَقَناَنـا ْ َ
َّـنى َواْن ِّجَب ُار اْلم َح َّ
طمِّ اْل َم ْك ُس ِّ
ور
ُ

الش ِّ
ويبين َّ
َّ
بالضمير "نحن" ،عن اندغامه باأل َُّمة،
اعر من خالل االستهالل الواعي

الص ْدر صورة ِّ
وف لِّ َه ْدر" َو" َل ْم َن ْح ِّم ِّل
ًا
مستحضر في َّ
الض ِّد المنبوذَ ،فـ"َن ْح ُن" " َل ْم َن ْح ِّم ِّل ُّ
السُي َ
اْلم َش ِّ
اع َل لِّْل َحْر ِّق" و" َل ْم َن ْط َع ِّن َّ
أما اإلضراب بـ"بل" واالستدراك ِّبـ"لكن"؛ فيخلص بنا
الض ِّم َير"َّ ،
َ

ِّ
التْن ِّو ِّ
اق َض ِّائع َم ْه ُدور" و"لِّْل َه ْد ِّي َو َّ
ضال " ِّإل ْحَق ِّ
ير"َ ،فـ" ِّبَقَناَنا
إلى صورة المثال ،وعليه يكون الن َ
اح َتمى َ ِّ
ين َّ
الض ِّمير".
طع ُ
ْ َ
مو من هذه ،والعبارة ِّ
الس ِّ
الشعريَّة تحمل في تضاعيفها دستور القتال
وما من صو ٍرة أدعى إلى ُّ
لغاية التَّنوير ،على خالف ما أرسل الغاصبون في البالد المسفوحة من أفعال القتل وأنواع
َّ ِّ
ِّ
ُّ
به ِّويَّة األ َُّمة َّ
ٌّ
مضاد لحضورها في
إثبات
النبيلة ،هو
ٌ
الشرور؛ فنفي الشاعر لحاق هذه السمات ُ
الشعرِّي حان قطافه ،بار ٍ
الفصل في الخطاب ِّ
تداد إلى الماضي َّ
التليد ،حين
َ
اآلخر ،والمقال َ ْ
الض ِّع ِّ
يف اْلم َعَّنى" و"اْن ِّجَب ُار اْلم َح َّ
ان ِّفيَنا َن ْصُر َّ
طمِّ اْل َم ْك ُسور" ،وهما العنوانان اللذان ما زاال
" َك َ
ُ
ُ
َّ
قناعا أظهرت َّ
َّ
الشواهد خالفه المشتمل
يترددان في أدبيَّات حضارة المستعمر ،وما كانا إال ً

برائحة البارود ولون َّ
الدم.

الش ِّ
وي ِّقدم َّ
اعر من خالل موازنته َ"بْي َن َّ
الشْر ِّق َواْل َغْر ِّب" صورةً عن مالمح القوميَّة العربيَّة،
ُ

بي ،فيقول(:)66
التي انساحت في األثر الغر ِّ

َق ْو ِّمي ،ألَ ْن ُت ْـم ِّعْب َـرُة األَ ْق َوام

اء َع ِّمي ِّم ْـن ِّن َزار َوَي ْعُرب
أَْبَن ُ

28

َهل ُتْنسبـو َن لِّي ِّ
افث أ َْو َسامِّ؟
َ
ْ َُ
ام
َع َج ِّ
َلْي ُسـوا ِّبأَ ْغَرابَ ،وال أ ْ
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َي َتَر َّسمو َن اْل َغْر َب َحَّتى ُي ِّ
وش ُكوا
ُ
ِّ
ين َوإَِّّن َمـا
َما َقَّل ُد ُ
وه ْـم ُمْبص ِّر َ

ام
َصَن ِّ
وهِّ ،عَب َ
أْ
ـاد َة األ ْ
َن َي ْعُب ُد ُ

ظامِّ
ام ُه ْم ِّب َغْي ِّـر ِّن َ
َت ِّب ُعـوا ِّن َ
ظَ

...
وتحمل الكلمة البؤريَّة في صد ِّر البيت َّ ِّ
"عبرة" ،مفارقة ُّ
اللغة في َّ
الداللة على حالتَ ْين
َْ
األول ْ
الس ُم ِّو َو ُّ
الدو ِّن ،وفي اجتذاب التَّأكيد إلى محتضن التَّركيب مزيد
متباينتَْين ،تتأرجحان بين ُّ
السابَقين ،مع استيحاء "عبرة" الم ْكنة بنبذ "عبرة" ِّ
ٍ
الذَّلة،
ُ َ
إمعان في قراءة الحالة القوميَّة َ
ببعد ْيها َّ ْ

من خالل االستفهام التَّخييرِّي ،وهو إلى اإلنكار ُّ
أشد قرًبا ،وإن كان االنتساب إلى "سام"
الش ِّ
علل بنقد الحالة لِّـ"يافث"َّ ،
مألوًفا ،فماذا عساه يوحي التَّقديم الم َّ
إال أن يريد َّ
اعر العرب
ُ
وجه و ِّ
َع َجامِّ".
ممن كانوا مذبذبي التَّ ُّ
األدعياء على قوميَّتهمَّ ،
الف ْعل ،فهم "َلْي ُسوا ِّب َأ ْغَراب َوال أ ْ
مستهل التَّوصيف ِّ
ِّ
الشعرِّي للحالة العربيَّة
ويحمل الفعل المضارع "َي َتَر َّس ُمو َن" ،في
المنحدرة ،داللة اإلصرار التي َّ
تأكيدا
رسم
أكدتها سنوات التَّخا ُذل ،ويغدو التَّ ُّ
مسندا إلى "اْل َغْر ِّب"ً ،
ً

َن يعب ُد ِّ
َصَنامِّ" ،وهم في
وه عَب َاد َة األ ْ
على التَّبعيَّة ،وتماهي مالمح ال ُه ِّويَّة ،حتَّى أوشك هؤالء "أ ْ َ ْ ُ ُ
ِّ
ظام".
ام ُه ْم ِّب َغْي ِّر ِّن َ
ين" ،و َّإنما " َت ِّب ُعوا ِّن َ
عبادتهم تلك " َما َقَّل ُد ُ
وه ْم ُمْبص ِّر َ
ظَ
اللوحة ِّ
بالصورة ،إلى َّ
الشعريَّة المحتشدة ِّ
َّ
بلب
وتتعدى المفارقة نطاق الكلمة الموحية
ُّ

َّ ِّ
الصور،بين تجاذبات الحلُم والو ِّاقع ،في القصيدة المعنونة ِّبـ ِّ ِّ
الم" ،التي
ُّ
"حف َي الل َس ُ
َ
ُ
ان َو َجفت األَ ْق ُ
َ
امع ِّة اْلعربِّي ِّ
عيد ٍ
أمل بحلول ٍ
ِّ ِّ
ِّ
َّة،الذي لم يبق إالَّ على ٍ
الحُلم فموقع تقديم
جديد؛ َّ
أما ُ
قيلت فيعيد اْل َج َ َ َ

الش ِّ
َّ
اعر بالقول حين يقول(:)67

َحَن ِّ
الص ُد ِّ
ـام
اء ُّ
ِّع ٌ
يد ِّبأ ْ
ور ُيَق ُ
ِّ
وسَنا
ُحُل ٌم َلَق ْد َ
الب ْت َعَلْيه ُن ُف ُ
ج ِّمع َّ ِّ
يت َف ُك ُّل ُق ْطر ُدَّرةٌ
الشت ُ
ُ َ

ام
ِّم ْن َو ْحِّي ِّه األ ْ
َش َع ُار َواألَ ْن َغ ُ

الم
َج ِّم ْـل ِّبأ ْ
َن َت َت َحَّق َق األ ْ
أْ
َح ُ
ِّفي ِّع ْق ِّدَناَ ،واْل َو ْح َدةُ َّ َّ
ام
النظ ُ

...
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أما الواقع فقد كان موطن نقد الم َّثقف الالذع؛ إذ به َّ
و َّ
شكل العرب ُه ِّوَّي ًة منقوص ًة ،تعوزها ُقَّوةُ
ُ
الش ِّ
ِّ
الف ْرَقة ،يقول َّ
اعر(:)68
الو ْح َدة بعد ُ
الف ْعل ،فضالً عن جلجلة الَق ْول ،وتلزمها َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ـالم
الم
َحف َي الل َس ُ
ال َح ٌ
َواْل َح ُ
الم َك ُ
ـال َواْل َك ُ
انَ ،و َجفـت األَ ْق ُ
ِّ
الص َو ِّ
ِّ
ام
ام َل ْم َن ْسُل ْك ِّب َها
جدد َّ
َ
اب َو َمَّرت األ ْ
َع َو ُ
َمَّر ْت بَنـا األََّي ُ
ِّ
ق َّ
َو َّ
ام
ان َس َار ُم َحَّيً ار
َف ْو َق اْل ِّخ َضمِّ َدليُل ُ
الت ْو َه ُ
الز ْوَر ُ
ـه األ َْو َه ُ
...
اص َم اْلُق َّو ُادَ ،بْي َـن ُم َش ِّرق
َوَت َخ َ

َّ
ـام
َو ُم َغ ِّربَ ،وَتَقط َع ْـت أَْر َح ُ

َوِّإ َذا َّ
ق
الل َل ُه ُهَن َ
اك ُسَرَاد ٌ
الض ُ

ام
َم ْضُروب ٌة ُع ِّب َد ْت ِّب َها األ ْ
َصَن ُ

َف ِّـإ َذا اْلمَن ِّابر ص ِّ
ـل
اخَب ٌ
ات ُحَّف ٌ
َ ُ َ

يش َو ِّ
ُيْر َغى ِّب َها َّ
ام
الت ْه ِّو ُ
اإل َ
يه ُ

...
تمر على أعتاب ِّ
الش ِّ
ولم يبق في ذاكرة َّ
الذ ْكرى،
اعر من الجامعة العربيَّة إالَّ األيَّام ،التي ُّ

فإن صورة الحلُم توشك أن تالشى معها إلى ح ِّد ِّ
السنواتَّ ،
النسيان،
وهي إذ ُّ
يعا كما َّ
َ
ُ
تمر سر ً
فيقول(:)69
ِّ
ـامَ ،بْي َـن َت َعُّلل
َمَّر ْت بَنـا األََّي ُ
ِّ
ول َغ ًدا َغ ًداَ ،ه ْل ُح ِّقَق ْت
ظْلَنا َنُق ُ
ِّ
ِّ
يق َض ِّم ُير َم ْن
ول َغ ًدا َيف ُ
ظْلَنا َنُق ُ

ـام
اع ْت ِّب ُّ
ِّب َغـد َف َض َ
الرَؤى األََّي ُ
ِّ
ـالم
يـن َعَلـى َغـد أ ْ
لالئ ِّب َ
َح ُ

الض ِّم َيرَ ،وَي ْع ِّدل ُّ
َفَق َـد َّ
الظـالَّ ُم
ُ

...
َّ ِّ
َّ
اله ِّويَّة ،حين يضحي تخاذل العروبة  -في ميزانه
وتتأزم أطروحة الشاعر في البحث عن ُ

 عامل إحقاق الباطل في الوعد المشؤوم ،قائالً(:)70بلفورَ ،مـا َذ َو ْع ُد ُه؟
ور ما
ُ
َبْل ُف ُ
ِّإَّنـا ِّبأَْي ِّديَنـا َجَر ْحَنـا َقْلَبَنـا
30

َل ْو َل ْم َت ُك ْـن أَ ْف َعاُلَنـا ِّ
ام
اإلْبَر ُ
ِّ
ـاء ِّت اآلالَ ُم
َوبَِّنـا إَلْيَنـا َج َ
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ِّ
ِّ ِّ ِّ
ام
المودي بَنـا ،إ ْق َد ُ
فيَنا َعَلى ُ
َوبَِّنا َع ِّن اْل ُح ِّب اْل ُم َج ِّم ِّع َج ْف َوٌة
َواْل َخ ْط ُب َفَّرَقَنـا َقَب ِّائ َل َج َّمـ ًة

ِّ
ِّ
ام
َوبَِّنا َعَلى اْل ُم ْجدي َلَنا إ ْح َج ُ
ِّ ِّ
ِّ
ام
َوَلَنا ب َص ْحَراء اْلخ َصامُِّ ،هَي ُ

ِّ
ِّ
ام
َواْل َخ ْط ُب عْن َـد ُع َداتَناَ ،ل َّم ُ

...
الش ِّ
اعر َّ
وي ِّقدم َّ
الش ِّهيد أنموذج الخالص من الواقع المرير ،الذي عايشته العروبة في حقبة
ُ
افي والفكرِّي؛ بغية استعادة اله ِّويَّة المفقودة ،بفورة الثَّورة ،وُقَّوة ِّ
الن َزال ،وحينها
االستعمار الجغر ِّ
ُ

يتقاطع َّ
ٍ
بي؛ ِّاتساًقا مع
بالقومي ،في
اتي
خطاب ُيْق َأُر استهالله على وجهي خطاب القائد العر ِّ
ِّ
الذ ُّ
ينفك يبتدع من صدى األزمة على َّ
الم َّ
الس ِّابق ،والتَّجريد الذي ما ُّ
الذات سبيل الخالص،
ؤدى َّ
ُ
()71
ليقول :
ُق ْل:
ِّإِّني

ِّ
ِّ
ـال َوال ُتَر ْع
"ال" َوأَ ْتب ْع َها اْلف َع َ
ط ِّاب ِّه
َأرَْي ُت اْل َح َّ
ـقَ ،ف ْص َـل ِّخ َ

ـام
َواْن ُ
ظْر ُهَنالِّ َك َكْي َ
ف ُت ْحَنى اْل َه ُ

ي ْتُل ِّ
ام
ـل َّ
َ ُ
وه فيَنا ،اْل َفْي َص ُ
الص ْم َص ُ

اصهر ِّبَن ِّار َك ُغ َّل ِّ
َو َعَلى اْل َجم ِّ
الم
ـك َيْن َص ِّهْر
اجمُِّ ،تْرَك ُـز األ ْ
عنق َ
ْ َْ
َع ُ
َ
و"أهم هذه الم ِّ
السابقة م ِّ
حددات اثنان؛ هما
بي،
حددات اإلطار القوم ِّي العر ِّ
وتعالج القصيدة َّ
ُّ
ُ
ُ
َّ
َّ
إشكال ُ ِّ
اله ِّويَّة مجموعة ٍ
أمور تندرج
الو ْحدة .نعني بإشكال ُ
عاون والتنسيق و َ
الهويَّة ،وإشكال الت ُ

تحت إطار المسألة التَّقليديَّة المعروفة باسم حدود "المجتمع ِّ
الف َّعال" أو حدود
الس ِّ
ياسي َ
ٍ
شكل ِّ
بكلمات أخرى َّإنها مسألة ماهيَّة التَّ ُّ
ياسي
األنكلوسكسوني.
"الكومنولث" بالتَّعبير
الس ِّ
ِّ

بالرِّد على الغزوة ِّ
احدة -
بي ،الذي يعتبر نفسه معنيًّا َّ
العر ِّ
الص ْه َي ْوِّنيَّة .فإذا كان العرب أ َّ
ُمةً و ً
الرِّد على الغزوةَّ ،
ال  -فمعنى ذلك أ َّ
ولكن
َن ُك َّل العرب معنيُّون ب َّ
كما يؤمن كثيرون ،وكما ُيَق ُ
َن ُك َّل العرب لم يكونوا ًّ
ٍ
حقا ِّ
ظ ِّه ُر أ َّ
بسبب من االستعمار التَّ ِّ
قليدي أيَّام وعد
بالرِّد؛
معنيين َّ
الواقع ُي ْ
بلفور ،ثَُّم لدى إعالن قيام "إسرائيل" .)72("...

الش ِّ
حاضر في مخيال َّ
الس ْم ِّت
اعر(،)73
ًا
ويبقى "وعد بلفور"
فيتوسل بمرآة التَّاريخ إبانة َّ
َّ
بي في رفض ُّ
ال(:)74
العر ِّ
الذ ِّل المهين ،بعدم الخضوع إلى ُّ
السلطات األخرى ،قائ ً
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ط ِّة َقْي َص ِّر
اْل ُعْر ُب َما َخ َض ُعوا لِّ ُسْل َ

ال َي ْص ِّبُرو َن َعَلى أَ ًذى َم ْه َما َي ُك ْن
َو ُّ
التْر ُك َق ْـد َكَّبُروْا َوإَِّّنـا َم ْع َشٌر

ِّ ِّ
ــه َل ُه ْـم
َم ٌـر ُنَبِّي ُت ُ
َوِّإ َذا بـه أ ْ

د /طه طه
ام َت َجُّب ِّـر
َم َ
ومـا َوال َهاُنـوا أ َ
َي ً

َواْل ُحُّر ِّإ ْن ُي َس ِّم األَ َذىَ ،ل ْم َي ْص ِّب ِّر
َكَّبُروْاَ ،ف ْـو َق َت َكُّب ِّـر اْل ُم َت َك ِّب ِّـر

الس ْم َهرِّي
َت ْح َت األ َِّسَّن ِّة َواْلَقَنا َو َّ

الحَلفاء في الحرب العالميَّة الثَّانية،
َما مرآة العهد المعاصر ،ففيها وقوف العر ِّ
أ َّ
بي لنصرة ُ
إغاثة وفروسي ٍ
الشعر على حاله في بيان الفوقيَّة القوميَّة ،بحميد خصال اله ِّويَّة ،من نص ٍرة و ٍ
و ِّ
َّة
ُ

وإقدامٍ ،وفيه قوله(:)75

َع َت ِّابَنـا
ـام ِّفي أ ْ
َوأ ََتى اْل َحلِّ ُ
يفَ ،وَق َ
ِّ
ام َوإَِّّن ُه ْـم
اس َتْن َصَر
َ
َو ْ
العرب اْلك َـر َ

ِّ
ِّ
العرب ُتورِّى ِّفي ا ُّلد َجى
اق
َوِّإ َذا ع َت ُ
ِّ
ـب
َوِّإ َذا ُّ
السُي ُ
ـوفَ ،كأََّن ُه َّـن َك َواك ٌ
رجح ْت مو ِّازين اْلح ِّل ِّ
يف َو َم ْن َن ُك ْن
َ َ َ ََ ُ َ
...

ـر ِّإَّنـا ُه َـدى اْل ُم َت َحِّي ِّـر
ُم َت َحِّي ًا
الط ِّر ِّ
َغ ْو ُث َّ
يد َوُن ْصَرُة اْل ُم ْس َتْن ِّص ِّر
قدحا َوَت ْص َه ُل َت ْح َت ُك ِّـل َغ َضْن َف ِّر
ً
ِّي
اج األَ ْك َد ِّر
الم ُع ِّفي اْل َع َج ِّ
َت ْهو َ -ت َ
ـح ِّباْل َع ِّظيـمِّ األَ ْك َث ِّـر
ـه ُيَر َّج ْ
َم َع ُ

لقد َّ
بعامة،
الس ِّابق مضمون الوقائع التَّاريخيَّة ،المقترنة بالتَّحاُلف مع الغر ِّبيين َّ
أكد المقطع َّ
بخاصة ،ثَُّم مقابلة بريطانيا العرب بسوء الجزاء على تحالف ُّ
صرة؛ ذلك َّأنها لم
وبريطانيا
َّ
الن ْ
تكن عندما َّ
قدمت وعدها لليهود مسؤول ًة عن فلسطين ،ولم تكن جيوشها قد دخلتها بعد ،وكان

العرب يقاتلون معها في الميدان؛ للتَّ ُّ
أن بريطانيا َّ
العثماني ،إالَّ َّ
تنكرت لوعودها
خلص من الحكم
ِّ
أصرت على إصدار هذا الوعد المشؤوم ( ،) 76ثَُّم شرعت في احتالل األرض
للعرب ،و َّ

القومي لليهود؛ مبتغاها في ذلك حماية مصالحها في َّ
الشرق
الفلسطينيَّة؛ لغاية إنشاء الوطن
ِّ

الطرق ِّ
األوسط ،وتثبيت وجودها في مصر ،وتأمين قناة السويس و ُّ
التجاريَّة إلى َّ
الش ْرق ،والعمل
جسر يربط بين البحر الم ِّ
ٍ
توسط وحقول
دون تحقيق أطماع فرنسا في سورية ولبنان ،وإقامة
ُ
َّ
النفط في العراق(.)77
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ٍ
الش ِّ
قصيدة من نتاج َّ
تأكيد
اعر( ،)78وفيها
القومي ،في غير
ويمكن استظهار الحضور
ِّ
ٌ

اله ِّويَّة القوميَّة ،التي تُ ِّ
على حفاوته باالنتماء إلى العروبة ،مع ُّ
كرس صورًة نمطيَّةً
ترسم مالمح ُ

مثالي ًة.
َّ

الش ِّ
النسق ،كانت القوميَّة في نتاج َّ
على هذا َّ
اعر أزم ًة متأرجح ًة بين صورة المثال

تضمنه من حميد الخصال ،وفيها ُّ
صرة
بي الكريم ،بما
المنشود ،ممثَّالً في األصل العر ِّ
َّ
الن ْ
ِّ
َّ
صام والتَّخا ُذل،
الغ ْوث و ُ
وَ
الف ُروسيَّة ،وصورة الواقع المنبوذ ،على ما فيه من التبعيَّة والخ َ
الش ِّ
و َّ
ٍ
ظاهر مع ما آلت إليه العروبة في زمن
اعر في نطاق التَّبعيَّة إلى المثال أقرب ،بتصاد ٍم

طريَّة.
المصالح الُق ْ

"تطو ار جديدا في ِّاتجاهه ِّ
َّ ِّ
مثل ِّ
وقد َّ
الفن ِّي؛ إذ جاء أغلبه
الش ْعر
ُّ
ً
القومي في نتاج الشاعر ُّ ً
ٍ
بعدد من
طبيعي ،يمكن تبريره
وضع
في األربعينيَّات ،بعد أن زار سوريا والعراق ،وهذا
ٌّ
ٌ
الخاص إلى ِّ
أهمها( :أ) خروج القضيَّة الفلسطينيَّة من ِّ
األسباب من ِّ
ِّ
العام ...
ِّ
النطاق
النطاق
(ب) اشتراك َّ
الشاعر في ثورة رشيد عالي الكيالني ( ...ج) زيادة وعيه ،وتفتح بصيرته

 ،)79("...مع مالحظة "أ َّ
الوطني
القومي في مستواه العام ال يرقى إلى مستوى شعره
َن شعره
ِّ
َّ
وتعبيرا"(.)80
وتصوير
ًا
عاطف ًة
ً

َّ
العالمية:
اله ِّوَّية
َّ
 -اإلطار الثالثُ :

الش ِّ
لم يغفل َّ
السلطة التُّ ْركيَّة ،عقب استهالله بتأكيد اإلباء
اعر التَّصريح المباشر بانتباذ ُّ
خطاب ال يخلو من الموازنة ِّ
ٍ
الضمنيَّة ،حين يقابل ُّ
"العْرب" ،في إيحاء
بي ،في
العر ِّ
"التْرك" بُقَّوة ُ

اله ِّويَّة التُّ ْركيَّة ،في منظور ذوي القوميَّة العربيَّة ،الذين بذلوا سُب َل ُّ
ٍ
الن ْصرة
غير
مباشر بمالمح ُ
ُ
بي؛ لغاية التَّ ُّ
خلص من سيطرته على األرض العربيَّة ،فيقول(:)81
للحليف الغر ِّ
ط ِّة َقْي َص ِّر
اْل ُعْر ُب َما َخ َض ُعوا لِّ ُسْل َ
ال َي ْص ِّبُرو َن َعَلى أَ ًذى َم ْه َما َي ُك ْن
َو ُّ
التْر ُك َق ْـد َكَّبُروْا َوإَِّّنـا َم ْع َشٌر
ِّ ِّ
ــه َل ُه ْـم
َم ٌـر ُنَبِّي ُت ُ
َوِّإ َذا بـه أ ْ

ام َت َجُّب ِّـر
َم َ
ومـا َوال َه ُانـوا أ َ
َي ً
َواْل ُحُّر ِّإ ْن ُي َسمِّ األَ َذىَ ،ل ْم َي ْص ِّب ِّر
َكَّبُروْاَ ،ف ْـو َق َت َكُّب ِّـر اْل ُم َت َك ِّب ِّـر
الس ْم َهرِّي
َت ْح َت األ َِّسَّن ِّة َواْلَقَنا َو َّ
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َّ ِّ
اعيا للم ِّ
َّ ِّ
تغيرات العالميَّة المتَّصلة بالقضيَّة ،فقرأها قراءة الثَّ ِّائر ذي
وكان الشاعر الشهيد و ً ُ
ِّ
الحس المحتشد بإعزاز القوميَّة العربيَّة ،وأبان عن خبء الحوادث باألبيات الكاشفات ،وفي

ِّ
وم ٍة ،حيث قال في "وعد بلفور"،
الوعد مشؤومه كان االحتفاء بأ ُُرومة ُ
الع ُروبة على ُكل ذي أ ُُر َ
بعد ذكره ُنصرة العرب للحلفاء في الحرب العالميَّة األولى ،ورجحان َّ
كفتهم بها(:)82
ْ
وماَ ،وأََّيـ َة ِّذ َّمـة َل ْم َي ْخ ُف ِّر
َغ َدَر اْل َحلِّ ُ
يف َوأَي َو ْعـد َصاَن ُه َي ً
ِّ
طًراِّ ،ب َف ْض ِّل ُسُي ِّ
الي َد اْلَبْي َضاَ ،وَل ْم َي َت َذ َّك ِّر
وفَنا
َل َّما َق َضى َو َ
َنس َي َ
ج ْدوى وال ِّبَن ِّج ِّ
َوِّإ َذا َّ
يع ِّـه اْل ُم َت َح ِّد ِّر
اق ،ال ِّب ُمَر ِّاق ِّـه
َ َ َ
الد ُم المهر ُ
الش ِّ
اعر بحكمة ِّ
الغ ْدر بانتهاك الع ْهد سمة الحلِّيف ،صاغ َّ
الش ْعر َرَّد الُقَّوة إزاء
َّ
ولما كان َ
َ
َ

عي؛ بإباء َّ
الُقَّوة ،منطلًقا في رحاب َّ
ال(:)83
الج ْم ِّ
الن ْهج الثَّورِّي ،قائ ً
الضمير َ
اعَل ْـم َوَل ْم َت َت َك َّس ِّـر
احَنا
َل ْم َتْن َثلِّ ْم َف ْ
َيا َذا اْل َحلِّ ُ
يـفُ :سُيوُفَنا َو ِّرَم ُ
ِّفي ُك ِّـل َقْلب َغ ِّ
ِّ
ِّباأل َْم ِّ
ـادر ُم َت َح ِّج ِّر
اك َوِّفي َغد
س أَْبَل ْت ِّفي ع َد َ
اص ِّ
الص ُدور وَليس ِّفي َغَلي ِّانها ِّإالَّ َن ِّذيـر اْلع ِّ
ِّ
ف اْل ُم َت َف ِّج ِّـر
ُ َ
َ َ
َت ْغلي ُّ ُ َ ْ َ
ـك َفَل ْم ُن ِّط ْق
َوَلَق ْـد َت َصَّبْرَنا َعَلْي َ
ِّ
الد َع ِّريُنَناَ ،وِّف ًـدى َل َها
َهذي اْل ِّب ُ

ين َت َصُّب ِّر
ِّمْن َك اْل َم ِّز َ
يد َو َ
الت ِّح َ
ِّ
ُسد ُه َّص ِّر
م ْن ولد َي ْعُر َبُ ،ك ُّل أ ْ

الش ِّ
وخرج َّ
بي -
اعر علينا بخالصاتـه ،في موازنتـه َ"بْي َن اْل َم ْش ِّر ِّق َواْل َم ْغ ِّر ِّب"؛ ليضحي الغر ُّ
الع ُروبة
في طرحه -
موسوما باالستعمار ،على سبيل الذَّلة و َّ
الص َغار؛ إذ أبان نهجه في بالد ُ
ً
ٍ
استبداد مستحكمٍ ،وانتداب م ِّ
تحكمٍ ،في مصائر ُّ
الش ُعوب وأقواتها ،فقال(:)84
عن
ُ
الد ِّ
ِّفي َّ
الشْر ِّق َم ْسَرى َّ
َج َسامِّ
ات َك َغازاتَ ،س َـر ْت
ـاد ٌ
لِّْل َغْر ِّب َع َ
اء ِّباأل ْ
ِّ
ينَ ،ف َك ْـم َل ُه ْم
ْمُنوا اْل ُم ْس َت ْعم ِّر َ
ال َتأ َ
الب ِّ
َحْر ٌب َعَلى ُل َغ ِّـة ِّ
َهلِّ َهـا
الدَ ،وأ ْ
ِّ
َو َّ
طاُنه
ـه أ َْو َ
ـب ِّإ ْن َسل َم ْت َل ُ
الش ْع ُ

ـع َو ْج ُه َهـا ِّب َسـالمِّ
َح ْـر ٌبَ ،تَقَّن َ

َلْي َس ْـت ُت َش ُّـن ِّب ِّم ْد َفـع َو ُح َسـامِّ

ـع اْل َهامِّ
ـه َل ْم َي ْخ َ
َولِّ َساُن ُ
ـش َق ْط َ

...
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أشد عموميَّ ًة في طرح مفهوم االستعمار ،على َّأنه ُّ
ويغدو الخطاب ِّ
الشعرُّي َّ
الظْلم بعينه،
ِّ
ُّ
الحُقوق اإلنسانيَّة ،على
حين َّ
المتشدق بخطابات ُ
أقر االستعباد ً
نهجا في حكم الش ُعوب ،وهو ُ
ٍ
الش ِّ
النِّبيل اهتزاما ،فيقول َّ
افتكاكا ،وال لعالمهم بثورة َّ
اعر في
وجه ال ُي ِّقُّر في العبد للقيد
ً
ً
"لزومياته" تحت عنوان "هل هذا كالم؟"(:)85
َّ
َوَقال َّ
الظالِّ ُمونَ ،وَق ْـد َت َم َاد ْوا
َ
ِّما رام و ْضـع ِّ
الن ِّ
يـر َعْبٌد
َوإ َّ َ َ َ َ

وَقاُلواَ :ث ِّائـر يب ِّغي ْ ِّ
امـا
ٌ َْ
َ
اهت َد ً

الن ِّ
ِّبظُْلمِّ َّ
الم!!
اسُ :ب ْغَي ُتَنا َّ
الس ُ
ِّ
الموا
َوَف َّك ُقُيـوده َغضُبوا َو ُ
ِّ ِّ
ـالم؟
ل َعاَلم ِّه ْمَ ،ف َه ْـل َهـ َذا َك ُ

اح ِّتَقـار
َفِّإ ْن َنْنظُ ْـر ِّإَلْي ِّه ْـم ِّب ْ
على هذه الهيئة ،بدا التَّشخيص ِّ
الشعرُّي ُ ِّ
جمل
الم َّ
للهويَّة العالميَّة ،في عصر االستعمار ُ
الش ِّ
الفعل ما ي ِّ
ِّ
نحو نشأت ذاكرة َّ
شكل مالمحها ،على ٍ
اعر عليه
ولله ِّويَّة في مبتدأ ْ
ُ
بالحضارةُ ،
الصبا ،من سيطرة "الوعد المشؤوم" على األحالم الم ِّ
في عهد ِّ
توثبة صوب ِّ
الحريَّة ،بعد اقتسام
َ
ُ
"الظْلمِّ"؛ شهادة ِّ
حواضر العروبة بين القوى العالميَّة ،ويكون االختزال ِّبـ"االس ِّت ْعم ِّار" و ُّ
الشعر
َ
ْ َ
وإ ْ ِّ
الم؟
َ
ِّن َن ْحق ْد َعَلْي ِّه ْـمَ ،ه ْل ُن ُ

على تمادي أولي الحقوق َّ
الدوليَّة ،على الكرامة اإلنسانيَّة.

الصـة
ال ُخ َ

النظريَّة لمفهومي َّ
لقد أوحت المعالجة َّ
اله ِّويَّة بأسس َّ
طبيقي ،على مبدأ
الد ْرس التَّ ِّ
المثقف و ُ
ُ
اضطالع الم َّثقف بواجبي َّ
النْقد َوالتَّ ْنوير ،بوصفه حكيم قومه ،في إطار سلطته الثَّقافيَّة،
ُ

الساعية إلى قراءة الوقائع في ظالل األحداث المفصليَّة؛ الستخالص نهج التَّ ْغيير القادم.
َّ
َّ ِّ َّ ِّ
خلوا من هذا ُكلِّه ،و َّإنما استقام له في ذلكم األمر ُجُّله؛ إذ برزت
ولم يكن الشاعر الشهيد ً
ٍ
َّ
ِّ
ِّ
ٍ
الحر"،
"الم َّثقف ُّ
مالمح ُهويَّته الذاتيَّة من خالل ثالثة أطر رئيسيَّة؛ تخذ أولها نهج الحريَّة ،وهو ُ
وتوجه ثانيها وجهة الثَّورة ،بوصفه "الم َّثقف الثَّ ِّائر" ،ونهج ثالثها نهج استشراف ِّ
الف َداء؛ لكونه
َّ
ُ
الش ِّهيد" ،وهي على فرادة ِّ
ِّ
"الم َّثقف َّ
غالبا ،إالَّ َّأنها ما
تبديها
ِّ
الموضوعي في الخطاب الشعرِّي ً
ُ
الش ِّ
ؤدى اْل ُكلِّ ِّي الذي أراده َّ
الم َّ
اعر؛ ذلك الذي
زالت تحتكم إلى التَّعالُق ً
حينا َ
آخر ،من خالل ُ
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تجليات الهوية بين الذاتية و الجمعية

د /طه طه

ٍ
ٍ
نصر ٍ
ٍ
يقوم على الثَّورة َّ
مكين،؛ وفي
شرف
مبين ،أو موت
النِّبيلة الموصلة إلى أحد سبيَل ْين:
اضح لقيم
صادم اْل ُكلِّ ِّي المباشر مع االحتالل وأدعيائه ،في
ذلك
ترسيخ و ٍ
ٍ
إيحاء بنهج التَّ ُ
ٌ
الصمود والتَّ ِّ
حدي والثََّبات.
ُّ ُ
الش ِّ
َما اله ِّويَّة الجمعيَّة؛ فليست إالَّ انسياحا في أثر اله ِّويَّة الفرديَّة ،في ظل اندغام َّ
اعر
ُ
ً
أ َّ ُ
َْ
الضمائر ،وهنا ال َّبد من إدراك مالمحها في ثالثة ٍ
بالموحيات األسلوبيَّة المختلفة ،وإحداها َّ
أطر

رئيسي ٍ
َّة؛ َّ
يتعلق َّأولها باله ِّويَّة الوطنيَّة ،من َّ
شقي إعالء مكانة َّ
ِّ
وسمو األرض األُمِّ،
الش ْعب،
ُ
ص ِّي مع الموروث ِّ
الن ِّ
اله ِّويَّة القوميَّة خطاب التَُّراث ،وفيه من التَّعالُق َّ
الشعرِّي
ويمتاح ثانيها من ُ
ناص لم يكن أداته األسلوبيَّة الوحيدة في هذا َّ
الشأن؛ إذ أوحت َّ
ما فيه ،على أ َّ
الضمائر بما
َن التَّ َّ

ؤكد ذلك ،مع نب ٍرة خطابي ٍ
اخلي لتراكيب األبيات ِّ
ي ِّ
َّة َح َّاد ٍةُ ،يْل َم ُح أثرها في اإليقاع َّ
الشعريَّة،
الد ِّ
ُ
َّ
َّ
ِّ
َّ
اله ِّويَّة القوميَّة
التي استقطب الشاعر فيها مفاتيح كلميَّ ًة دال ًة على الثورة والكرامة واإلباء ،ثَُّم إ َّن ُ
الدينيَّة ،في قرٍن شعرٍي و ٍ
ضمني بالعاطفة ِّ
تتقاطع على ٍ
احد.
نحو
ٍ

وارتبط ِّ
ٍ
بتأسيس ُم َرَّك ٍز للفوقيَّة العربيَّة ،بما احتضنت خصالها
القومي
الوطني و
السياقان
ُّ
ُّ
ٍ
ٍ
من محامد اإلغاثة و ُّ
باله ِّويَّة العالميَّة ،التي بدت مثاالً على
صرة واإلقدام ،مع موازنة بائنة ُ
الن ْ

الخيانة و ُّ
الظلم واالستبداد.

وإذ يمضي َّ ِّ
النحو في تشكيل مالمح اله ِّويَّة ،على المستويين َّ
اتي
الذ ِّ
َْ
الشاعر على هذا َّ ْ
ُ
عي ،بمقصد التَّأصيل ِّ
بالش ْعر عروبة األرض وفلسطينيَّة اإلنسانَّ ،
فإنه يحتفى بجانب
الج ْم ِّ
و َ

َّ
الع َّمال الستجالب قوت الحياة،
اله ِّويَّة اإلنسانيَّة ،بنصرته للقضايا المصيريَّة ،فيما يتعلق بكدح ُ
ُ
الص ِّب العاشق ،وأن
مع عدم إغفال الجانب
ِّ
العاطفي في قصائد نهلت من معين اْل ُح ِّب خطاب َّ
ٍ
تكون َّ
اإلنساني الذي ال يخلو من َّ
إحباب تجاه األنثى ،فهذا الفطرُّي
الدافع
للشاعر عاطفة
ُّ

الرمزِّي ،في المقابلة األزليَّة بين المعشوقة واألرض.
َّ
الهوامش
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()1
يس ُّ
َحمد بن َزَك ِّريَّا( ،ت395هـ1004 /م) ،م ْع َج ُم مَق ِّاي ِّ
الل َغ ِّة،
ُين َ
الح ْ
ظر:ابن َف ِّارس ،أ َُبو ُ
َ
ُ
سين أ ْ َ
السالم هارون) ،دار ِّ
الف ْكرَ ،ب ْي ُروت1979 ،مَّ ،
مادة
(د .ط)6 ،م( ،تَ ْح ِّقيق :عبد َّ
َ
َُ
ِّ ِّ
ِّ
الرحمن َ ِّ
اب اْل َعْي ِّن،
(ثقف)؛وُين َ
الخليل بن أَ ْح َمد(،ت173هـ791 /م) ،ك َت ُ
َ
ظر :اْلَف َراهيد ُّي ،أَ ُبو عبد َّ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
السامرائي)َ ،دار َو َم ْكتَبة الهالل،
الم ْخ ُزومي َو د .إ ْب َراهيم َّ
(د .ط)8،م( ،تَ ْحقيق :دَ .م ْهدي َ
الرب ِّ
حمد بن
ظر :أَ ُبو َب ْكر األَْن َب ِّارُّيُ ،م َّ
اع ِّي ِّم َن اْل َع ْي ِّن)؛ َوُين َ
اب ُّ َ
َب ْي ُروت( ،د .ت)َ ،312 :2 ،
(ب ُ
اسم( ،ت327هـ938/م)ِّ َّ ،
اهر ِّفى مع ِّانى َكلِّم ِّ
الَق ِّ
النا ِّ
ات َّ
س( ،ط2،)1م( ،تَ ْح ِّقيق :دَ .ح ِّاتم
ََ
الز ُ
َ
الض ِّ
امن) ،م َؤ َّسسة ِّ
صالِّح َّ
صور األَْزَه ِّرُّي،
وين َ
الرَساَلةَ ،ب ْي ُروت1992 ،م80 :2 ،؛ ُ
ظر :أَ ُبو َم ْن ُ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
الهروي
حمد
م
يق:
ق
ح
ت
م(،
15
)،
1
(ط
،
ة
غ
الل
يب
ذ
ه
ت
)،
م
980
/
ـ
ه
370
(ت
،
د
م
ح
أ
َ
بن
د
حم
ُّ
ُ َّ
ُم َّ
َ
َْ
َْ ُ
َْ
ُّ
ِّ
ظر :اْل َج ْو َه ِّرُّي ،أَ ُبو
الع َر ِّ
بيَ ،ب ْي ُروت2001 ،م81 :9 ،؛ َوُين َ
َع َوض مرعب)َ ،دار إ ْح َياء الت َراث َ
الصحاح -تاج ُّ ِّ
نصر ِّإسم ِّ
ِّ
ِّ
اح
اعيل بن َح َّماد( ،ت393هـ1002 /م)،
الل َغة َوص َح ُ
َ ُ
َ ُ
َْ
َْ
ِّ
حمد َزَك ِّريَّا يوسف) ،دار ِّ
العْلم للماليينَ ،ب ْي ُروت1990 ،مَّ ،
مادة
اْل َعَربَِّّية(،ط6 ،)4م(،تَ ْح ِّقيقُ :م َّ
َ
ُ ُ
الفضل جمال ِّ
حمد بن مكرم( ،ت711هـ1311/م)،
الدين ُم َّ
ظر :ابن َم ْن ُ
وين َ
(ثقف)؛ ُ
ظور ،أ َُبو َ ْ َ َ
ِّ
ِّ
ص ِّادرَ ،ب ْي ُروت( ،د .ت)َّ ،
مادة (ثقف).
ل َس ُ
ان اْل َعَرب( ،ط15 ،)1م ،دار َ
()2
ظر :أَبو م ْنصور األَْزَه ِّرُّيَ ،ت ْه ِّذيب ُّ
الل َغ ِّة.150 :12 ،
ُ
ُين َ ُ َ ُ

()3
ظر :نفسه.130 :12 ،
ُين َ
( )4
الصحاح َ -تاج ُّ ِّ ِّ
ظر :اْلجوه ِّرُّيِّ ،
اح اْل َعَربَِّّي ِّةَّ ،
ظر:
مادة (ثقف)؛ َوُين َ
ُين َ
الل َغة َوص َح ُ
ُ
َ ُ
َْ َ
الفيروزآب ِّاد ُّي،مجد ِّ
ط( ،د .ط)4 ،م،
الدين ُم َّ
وس اْل ُم ِّحي ُ
ام ُ
َْ
حم َ
َ ُْ َ
دبني ْعُقوب( ،ت817هـ1415/م) ،اْلَق ُ
ِّ
ِّ
القاهرة( ،د .ت)َّ ،
مادة (ثقف).
الحديثَ ،
َدار َ
()5
ِّ
ومادة (لقن)؛ َّ
ومادة (لقف)؛ َّ
مادة (ثقف)؛ َّ
ان اْل َعَر ِّبَّ ،
ومادة (جزل).
ظر :ابن َم ْن ُ
ُين َ
ظور ،ل َس ُ
( )6
وس ِّمن جو ِّ
ظرُّ :
اه ِّر
الزَب ْي ِّد ُّيُ ،م َّ
ُين َ
ضى( ،ت1205هـ1790/م)َ ،ت ُ
حمد ُم ْرتَ َ
اج اْل َعُر ِّ ْ َ َ
ِّ
للن ْشر والتَّوِّزيع ،بنغازيِّ ُ ،
اْلَقام ِّ
ص ِّادرَ ،ب ْي ُروت،
وس( ،د .ط)10 ،مَ ،دار ليبيا َّ َ ْ
ُ
طب َع بمطابع َدار َ
1966مَّ ،
مادة (ثقف).
()7
ظر:أَِّنيس ،دِّ .إبر ِّ
السالم َه ُارون،
طِّ ،إ ْش َراف :عبد َّ
اهيم َوآخرون1960( ،م) ،اْل ُم ْع َج ُم اْل َو ِّسي ُ
ُين َ
َْ
(د .ط) ،الَق ِّ
الل َغة العربيَّةِّ َّ ،
اهرة :مجمع ُّ
ف).
مادة (ثَق َ
ََ
ََْ
()8
ظر :س ِّعيدِّ ،إ ْدوارد1996( ،م) ،صور اْلم َث َّق ِّ
ات ِّريث سنة (1993م) ،نقله
ف ُ -م َح َ
اضَر ُ
ُ َُ ُ
َ
ُين َ َ
الن َهار َّ
الع َربيَّةَ :غ َّسان غصن ،راجعته :م َنى أَِّنيس( ،د .ط)َ ،ب ْي ُروتَ :دار َّ
للن ْشر ،ص.22
إلى َ
ُ
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( )9نفسه ،ص.22

( )10نفسه ،ص.22
(  )11الي ِّاف ُّي ،د .ن ِّعيم2000( ،م) ،مرايا اْلم َت َخالِّ ِّ
ِّي
ات َن ْق ِّدَّي ٌة ِّفي اْل ِّف ْك ِّر اْل َعَرب ِّ
ف ُ -مَق َارَب ٌ
َ
ََ َ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ضاري ،ص.43
الح َ
اْل ُم َعاصر( ،طَ ،)1حَلب :مركز اإلنماء َ
()12نفسه ،ص.28

( )13
ِّ
ِّ
امة
الع َّ
حقيَ ،ي ْح َيى1986( ،م)ُ ،ه ُم ٌ
صريَّة َ
وم َثَقافَّي ٌة( ،د .ط) ،اإلسكندريَّةَ :
اله ْيئة الم ْ
ِّ
للكتَاب ،ص.172
( )14
الثَق ِّ
ِّ
ات ِّفي اْلم ْشه ِّد َّ
ف َو َّ
اف ِّي
اء ٌ
صالح2003( ،م) ،اْل ُم َث َّق ُ
َ َ
الت ْغ ُ
يير  -قَر َ
َجَّرار ،أ .دَ .
اص ِّر( ،ط ،)1بيروت :المؤ َّسسة العربيَّة ِّ
اْلمع ِّ
للد َراسات َو َّ
الن ْشر ،ص.16
َُ
َُ
ََ
َُْ
َ
()15
ِّ
ٌ
الم َؤ َّسسة
ْي
الر
أ
ـة
ب
ت
ك
م
ان:
عم
ط)،
(د.
،
ة
ِّي
ب
ر
ع
اق
ر
َو
أ
م)،
1990
(
،
د
ال
خ
د.
أ.
،
الكركي
َ ْ َ َّ
ْ َ ٌ َ َ َّ
َّ
ُّ
َ
ُ
دنية ،ص.316
الصحفيَّة األ ُْر َّ
()16
ِّي و ْان ِّفجار األَسِّئَل ِّةَّ ،
مجلة َثَقا َفات،
ظر:
ُّ
المسدي ،عبد َّ
يُن َ
السالم2002( ،م) ،اْل ُمثََّق ُ
ف اْل َع َرب ُّ َ َ ُ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
وتحدياته:
الم َّثقف
الب ْحرين ،)4( ،ص34 – 17؛ َوُين َ
كليَّة َ
اآلدابَ ،جام َعة َ
ظر في وظائف ُ
ِّ
ِّ
ِّي اْلح ِّد ِّ
اإلبد ِّ ِّ ِّ
ِّ
يثَّ ،
مجلة َثَقا َفات،
ضاهرَ ،م ْس ُعود2003( ،م)ِّ ،إ ْش َكالَّيةُ اْل ُح ِّريَّة َو ِّ ْ َ
َ
اع في اْلف ْك ِّر اْل َع َرب ِّ َ
ظر :عرسان ،د .علِّي عقلةِّ ،
ِّ
ِّ
(شتَاء/
الب ْحرين ،)5( ،صَ ،31 - 18وُين َ
كليَّة َ
َ
اآلدابَ ،جام َعة َ
َ
مجلة ِّ
َّ ِّ
َّ ِّ
الف ْكر ِّ
لغ ْزوَّ ،
الكتَّاب
الس ِّ
ياسيِّ ،ات َحاد ُ
اله ِّويَّة َوا َ
1997م) ،الش ْخصَّي ُة الثَقافَّي ُة اْل َع َربَِّّي ُة ُ -
الك ِّاتب هذه التَّ ِّ
الع َربِّ ،د َمشق ،)1( ،ص55؛ َوقد َّ
ظر :نفسه ،ص66 - 56؛
حدياتُ ،ين َ
وضح َ
َ
ِّ
بيعيِّ ،إسم ِّ
وري2004( ،م)ِّ ،في تَْف ِّك ِّ
ِّ
َّ
اعيل ُن ِّ
يك
الر
ر:
ظ
ن
ي
،
بي
ر
الع
قافي
ث
ال
اب
ط
الخ
يات
حد
ت
في
ِّ
ِّ
ُ َ
َ
َو َ
ََ
ُّ ْ َ
كليَّة اآلداب ،ج ِّ
مجلة َثَقا َفاتِّ ،
َّ
ط ِّ
ام َعة
الم ْستََوَيات)،
اب الثََّق ِّاف ِّي اْل َع َرب ِّ
اْل ِّخ َ
َ
َ
ِّي (األ َْن َساق ُ -
سين،
الم َّثقف َوواقعهُ ،ين َ
ظرُ :ج ْم َعة ،دُ .ح ْ
َ
الب ْحرين ،)8/7( ،ص16 - 10؛ َو َح ْول َمْف ُهوم ُ
ِّ
مجلة ِّ
الف ْكر ِّ
اق اْلو ِّاق ِّعَّ ،
ياسي ،اتحاد ُ َّ
الع َرب،
الس ِّ
ف اْل َع َرب ُّ
َ
(خ ِّريف2004 /م) ،اْل ُمثََّق ُ
الكتاب َ
َ
ِّي َوآَف ُ َ
ِّد َمشق ،)20( ،ص.76 - 51
( )17
حمد علي مقلد( ،ط،)1
ام اْل ُه ِّوَّي ِّة ،ترجمةُ :م َّ
ُين َ
ظر :شايغان ،داريوش1993( ،م) ،أ َْو َه ُ
َّ ِّ
اله ِّويَّة الثَّقافيَّة).
الس ِّاقي ،ص( ،30 – 5الفصل َّ
َب ْي ُروت :دار َّ
األول :التحدي المعاصر و ُ
( )18
حمد بن علي( ،ت816هـ1413 /م)َّ ،
ات( ،ط1 ،)1م،
الجرجاني ،علي بن ُم َّ
ُّ
الت ْع ِّري َف ُ
(تحقيق :إبراهيم األبياري) ،دار الكتاب العربيَ ،ب ْي ُروت1985 ،م ،ص.250
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( )19
الرؤوف( ،ت1031هـ1622 /م)،
ظر:
حمد عبد َّ
ُّ
المناويُ ،م َّ
نفسه ،ص281 ،250؛ َويُن َ
حمد رضوان َّ
مهمات َّ
َّ
الداية)َ ،ب ْي ُروت ،دار
الت َع ِّاريف( ،ط1 ،)1م( ،تحقيق :دُ .م َّ
الت ْوِّقيف َعَلى َّ
الف ْكر المعاصر وِّدمشق ،دار ِّ
ِّ
الف ْكر ،ص.665
َ َ
()20
مهمات َّ
المناويَّ ،
الت َع ِّاريف ،ص.289
ُّ
الت ْوِّقيف على َّ
( )21
ظر :األحمد نكري ،الَق ِّ
اضي عبد ِّ
اج اْل َعُر ِّ
ظرُّ :
وسَّ ،
رب
الز ُّ
مادة (عني)؛ َوُين َ
ُين َ
بيديَ ،ت ُ
اء أو ج ِّ
الرسول( ،ت بعد 1173هـ)ُ ،دس ُتور اْلعَلم ِّ
بي بن عبد ِّ
َّ
ام ُع اْل ُعُلومِّ ِّفي
رب َّ
الن ِّ
َ
ْ ُ ُ َ
اص ِّطالح ِّ
ات اْل ُفُنو ِّن( ،ط4 ،)1مَّ ،
الفارسية :حسن هاني فحص) ،دار
عرب عباراته
َّ
(حققه و َّ
َ
ْ
ِّ
ميةَ ،ب ْي ُروت2000 ،م( ،272 :1 ،حرف الجيم)؛ ( ،29 :2حرف الحاء)؛ :3
ل
الع
الكتب
ْ َّ

( ،198حرف الميم).

()22
يني( ،ت1094هـ1683 /م)ِّ ،ك َتاب اْل ُك ِّلَّي ِّ
ات( ،د.
الك ُّ
الح َس ُّ
البَقاء َ
ُ
أبو َ
وسى ُ
فوي ،أيُّوب ُم َ
ؤسسة ِّ
الرسالةَ ،ب ْي ُروت1998 ،م:1 ،
حمد المصري)ُ ،م َّ
ط)1 ،م( ،تحقيق :عدنان درويش َو ُم َّ
( ،1540فصل الهاء).
()23
امع اْلعُلومِّ ِّفي اص ِّطالح ِّ
ِّ
ِّ
ات اْل ُفُنو ِّن( ،330 :3 ،حرف
َ
ْ
ور اْل ُعَل َماء أو َج ُ ُ
األحمد نكريُ ،د ْس ُت ُ
الهاء).
ؤلفين – مجمع ُّ
( )24مجموعة م ِّ
اللغة العربيَّة1983( ،م) ،اْل ُم ْع َج ُم اْلَفْل َس ِّف ُّي ،القاهرة :الهيئة
ُ
العامة لشؤون
ظر:
ن
ي
"الهو"،
دالالت
الستجالء
و
الهاء)؛
(حرف
،
208
ص
َّة،
ي
ر
األمي
المطابع
َّ
ُ َ
اإلنكليزيةِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الفرنسية َو
العربية َو
صِّل َيبا ،دَ .ج ِّميل1982( ،م) ،اْل ُم ْع َج ُم اْلَفْل َس ِّف ُّي ِّباأللفاظ
َّ
َّ
َّ
َ
الالتيني ِّة( ،د .ط) ،بيروت :دار الكتاب ُّ
اللبناني َومكتبة المدرسة.525 :2 ،
َو
َّ
َُْ
امي ،د .رشاد عبد هللا( ،أغسطس/آب1997 /م)ِّ ،إ ْشك ِّالَّي ُة اْله ِّوي ِّ
َّة ِّفي ِّإسرِّائيلَّ ،
()25ا َّ
مجلة
َ
لش ِّ ُّ
َْ َ
ُ
الم ْعرفة ،الكويت :المجلس الوطني للثَّقافة والفنون واآلداب ،ص( ،7ال ُم ِّقدمة).
َعاَلم َ
()26ح ِّميد ِّ
حمد2005( ،م) ،اْله ِّوَّي ُة ِّفي ِّبْني ِّة ِّ
ظامِّ َّ
عمان:
الد ْوِّل ِّي( ،طَّ ،)1
الدين ،عبد هللا بن ُم َّ
الن َ
َ
ُ
َ
استراتيجيَّات ثقافيَّة ،ص.74

()27نفسه ،ص.74
()28

نفسه ،ص.75 ،74

()29
ِّ
اله ِّوَّية وسْلطة الم َّ
ثقف في َع ْصر َما َب ْعد
ُي ُ
ال اْل ُه ِّوَّية ُ -
ُ
ونسَ ،ش ِّريف1999( ،م)ُ ،س َؤ ُ
ُ
الحدا َثة( ،ط ،)1الَق ِّ
اهرة :ميريت َّ
للنشر والمعلومات ،ص( ،11 ،10ال ُم ِّقدمة).
ََ
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()30
امَل ُة ،تحقيق وتقديم :عز ِّ
َعمال اْل َك ِّ
الدين المناصرة،
َم ْح ُمود ،عبد َّ
الرحيم1988( ،م) ،األ ْ َ ُ
موطن ْين من طبعة ُّ
الدكتور
(طِّ ،)1د َمشق :دار الجليل ،ص37؛ وقد وردت هذه المقطوعة في
َ
ِّ
ِّ
َك ِّ
الرحيم،
ظرَ :م ْح ُمود ،عبد َّ
امل َّ
العَر َّبية"؛ ُين َ
السوافيرِّي؛ َّأولهما في قصيدة "عيد َ
الجام َعة َ
وقدم ِّ
(1999م)ِّ ،
للديوان :دَ .ك ِّ
الديوان ،جمع القصائد َّ
السوافيري( ،د .ط)َ ،ب ْي ُروت :دار
امل َّ
ٍ
قصيدة
الحَياة" ،وجاء في تقديمها" :من
الع ْودة ،ص149 ،148؛ وثانيهما تحت عنوانَ " :
ط ِّريق َ
َ
ٍ
الفلسطيني ،في
الي
ِّ
الع َّم ِّ
مفقودة تاريخها (1946م) ،قالها في استقبال سامي طه ،رئيس الوفد ُ
ظر :محمودِّ ،
َّ
الديوان ،ص.251 ،250
محطة قطار طولكرم ،إثر عودته من أوروبا"؛ ُين َ َ ْ ُ
()31نفسه ،ص.44
()32
ظر :نفسه ،ص.80 - 78
ُين َ
()33
ظر :نفسه ،ص.84 – 81
ُين َ

()34
ظر :نفسه ،ص.86 ،85
ُين َ
()35
ظر :نفسه ،ص.88 ،87
ُين َ
()36
ظرِّ :
الديوان ،ص251 ،250؛ وقد وردت األبيات نفسها ،في المقطوعة األخيرة ،من
ُين َ
ِّ
الدكتور َك ِّ
ِّ
ظر :نفسه ،ص149 ،148؛ (طبعة ُّ
امل
العَر َّبية"؛ ُين َ
قصيدة "عيد َ
الجام َعة َ
السوافيرِّي).
َّ
)
37
(
َعمال اْل َك ِّ
امَلةُ ،ص.54
ُين َ
ظرَ :م ْح ُمود،األ ْ َ ُ
( )38نفسه ،ص.111
()39
()40

نفسه ،ص.53
نفسه ،ص.49

( )41نفسه ،ص.49
( )42نفسه ،ص.31
( )43نفسه ،ص.31

( )44
ِّ
الو ِّاسعة؛ نقال عن :أَِّنيس َوآخرون ،اْل ُم ْع َج ُم
اح َو َّ
َّ
الص ْح َص ُ
الم ْستَوية َ
الص ْح َص ُح :األَْرض ُ
طَّ ،
مادة (صحصح).
اْل َو ِّسي ُ
()45
َعمال اْل َك ِّ
امَلةُ ،ص.32
َم ْح ُمود ،األ ْ َ ُ
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( )46عبَّاس ،د .إحسانِّ ،
الش ْعر في فلسطين حتَّى العام 1967م .في :مجموعة ُمؤلِّفين،
الثانيِّ :
(1990م) ،اْلموسوع ُة اْل ِّفَلس ِّط ِّ
ينَّي ُة  -القسم َّ
اصة،)28 – 3 :4(،
الدَراسات ال َخ َّ
َْ ُ َ
ْ
(طَ ،)1ب ْي ُروت :أبجد غلرافيكس.22 :4 ،
()47
َعمال اْل َك ِّ
امَلة ،ص.33
َم ْح ُمود ،األ ْ َ ُ
( )48نفسه ،ص.33
( )49نفسه ،ص.34 ،33

()50جريس ،صبري1986( ،م)َ ،ت ِّاري ُخ ال ِّص ْهَي ْوِّنَّي ِّة (1948 - 1862م)( ،د .ط)َ ،ب ْي ُروت:
مركز األبحاث – م َّ
نظمة التَّحرير الفلسطينيَّة.325 :2 ،
ُ
()51
َعمال اْل َك ِّ
امَلةُ ،ص.52
َم ْح ُمود ،األ ْ َ ُ
ِّ
(َّ )52
الم( ،طَ ،)5ب ْي ُروت :دار العلم للماليين.348 :3 ،
الز ُّ
ركلي ،خير الدين1980( ،م) ،األ ْ
َع ُ
()53
َعمال اْل َك ِّ
امَلةُ ،ص.55
َم ْح ُمود ،األ ْ َ ُ
( )54نفسه ،ص.55

( )55نفسه ،ص.56 ،55

( )56نفسه ،ص.45
(  )57لمز ٍيد من ِّ
ظر :نفسه ،صَ( ،134 – 131ق ِّ
الفالح ،وقد أُ ِّلقيت في
االطالعُ ،ين َ
صيدة َ
َّ
بح ْيفا).
الن ْدوة القرويَّة َ
ض َت ِّار ِّ
(َ )58فتَّاح ،د .عرفان عبد الحميد1997( ،م) ،اْلَي ُه ِّ
ات اْل َح ِّدي َث ُة
ودَّي ُة َ -عْر ٌ
يخ ٌّي َواْل َحَرَك ُ
ِّفي اْلَي ُه ِّ
الب َيارِّق ،ص.123
عمان :دار َّ
ودَّي ِّة( ،طَّ ،)1
عمار َوَب ْي ُروت :دار َ
ْ
()59
اميِّ ،إ ْش َك ِّالَّي ُة اْله ِّوَّي ِّة ِّفي ِّإسرِّ
َّ
يل ،ص( ،15 - 12ال ُم ِّقدمة).
ائ
الش
ر:
ظ
ن
ي
ُ َ
ُّ
ُ
َْ َ
( )60
ِّ
ِّ
ص َباح،
نفسه ،ص( ،15ال ُمقدمة)؛ َوُين َ
ظر في إشكاليَّة ُ
اله ِّويَّة اليهوديَّةَ :م ْح ُجوب ،م ْ
(1999م)ِّ ،
"اإلسَرَاي ُه ِّ
ود ِّي"( ،ط،)1
اع َعَل ْى اْل ُه ِّوَّي ِّة َو َح ْت ِّمَّي ُة اْل َحْر ِّب األَ ْه ِّلَّي ِّة ِّف ْي اْل َهْي َك ِّل
الصَر ُ
ْ
َب ْي ُروت :دار ومكتبة الهالل ،ص( ،14 – 11التَّمهيد).
()61
ظر :خلة ،دَ .ك ِّ
البريطاني( ،ط ،)2طرابلس
االنتداب
فلسطين َو
امل َم ْح ُمود1982( ،م)،
ُين َ
ُّ
ُ
ُ
العامة َّ
للنشر والتَّوزيع واإلعالم ،ص.26 – 15
– ليبيا :المنشأة َّ
()62

ظر :نفسه ،ص.27 ،26
ُين َ

()63
ظر :نفسه ،ص.35 – 27
ُين َ
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()64
ِّ
ِّ
ِّ
ظر :نفسه،
صى)؛ َوُين َ
ُين َ
ظرَ :م ْح ُمود ،األ ْ
َع َم ُ
الم ْسجد األَْق َ
ال اْل َكامَل ُة ،صَ( ،61 ،60قصيدة َ
صَ( ،130 ،129ق ِّ
صيدة "و ُّ
أعدوا "...لم يقلها ربُّكم عبثًا).

( )65نفسه ،ص.42
( )66نفسه ،ص.46
( )67نفسه ،ص.35

( )68نفسه ،ص.36 ،35
( )69نفسه ،ص.36
( )70نفسه ،ص.37
()71نفسه ،ص.37

َّة الفلسطيني ِّ
( )72جبور ،جورج ،البعد العربي للقضي ِّ
َّة ،في :مجموعة م ِّ
ؤلفين1990( ،م)،
ُ ْ ُ َ َ ُّ
ُ
الثانيِّ :
اْلموسوع ُة اْل ِّفَلس ِّط ِّ
ينَّي ُة  -القسم َّ
الخاصة( ،)854 - 737 :5( ،ط،)1
الدراسات
َّ
َْ ُ َ
ْ
َب ْي ُروت :أبجد غلرافيكس.834 ،833 :5 ،
()73
َعمال اْل َك ِّ
امَل ُة ،صَ( ،101 – 98أح ِّ
اجي  -في ِّذ ْكرى َو ْعد ِّبْلُفور).
ُين َ
َ
ظرَ :م ْح ُمود ،األ ْ َ ُ
( )74نفسه ،ص.47
( )75نفسه ،ص.47

( )76
َّة الفلسطيني ِّ
اسة القضي ِّ
حمد ،مدخل إلى در ِّ
َّة ،في :مجموعة ُمؤلِّفين،
ظرَّ :
الفرا ،دُ .م َّ
ُين َ
ٌ
الثانيِّ :
(1990م) ،اْلموسوع ُة اْل ِّفَلس ِّط ِّ
ينَّي ُة  -القسم َّ
الخاصة،)38 - 1 :5( ،
الدراسات
َّ
َْ ُ َ
ْ
(طَ ،)1ب ْي ُروت :أبجد غلرافيكس.24 ،23 :5 ،
( )77
ظر :صالحيَّة ،أ .د .م َّ ِّ
الس َّكان َواألَْرض
ُين َ
يسى2009( ،م)َ ،م ِّد َينة الُق ْدس ُّ -
حمد ع َ
ُ
الي ُهود) 1368 - 1275هـ1948 - 1858 /م( ،د .ط)َ ،ب ْي ُروت :مركز َّ
الزيتونة
(العَرب و َ
َ
ِّ
للدراسات واالستشارات ،ص.63
()78
امَل ُة ،صَ( ،46ق ِّ
َعمال اْل َك ِّ
صيدة بين َّ
الغ ْرب).
ُين َ
الش ْرق َو َ
ظرَ :م ْح ُمود ،األ ْ َ ُ
الفلسطيني َّ
( )79قمحيَّة ،دَ .ج ِّابر1986( ،م)َّ ،
الرحيم َم ْح ُمود أو َمْل َح َم ُة
اعر
يد عبد َّ
الش ِّه ُ
ُّ
الش ُ
الدمِّ( ،ط ،)1القاهرة :شركة دار اإلشعاع ِّ
الكلِّ َم ِّة َو َّ
للطباعة ،ص.150
َ
()80
نفسه ،ص.150
()81
َعمال اْل َك ِّ
امَل ُة ،ص.47
َم ْح ُمود ،األ ْ َ ُ
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( )82نفسه ،ص.48 ،47
( )83نفسه ،ص.48
( )84نفسه ،ص.46

( )85نفسه ،ص.112
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