ثورية الوطن ّ
ّ
الضائع :قراءة في أشعار سالم جبران

هيفاء مجادلة

األديب
سالم جبران

موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث381 ،

موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث381 ،

ثورية الوطن ّ
ّ
الضائع :قراءة في أشعار سالم جبران

هيفاء مجادلة

ثورية الوطن ّ
ّ
الضائع :قراءة في أشعار سالم جبران
هيفاء مجادلة
 .1سالم جبران ()-1491

الشعرية ّ
ّ
مدوية في سماء شعراء فلسطين املقاومين،
بين إخفاقات ونكبات شعبه ُو َلدت كلمته
ً
ّ
شكال من أشكال ّ
ّ
والصمود .هو سالم يوسف جبران ،الذي
النضال واملقاومة
فاتخذت أشعاره
ّ
ّ
ّ
الشعر ً
املتأججة .ولد عام  3413في قرية البقيعة في الجليل
منبرا أفرغ فيه مشاعره
اتخذ من
األعلى شمال فلسطينّ .
الثانوية في كفر ياسيفّ .اتجه للعمل في ميدان ّ
ّ
الصحافة
تلقى دراسته
واستمر فيه حتى عام ّ .3441
تنقل خالل هذه ّ
ّ
السنوات بين مجالت عديد،،
منذ عام 3491
ّ
ّ
االتحاد والغد ً
ّ
ً
ً
وانتهاء
رئيسا لتحريرهما،
األدبية ،مرو ًرا ب
بدءا برئاسة تحرير مجلة الجديد
ّ ّ
ّ
األدبية .رافق عمله في ّ
ّ
الصحافة
بإنشائه وإدارته ملجلة الثقافة ،ورئاسة تحرير مجلة املستقبل
ّ
ّ
ّ
ّ
انضم إلى صفوف الحزب
يسارية،
وتخرج منها عام  .3491اتجاهاته
دراسته في جامعة حيفا
ّ
ّ
ً
ّ
وتنظيمية ترك الحزب عام .3441
عقائدية
عضوا فيه ،1ولكن إثر صراعات
الشيوعي فكان
ّ
مبكرا ً
جدا ،حين كتب ّأول قصيد ،له في ّ
الشعر بدأ ً
الصف الثامن االبتدائي .2طرق في
لقاؤه مع
ّ
ّ
ّ
ً
ً
أشعاره مواضيع شتى ،فكتب في الطبيعة ،الغزل واملرأ .،كتب ً
وإنسانيا ،وشكلت
اجتماعيا
شعرا
ً
ّ
ّ
ّ
ً
فخصص معظم شعره في تناول مأسا ،الشعب
خصبا من مجاالت كتاباته،
الوطنية مجاال
العاملية ّ
الفلسطيني ّ
ّ
ّ
الحقيقية
حصة من اهتماماته .كتابته
وصور معاناته؛ كما نالت القضايا

الوطنية وتفاعل مع ّ
بدأت وهو على مقاعد ّ
ّ
ّ
مد
الثانوية عام  ،3419إذ عايش أجواء
الدراسة
ّ
ّ
العربية.
الثورية
الحركات
ّ
ّ
ّ
الرومانسية ،فكتب ً
شعرا تغزوه مالمح القلق
اتسمت خطواته األولى في عالم الشعر بطابع من
ّ
واقعي ّ
ّ
ثوري،
الرومانسية ،وسرعان ما انتقل إلى مسار
والبحث عن الذات .لم يطل بقاؤه في ّتيار
ّ
ّ
ميين والشعر الثوري العربي في تلك الفتر ،،الذي ّ
ّ
التقد ّ
ّ
حفزه على
العامليين
تأث ًرا بإنتاج الشعراء
1

انتماؤه إلى الشيوعية كان ً
ّ
ّ
الكحال ،شاكر.
الوطنية واإلخالص للشعب ،انظر:
إيمانا منه بأنها أعلى مراحل

لقاء مع الشاعر سالم جبران .الجديد ،ع (.89 ،3491 ،)33-31
ّ
ّ
 2رياض كامل ،حوارات ّ
ّ
العربية.41 ،)3441 ،
أدبية )وزار ،املعارف والثقافة :دائر ،الثقافة
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث381 ،

ّ
ً
ً
وثوريا مع املجتمع الذي يعيش فيه ،وجعله يبحث عن
إنسانيا
شعرية تتفاعل
خلق أشكال
شكل شعر ّي أكثر ً
تجاوبا مع الواقع.
ّ
ُيعتبر جبران من أصحاب الفوج الثاني من الشعراء في فلسطين ،3ويمكن القول بأن تجربته
ّ
ّ
شعريته ،فمعاناته التي عاشها في ّ
ظل
الذاتية املعيشة هي املنبع األساس ي الذي منه يغترف
مباشرا ّ
ً
االحتالل ّولدت الكثير من قصائده؛ لذا ً
ً
يوجهه الشاعر
خطابا
كثيرا ما نلمس في دواوينه
عامةّ ،
ّ
خاصة والعربي ّ
يحدثه فيه عن الثور ،،الوطن ،االحتالل ،املعانا،،
إلى القارئ الفلسطيني
ّ
ّ
القمع وغيرها من املحاور التي عليها دار شعره .لذا لم يكن ً
بالثورية
غريبا أن اتسم شعره
ّ
ّ
بالواقعية االشتر ّ
ّ
الفلسطينية ،وما رآه بعد النكبة إلى
القضية
اكية .وقد دفعه تفاعله مع
وانطبع
ً
ُ
شعره طابع االلتزام .4كان من بين أولئك الذين سيقوا إلى
ملتزما ،فحمل
ممارسة الكتابة
ّ
السجن في مطلع حزيران  ،3499وحين أطلق سراحه "ثبته" الحاكم العسكري بأوامر تحديد
ّ
الجبرية.5
إقامته واإلقامة

 3وفق تقسيم حبيب قهوجي .وأصحاب الفوج الثاني هم الشعراء الذين بدأت بواكيرهم األدبية ّ
تشق طريقها في
ّ
أوائل ّ
الستيناتّ ،
ممن تتلمذوا في عهد االحتالل اإلسرائيلي ،وتأثروا بروح املهرجانات الشعرية التي كانت تقيمها
ّ
"رابطة الشعراء" .انظر :حبيب قهوجي ،العرب في ّ
ظل االحتالل اإلسرائيلي (بيروت :منظمة التحرير
الفلسطينية ،مركز األبحاث.113-111 ،)3491 ،
يصرح جبران أنه ّ
يعتز بكونه ً
ّ 4
ملتزما بقضية لشعب ،بقضية التغيير الثوري للعالم ،ويرى أن التزامه الثوري هو
بالضرور ،التزام إنساني .انظر :شاكر ّ
الكحال ،لقاء مع الشاعر سالم جبران .الجديد ،ع(.89 ،3491 ،)33-31
حول االلتزام في األدب العربي الحديث انظر :سعدي أبو شاورّ ،
تطور االتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني
ّ
املعاصر (بيروتّ :
ّ
العربية للدراسات والنشر 193-114 ،)1111 ،؛ أحمد أبو حاقة ،االلتزام في الشعر
املؤسسة

العربي (بيروت :دار العلم للماليين14-31 ،)3494 ،؛ رؤوبين سنير ،ركعتان في العشق :دراسة في شعر عبد
الوهاب البياتي (بيروت :دار ّ
الساقي.31-1 ،)1111 ،
Salma Jayyusi, Trends and movements in modern Arabic poetry )Leiden: Brill, 1977), 574-

ّ
ّ 5
غسان كنفاني ،أدب املقاومة في فلسطين املحتلة ) 1411-1491بيروت :دار اآلداب.311-44 ،)3499 ،
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث389 ،
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ّ
ّ
ّ
واألدبية الحديثة من خالل أشعاره ،وكذلك
الثقافية
اضطلع الشاعر بدور كبير في إثراء الحركة
ّ
ّ
ّ
واألدبية ،في مجالت وصحف عديد ،مثل :صحيفة الرأي
السياسية
من خالل عشرات املقاالت
ّ ُ
األردنيةّ ،
ّ
الفلسطينية .ترجمت الكثير من قصائده إلى لغات عديد،
اللبنانية ،الطريق
النهار
والروسية واإل ّ
ّ
ّ
ّ
نجليزية.
والفرنسية
كالعبرية
شعرية :كلمات من القلب ( ،)3493قصائد ليست ّ
ّ
محددة اإلقامة
أصدر جبران ثالثة دواوين
ُ
ّ
ُ
( ،)3491رفاق الشمس ( .)3491وهناك قصائد نشرت في ديوان الوطن املحتل ولم تجمع في
ديوان واحد.6
ّ
الشعرية لدى جبران:
 .2املضامين
ّ
رومانسية قلقة تبحث عن وضوح:
 2.1بواكير الكتابة:
ّ
ً
الشعرية كتب جبران ً
رومانسيا يمتزج بالكثير من القلق الذي يبحث عن وضوح.
شعرا
في بداياته
ّ
ّ
والسياب وعبد الصبور،
ويعزى هذا إلى تأثره بأشعار عبد املعطي حجازي والبياتي واملالئكة
ّ
حيث كان ّ
الرومانسية.7
يتلهف لقراء ،ما تنقله صفحات الجديد والغد من أشعارهم
ضمن عامله الشعر ّي الرومانس يّ ،
يصور الشاعر سعادته بلقاء املحبوبة ،لدرجة أنه فقد القدر،
على التعبير من ّ
شد ،املوقف وفرحة اللقاء ،وأمام عيونها لم يعد يقوى على الكالم .يقول في
اعترافه:

أحلم أن َ
ُ
تملك وجداني وفكري امرأُّ /،
أحبها بال حدود ] / [...وها أنا أمام عيني ِك العزيزتين
ُ
 /ال أعرف ما أقول.8

ّ
املحتل )دمشق :دار فلسطين .118-111 ،)3498 ،
 6انظر :يوسف الخطيب ،ديوان الوطن
ّ
 7شاكر ّ
الكحال .81 ،يرى ّ
السوافيري أن معظم الشعراء الفلسطينيين قد اتجهوا إلى الكتابة الرومانسية بعد
وقوع كارثة فلسطين سنة  ،3418وظهرت بذور هذا االتجاه عند إبراهيم طوقان في شعره الوجداني الغزلي وفي
تصوير عاطفة ّ
حبه ،كما ظهر بشكل أقوى عند عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) وفدوى طوقان .لالستزاد ،انظر:
ّ
ّ
ّ
ّ
كامل ّ
املصرية.111 ،)3491 ،
الفنية في الشعر الفلسطيني (القاهر :،مكتبة االنجلو
السوافيري ،االتجاهات
 8سالم جبران ،قصائد ليست ّ
محددة اإلقامة (بيروت :منشورات دار اآلداب.11 ،)3491 ،
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث389 ،

ّ
ثم ُيظهر لوعته وحرقته بفراق من ّ
ويصور عذاب نفسه وهو بعيد عن املحبوبة ال يلتقيها
يحب،
سوى في أحالمه:

أشم ّ
ُ
وأنت بعيد ،عني ُّ /
العطر الذي أبقي ِت /
وأضيع في األحالم  /مع
مخدتي وأبوسها /
ِ
ُ
9
لست أنام  /كيف أنام؟

ّ
يتقاطع الغزل عند جبران وهو يلتقي بوصف الطبيعة ،فبين زخات املطر وحفيف أوراق
ّ
رومانسية جبران وهو ّ
ّ
يعبر ملحبوبته عن مدى عشقه لها ،كيف ال وهي –بقربها
الشجر ،تعلو
منه -تنسيه هموم الحيا ،ومآسيها! يقول ً
معبرا عن ذلك:

ّ
ّ
أغاني املطر  /على سقف بيتي  /وصوت اهتزاز فروع الشجر  /وراء الجدار ،وأنات
ُ
أجمل ّ
َ
تختي ]ُّ / [...
الحيا!10،
هموم
نسيت
كنت عندي /
أحب ِك
حب  /ولو ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
في غزله ،وصف الشاعر حبيبته ً
فيتنقل بين شفتيها وعينيها في قصيدة ّ
ًّ
حب ُيعلن
حسيا،
وصفا
ّ
الشعر ً
فيها أنه لن يصفها لرفاقه الذين يرغبون بمعرفة صفاتها ،ألنه يجدها ّ
شأنا.
أعز من
ً
رغبة في تطريز قصيد ،جديد ،،بل ّ
يصرح بأنه ال ّ
ّ
يحبها ألنها:
يحبها ليعلو في ساللم املجد وال
ّ
ـهد
ـفتاك
حديقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ورد وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
أحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـك امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ .. ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

ّ
ـاك
أحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـك امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ .. ،مقلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وإن ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردتني هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوم الحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـا،
ّ
تتجلى ّ
ّ
الوطنية ،فيمزج
القو ،الشعرية لجبران ،حين يعمد إلى املزج بين شعره الوجداني ونزعته
ّ
ّ
ّ
بطريقة ّ
ّ
بالحب الفردي والعواطف
الذاتية املتمثلة
الرومانسية
تنم عن وعي واضح بين
نج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما حن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان وسع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
ُ
11
َ
سلواي ساعة سـهدي
حديث ِك

 9ن.م.11 ،.

ّ
ّ
الشمس ( ّ
النصر :،دار ّ
الحرية للطباعة والنشر .14-18 ،)3491 ،وفي قصيد ،أخرى يقول:
 10سالم جبران ،رفاق
ّ
ُ
ُ َ
تسبح في ّ
ُ
يور ّ
والط ُ
غابة ّ
كالحلم /والغصو ُن
الضفاف/
والسماء/
الصفصاف /من حولنا
أيت عيني ِك /وكانت
ر
ِ
عيناك مينائي .انظر :ن.م.13-11 ،.
ِ
ّ
ّ
 11سالم جبران ،كلمات من القلب (عكا :مطبعة دار القبس العربي ،د.ت .11 ،).يظهر غزله الحس ي في نفس
ّ
الديوان في قصائد أخرى نحو :أغنية48 ،؛ ألف عام.14 ،
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث388 ،
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ّ
ّ
ّ
ّ
املتمثلة ّ
اك وأبكي تظهر جدلية
الجمعية
والرومانسية
الشخصية،
بحب الوطن .ففي قصيدته أر ِ
الصراع بين املحبوبة والوطن؛ يقول فيها:
أراك وأبكي  /ألني ً
غدا لن أراك ]ّ / [...
أحب! ومن ّ
كل قلبي  /ولكن ينادي تراب بالدي /
12

وساح العراك  /واني التزام لحب املتاريس قبلك  /قبل الهوى يا مالكي
ّ
ّ
ّ
الجدلية بين
تستمر هذه
فتتقزم صور ،الحبيبة بجواره.
تراب الوطن يستصرخ وينادي الشاعر،
الحبيبة والوطنّ ،
وترجح الك ّفة لصالح الوطن في حال اصطراعهما ،فتنصهر الحبيبة في شعر
الوطن وتغيب بشكل مطلق بجانبه ،إذ ّ
يقرر الشاعر -وبحسم -أنه ال وقت للغزل .يخاطب
حبيبته بلهجة ّ
حاد ،معاتبة:
لحم أبي وأمي /وإخوتي  /في ّ
النار  /وأنت تطلبين  /أن أكتب في جمالك األشعار

13

 2.2العزف على وتر األر والوطن:
ّ
الفلسطينيين ً
ّ
ّ
ندوبا
نفسية
جاءت النكبة عام  3418فخلفت معها تداعيات وأحداثا حفرت في
ّ
ّ
ّ
عميقةّ .
القمعية ،ومنهم من نزح إلى الشتات
تشرد الشعب ،منهم من بقي يعاني املمارسات
ولوعة الفراق ترافقه .سالم جبران أحد هؤالء الذين كانوا شاهدين على ما ّ
حل بالشعب
الفلسطيني من معانا ،،فقد عايش املأسا ،التي اقتلعت أكثرّية الشعب الفلسطيني من وطنه،
َ
ُ
مشاهد قوافل الالجئين الفلسطينيين وهي تنزح من الوطن إلى املجهول خارجه في
وعلقت
ِ
ّ
وكل ذلك ترك بصماته واضحة على أشعاره .ورد في أحد أعداد مجلة الجديد" :إن ّ
ذاكرته؛ ّ
حب
حب الوطن  -هو املوحي لشعرائنا بهذه القصائد ،وكفاح ّ
األرضّ -
قرويينا للمحافظة على أرض
اآلباء واألجداد هو ما أثارهم .لقد أثار االضطهاد القومي كرامتهم ،التي هي من كرامة شعبهم
] ،[...أثار آالمهم وآمالهمّ ،
فعبروا بصدق وإخالص عن ّ
كل ذلك".14

 12قصائد ليست ّ
محددة اإلقامة.19-19 ،
 13ن.م.13 ،.
 14الجديد ،ع .9 ،)3419( ،9
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث384 ،

ّ
ّ
ّ
الشعرية التي ّ
الفلسطينيون في فضائها في
تحر َك الشعر ُاء
الفقر ،دائر ،املضامين
تلخص هذه ِ
ّ
ُ
الحبّ :
ّ
حب األرض والوطن .نظرتنا
تلك الفتر ،،ومن بينهم جبران ،وتتلخص بكلمة واحد ،هي
املمعنة إلى أشعار جبران تفض ي إلى أنها نبعت من هذه املعادلة ،معادلة ّ
ّ
ولعل
حب الوطن،
أجمل قصيدُ ،تبرز هذا ا ّ
لحب قوله في قصيدته حب:
َ
ّ
كما ّ
املشوها ُّ /
أحبها  /حبيبتي بالدي!15
تحب األم  /طفلها
ّ
بكلمات قليلة ّ
ّ
شبهه ّ
يجسد الشاعر ًّ
عظيما لبالدهّ ،
ً
الحب
املشوه .هذا
بحب األم لوليدها
حبا
الجارف لوطنه ،حدا به ألن يوص ي شعبه بأن يدفنوه  -عندما يموت  -خارج األرض ال داخلها
كي يعانق التربة ،يقول في قصيد" ،حنين إلى القرية":
ّ
ً
ُّ ُ ُّ
عناق
يا إخوتي إن مت  /مدوني على األرض  /بال قبر وال لحد  /وخلوني شهيدا  /في ِ
ُّ
16
التربة الشهيد،
ّ
تمثل بإظهار ّ
ّ
دارت مضامين أشعار جبران حول محاور
حبه
أساسية أبرزها :املحور الوطني،
ّ
لصمود و ّ
لوطنه ودعوته إلى ا ّ
ّ
الحس الوطني عند الشعب
التشبث باألرض ،وحرصه على إيقاظ
ّ
َ
أبرز فيهما انتماءه إلى ّ
األمة العربية من خالل
وبث روح املقاومة فيه؛ املحور القومي واألممي
األممية ّ
ّ
ّ
عامة؛ واملحور اإلنساني/االجتماعي
العربية وإلى القضايا
تناوله للقضايا واألحداث
الذي نبع من انتماءاته املاركسية ،وتمظهر في طرحه لهموم وقضايا ّ
العمال والطبقات الكادحة،
لقدسية الكفاح ّ
ّ
والنضال وتكاتف طبقات املجتمع في
وإظهار دعمه ووالئه لها ،ومن خالل إبرازه
سبيل االنتصار في معركة البقاء.

في طرحه لهذه املحاور ،ينطلق جبران من إيمان مطلق ّ
بقوة الكلمة فهي أقوى أسلحة الدفاع
ّ
الفعالة في معركة الفلسطيني ،ولها دور كبير في تأجيج مشاعر الفلسطينيين وشحذ هممهم

ّ
يصر على استنفار صوته ّ
وحثهم إلى املقاومة17؛ لذا ً
كثيرا ما نجده ّ
كقو ،تحريك دافعة ،وكأنه

 15كلمات من القلب.311 ،
 16قصائد ليست ّ
محددة اإلقامة.9 ،
ّ
 17في هذا ّ
الشيوعي ّ
تعمق فينا وفي
السياق يقول سالم جبران في إحدى املقابالت" :كانت صحافة حزبنا
جماهيرنا ضرور ،أن يكون الشعر ً
وسالحا في نفس الوقت" .انظر :شاكر ّ
ً
ً
الكحال.81 ،
وعطرا
خبزا
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ّ
ملحتل ،وتكريسه شعره لهذه ّ
بقضية وطنه ا ّ
املهمة .يقول
يشير بذلك إلى ضرور ،التزام الشاعر
ً
متحديا:
َ
يا وطني ،إن سجنوا لي ُخ َ
طوتي ّ /
الفجر في الجليل ] / [...فلن تشل
طلوع
وغيبوا عني
ِ
18
خطوتي  /وسوف يعلو الصوت
ّ
ّ
القمعية والتهديدات لن تعمل على ّ
ّ
سيظل
شل حركة الشاعر وال كتم صوته،
فكل املمارسات
ّ
يصدح بالغناء ،فهو مغني الثورة:
ّ 19
ّ
تحتل ،بين ّ
الرفاق ،مكاني  /وتحارب عني
وإذا ُم ُّت في املعركة  /فاألغاني  /سوف
مجرد كلمات ،بل ّ
لم يعد صوته وغناؤه ّ
تجسمت وصارت تنوب عن الشاعر في حالة فنائه
ً
قو ،الكلمة ّ
بدال منه .وفي هذا إشار ،من الشاعر إلى مدى ّ
وشد ،وقعها وتأثيرها.
وتحارب
ّ
َ
لعل أول ما يطالعنا من شعر أبرز ّ
 1.1.3فيما يتعلق باملحور الوطني في أشعار جبرانّ ،
وطنيته
بوضوح ،تلك القصيد ،التي افتتح بها ديوانه كلمات من القلب وأطلق عليها عنوان (،)1491
نظمها وهو يواكب األحداث القاسية التي ألـمت به وبشعبه ،يقول:
ّ
كان ُ
تنصب على رأس ً
قرى/
النكبة األسود ال إشعاع فيه /غير إشعاع القنابل /وهي
ليل
ِ
ّ
القضية.20
ليست تقاتل! /وملاذا يا بالدي؟  /قالت األعين ،في رعب  /ولم تفهم تفاصيل
يختز ُل جبران من خالل املقطع ّ
السابق نكبة ُ ،3418ويظهر عدم فهم الشعب الفلسطيني
ّ
العربية في حينه .21وفي
لتفاصيل املؤامر ،التي حيكت خيوطها على يد املستعمرين والرجعية
 18قصائد ليست ّ
محددة اإلقامة.34 ،
ّ
 19رفاق الشمس ،ص  .19في موقع آخر نجد أن جبران يصرخ في وجه العدو ،أن في وسعه فعل الكثير ،غير أنه
لن يستطيع أن يخنق لحنه ّ
وحبه لألرض ،قائال في قصيد ،بشير الريح واملطر :يمكنكم أن تقلعوا الشجر /من
يظل بعدها األثرّ /
جبل في قريتي /يمكنكم أن تحرثوا كل بيوت قريتي /فال ّ
لكنكم لن تخنقوا لحني /ألني عاشق
مغني الرياح واملطر (قصائد ليست ّ
لألرضّ /
محدد ،اإلقامة.)4 ،

 20كلمات من القلب.1 ،
21

ّ
الشعبية،
حبيب بولس ،مقاالت في األدب العربي الفلسطيني الحديث :الرحلة األولى (الناصر :،املطبعة

.81 ،)3489
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ّ
ّ
ّ
حركية على القصيد ،،ينقلنا الشاعر إلى
مطعم بحوار تتخلله تساؤالت أضفت
نمط حكائي
ّ
ّ
أجواء مشوبة بالقلق واالضطراب ،أجواء الظالم الدامس الذي ينيره بريق القنابل ،وحيث
العيون الفزعة ّ
تنقل بصرها من مكان إلى آخر غير واعية ملا يحدث حولها ،تتساءل عن سبب
ّ
الرحيل القسري.

ّ
يصور جبران في العديد من قصائده وسائل القمع اإلسرائيلي وما ّ
ألم بالفلسطيني من تشريد
ّ
وجسدي ،وسلب ونسف للبيوت وغيرها من مالمح املأسا ،التي يعاني منها،
ونفي ،وتعذيب نفس ّي
من ذلك وصفه:
ُ
كل يوم  /وفي ّ
كل عام  /وفي ّ
أنا ابن فلسطين  /أ َذبح في ّ
كل ساعة  /تعال تأمل صنوف
البشاعة  /مناظر ّ
شتى  /وأهونها أن دمي يسيل.22

الشعرية القصير ،مأسا ،شعب بأكمله ،23لدرجة أن "املأساة تصير ً
ّ
خبزا
تختزل هذه اللقطة
ًّ
يوميا" .24يعيش الفلسطيني حيا ،صار فيها ال ّتراب رغيف الخبز ،والدود أضحى ً
ماء ،لياليه
ظلماء ال ضوء فيها ،يصف ذلك بقوله:
ُ
املاء دود ّ /
والرغيف من تراب  /وليالي شرقنا ُ /د ًجى بال أقمار!25
 22قصائد ليست ّ
محددة اإلقامة.11-11 ،
ّ ُ
املأساوية املختزلة في بضع كلمات تظهر في كثير من أشعاره ،من ذلك :وهذه بالدي /خرائب قامت
 23هذه املالمح
ّ
ّ
على أنقاضها قصور /حقول أهلي ّكلها قبور /ودور أهلي ّكلها قبورّ /
وكل أهلي –كلهم -هناك الجئون /في الل ِيل،
ّ
تتحدثون عن ّ
السالم /وأنا هنا ،غصن
في الوحو ِل يغرقون .انظر :كلمات من القلب .33 ،وفي موقع آخر يقول:
الرحب قام /جيل أنا ،ينمو ويكثر في الخيام /ولتسمعوها ّ
بال جدار /وسقف في الهواء ّ
جي ًدا /ينمو ويكثر في
ِ
يتكرر ظهور هذه اللقطات في :قصائد ليست ّ
الخيام .ن.مّ .11 ،.
محددة اإلقامة99 ،91 ،91 ،؛ وفي :رفاق
ّ
الشمس.91 ،11 ،19 ،
ّ
ّ
ّ
اليومية ،أخبار حافلة
 24هذه العبار ،عنوان إلحدى قصائد الشاعر ،والتي بها يلخص األخبار التي تمأل الصحف
بالدمار ،الدماء واملوت .انظر :كلمات من القلب.99 ،
ّ
ُ
ُ
الشمسّ .11 ،
عرفت
عرفت املنافي/
يعدد الشاعر في إحدى قصائده أنواع املعانا ،التي ذاقها على جلده:
 25رفاق
ُ
الضياع الذي صار أسطور ،للعذاب /عر ُ
ُ
عرفت ّ
ّ
عرفت حيا ،إذا عرفتها /ستقرف منها
فت الخيام/
السجون/
املنون (قصائد ليست ّ
محددة اإلقامة.)93-91 ،
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ّ
ّ
استفزت الشاعر ،منها تلك اللقطات التي حملت معها الذبح الجماعي
وحشية كثير،
مشاهد
وإراقة الدماءّ ،
وحشية ،جعلت من لحوم ّ
ً
ّ
فعبر ّ
أكواما متناثر،
األمهات
عما يراه من أعمال
وأراقت الدماء على األرضّ ،
وصور فزع األطفال ورعبهم ،ينقلون بصرهم بين األشالء املبعثر.،
يقول في قصيدته القرية املذبوحة:
ّ
ّ
َ ُ
دم...دم...دمّ / ...
اللحمّ ،
ً
أعشابا  /بال دماء  /اللحم فوق
والدمار /
األرض ال ت ِنب ُت
كأن
ِ
يزيد َ
والصغار  /يمشون مرعوبين بين ّ
جوع الوحش ّ
للدمارّ /
النار والغبار.26
مبررّ ،
ّ
التعسفية التي ذاقها الشعب الفلسطيني هدم بيته بال ّ
يصور جبران في
ضمن اإلجراءات
قصيد ،املعركة كيف يحتجز صاحب البيت وهو يشاهد ّ
عملية هدم منزله:
َّ
الذكر /
غيم الغبار في الفضاء ..والشرر  /ويوسف محتجز  /بين الجنود ،تستبيحه ِ
ّ
أنا..أنا بنيته ُ /
َ
بعت لكي َ
املاعز والبقر /أحجاره..أنا بنفس ي ،كلها قطعتها  /حجر..
أقيمه
27

حجر!
ثم ّ
يصور الجنود وهم ُيقدمون على تفجير البيت ،فيختفي في لحظات عن الوجود ،يعودون
أدراجهم فرحين بهذا النصر ،ويبقى أهل البيت في العراء يلتحفون السماء ويفترشون األرض
ّ
متحسرين على وضعهم:
ُ
يا ناس ،يا إله!  /هل ُي َهدم في هنيهة  /كأنه زجاجة /..أو بيضة فتنكسر؟!  /ن ِّفذت
ّ
ُّ
مسرعا  /وهو ّ
والعسكر َ
ً
ُ
يغني أغنيات املجد والظفر  /ويوسف  /يكفكف
عاد
الخطة،
الد َ
ّ
موع من عينيي وحيده ُع َمر ] / [...وهو ُ
يكاد من ُ
أساه ينفجر!28
ِ
ينقل جبران أحد مظاهر التمييز العنصري الواضح الذي يمارسه املحتل ،حين رأى لعبة
ّ
ُ
لألطفال تعرض في األسواق ،وعند الضغط على أزرارها يتدلى منها إنسان عربي مشنوق يتأرجح
في حبل اإلعدام ،من أجل غرس روح الحقد والكره في نفوس أطفال اليهود تجاه العرب:
ّ
 26رفاق الشمس.91 ،
 27كلمات من القلب.31 ،
 28ن.م.31-31 ،.
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ُ
َ
أرواح
إنسان مشنوق  /أحلى لعبة  /أحلى ملها ،لألوالد  /تعرض في السوق ] / [...يا
املوتى /في معتقالت ّ
النازيين  /اإلنسان املشنوق  /ليس ً
يهوديا في برلين.29
ِ

ّ
يسجل الشاعر في قصيدته أعاله احتجاجه اإلنساني الصارخ في مواجهة املجتمع العرقي
ّ
البغيض الذي آلت إليه ّ
التقدميين
السلطة في فلسطين .30ويأخذ يوسف الخطيب على األدباء
استحضارهم مأسا ،اليهودي في برلين عند تناولهم ملأسا ،العربي في فلسطين .ويرى أن احتجاج
ً
ّ
ّ
جبران في قصيدته ّ
النازيين ،كأنما
بالتوسل بأرواح املوتى في معتقالت
مشفوعا
السابقة جاء

ّ
قضية ماليين ّ
ّ
ّ
يستمد ّ
ّ
الضحايا اليهود الذين سحقتهم الحرب
الخاصة ن خالل
لقضيته
القو،
ّ
العاملية الثانية .31ال يغفل جبران ً
ّ
بابا يتعلق بالنكبة إال ويطرقه ،وكما استنفرت مجزرة كفر
ّ
ّ
استفزت جبران ليرسم بريشته لوحة ناطقة
قاسم أقالم العديد من الشعراء واألدباء ،فقد
ّ
وحشية لقرية كانت آمنة:
بجريمة دامية
ّ
يجف ،والصرخة ال تزال ّ /
تمزق الضمير .والقبور  /مفتوحة ،في فمها أكثر من
الدم لم
ّ
مرو ًعا من هول تلك الليلة ّ
السوداء.32
سؤال /ولم يزل مدخل كفر قاسم ِ /
جعل الشاعر من ضحايا املجزر ،البشعة إشار ،إلى عمق املأسا ،،ورغم أنه لم يغرق في وصف
تفاصيل املجزر ،،كيف وأين ومتى وقعت ،إال أن كلماته القليلة ّ
تعبر عن غضب عارم ،ويرى
مواس ي أن الشاعر في األبيات ّ
السابقة "يرى في هذا الواقع ديمومة صارخة ،ديمومة تبحث عن
التساؤل بقدر ما تبث من ارتياع .وهذا الوصف الحكائي مكثف بشاعرية ،فيها الكثير من
ّ
ليحرض على ّ
ّ
عدوه
التخييل الشعري أو الفانتازيا" .33وقد استغل الشاعر مناسبة القصيد،
ّ
ولينبه شعبه إلى أن الخطر ال يزال ً
قائما .يقول:
 29ن.م.19 ،.
ّ
املحتل.14-18 ،
 30ديوان الوطن
 31ن.م.14 ،.
 32كلمات من القلب.39 ،
33

ّ
فاروق مواس ي ،مرايا في النقد-دراسات في األدب الفلسطيني" .شاهد على حصاد الجماجم-شعر كفر

قاسم"( .بيت بيرل :مركز دراسات األدب العربي.18 ،)1111 ،
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الرقطاء  /عطش ى إلى ّ
تنبهي  /فال تزال ّ
أحبها ّ
يا ّأمة ُّ
الحية ّ
الدماء
ّ
ُ
يرسم الشاعر املشهد املأساوي للمجزر ،،عبر اتكائه
في قصيدته أعاله والتي عنونها بـكفر قاسم،
االستعارية (نحو :القبور مفتوحة ،في فمها أكثر من سؤالّ ،
ّ
على مجموعة من ّ
الصور
الجزار
الدماء) التي ادت ّ
الرقطاء عطش ى إلى ّ
يسحب حقل األرضّ ،
الحية ّ
حد ،املأساوية ،كما أضفت
ز
34

ً
ً
شاعريا على أجواء القصيد.،
طابعا
ّ
تطرقه ملواضيع تتعلق ّ
بالنكبة وما آلت إليه ،وصف حالة املر
ضمن

والفقر املدقع التي

أصابت الشعب الفلسطيني:
العمر ] / [...يا إخوتي ّ
َ
الصغار ] / [...عيونكم
مريضة ّأمي بال دواء  /تبكي وتبكي وحدها
ً
أملحها تأكلني  /تريد ً
شيئا..دمية تريد؟ برتقال؟!  /تريد أن أبر بالوعد ،وأن آتيكم /
ّ
عشية العيد ..مع الحذاء35؟!!
ّ
تجسد األبيات السابقة مدى معانا ،األم املريضة التي ال تجد ثمن الدواء ،عدوى الفقر تنتقل
إلى األوالد الذين ال يعثرون على من يهدي إليهم لعبة أو فاكهة أو حلوى.
ّ
ّ
وجسدية ،عانى ويالتها من غادرها
نفسية
عاش الفلسطيني الغربة بكل أبعادها وأشكالها ،غربة

ُمك ً
رها ،ولم يسلم من طعم مرارتها من بقي في أرض فلسطين ،فعاش ً
غريبا وهو في وطنه! في
الحالتينّ ،
تمزق الفلسطيني بين خيارين أحالهما ّ
مر :إما البقاء في أرض الوطن املغتصب
ّ
وتذوق مرار ،االحتالل ،وإما الهروب من الواقع ومفارقة الوطن مع الشعور بآالم العذاب
النفس ي .عن هذين املوقفين ّ
ّ
عبر جبران في أشعاره ّ
وتفجع .عن ذلك الذي يشعر بالغربة
بتوجع
تحدث فيها عن مدينة صفد التي ارها بعد ّ
عبر جبران في قصيدّ ،
رغم بقائه في وطنهّ ،
النكبة،
ز

فوجدها خاوية ال عرب فيها ،فقال:
وأنت غريبة  /تقول البيوت :هال  /ويأمرني ساكنوها ابتعد!36
غريب أنا يا صفدِ /
 34كلمات من القلب.39 ،
 35كلمات من القلب.39 ،

 36ن.م .11 ،.تبرز املفارقة الصارخة في خاتمة هذه القصيد ،وقصيد ،أخرى عنوانها عين حو  ،وفيها يصف
أن األرض ال تزال على حالها ،الزيتون ينتظر قاطفيه ،الفتة الترحيب لم تغادر موقعها من فوق باب البيت
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قلبه إلى أهله .في قصيد ،الجئ ّ
لهب َ
ّ
هاجرا وطنه وبالده ،فكان الحنين ُي ُ
ً
يعبر جبران
وأما من نزح
املغترب عن مرارته وهو بعيد عن وطنه وأهله وأطفاله:37
َ
يطلق في جبهتها َ
النار الجنود  /ويغني ُ
تعبر الش ُ
ُ
بلبل الد ِوح،
مس الحدود  /دون أن
ّ
ً
ً
ومساء يتعش ى وينام  /بسالم  /مع أطيار "كيبوتسات" اليهود /
ضحى ،في طول كرم /
ّ
ُ
بخط ّ
ُ
الالجئ ،يا أ َ
رض بالدي /
النار  /يرعى في أمان  /وأنا ،إنسان ِك
وحمار ضائع يرعى
ُ
أسوار الحدود.38
وآفاقك /
بين عيني
ِ
ّ
ّ
نحس بمدى وجع الشاعر وهو يقارن وضعه مع وضع البهائم والطيور التي ال تعوقها أي حدود؛
ّ
إنها ّ
ّ
تتحرك ،ترعى ،تأكل وتنام بسالم وأمان ،دون أن يعكر صفوها أسوار وجدران .أما
تغني،
ّ
جبران فيحاول اختراق هذه الحدود ولو بالخيال والكلمة ّ
املعبر ،عن الشوق واللهفة .وتتراءى

صور الوطن بحواكيره وحاراته وأشجاره وصبيانه أمام جبران فيناجيها ملت ً
اعا ،وعبر املنفى يظهر
ً
شوقا إلى األهل واألصحاب ،وفي أغنية للبلد يطلق َ
ّ
وعده بالرجوع إلى وطنه
املتلظية
لوعة قلبه
ً
قائال:
ُ
ً
ً
سريعا
قطيع املاعز العطشان! /
سريعا سوف آتيكم ،رفاقي  /مثلما يركض للعين /
سوف آتي البيت يا ّأمي.39
من خالل ّ
النماذج أعالهُ ،ي َ
الحظ أن قصائده التي ُوِل َدت في املنفى قد نضحت بمشاعر الحنين
إلى أرض الوطن ،والشوق إلى األهل ،وحملت طابع الثور ،واألمل.
مرحبة بالضيوف" ،جميع ما كان كما كان" ،سوى تغيير بسيط – على ّ
ّ
حد تعبير الشاعر -هو موت "أبو محمود"
في املنفى ،وإقامة "بن نتان" الرسام اليهودي في بيته! بينما في القصيد ،األولى يصف الشاعر شعوره بالغربة رغم
وجوده في أرض الوطن! البيوت ّ
ترحب به ،ولكن من استوطنها يطرده من وطنه! وبذا ،تبرز املفارقة :البيوت

بقيت واألهل شردوا ،البيوت ّ
ترحب به واألهل يطردونه.
ُ
ّ
والتفجع من السفر وهجر املكان من خالل تساؤالت يطرحها ّ
الصغار :وملاذا يا أبي؟  /أترى لبنان
 37تبرز اللوعة
ُ ّ
حلو كبالدي؟  /أترى فيه حواكير جميلة /بينها ُ
أحالم الطفولة؟ انظر :كلمات من القلب.9-1 ،
ترتاح
 38كلمات من القلب.11 ،
 39ن.م.49 ،.
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ثورية الوطن ّ
ّ
الضائع :قراءة في أشعار سالم جبران

هيفاء مجادلة

ّ
ً
معريا
يعمد الشاعر إلى فضح سياسة االستعمار ،وإزالة القشر ،التي تغطي ممارساتهم
ضمه إلى صفوفهم ليكون ً
أساليبهم ،ويعلن عدم رضوخه ملحاوالتهم ّ
عينا لهم:
سجل اسم أبي ،أمي ،إخواني ]ّ / [...
سجل اسمي في القائمة السوداء ّ /
ّ
سجل اسمي/ ..
ِ
ِ
ِ
40
ّ
ً
ّ
فأنا لن أتنازل  /عن أرض ي الطي ِبة املعطاء  /لن أعمل جاسوسا  /لألجهز ،السوداء .
ّ
ّ
نلمس الحزم في رفضه للعمالة ،وكأنه برفضه الحاسم يحث كل فلسطيني على الرفض .يتجلى
هذا الرفض للعمالة في قصيد ،يخاطب بها – ّ
بحد -،الرجل الذي باع ضميره فخان وطنه:
ّ
مر / ،أموت ألف ّ
أجوع ألف ّ
للمجر / ،أموت يا هذا ،وال أسير /
مر / ،في دربنا املوصل
41
في دربك الحقير  /يا خرب ّ
الضمير
حالة الكبت والطغيان التي عاشها الفلسطيني بعد النكبة ،خلقت عنده روح التم ّرد والثور،،
تأججت هذه الروح مع ّ
وقد ّ
تأجج املمارسات القمعية وتفاقمها ،ومع اإلصرار على خنق الحرّيات
ّ
ليصور من خالل أشعاره صمود
وفرض املوت البطيء عليهم .لذا ،استثمر جبران قلمه
ّ
ّ
للنضال والتضحية رغم ّ
كل وسائل الترهيب التي
وتشبثه بأرضه ومواصلته
الفلسطيني
القاها ،والتي لم تنجح في إخماد شعلة املقاومة لدى الشعب الفلسطيني ،يقول:
تشتعل املقاومة  /في كل شبر ُ /يعلن اإلصرار  /إصراره أن تبصق العدوان كل دار /
ُ
ينسج من دمائه أنهار.42
شعبي أنا أعرفه  /إن أظلمت /
لقد أدرك جبران أن ترك الفلسطيني ألرضه ونزوحه منها هو ما يستهدفه العدو وما يرمي إليه،
ّ
ّ
ّ
اشتدت الظروف ،في قصيدته يا
فسخر شعره من أجل الحث على البقاء في الوطن مهما
ً
تراب الجليل يطلق الشاعر وعده باسم شعبه بأن يبقى متشبثا بكل شبر من أرضه ،وسيحمل
راية الصمود األبناء واألحفاد الذين سيرثون حب الوطن:
أيه ـ ــا امل ـ ــوت! ّ
إن ش ـ ــعبي هن ـ ــا ب ـ ــاق

بق ـ ـ ـ ـ ــاء الجب ـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ـ ـ ــيس يمي ـ ـ ـ ـ ـ ُـد!

 40كلمات من القلب.11 ،
 41قصائد ليست محددة اإلقامة.11 ،
ّ
 42قصائد ليست محددة اإلقامة11 ،
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يــا تـراب الجليــل يــا ِمســك أجــدادي
نحـ ـ ــن فـ ـ ــي عمقـ ـ ــك املقـ ـ ـ ّـدس جـ ـ ــذر
ل ــن نم ـ ّـل لبق ــاء ّ
حت ــى ول ــو ف ــي ال ـ ـقيد
ك ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل طف ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ــيء عه ـ ـ ـ ـ ـ ُـد بق ـ ـ ـ ـ ــاء

َ
عزيـ ـ ـ ـ ـ ــز مـ ـ ـ ـ ـ ــا أورثتنـ ـ ـ ـ ـ ــا الجـ ـ ـ ـ ـ ــدود
ل ـ ـ ــيس تنس ـ ـ ــيه نكب ـ ـ ــة أو عه ـ ـ ــود
نبق ـ ـ ــى وس ـ ـ ــوف تفن ـ ـ ــى القي ـ ـ ــود!
43

وص ـ ـ ــمود ،فهلهل ـ ـ ــي ي ـ ـ ــا عه ـ ـ ــود
التحدي في األبيات السابقة تنبئ عن جرأ ،وقوّ ،
ّ
يتمتع بها الشاعر فهو مباشر في ّ
توجهه،
عبارات
ّ
متحد في موقفه .في قصيد ،تحمل عنوان بقاء يدعو جبران شعبه إلى البقاء في أرض الوطن،
ينادي بأن ّ
يهبوا جميعا إلى غرس الخناجر في األرض لتكون مقبر ،ألحالم العدو:
ّ 44
ّ
الوحشية  /واألرض مقابر  /لألحالم الهمجية
األرض خناجر  /تحت األقدام
إن بقاء الفلسطيني وفق األبيات السابقة هو شكل من أشكال ّ
الصراع ،ورغم ّ
كل املعانا،
والعذاب ،يعلن الشاعر بقاءه في أرضه وتشبثه بها ،حتى لو سكن في مغار ،أو كوخ:
ّ
سأظل هنا  /في بيت يبنى من أحجار  /في كوخ مصنوع  /من أغصان األشجار  /أو في

إحدى مغر بالدي  /يا ّ
جزار..
ّ
وتشبثه باألرض وصموده مقرون بتفاؤل يمأل قلبه ،فهو يحاول أن يغرس بذور األمل
بقاؤه هذا
ّ
في نفوس الشعب .نلمح هذا التمازج بين اإلصرار واألمل في قوله:
45

ّ

 43رفاق الشمس89-81 ،

 44كلمات من القلب.31 ،
 45كلمات من القلب .31 ،وبلهجة ملؤها التحدي والثقة يقول :وطني ملكي /أبقاه لي أجدادي /وسأبقيه لألبناء/
ً
حر فيه أناّ ..
ّ
أتجول كيف أشاء (كلمات ليست محددة اإلقامة .)19 ،ويقول :فلتعلم الجبال أن ً
جديدا /
ثائرا
ّ
آت /لكي يسهم في تحرير أرض الشمس /أو يهرق في محرابها أنفاسه (ن.م .)13 ،.وفي قصيد ،أخرى يقول :ألجل
السالح غير خائف /وأركب األهوال /في موكب ّ
الطيب /يا رفيقي ،أثور /وأحمل ّ
شعبي ّ
الصامد ّ
التحرير ،في

كتائب ّ
حريته بقوله :أقول للقياصرّ ،
النضال (ن.م .)91 ،.ويعلن ّ
الصغار :ما أضعفكم /قد تحبسون خطوتي/
لكن قلبي هائم في وطني /يزور أي بقعة يشاء /يفعل ما يشاء( .ن.م.)31 ،.
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ثورية الوطن ّ
ّ
الضائع :قراءة في أشعار سالم جبران

هيفاء مجادلة

َ ّ
ُ
أمسك جرحي ب َيد ُ ّ /
ُ
ُّ
مس
سأظل هنا /
ِ
وألوح باألخرى  /لربيع ،يحمل لبالدي  /دفء الش ِ
ِ
وباقات األزهار!46
ِ
ّ
ّ
ثوري حافل يلفه التفاؤل واألمل ،ما ّ
ّ
يدل على أنه يبصر الضوء في
تتميز أشعار جبران بنبض
ّ
ّ
نهاية النفق املعتم ،ويستحضر رؤية متفائلة تبشر ببزوغ فجر جديد .ومن بين جحافل الشهداء
ً
ً
جوعا وأشالء الجثث وبكاء الفالحين ،تنبت ّ
السنابل معلنة سطوع األمل في
وموت الناس
ّ
التفاؤلية في قصيد ،كتابة على معسكر األسرى ،وفيها
االنتصار .تبرز هذه الصور ،الشعرية
ّ
يت ّ
كرر تصريح الشاعر" :إني متفائل" سبع مرات ،ويختمها بقوله:
الغد مرج سنابل /الغد عرس سنابل

47

ّ
النزوح منها ،يسوق
ضمن األسباب العديد ،التي تستدعي الفلسطيني البقاء في أرضه وعدم
قويا ً
إضافيا ً
الشاعر في قصيد ،ال ُتسا ِفر ً
ًّ
نابعا من إدراكه بأن البقاء في الوطن هو رمز
سببا
ّ
ّ
فيذكر شعبه بأن في ّ
ّ
السفر والنزوح عن أرض الوطن
الحب له وعماد االنتصار في معركة البقاء،
نهبا لذئاب الليل ،التي ت ّ
ّ
العدو ،ألنه سيترك األرض خاوية وحيدً ،
تحين الفرص
تحقيق ملا يبغيه
من أجل االستيالء على أرض تركها صاحبها فريسة االغتصاب دون حماية أو صون .يقول ً
مهيبا
ً
ومناشدا شعبه:

ّ
 46كلمات من القلب .31 ،تظهر دعوته للبقاء في أرض الوطن في قصائد عديد ،كقصيد ،حواكير الطفولة التي
ّ
تحمل نبر ،متحدية حاسمة ،يقول فيها :هذه الحواكير التي ّ
نحبها /باقية /وسوف تبقى ،بعد أن يندثر الطغا/،
أبدا /وسوف تمض ي فوقها /للعين ،في كل مساء ،أجمل البناتّ /
هذه ّ
الدروب ،سوف تبقى ً
والتوتة الخضراء
ّ
للشباب ،سوف تبقى ] [...ونحن باقون هنا /لألرضّ ،
للربيع ،لألطفال /للغد الذي يليق باإلنسان /للحيا !،انظر:

كلمات من القلب.18-19 ،
ّ
ل ّ
ّ
 47رفاق الشمس .31 ،يحفل هذا الديوان بأشعار تنبض بالتفاؤ والثقة بالشعب .يلخص نايف سليم ديوان
ّ
ّ
ّ
التحدي للظلم ،والثقة
الشمس بقوله":هذا الديوان-على صغره-هو من أضخم ما قرأت من حيث
رفاق
ّ
بالشعب ،والتفاؤل باملستقبل" .انظر :سليم ،نايف" .رفاق الشمس للشاعر سالم جبران" .الجديد .ع ،4السنة
.31 ،3491 ،11
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َ
والر َ
األرض التي ُ ّب َ
َ
اللوز ّ
مان فيها  /قف هنا..ال تترك
يت فيها  /وزرع َت
قف هنا ال تترك
ر
َ
َ
عزالء حزينة/
الليل ترجو أن تسافر  /لترى أرضك
األرض وحيد / ،قف هنا..إن ذئاب ِ
بعد أن كان بها رضوان يحميها ،ويسقي زرعها  /بعد أن كانت مصونة!! 48
ّ
ّ
ّ
العدو لتفرقة الشعب الفلسطيني .يواصل الشاعر
تدل هذه األبيات على وعي ويقظة إزاء خطط
ّ
دعوته إلى البقاء في أرض الوطن ،ويسوق لنا ً
يستحق البقاء :إن البقاء ضرور ّي ألن
تبريرا آخر
الحرب تحتاج إلى جنود:
ّ
ُّ
سأظل فوق ترابك املذبوح يا وطني  /مع
كالصخور ]/ [...
كالسنديان هنا سنبقى /
ّ
املزمار ،أنشد للربيع  /وأقول للباكين واملتشائمين / :إن الشتاء يموت فابتسموا  /وال
َ
تحت ّ
الدموع  /هاتوا أياديكم ،فمعركة البقاء تريدكم ً /
جندا...ومعركة
تتخاذلوا
ّ
الرجوع !49

ّ ّ
من استخدامه للتعبير "هاتوا أياديكم" نستشف حث الشاعر ألبناء شعبه على الوحد ،والوفاق
ّ
ّ
ّ
يتوحدوا
من أجل الوطن ،وكأنه يؤكد أن االنتصار ال يكون إال باالتحاد ،لذا يهيب بهم أن

ّ
العدو .و ّ
ّ
اشتدت
يحثهم على ضرور ،التآخي مهما
ويتضافروا من أجل االنتصار في معاركهم مع
قسو ،الظروف ،ونبذ التشاؤم ورفض البكاء ،ألن ّ
الدموع ال تفيد وال تعيد األرض املسلوبة:
ُ
بكيت ّ
ُ
ً
دموعا ً
دفعت ثمنه /
ودما  /سخفي
حتى سقطت عيناي في شوارع األرض /
عرفت ّ /
ُ
إن ّ
الدمع ال يمنح ّ
للضائع ً /
أرضا آمنة.50

ّ
تتحقق بالبكاء واالستسالم للواقع املر ،وإنما يكون
أيقن الشاعر أن االنتصار في معركته لن
بالعمل املثمر وبإشعال فتيل املقاومة والقتال.51
ّ
املحتل.118-119 ،
 48ديوان الوطن
 49كلمات من القلب.13 -11 ،
 50قصائد ليست ّ
محددة اإلقامة.11-11 ،

ّ
عبية :عندما يصبح ُ
الش ّ
ً
خطرا فوق
املوت بالقنبله/
 51يتأكد هذا ملعنى في قول الشاعر في قصيد ،أغنية املقاومة
َ
ّ
ُ
رأس ثالثين مليون "راجل"ُ /ت ُ
قدراّ /
ُ
املرجلهً /
يصير مقاتل .انظر :رفاق الشمس .11 ،وتظهر نفس
كل فرد
صبح
ّ
والتحدي من أجل البقاء في وطنه
القصيد ،أن هذه املعانا ،التي يعيشها الفلسطيني أشعلت فتيل الثور،
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ً
ّ
متجليا بأقوى صوره في رسم صور،
يتطرق الشاعر إلى عنصر التضحية لدى الفلسطيني
للمرأ ،التي ّ
تضحي بنفسها وال تكترث بتفتيت جسدها من أجل الوطن:
ً
ً
سوف ّ
طويلة  /عن فاطمة  /تلك التي كانت ّ
للسنين ّ /
أغني ّ
تخبئ بين
قصة طويلة
َ
نهديها الديناميت  /لكي توصل ُه-عابر ،في خندق املوت / -إلى املقاومة!.52
 2.2.2املحور القومي واألممي في شعر جبران:
ع ّبر جبران عن تضامنه اإلنساني وانتمائه القومي من خالل تصويره للكثير من املناسبات
العربية ،فنظم شعره حول نضال الجزائر ،بور سعيد ،الثور ،الجزائرية وغيرها .53يقول ّ
معب ًرا
ِ
ً
"..جنبا إلى جنب مع تفاعلنا بهموم جماهيرنا في الوطن ومعاركهم اليومية.
عن هذا التضامن:
كنا نتفاعل مع مأسا ،كفر قاسم وبطولة بور سعيد ،مع رجاء عماش الوطنية التي استشهدت
الهبة الوطنية في األردن عام  3419ومع ثور ،الجزائر وغيرها من مالمح ّ
ّ
أثناء ّ
الوطنية
النهضة
العربية" .54كما أظهر تضامنه األممي مع قضايا ّ
ّ
عاملية.
َ ّ
التراب الذيّ /
يتنزى ًأس ى في ّ
ّ
السليب :يا دماء أبي وأخي وابن ّ
السالسل/
أنت  -بعد
عمي /يا دماء رفاقي البواسلِ /
ِ
والصفاء الذي حرقت ُه على ّ
ّ
النيل ُ
نار القنابل -حافز َ
آخر كي نقاتل!
والبيوت التي ُد ّ ِم َرت /واأللوف التي ُه ِ ّج َرت/
ّ
انظر :رفاق الشمس.11 ،
ّ
ّ
 52رفاق الشمس .11 ،وفي إحدى قصائده ،يرثي جبران أحد الشهداء ويطلق عليه لقب "صانع املعجزات"
ويبلغه بأنه يمجده لكنه لن يزور ضريحه ألنه يخجل من تضحيته العظيمة ،في حين هو (سالم) اكتفى بالكلمة:
ّ
حياء/أنا ّ
ً
كل ما صنعته
أمجد ذكراك من غير أن /أزور ضريحك/يا صانع املعجزات/ألني إذا زرته/سأموت
يدي/كلمات (رفاق الشمس)11 ،
 53في كتابه أدب املقاومة ،يشير كنفاني إلى أن العالقة بين أدب املقاومة وبين املعارك العربية خارج األرض
ّ
ّ
املحتلة هو تالحم طبيعي .انظر :أدب املقاومة في فلسطين املحتلة  .11 ،1411-1491ويؤكد النابلس ي أن ربط
ّ
ّ
ّ
ّ
التحرر
والعاملية على أساس وحد ،هذه القضايا ،هو غرض من
العربية
قضية الشعب الفلسطيني بقضايا
أغراض الشعر املقاوم .انظر :شاكر النابلس ي ،مجنون التراب :دراسة في شعر وفكر محمود درويش( .بيروت:
املؤسسة العربية.319 ،)3489 ,
 54انظر :شاكر ّ
الكحال.81 ،
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ّ
احتفاء منه في أعياد ّ
النصر ،يكتب جبران أغنية إلى بور سعيد ّ
ً
يمجد فيها أهلها الذين تسلحوا
ّ
العدو حتى دحروه:
باألمل واإلصرار وقاتلوا في وجه
الصليبيين  /املجد ّ
ّ
للسالح ،لأليدي  /لشعب
قبر األساطيل على شاطئك العنيد  /قبر
ّ
طيب  /أقسم :لن نلين! 55
كما ُيبرز تضامنه مع فيتنام إذ يقول:

جندي ،بجبهته مجند  /وعلى ثرى ّ
ّ
الدومنيك قلبي ثائر
قلبي مع الفيتكونغ في الفيتنام /
ِ
 /يا مجرمين..وليس يخمد.56

ّ
ّ
ّ
/االجتماعية في شعره :االتجاه اليساري الجبراني:57
اإلنسانية
 2.2.3األبعاد
وتنظيميا -58وكتاباته النثرية ً
ارتبط شعر جبران  -وهو املنتسب إلى الطبقة العاملة ً
ًّ
أيضا،
فكريا
ّ
يبث جبران براغ ّ
 55كلمات من القلب .89 ،وفي رسالة غر ّ
حبه وإعجابه ،وينقل لها تضامنه :براغ على
امية
ّ
أبوابك الجنودّ /
هر محمول على سالحهم /لشعبك املجيد /واملوت ّ
الز ُ
اطمئني ،إن في
لكل خائن حقود /براغ
ّ
ّ
الشمس .18 ،كما ّ
يعبر عن أمله وهو يرى
املوت إلى ساحاتك الشقراء /من أجسادنا سدود ،رفاق
طريق /جحافل ِ
إخوانه في عمان ُيذبحون ويقتلون :معسكر الوحدات أهلي ،جبل الحسين أهلي /وفي ّ
القمة من عمان أهلي /وفي
ّ
الرمثا وفي معان /أهلي ،أنا أعرفهم /هم قد يموتون ولكن ً
ّ
الزرقا وفي ّ
أبدا لن يذبحوا /في ذلة األغنام /شعبي
الذي يموت من عشرين ً
عاما /ثم كاملسيح يستيقظ /لن يذبح هذا العام /عمان لن تموت ،سوف يغسل النهار/
الثوار /هامتها من بين ليل املوت ّ
جبينها ّ
كل حار ،مهدومة /سيرفع ّ
الدامي /وسوف يرفع ّ
والدمار /وفوق ّ
الثوار
ألف دار .انظر :العرب في ّ
ظل االحتالل اإلسرائيلي .133-131 ،يظهر االتجاه القومي في قصائد أخرى نحو:
أغنية إلى إسبانيا ( ،)91عن الهنود الحمر (( )98ديوان كلمات من القلب).
 56كلمات من القلب.14 ،
ّ
ّ
ننوه إلى أن هذا ّ
ّ 57
السير في االتجاه اليساري يتجلى بوضوح من خالل مقاالت الشاعر ،والتي من خاللها يظهر
ُ
تعاطفه مع الفقراء ،ودعمه القوي للعمل ،وثورته على املواضعات االجتماعية .من مقاالته التي نشرت في مجلة
ّ
ّ
ّ
"الفن
والحرية (ع)31-31 ،3481 ،1؛
الجديد نذكر" :أدب املقاومة صرخة الطموح اإلنساني إلى العدل
الواقعية" (ع)34-39 ،3491 ،31؛ "هوامش حول ّ
ّ
النقاش األدبي في
والحقيقة" (ع)8-9 ،3491 ،3؛ "حاجتنا إلى
ّ
االتحاد السوفييتي" (ع" .)31-31 ،3494 ،31-4نصراوي في ّ
الساحة الحمراء" (ع.)19-19 ،3491 ،1
 58حبيبي ،إميل" .تأثير حرب  3499على األدب الفلسطيني في إسرائيل" ،الجديد ،ع.11 ،3499 ،1-3
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ً
ّ
ارتباطا ً
ّ
وثيقا باألبعاد االجتماعية ،فتجلى ذلك من خالل دعوته إلى تضافر القوى
وتوحد
العمل ،ومن خالل ّ
تحسسه ظروف الطبقة الكادحة ،ومناصرته ل ّ
لعمال والفالحين ودفاعه
ّ
ّ
الحار عن حقوقهمّ ،
االجتماعية ،التناغم مع قضايا التحرير العاملية.
تحريه اإلنصاف والعدالة
ّ
ّ
اليسارية وميله لالشتر ّ
اكية.
ميله لهذه املوضوعات ُيبرز اتجاهاته
ّ
ّ
بحكائية تبرز املشاق التي تواجهه وهو يبحث
من ذلك تلك القصيد ،التي تلخص مأسا ،العامل
باكرا من قريته البعيد ،للبحثّ ،
عن عمل يضمن له لقمة العيش ،يخرج ً
يكرر سؤاله عن
ّ
عمل ،وتكون النتيجة واحد :،بصقه من قبل املعامل واملحال ،يحاول خنق بكائه ،فيرن صوت
أمه تطلب منه كتابة رسالة يعلمهم في حال حصوله على عمل ،ووعدها ألخته بأن يحضر لهم
ّ
والثياب ،وبعد محاوالت ّ
متكرر ،فاشلة يعود أدراجه على بيته ويده خالية من البرتقال
البرتقال
ّ
ّ
ّ
ّ
والثياب !59والالفت أن الشاعر يوظف مفردات من صميم الفكر اليساري ومن معجم االتجاه
ّ
ؤكد انتماءه للعقائد املاركسية اللينينية وللمبادئ االشتر ّ
اكية؛
االشتراكي ،مما ي
ّ
ّ
"العمال"ّ ،61
"الرغيف"" ،62الشعب والكفاح"" ،63العدالة ستشرق"" ،64رمز
منها":الكادحين"،60
ّ
الطبقة"" ،65فقراء األرض"" ،66الفالح".67

 59انظر :كلمات من القلب.11-13 ،
 60قصائد ليست محددة اإلقامة.11 ،

ّ
 61ن.م91 ،98 ،.؛ كلمات من القلب99 ،91 ،؛ رفاق الشمس.93 ،94 ،
 62ن.م.11 ،31 ،.
 63ن.م.94 ،.
 64ن.م.9 ،.
 65ن.م.99 ،.
 66كلمات من القلب.11 ،
 67ن.م.9 ،.
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ّ
ّ
يسارية الشاعر من خالله استخدامه للون األحمر 68في ّ
ّ
عد ،قصائد نحو" :الثور،
تتجلى
الحمراء"" ،69أنا أحمر من بلد حمراء"" ،70علم أحمر"" ،71دم أحمر"ّ ،72
"الراية الحمراء"،73
ّ
ّ
ويضمن لفظة "رفيق" أو "رفاق" -وهي من روح الفكر اليساري -في مواقع
"الحرية الحمراء".74
ّ
كثير ،أبرزها في عنوان ديوانه رفاق الشمس.75
ّ
الجبريةّ :
السجن في شعره
 2.3جبران ومرارة اإلقامة
وتجرع طعم القيود ّ
ذاق جبران مرارّ ،
السجن ّ
والسالسل .وكما يبدو ،فإن الجدران التي أطبقت

عليه وأسرت جسده ،ساعدت على إطالق روحه الشاعر ،وأطلقت عنانها ّ
ليعبر عن واقعه في
بدءا بالتعبير ّ
ّ
ّ
ً
السجنً ،
وانتهاء بإشعال فتيل املقاومة
مأساوية،
الناطق عن الواقع الذي ينضح
ّ
الشعرية.76
من خالل الكلمة

َ
ُ
ّ
خاص ،هو بيته
يمكننا أن نقسم عالم جبران األسري إلى قسمين :األول حين أ ِس َر في سجن
فمنع ّ
حيث ُفرضت عليه اإلقامة الجبرية ُ
ملد ،سنتين من مغادر ،املدينة في النهار ومن مغادر،
ّ
البلشيفية حيث ّ
يوعيين" .انظرّ :
الش ّ
ّ
رقية
تحول إلى رمز عالمي ،رمز "الثور ،عند
 68يرمز اللون األحمر إلى الثور،
ّ
زيدان ،أثر الفكر اليساري في الشعر الفلسطيني (كفر قرع :دار الهدى.114 ،)1114 ،
ّ
 69رفاق الشمس94 ،؛ كلمات من القلب.19 ،
 70كلمات من القلب.19 ،
 71ن.م.41 ،.
 72ن.م.41 ،.
 73ن.م.99 ،.
 74ن.م.91 ،.

ّ
ً
 75انظر مثال :رفاق الشمس11،19 ،؛ كلمات من القلب49 ،99 ،91،11 ،14،11 ،8 ،؛ قصائد ليست
ّ
محددة اإلقامة.14 ،

ّ
تخلقت من رحم املقاومةُ ،عرف باسم "أدب ّ
السجون
 76شعر السجن يعد ظاهر ،بارز ،في الشعر الفلسطيني،
تم ّ
واملعتقالت" ،عمل على تأصيلها عدد من الشعراء الفلسطينيين الذين ّ
زجهم في أتون "باستيالت" االحتالل
اإلسرائيلي وسجونه الخانقة .انظر :املتوكل طهّ ،
مقدمات حول الشعر الفلسطيني الحديث والثقافة الوطنية
(رام هللا :دار البيرق العربي.91 ،)1111 ،
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ّ
"التجسس" املنسوبة إليه!
بيته في الليل ،ال لش يء إال ألنه رفض العفو مقابل االعتراف بتهمة
ً
ً
ً
وتماهيا مع هذه التجربة املرير ،التي عاشها ،أخرج إلى النور
شعريا عام  3491بعنوان:
ديوانا
قصائد ليست ُم َّ
حددة اإلقامة .تبرز تجربته في القصيد ،التي يفتتح بها مجموعته ،حين يعلن
حنينه إلى قريته:
أنا بال كروم زيتونك  /يا قريتي القريبة البعيد / ،زهر بال عطر بمزهريه ] / [...وغاصب
ّ
التراب واألشجار واألزهار والهواء  /ال يمنحني ّ
التصريح  /وخطوتي سجينة في البيت  /ال
تحسن أن تطير ،كالقصيد.77،
يشعر القارئ بنبر ،اليأس تطغى على سطور القصيد .،ونجده يخاطب ّأمه ً
طالبا منها أال تنتظر
عودته:
ّأماه يا ّأماه ] / [...ال تقفي ،بعد ،على ّ
الشباك في انتظاري  /جاللة السلطان ال يمنحني
التصريح  /ال تنتظريني ،واسمعي أخباري.78
منعته اإلقامة الجبرية كما ّ
يتبدى من أبيات القصيد ،من التواصل مع ّأمه وأهله وقريته،
ًّ
ً
وجسديا .ولكنه سرعان ما ينفض عن نفسه مالمح اليأس ويعلن أن
نفسيا
فبترته عن اآلخرين
اإلقامة الجبرية لم تعد مرهقة وال معيقة:
لم تعد اإلقامة الجبرية  /مرهقةّ ،
لدي ألف شغلة أنجزها  /من قبل أن أنام.79
ّ
ّ
الفردانية ،بل نجح في
الجبرية لجبران لم تحصر أشعاره في إطار
تجدر اإلشار ،إلى أن اإلقامة
ّ
الذاتية إلى إطار املجموعة ،فقصائده وإن كانت ّ
ّ
مرجعيتها ونقطة
ذاتية في
الخروج من إطار

انطالقها ،فإنها ّ
تعبر ّ
عما يعيشه الشعب الفلسطيني بأسره ،الذي عاش هذه اإلقامة الجبرية -
ّ
ولو ً
مجازا -وذاق مرارتها .وفي مقابلة معه ،أكد جبران هذا األمر حين أشار إلى أن ديوان قصائد
ليست ّ
محددة اإلقامة يستلهم مواضيعه وصوره من حرب حزيران وما بعدها ،من املأسا،
ّ

 77قصائد ليست محددة اإلقامة9-1 ،
78

ن.م33 ،.

 79ن.م31-31 ،.
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ّ
املتفجرً ،
يوميا للشعب العربي الفلسطيني .في الديوان رفض للهزيمة ،رفض نابع من االقتناع
العميق بقدر ،الشعوب العربية ،ومعها الشعب العربي الفلسطيني على تجاوز الهزيمة .في
ّ
العنصرية للحكومة تجاه الجماهير العربية الباقية في الوطن ،من زاوية
الديوان إدانة السياسة
ّ
ً
مأساويا في ّ
ّ
ً
بطال ً
الديوان ،بل
فرديا
الجبرية وتحديد اإلقامة .ويؤكد أنه لم يكن
أوامر اإلقامة
ّ
كان ً
واحدا من أفراد شعب بطل ،معذب ،مناضل .وبذا فإن أشعار الديوان هي انعكاس لتجربة
ّ
ّ
شخصية فقط.80
شعبية وليست تجربة
ّأما القسم الثاني فنقصد به الفتر ،التي ُأس َر فيها ُ
وس ِج َن بشكل فعلي ،مثله مثل العشرات بل
ِ
ّ
املئات في تلك الفتر ،،كمظهر من مظاهر التعذيب التي فرضها العدو .ووسط ظلمة ّ
السجن
ّ
السجناء ،وتعلو من داخل جدرانه صرخاته في وجه ّ
يصف الشاعر أوضاع ّ
سجانه الظالم .في

ً
ّ
ّ
إداريا ،الذين أعرفهم ،والذين ال
الفلسطينيين املعتقلين
"الوطنيين
قصيد ،يهديها إلى
أعرفهم 81"..يتماهى ّ
السجن مع القبر حين يصف املكان الذي ُس ِجن فيه :
ُ
ًّ
أكل ُهم ُيقر ُفّ ،
متر بمتر ّ
والدخان  /لم يدخل
كل ما عندي من الدنيا  /قميص ي صار رثا،
ِ
ّ
ُ
الزنزانة ّ
كل يوم ّ /
أوجاعها تقتلني في ّ
ثم ال تلبث أن تعيدني
الصفراء من زمان  /ومعدتي
إنسان.82

ّ
يذكرنا ّ
الوصف الذي منحه ملكان أسره في البيت األول
بالتابوت ،فتلتقي صور ،الزنزانة مع
التابوت في ضيق املساحة .يشعر القارئ مع هذا املتن بأن السجن هنا ليتجاوز كونه ً
أسرا
ويتعداه إلى أسر روحه ،كيانه ،وجدانه ،ويصل إلى ّ
ّ
حد وأد إحساسه بالحيا،
لجسد الشاعر،

ً
ّ
ّ
وجسدية .بعد مسحة من األلم والوجع التي تعتري كلمات الشاعر،
نفسية
أوجاعا
وتوريثه
ينبهنا الشاعر إلى أن هذا الحزن ليس ندما أو تعبا من األسر ،بل هو نابع من ّ
ّ
تغيبه عن ساحة
املعركة:

 80انظر :الجديد .الشاعر سالم جبران يتحدث إلى مندوب الجديد .ع .13 ،3491 ،1-1
ّ
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شيئا من األحزان  /فليس َ
أغني ،إذا  /ملحت في أغنيتي ً /
باسمك يا شعبي ّ
ذاك أنني
ُ
ُ
ُ
يجرحني ّ /
تغيبي عن ساحة العراك ،من زمان.83
ندمت ،بل
تعبت أو

السجن ،بل ّ
لم يقتصر األمر على ضيق في مساحة ّ
تعداه إلى ظروف قاسية تحيط به ،فالرطوبة
والعفن ينفثان أنفاسهما ويحيطان به ،والظلمة تغزو املكان ،والبطانيات املقدمة ال تفي
ّ
فتشكل ّكلها لوحة قاتمة ّ
تضيق الخناق
بالغرض مع البرد القاس ي الذي ينخر في الجسد كاإلبر،

على شاعرنا ،وتضفي ً
أبعادا جديد ،ملعاناته :يصف وضعه في أغنية فتح حساب:
َ
ُ
ُ
صوت مطر ُ /
أملح في َ
فتحة ش ّباكي  /ش َب َح
العت َم ِة ،من
هذه أول ليلة  /في الخارج،
ِ
والص ُ
ّ
النخلة ُ /
البطانيات :بصاق وعفونة ّ /
ّ
مت :لعنت رنينه.84
البرد إبر !! /

العتمة تسيطر على املكان ،لذا لم تبد النخلة من فتحة النافذ ،بل بدا شبحها ،إنها عتمة
ّ
تلف املكان وتالزم حيا ،األسير .العتمة ّ
تطوق املكان يؤازرها في ذلك صمت
وظلمة الزنزانة التي
رهيب ،إنه صمت من نوع خاص ،صمت له رنين ،ربما يقصد به صمت الحيا ،وانعدامها.
ّ
ّ
ّ
الضدية ّتتضح مالمح اللوحة
الثنائية
الصمت سكون ،والرنين حركة وضوضاء ،ومن خالل هذه
القاسية التي يعيشها الشاعر ،ففي مكان جامد ساكن ال حركة فيه وال أنفاس ،بات الصمت
ً
جرسا يقرع رنينه في داخل الشاعر .وسط هذه الظروف القاسية من صمت ،برود ،،عفونة؛
يعاني الشاعر من الوحد ،التي تبدو كالبحر يغرقه بأمواجه العميقة:
َ
َ
وأنا وحدي ،في ّ
أمواج الوحد / ،وحدي في
أعمق
السجن سجين! وحدي ،وحدي  /ما
ّ
أنش ُد ،أتذكر.85
أهمسِ ،
الليل أفكر ِ /
ووسط هذه الوحد ،،وهذا الصمت القاس ي ،خرجت صرخة الشاعر ّ
متحدية ثائر:،
ما أسخفكم يا أعداء الدرب! / .........هذي أول ليلة  /هذي ليست آخر ليلة!

 83ن.م.11-13 ،.
ّ
املحتل.119 ،
 84ديوان الوطن
ّ
املحتل.119 ،
 85ديوان الوطن
 86ن.م.119 ،.
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث119 ،

86

يرى محمد حور أن هذا الرفض إنما من باب استخفاف الشاعر بأعدائه ،وما النقاط املتتالية
ً
إال فراغا ليمأل املتلقي ما شاء له من تأويل وإيحاء كأنما يقول :ما أسخفكم باعتقالي ،ألن هذا
سيزيدني قو ،في الوقت الذي تظنون أنكم تضعفونني.87
يعاني الشاعر في سجنه ّ
شتى ألوان الحرمان الذي فرضه عليه ّ
سجانه ،حرمانه األكل ،الحرمان
من الدخان ،واألصعب حرمانه من أوالدهّ .
يعبر عن لوعته:
ُّ
ترف فوق ّ
السجن ّ
عيون أطفالي عصافير ت يء ً
ثم ترتمي  /راجعة..فهكذا أوامر
دائما /
ِ
88
ّ
السجان!
ُ
صور ،قاتمة سوداء ،خيوطها نسجت من صمت مطبق ،عفونة ،برد قارس كاإلبر ،ظالم
دامس ،كل هذه الظروف بطبيعتها ّ
تؤدي إلى ّ
جو نفس ي حافل بالقلق واألرق واليأس والكآبة.

ولكن ،هذا لم يحدث للشاعر ،فرغم كل هذه الظروف املحبطة إال أنه استطاع أن يتجاوز
ّ
ّ
بحتمية االنتصار .فوظف الكلمة
حالة اليأس واالكتئاب لينتقل إلى حالة من األمل واإليمان
الشعرية والطاقة اإلبداعية الكتابية في سبيل تطويق حاالت املعانا ،والخروج من الفردانية إلى
ّ
الجماعية من خالل بث روح األمل .انتماؤه املخلص لوطنه وأرضه كان بمثابة الضوء الذي ّبدد
عتمة السجن وظلمته؛ يقول:

هل تذكرني يا حمدي ،يا علم الدين ّ /
كنا في السجن ،نقيض يقين  /ننشد في ثقة ال
عمال ّ
تقهر  /للثور ،،للجيش األحمر  /نرسم لوحات عن ّ
النفط  /وعن مأسا،
ّ
89
الفالحين
ّ
التحدي:
إنه ال يستسلم للواقع ،لألسر ،بل يعلن
إن سجنوا لي خطوتي ] / [...فلن ّ
تشل خطوتي  /وسوف يعلو الصوت

90

 87محمد حور ،القبض على الجمر :تجربة السجن في الشعر املعاصر (بيروت :املؤسسة العربية للدراسات
والنشر.114 ،)1111 ،
ّ
 88رفاق الشمس.13 ،
 89كلمات من القلب.91 ،
ّ
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لم يكتف ّ
بتحديه ،بل يعلن وعده:
91
لكن إذا دار الزمان ،إنه د ّوار  /سيسقط الجدار  /ويثأر األحرار

السجن أصبح ً
ّ
مما سبقّ ،يتضح أن ّ
والتحدي ،وبذا
رديفا عند جبران ملعاني الثور ،واالنطالق
ّ
املعجمية األصلية للسجن ،ويأخذ دالالت جديد ،تحمل معنى الثور ،واألمل
تنتفي الداللة
ّ
ّ
ّ
حوارية يخلقها الشاعر بينه وبين
والتحرر .تتجلى هذه الصور ،الثورية بأقوى صورها في
ّ
تعارية ّ
شعرية اس ّ
ّ
سجانه ،تبرز صموده صمود ّ
يصور موقفه النابض رفعة
وقوته ،ففي صور،
ً
ّ
وشموخا في الوقت الذي ّ
تكبل يديه باألغالل:
وعز،
ُ
ّ
92
سلسلة الحديد في ّ
يدي  /وجبتهي ّتتكئ الشمس عليها  /قبل أن تسقط للمغيب
شرطي العدو" :هل َ
ّ
جئت للمركز من
وبعد مجموعة من التساؤالت الهازئة التي تنهال عليه من

قصة دير ّ
جديد؟ أما تزال تكره اليهود؟ منذ متى أنت هنا؟ محكمة؟ ّ
حنا؛ يكون جواب الشاعر
حاسماً ،
ً
ً
متحديا:
جريئا،
ّ
الس َ
سأحمل القيود  /سأسمع ّ
ُ
جن أغاني التي
مير ،يا حقود ! /
يا أصفر العينين والض ِ
ً
أنشدها  /للناس ،في الحا ات ّ
والدروب !!  /القيد في يدي :عار يحرق ّ
الضمير  /فعال..
ر
لح َ
93
ولكن ليس لي  /وإنما ُ
كمك الحقير  /يا بوليسه ّ
الصغير!!
ّ
ّ
ّ
السجان ،وباتت مصدر اعتزاز وفخر للشاعر.
تحولت القيود من عار للسجين إلى عار يكلل
ّ
الفنية لشعر جبران :أساليب منتزعة من واقع األلم:
 .3الخصائص
ّ
الشكل ّ
لعل أكثر ما يلفت ّ
ّ
الفني لقصائد جبران هو قصرها ،وحين ُس ِئ َل جبران عن
النظر في
ً
الخاصية التي ّ
ّ
"فعال أكثر قصائدي قصير ،،وال أجدني ّ
بأي حال بحاجة
تميز أشعاره أجاب:
هذه
أقرر ً
إلى ّ
التبرير ] ،[...أنا حين أكتب ال ّ
سلفا ما هو حجم القصيد ،وعلى أي وزن .أنا أعيش
ّ
ّ
الصور وحرا ات ّ
الواقع وأجمع منه ّ
والش ّ
الش ّ
عبية ،أتفاعل مع ما أجمعه،
خصية
التجارب
ر

 91كلمات من القلب.99 ،

ّ
املحتل.119 ،
 92ديوان الوطن
ّ
املحتل.118 ،
 93ديوان الوطن
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث114 ،

ً
أحاول أن أهضمه ً
ً
وعاطفيا .[...] .أنا ألتزم بش يء واحد :أن يكون ما أكتبه صادقا ليس مع
فكريا
نفس ي فقط ،بل مع الحياّ .[...]،
يهمني أن يكون في شعري ش يء جديد ،كشف جديد ،هذا
ّ
ً
ّ
أحرص عليهّ .أما الطول والقصر فال يعنيني؛ ألنني ال أبيع قماشا ."!94والالفت أن هذا القصر
ّ
ّ
للقصائد لم ُيفقدها قيمتها ،بل جاءت مكثفة مركزة ،كما نجد في قصيدته حب:
َ
ّ
كما ّ
املشوها ُّ /
أحبها  /حبيبتي بالدي!95
تحب األم  /طفلها
ّ
ففي بضع كلمات يختزل ويلخص مشاعر جارفة إزاء فلسطين.
ّ ً
ّ
ّ
ّ
ّ
وانسيابيته وتعبيره عن تجارب واقعية
بالصدق الفني متمثال في بساطته
يتميز شعر جبران
معيشة ،نضح بحماسة ملتهبة ،وشفافية صادقةّ ،
تعبر كلماته عن وجعه وأمله ،فيشعر القارئ

معه أنه يكافح ويناضل بالكلمة ،كونه عاش التجربة بكل تفاصيلها منحه القدر ،على صدق
التعبير وشفافية املعنى .هذه التلقائية االنسيابية ّ
مردها إلى ّ
قو ،التفاعل بين الذات الشاعر،
وبين الواقع املرير املعيش.
ّ
يتحرك جبران بين الوصف الرومانس ي وبين التقريري التسجيلي الواقعيُ ،وي َ
ّ
الحظ أن النغمة
ّ
ّ
ّ
خاصة وضرور،
الشعرية حيث أملت طبيعة شعرية
الخطابية التي بدأت بتأثير املهرجانات
ّ
ً
َ
تماشيا ،كما
تتالش من أشعار جبران فرافقته في معظم دواوينه،
تعبيرية تتسم بالخطابية ،لم
يبدو ،مع املضمون الثوري الذي ّ
ً
يمتد على الدواوين الثالثة .يقول
مخاطبا شعبه:
ّ
كل ّ
ّ
ّ
فليدمر اإلعصار ّ
التحف
هزي ،من األعماق ،يا عاصفة الهزيمه  /عاملنا الشائخ /
ّ
القديمه ً /
الثورّ ،
ً
كل أراضينا  /كي ال تحاك ،من جديد،
وأفكارا  /ليحرق لهب
ناسا
ُ
96
فوقها مهزلة  /كي ال تعاد ،من جديد ،فوقها جريمة
ّ
والتحدي ،وكلها مشاعر تقتض ي بطبيعتها لغة
تموج القصيد ،بمشاعر ملتهبة من الغضب
فنية .ينضاف إلى ذلك اختياره لهاء ّ
السكت ً
خطابية ومباشرّ ،
ّ
رويا ألبياته ،منحت قصيدته
 94الجديد .الشاعر سالم جبران ّ
يتحدث إلى مندوب الجديد .ع (.13 ،3491 ،)1-1
 95كلمات من القلب.311 ،
 96قصائد ليست ّ
محددة اإلقامة.19 ،
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث131 ،
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ً
خطابيا ًّ
ًّ
ثوريا ،وساعدت على كشف ما يعتمل في صدره من ثور .،ونحن ،في حكمنا على
إيقاعا
ّ
اتسام قصائد جبران بالطابع الخطابي املباشر ،نخالف ما ذهب هو إليه من أن أكثر شعره
ّ
ّ
اللوحة أو ّ
الصور ،،وال يميل إلى املخاطبة املباشرّ .97،
الشعري
ولعل في املثال
يميل على تقديم
الذي سقناه ما يدعم رأينا.98
ّ
ّ
ً ّ
أحيانا االتكاء على أسلوب التكرار ،من أجل ترسيخ
هذا الطابع الخطابي يفرض على الشاعر
املعنى وتجذيره في نفس القارئ ،باإلضافة إلى أن التكرار يتجاوب مع طبيعة شعر املقاومة الذي
ّ
ّ
ّ
يعبر في مضمونه عن ألم ومعانا ،،مما يستلزم استخدام التكرار ّ
ومعنوية تساعد
صوتية
كآلية
على نقل هذا األلم .وال يقتصر األمر عند الشاعر على تكرار في األلفاظ والتعابير ،99وإنما يقع في
 97الجديد .الشاعر سالم جبران يتحدث إلى مندوب الجديد .ع (.13 ،3491 ،)1-1
ّ 98
تكرر األسلوب الخطابي ذو النبر ،املباشر ،لدى العديد من الشعراء الفلسطينيين حتى يمكن اعتباره من
ّ
سمات الشعر الفلسطيني ّ
التقريرية التي ّ
عمت الشعر بأسره في تلك الفتر ،،هي أمر
عامة .ويرى جمال قعوار أن
ً
طبيعي لشعر ّ
ّ
الشعرية مستهدفا اإلبالغ املباشر ،فلم يكن أمامه مف ّر من
شق طريقه من خالل املهرجانات
ّ
ّ
ّ
ّ
الخطابية واإليصال ّ
ّ
السريع .انظر :جمال قعوار" ،نظر ،في الشعر العربي املحلي" .مجلة الشرق  ،1-3مج،1 .
(حزيران-تموز .14 ،)3491 ،كما ُتعزى هذه الظاهر ،برأي مطاع صفدي إلى أن فرسان الشعر املقاوم يحتاجون
ّ
الشمولية .إنهم مضطرون ً
إلى املباشر ،واالبتعاد عن ّ
الرموز
غالبا إلى تسمية األشياء بأسمائها ،وإذا عمدوا إلى
دائما .انظر :صفدي ،مطاع" .كيف ّ
الرموز ،فليس لضرورّ ،
فنية ً
ّ
يتأسس الوجدان املقاوم" .سميح القاسم في
ّ
النقد -األعمال الكاملة .كفر قرع :دار الهدى ،ج ،9.د.تّ .381-381 .
وننوه هنا إلى أن هذه الخطابة لدى
دائرة
ً
ّ
جبران لم تعدم عنده استخدام الرموز أحيانا وتوظيفها ،كاستخدامه للفظتي "الحية" كلمات من القلب)39 ،

ّ
و"الجالد" (ن.م81 ،99 ،98 ،.؛ قصائد ليست ّ
ّ
محددة اإلقامةً )99 ،91 ،18 ،
رمزا
و"الجزار" (ن.م)39 ،31 ،.
رمزا للشعب الفلسطيني .ولكنها تبقى ً
ّ
للعدو؛ ولفظة "القطيع" (رفاقً )11 ،
ً
ً
مباشرا
حوارا
موزا بسيطة تفتح
ر
ّ
ّ
جهدا من القارئ ليفهمهاً ،
تتطلب ً
ً
موزا تخدم
تلقائيا مع القارئ ،بعيد ،عن إطار الرموز املكثفة التي
ر
االنفعالية املباشر ،مع القصيد.،
 99من ذلك على سبيل املثال ال الحصر :التعبير "أراك وأبكي" تكرر في نفس القصيد ،ثالث مرات .قصائد
ليست ّ
محددة اإلقامة19 .؛ تكرار لفظة "عرفت" خمس مرات (ن.م .)91 ،.كلمة "أراه" ترد  31مر ،في :ن.م،.
َّ
 .91وفي قصيد ،جيفارا ّ
يكرر الفعل "ينمو" ست مرات (ن.م ،)11 ،.تعبير "ظ ِلي معي" ورد في أكثر من قصيد،
(ن.م ،)19 ،19 ،.وفي قصيد ،أخرى تكرر استخدامه للفعل "يمكنكم" أربع مرات (ن.م.)4 ،.
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث133 ،

ّ
فخ تكرار الفكر ،واملضمون في كثير من القصائد ،فنظر ،إحصائية لدواوين الشاعر تفض ي إلى
أنه قد خضع لنطاق شعري مضموني رئيس ي هو املقاومة ،هذا الخضوع أوقعه في ّ
فخ ّ
التكرار،
لذا نجد املضامين ّ
املكرر ،واملوضوعات تعود على نفسها في أكثر من قصيد .،وقد يبرر هذا بأن
ً
الشاعر لم يشأ أن يكون
خارجا عن القطيع ،فانغمس في قضايا وطنه مثله مثل شعراء
املقاومة.
ّ
ّ
شخصيات،
القصة من
يبرز األسلوب القصص ي في بعض أشعار جبران ،فتتوافر فيها عناصر
ّ
ّ
للنص الشعري .يظهر هذا
األساسية
حوار ،حبكة ،زمان ومكان ،مع الحفاظ على البنية
الحب العظيم ،في ّ
ّ
السينما،
(مقاطع) ،املعركة،

األسلوب في الكثير من القصائد مثل:
ّ
وتستهل األخير ،أبياتها بالتعبير القصص ي "في ذات يوم" ،وتزخر
يوم وليلة في املدينة،100
1491

بالتساؤالت والحوار والشخصيات.101
ّ
ّ
والحر في
الكالسيكية والحديثة ،وجمع بين املوروث
تأرجحت أشعار جبران بين القصيدة
ّ
بالسياب كما ّ
موسيقى قصائده ،ولكن ً -
صرح جبران -102نجد الغلبة الواضحة في قصائده
تأثرا
ً
معتمدا بشكل كبير على
لصالح نظام الشعر الحديث واالبتعاد عن نسق القصيد ،التقليدية،
الرجز ً
بحرا لقصائده.

ّ
الشكل ّ
مالحظة أخرى تستوقفنا عند ّ
الفني لقصائد جبران هي اقتراب لغة شعره من
النظر في
ّ
ّ
حديث الناس اليومي ،فجاءت بسيطة ،سلسة غير متكلفة أو مفتعلة ،ألفاظه وتراكيبه منتقا،
ّ
ّ
وانسيابية .103من ذلك قوله في قصيد ،بال أوسمة:
بعفوية

 100كلمات من القلب.13 ،18 ،11 ،31 ،1 ،
 101كلمات ليست ّ
محددة اإلقامة.13 ،
 102انظر ص  1في هذه الدراسة.
 103يبدو أن جبران يؤمن بما ذهب إليه الشاعر محمود درويش في أن" :قصائدنا بال لون ،بال طعم ،بال صوت/
َُ
َ
املصباح من بيت إلى بيت /وإن لم يفهم ُ
َ
ونخلد نحن ّ
للصمت.
الب َسطا معانيها /فأولى أن نذ ّ ِريها
إذا لم تحمل
ّ
املحتل.319 ،
انظر :ديوان الوطن
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ثورية الوطن ّ
ّ
الضائع :قراءة في أشعار سالم جبران

هيفاء مجادلة

ّ
ّ
بنتا ّ
الشعب املعذب كيف يدفع للبطولة ً /
لحد اآلن لم تحلم بغير العرس  /لم
يتعلم
تتقن سوى ّ
لم الجديلة.104
والشفافية التي تطغى على ّ
ّ
ّ
ُ
التعبير ،وهذه
العفوية
يشعر القارئ من خالل هذا املتن بمدى

تتيح لكلمات الشاعر القدر ،على ّ
الخاصية ُ
ّ
النفاذ إلى القارئ وتجعل وقع تأثيرها أكثر قو .،ويبدو
ً
ّ
واضحا-من األبيات ّ
السابقة -أن الشاعر ّ
التقليدية ذات املعجم الفصيح،
تحرر من قيود اللغة
املبسطة .وقد نعزو هذه ّ
وآثر البقاء في حدود اللغة املباشرّ ،
السمة لدى جبران ،والتي تنسحب
غالبية قصائده ،إلى أنه ّ
ّ
ّ
اليومية،
يعبر عن هموم الفلسطيني ومعاناته في تفاصيل حياته
على
ّ
ّ
الجماعية للشعب ،ويستلهم مفرداته من
الشعرية إلى اللغة
وهذا دفعه إلى أن ُيخضع لغته
فتات الواقع اليومي الذي يعيشه الفلسطيني.105
يعمد جبران بشكل الفت إلى االستقاء من اللغة املحكية ،فنجد الكثير من املفردات والتعابير
املحكية مثل:
َ
ّ
ّ
َ
"املرجله"َ ،110تختي"ُ ،111
"اترك
"ألف شغلة"" ،106خلوني" ،107تعلم التياسة"" ،108راجل"،109
ِ
َ َ
ُ
114
113
الصبة"ّ ،112
ّ
"نباطح ّ
الريح"" ،115على امليس"" ،116جنب
"بياع الخض َر" ، "،ما حدد ما نج َر" ِ ،
ِ
ّ
محددة اإلقامة .91 ،تظهر مثل هذه اللغة البسيطة املستقا ،من املحكية في قصائد
 104قصائد ليست
ّ
ّ
أخرى ،/من ذلك على سبيل املثال :كانت ضحكته صافية /طاهر ،كالفله /بعد ثماني ساعات الشغل بمصنع
ّ
ّ
خشبي/ساعات كان يالعب إيتان.انظر:
ويغسل /ويالعب إيتان/فوق حصان
"نعمان" /كان يرجع للبيت ليأكل
ن.م.91-91 ،.

ّ
الشعري لجبران بكلمات مستوحا ،من عالم املعانا ،اليومية مع االحتالل ،لذا ّ
تتكرر كلمات
 105يزخر املعجم
الجزارّ ،
فيها قسو ،وألم نحو :وجع ،ألم ،هموم الحياّ ،،
النار ،الجنود ،الدم ،الرصاص ،قنابل ،الجالدّ ،
الدموع،
املنفى ،الغربة ،الزنزانة ،السجن ،جناز ،،مجزر ،،الالجئ ،أسوار الحدود ،أشواك ،مأسا..،
 106قصائد ليست ّ
محددة اإلقامة.31 ،
 107ن.م.1 ،.
 108ن.م.13 ،.
ّ
 109رفاق الشمس.11 ،
 110ن.م.11 ،.
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ّ
ً
العين"ّ ،117
كل شاع ّيممت ّ
"دورت ّ
أحيانا من التراث الشعبي،
كل حاره" .118كما يستقي
كاستخدامه لتعبير "امليجنا والعتابا" في أكثر من موقع.119
ً
ّ ُ
سقطها على الواقع الفلسطيني،
استقى جبران أيضا مفرداته من عالم العقيدة املسيحية لي ِ
ّ
البشرية ،املعادل املوضوعي إلبراز
فجعل من املسيح املصلوب الذي يرمز للتضحية في سبيل
الفلسطيني الذي ّ
يضحي بنفسه من أجل الوطن .يقول في إحدى قصائده:
وأقول بثقة ّ
نبي مصلوب يعلن آخر كلمة :إني متفائل

120

إجمال:

ً
ً
ّ
استعرضت هذه الدراسة املحاور
وأسلوبا ،فرصدت
مضمونا
الرئيسية في شعر سالم جبران
ّ
ً
تحرك شعره عليهاً ،
دائر ،املضامين التي ّ
بدءا من الرومانسية الباحثة عن الذات ،انتقاال إلى
أساسية ّ
رئيسية في شعره ،من خاللها أبرز ّ
ّ
ّ
حبه لوطنه ودعوته إلى
وماد،
املحور الوطني ركيز،
ّ
ّ
والصمود في مواجهة املحتلّ ،
ثم أظهرت املحور القومي واألممي والذي من
التشبث باألرض

 111ن.م.18 ،.
 112كلمات من القلب.9 ،
 113ن.م.11 ،.
 114ن.م.11 ،.
 115ن.م.18 ،.
 116ن.م ،18 ،.ويقصد املعلمة.
 117ن.م.14 ،.
 118ن.م.13 ،.
ّ
ً
 119انظر مثال :رفاق الشمس89 ،؛ كلمات من القلب.18 ،
ّ
ً
َ
 120رفاق الشمس .4 ،ت ِرد لفظة املسيح في قصائد أخرى ،انظر مثال" :كأسماك املسح" ( 99قصائد) ،بل وظهر
املسيح في عنوان قصيد ،املسيح قام (قصائد ّ .)19
وننوه إلى أن التراث املسيحي بما يحتويه من معاني الوالد،
الصعبة والصلب والفداء والتضحيةّ ،
يعد من اإليحاءات والرموز الشعرية التي تتناغم مع هموم الفلسطيني
ّ
القضية والخالص لآلخرين .انظر :نزيه أبو نضال،
وتضحياته ،فكالهما يصل ذرو ،العطاء باالستشهاد من أجل
ّ
ّ
والثورة (بيروتّ :
املؤسسة العربية للدراسات والنشر.391 ،)3494 ،
جدل الشعر
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ثورية الوطن ّ
ّ
الضائع :قراءة في أشعار سالم جبران

هيفاء مجادلة

عربية تبرز انتماءه إلى ّ
ّ
خالله تناول الشاعر قضايا ّ
العربية ،واملحور االجتماعي اإلنساني
األمة
وفيه طرح قضايا ّ
العمال والطبقات الكادحة.
ّ
توصلت الدراسة إلى توظيف الشاعر ملجموعة من العناصر التي
ضمن الجانب األسلوبي،
ًّ ّ
ُ
خاصية التكرار وإصراره على استخدام ّ
ً
ّ
ًّ
النغمة
ثوريا كاتكائه على
خطابيا
إيقاعا
تكسب قصائده
ّ
الخطابية .كشفت الدراسة توظيف الشاعر للغة املحكية بصور ،بارز ،،إلى جانب تواتر املعجم
املاركس ي في أشعاره ،ولجوئه إلى األسلوب القصص ي في كثير من قصائده.
ممن ّ
تشبع من هواء فلسطين وصلب عوده ّ
وأخيرا ،هذا هو شعر سالم جبران ،شعر نبع ّ
ً
بحب
ّ
ّ
ترابه ّ
القضية
فقرر انتفاضة الكلمة والقصيد ،،شعر تخلق من رحم املقاومة ،والتحم مع
َ
ّ
الفلسطينيةّ ،
ً
ّ
لضخ
وقودا
ولكنه لم يقف عندها أو يعل ُق بها ،بل جعل منها ومن انتكاساتها
ّ
الشعب الفلسطيني ّ
ّ
ّ
وحثهم على ّ
والتمسك باألرض.
الصمود
الدماء في
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املصادر املراجع

ّ
أبو حاقة ،أحمد .االلتزام في الشعر العربي .بيروت :دار العلم للماليين.3494 ،
أبو شاور ،سعديّ .
ّ
املؤسسة
تطور االتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني املعاصر .بيروت:
ّ
العربية للدراسات والنشر.1111 ،
ّ
ّ
والثورة .بيروتّ :
املؤسسة العربية للدراسات والنشر.3494 ،
أبو نضال ،نزيه .جدل الشعر
بولس ،حبيب .مقاالت في األدب العربي الفلسطيني الحديث :الرحلة األولى .الناصر :،املطبعة
ّ
الشعبية.3489 ،
ّ
جبران ،سالم .كلمات من القلب .عكا :مطبعة دار القبس العربي ،د.ت.
جبران ،سالم .قصائد ليست ّ
محددة اإلقامة .بيروت :منشورات دار اآلداب.3491 ،
ّ
ّ
الشمسّ .
النصر :،دار ّ
الحرية للطباعة والنشر.3491 ،
جبران ،سالم .رفاق

الجديد .الشاعر سالم جبران يتحدث إلى مندوب الجديد .ع (.11-11 ،3491 ،)1-1
حبيبي ،إميل" .تأثير حرب  3499على األدب الفلسطيني في إسرائيل" ،الجديد ،ع،3499 ،1-3
.91-13

الشعرية "قصائد ليست ّ
ّ
محدد ،اإلقامة" .الجديد ،ع
الحلو ،وضاح .سالم جبران في مجموعته

(.91 ،3491 ،)31
حور ،محمد .القبض على الجمر :تجربة السجن في الشعر املعاصر .بيروت :املؤسسة العربية
للدراسات والنشر.1111 ،
ّ
املحتل .دمشق :دار فلسطين للتأليف والترجمة والنشر،
الخطيب ،يوسف .ديوان الوطن
.3498

ّ
زيدانّ ،
رقية .أثر الفكر اليساري في الشعر الفلسطيني .كفر قرع :دار الهدى.1114 ،

سليم ،نايف" .رفاق الشمس للشاعر سالم جبران" .الجديد .ع  ،4السنة.31-31 ،3491 ،11
سنير ،رؤوبين .ركعتان في العشق :دراسة في شعر عبد الوهاب البياتي .بيروت :دار ّ
الساقي،
.1111
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث139 ،

ثورية الوطن ّ
ّ
الضائع :قراءة في أشعار سالم جبران

هيفاء مجادلة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املصرية،
الفنية في الشعر الفلسطيني .القاهر :،مكتبة األنجلو
السوافيري ،كامل .االتجاهات
.3491
صدوق ،راض ي .شعراء فلسطين في القرن العشرين .بيروتّ :
ّ
العربية.1111 ،
املؤسسة
ّ
صفدي ،مطاع" .كيف ّ
يتأسس الوجدان املقاوم" ،سميح القاسم في دائرة النقد -األعمال
الكاملة .كفر قرع :دار الهدى ،ج ،9.د.ت.
طه ،املتوكلّ .
مقدمات حول الشعر الفلسطيني الحديث والثقافة الوطنية .رام هللا :دار البيرق
العربي.1111 ،

ّ
ّ
ّ
ّ
قعوار ،جمال" .نظر ،في الشعر العربي املحلي .مجلة الشرق .ع ،1-3حزيران-تموز ،مجلد ،1
 ،3491ص .11-13
ّ
قهوجي ،حبيب .العرب في ّ
ظل االحتالل اإلسرائيلي .بيروت :منظمة التحرير الفلسطينية ،مركز
األبحاث.3491 ،
ّ
ّ
كامل ،رياض .حوارات ّ
ّ
العربية.3441 ،
أدبية .وزار ،املعارف والثقافة :دائر ،الثقافة
ّ
الكحال ،شاكر .لقاء مع الشاعر سالم جبران .الجديد (عن صحيفة طريق الشعب العر ّ
اقية)،
ع (.89-81 ،3491 ،)33-31
ّ
كنفانيّ ،
غسان .أدب املقاومة في فلسطين املحتلة  .1411-1491بيروت :منشورات دار اآلداب،
.3499
مواس ي ،فاروق .سالم جبران يطلق الكلمة .الجديد ،ع ( ،3491 ،)33-31ص.93-99
ّ
مواس ي ،فاروق .مرايا في النقد-دراسات في األدب الفلسطيني" .شاهد على حصاد الجماجم-
شعر كفر قاسم" .بيت بيرل :مركز دراسات األدب العربي.93-11 ،1111 ،
النابلس ي ،شاكر .مجنون التراب :دراسة في شعر وفكر محمود درويش .بيروت :املؤسسة
العربية.319 ،3489 ،
يحيى ،أحالمّ .
صب الغمام .سوريا :دار نينوي.1119 ،
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