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اأحداث  من  تالها  وما  الفل�صطينية،  النكبة  اأحداث  لت  �صكَّ  
لدى  ال�صعري  لال�صتقطاب  مركزًا  التاريخية،  فل�صطني  باحتالل  فاجعة 
ت�صريد  اإىل  اأدت  التي  الإن�صانية  املاأ�صاة  تلك  عن  للتعبري  نا�صر،  كمال 
اجلمعية،  الذاكرة  تالفيف  يف  ودخلت  ووطنه،  اأر�صه  من  باأكمله  �صعب 
فرفع ال�صعراء - ومنهم كمال نا�صر- لواء الثورة على الحتالل، فاأبدعوا 
ق�صائد ممتزجة بعرقهم ودمهم، توؤ�ص�س لروؤيا فكرية/�صعرية �صد الإبادة 
بو�صفه  الوطن  نف�صه  الوقت  يف  وت�صتح�صر  بالإن�صان،  الوح�صي  والتنكيل 

نواة حية ل�صياغة الذاكرة الفل�صطينية. *

اإن وعي ال�صاعر مبعطيات الواقع، والتـزامه بالتعبري عن ق�صايا   
اأحيانًا،  اإيحائي  واأمته، يك�صف عن دفقات �صعرية مكثفة ذات بعد  وطنه 
ونربة خطابية اأحيانًا اأخرى، لكنها يف احلالتني تتجاوز التعبري عن البعد 

الفردي اإىل التعبري عن البعد الإن�صاين. 

ال�صعرية يف ديوان  اأبعاد التجربة  ياأتي هذا الكتاب ليك�صف عن   
ال�صاعر من جانبني: يتمثل الأول يف ر�صد الظواهر املو�صوعية، وجتلياتها 
الوطنية، واآثارها النف�صية، ليقف القارئ على مراحل تطور الوعي الفكري 
واملقاومة،  الكلمة  بني  مزاوجته  يف  العملية  واآثاره  ال�صاعر،  حياة  يف 
دون  فيها  امل�صتور  عن  للك�صف  الداخلية،  ونوازعها  النف�س  وا�صتبطان 
اأ�صلوبي،  نقدي  فجانب  الثاين  اجلانب  اأما  فيها.  لي�س  ما  لتقول  ق�صرها 
اللغوية،  بنيتها  عن  للك�صف  الداخل،  من  ال�صعرية  الن�صو�س  يدر�س 

وتراكيبها الفنية، ومن ثم اإنتاج الدللة امل�صتمدة من باطنها.    

يف  تناولت  �صعري:  وملحق  ف�صول  ثالثة  اإىل  الكتاب  انق�صم   
اأحداث اجتماعية  الذاتية وما �صاحبها من  ال�صاعر  الأول �صرية  الف�صل 

--------------------------- 
* طبع الكتاب بدعم كرمي من جامعة بريزيت.
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والكون،  للحياة  ال�صاعر  روؤية  جمموعها  يف  لت  �صكَّ و�صيا�صية...اإلخ، 
ال�صيا�صي،  والإن�صان  وثقافته،  ودرا�صته  واأ�صرته،  طفولته  عن  فتحدثت 

وال�صحفي، واحلزبي، وع�صو منظمة التحرير الفل�صطينية.   

لت  الثاين جتّليات الوطن والثورة، حيث �صكَّ ودر�صت يف الف�صل   
التاريخ  يف  الكربى  وحمارقه  الفل�صطيني  ال�صعب  وماأ�صاة  الوطن،  هموم 
الق�صري،  والنفي  الإن�صاين،  التمزق  يف  املتعددة  باأبعادها  احلديث، 
العربية  الوحدة  اإىل  والدعوة  وال�صهيد/املبارك،  والفدائي/النبي، 
جت�صيدًا  بو�صفها  العربية  الثورات  ومنا�صرة  الهوية،  وتاأكيد  للنهو�س، 
طرد  يف  الرغبة  عن  ف�صاًل  الثورية،  اأنـاها  لقت  التي  الفل�صطينية  لالأنـا 
فكرية،  وجتّليات  �صعرية،  مرتكزات  لت  �صكَّ العرب،  بالد  من  ال�صتعمار 
ل من خاللها ال�صاعر بلغة اإبداعية تاريخ ال�صعب الفل�صطيني، وواقع  �صجَّ
الأمة املعي�س، طاحمًا اإىل حماربة القبح يف العامل، واإ�صاءة روحه باحلق 

والعدل واحلرية. 

اأما الف�صل الثالث فيتناول مو�صوع ال�صتبطان الذاتي يف �صعره،   
بو�صفه جماًل من جمالت علم النف�س، ملالحظة عملياته العقلية، ونوازعه 
النف�صية الداخلية كما عك�صتها دواله ال�صعرية. واإذا كانت الذات الإن�صانية 
ت�صعى للتكامل مع الآخرين، فاإنها حني ت�صطدم بواقع مناق�س لرغائبها، 
اأو  الغرتاب،  اأو  باحلزن،  ال�صعور  اإىل  دوافعها، جتنح  اإ�صباع  دون  يحول 
اأو احلقد...اإلخ، وقد ات�صحت هذه امل�صاعر كلها يف �صعر كمال  التوّحد، 
نا�صر، لكنها بحكم اأدبيتها اأخذت جانبًا فنيًا اأو رمزيًا عامًا، للتعبري عن 
اأزمته النف�صية يف اإطار جتربة وجودية �صاملة، قادرة على اكت�صاف الذات 
اأغوار  النقاد- تكمن يف  اأحد  راأي  ال�صعراء - يف  اأن �صرية  والعامل، ذلك 
التاريخي، وال�صعر تعبري بحق  اأنها حوار الذات مع واقعها  �صعرهم، كما 

عن هذا احلوار. 
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الق�صائد  لبع�س  خمتارات  على  في�صتمل  ال�صعري،  امللحق  اأّما   
ال�صعرية الكاملة لل�صاعر، ورد حتليل مقاطع منها يف منت الكتاب؛ ليطلع 

القارئ على �صياقاتها اللغوية والدللية. 
    

واهلل من وراء الق�صد   

د. اإبراهيم منر مو�صى       
         حي املرج - بيـر زيـت   
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طفولته واأ�صرته 

يف  ولد  نا�صر،  اإبراهيم  بطر�س  كمال  اأن  الباحثني  اأحد  ذكر   
لأ�صرة  زيت  بري  قرية  يف  1925م،  �صنة  اإبريل/ني�صان  �صهر  من  العا�صر 
م�صيحية اإجنيلية)1(، وحقيقة الأمر من الناحية التاريخية اأنه ولد يف مدينة 
)غزة(، حيث كان والده يعمل �صابط منطقة )قائمقام( زمن النتداب 
الع�صكري  للحاكم  م�صت�صارًا  عني  اأن  لبث  »وما  نقيب،  برتبة  الربيطاين 
الربيطاين، وعندما اأ�صبح احلكم يف غزة مدنيًا عني فيها �صابط منطقة 
)قائمقام(، وكان بحكم عمله كثري النتقال من مكان اإىل اآخر، ويف غـزة، 
اأب�صر كمال النور«)2(، وكان والده رجاًل دمث الأخالق حمبًا للنا�س، ينال 
ثقتهم واحرتامهم ل�صدقه وتوا�صعه، فاأطلقوا عليه »اأبو الفالحني«، وقد 
اأرا�صيهم،  من  واملطرودين  ال�صريدين  »اأقدام  العائلة  وبيوت  بيته  عرف 
والعاطلني من العمال اإىل باب دار اآل نا�صر العريقة، التما�صًا لرحمة جّده 
نا�صر يف  كمال  ف  وتعرَّ البولي�س،  �صابط  اأبيه  اأو خربة  الإجنيلي،  الق�س 
ن�صجها  عن  الربيطاين  ال�صتعمار  يكف  مل  التي  املاأ�صاة  اأبعاد  جراحهم 
لبني قومه«)3(، وقد تويف والد كمال �صنة 1959م، ومل ي�صتطع وداعه لأنه 
وقيادة  النيابي،  املجل�س  يف  باأعمال  قام  اأن  بعد  الأردن  من  منفيًا  كان 

املظاهرات، مما اأ�صخط عليه احلكومة.      

اأما والدته وديعة حّنا نا�صر، فقد امتازت بثقافتها وعلمها، وقوة   
�صخ�صيتها، وكانت مربية فا�صلة لأبنائها ال�صتة، كما كانت حتاول من حني 
لآخر قر�س ال�صعر،  ف�صاًل عن اإجادتها اللغة الإجنليزية ب�صبب درا�صتها 
اآنذاك، وتخّرجت فيها  اأف�صل املدار�س  يف مدر�صة )الفرندز(، وهي من 

)1( يعقوب العودات: من أعالم الفكر واألدب يف فلسطني-دار اإلرساء-القدس-ط1992-3م-)ص614( 

)2( د. شهناز مصطفى إستيتية: كامل نارص، حياته وشعره-دار الفلرايب-بريوت-ط2003-1م- )ص24(

)3( رضا الطويل: كامل نارص، صوتان وجرح واحد-دار الثقافة الجديدة-مرص-1983م-)ص23(
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كما  وكمال،  ووديع،  �صامي،  هم:  ذكور  ثالثة  اأجنبت  وقد  1909م،  �صنة 
اأجنبت ثالث اإناث هن: األني، و�صلوى، ولوري�س، وكان كمال اأ�صغر اإخوته 
اخلم�صة، فنال منها دلًل مل ينله اإخوته، وبخا�صة عندما اأبدى حبًا لل�صعر 
اأدبيًا ووطنيًا، وحفظت بعد ذلك كثريًا من  واملو�صيقا، فاهتمت بتوجيهه 
جعلها  حزنًا  عليه  حزنت  ال�صهيوين  الغدر  يد  اغتالته  وعندما  اأ�صعاره، 
تعي�س يف غيبوبة، كلما �صحت من غيبوبتها �صاألت عنه، ولكن �صرعان ما 
تعود اإىل حالتها الأوىل، وبقيت على ذلك مدة من الزمن، ولزمها احلزن 

اإىل اأن توفيت �صنة 1979م يف بري زيت.  

درا�صته وثقافتـه
     

تفتحت عينا كمال منذ طفولته يف منـزل العائلة على مكتبة �صخمة،   
ت�صم بني رفوفها كتبًا يف خمتلف العلوم والآداب القدمية واحلديثة، ف�صاًل 
اأكرثها يف مراحله  قراأ  التي  الكتب  �صاعدت هذه  وقد  التاريخ،  كتب  عن 
املبكرة من حياته، على �صقل موهبته الأدبية، واأجرت عذب الكالم على 
ل�صانه، كما قراأ �صعر اأحمد �صوقي الذي عّده مثله الأعلى يف ال�صعر، وتّوج 
هذا  وكان  وتف�صريًا...،  »قراءة  الكرمي  القراآن  من  اأجزاء  بدرا�صة  ذلك 
�صببًا يف تقوية لغته العربية، كما اأنه كان يذهب كثريًا لل�صالة يف اجلامع، 
لت الأحداث وال�صخ�صيات  مع اأحد املزارعني امل�صلمني يف يافا«)1(، وقد �صكَّ
الدينية يف �صعره رافدًا مهمًا من روافد جتربته ال�صعرية، حيث ا�صتقى من 
اآيات القراآن الكرمي، ومن العهد اجلديد كثريًا من الإ�صارات التي ك�صفت 
ت�صتوعب  دللت  اإنتاج  اإىل  املعروفة  معطياتها  تتجاوز  �صعرية،  روؤيا  عن 
والتوق  والت�صحية،  الن�صال،  اإىل  الدعوة  يف  الإن�صانية،  واأبعاده  احلا�صر 
اإىل احلرية وال�صتقالل، ويت�صح هذا يف كثري من عناوين ق�صائده مثل: 
حممد يف الغار، والعودة الكربى، و�صرخة امليالد، وعرفت اهلل، وعي�صى 

)1( نقالً عن د. شهناز إستيتية: كامل نارص، حياته وشعره. )ص39(
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بن مرمي، وغريها. ففي ق�صيدته »العودة الكربى«، ي�صتلهم هجرة النبي 
)�صّلى اهلل عليه و�صّلم( من مكة اإىل املدينة، ويجعل الهجرة رمزًا لعودة 

    الفل�صطيني اإىل وطنه. يقول:
وعـــدت فـــراح الن�صــــر ينتـزع الن�صرا  تهيـاأت اإذ هاجــرت للعودة الكربى  
تهاديت يف ال�صحراء ملء �صعابها   جتـــــّر علــــى اأذيالهــــا الـــّروع والكربا 
ـــر فيـــك الوحـي عــن نف�صه يعرى  تفجَّ ومـا ذاك مــن كبـــر الأرّقـاء اإمنـــا  
�صمـــاء ت�صــــم الكـــــون من �صوقها ِب�صرا  ت  واأ�صفى على الدنيــــا روؤاه، فكربَّ
ي�صع ليهدي النا�س من مهجة ال�صحرا! طالئع بعـث مل يـزل وم�صهـــــا هنـا  

بروحــي بــــالد مل يـزل يف رحابها   نـــــداء �صهـــــّي الوقـع ي�صتلهـم الذكرى  
ويرنـــو اإليها ي�صتكـي ال�صـّد والهجرا)1( يحـــّن اإلــى مـــن غاب عن جنباتهـا  

يف  و�صّلم(  عليه  اهلل  )�صّلى  الكرمي  الر�صول  �صخ�صية  حت�صر   
باأبعاد دللية متعددة من حياته،  �صياق الأبيات والق�صيدة، وهي حمملة 
حيث ي�صري ال�صاعر اإىل الهجرة اأو »العودة الكربى«، ول ي�صري اإىل اخلروج 
لأن الر�صول )�صّلى اهلل عليه و�صّلم( يف راأي عبد اهلل الغّذامي ل يخرج 
من مدينته، واإمنا يتجه اإىل مدينته، اأو ما �صي�صبح مدينته، ويحمل معه 
واإمنا  اإىل حا�صره،  اإبالغها، فهو ل يهرب من ما�صيه  اإىل  ر�صالة ي�صعى 
ينه�س مل�صتقبله)2(، فهجرة الر�صول )�صّلى اهلل عليه و�صّلم( من مدينته 
)مكة( تعني خروجه منها واإليها يف الآن نف�صه، وهذا ا�صت�صراف مل�صتقبل 
الفل�صطيني بعودته اإىل وطنه، كما يح�صر يف �صياق الق�صيدة قدرة الر�صول 
)�صّلى اهلل عليه و�صّلم( على امل�صاحلة والإخاء بني القبائل العربية ومنها: 
الأو�س واخلزرج، كما ي�صري ال�صاعر اإىل نـزول الوحي بالتكبري هلل �صبحانه 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية- قّدم لها د. إحسان عباس-املؤسسة العربية للدراسات-بريوت-  

      ط1-1974م. )ص66-64(

)2( د. عبد الله الغّذامي: ترشيح النص-دار الطليعة-بريوت-ط1-1987م. )ص112-111(
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وتعاىل لهداية الب�صرية، ون�صر الإ�صالم يف اأرجاء العامل...اإلخ. 

ويوّجه ال�صاعر ر�صالة يف ق�صيدة »�صاعر يف العيد« اإىل الر�صول   
الر�صول  اأن  فيها  يبنينِّ  العربية،  ال�صعوب  واإىل  و�صّلم(،  عليه  اهلل  )�صّلى 
)�صّلى اهلل عليه و�صّلم( بلَّغ الأمانة، ون�صح الأمة، ووّحدها بعد اأن حمل 
على عاتقه العبء الثقيل، وا�صتطاع بف�صل تاأييده من اهلل �صبحانه وتعاىل 
وما اأودع فيه من حكمة و�صجاعة، الق�صاء على ال�صالل والكفر والأوثان، 
واأن ي�صيد للعروبة �صرحًا عايل البنيان، يدعو ال�صاعر اإىل اإعادة اللحمة 
كان  لذلك  ال�صتعمار؛  بيد  والفرقة  الهدم  معاول  فيه  عملت  اأن  بعد  له، 
هاج�س الوحدة العربية لدى كمال نا�صر، حلمًا وهّمـًا ذاتيًا وقوميًا، اأفنى 
موجهًا  يقول  النرثية.  وكتاباته  ال�صعرية،  ق�صائده  يف  اإليه  يدعو  عمره 

خطابه للر�صول )�صّلى اهلل عليه و�صّلم(: 

يـــا ر�صـــول الإ�صــالم قــد اأقبــل العيـــد وللعيــد روعــة ومعانــي 
قد حمـلت العبء الثقيل قدميًا       وجلمت ال�صالل يف الأوثــان 
اأنـت �صّيـدت للعروبـة �صرحـــــــًا       قـد�صّيـــــًا موّطـــد الأركـــــان
و�صنحميـه رغــم اأنـف الليالــــي        و�صنم�صـــي به اإىل احلدثان 
وحدة العرب مل ينم عنك يومًا       عربـــــــي ينمــى اإىل عدنـان 
اأنـــت اأن�صــودة تزغــرد يف القلـــــــب فتاأتــــــي بـــــــاأروع الأحلــان 
�صيلــّم الّزمــــــان �صملـك مهمـــــــا       اأنكــرتــه ذئـاب هذا الزمان)1( 

كما وّظف كمال نا�صر اأ�صفار العهد اجلديد و�صخ�صياته، واأهمها   
�صخ�صية امل�صيح )عليه ال�صالم(، وحمور ال�صلب، وو�صع اإكليل من ال�صوك 
على راأ�صه حني �صلبه –ح�صب املعتقد امل�صيحي- وذلك يف ق�صيدة »عي�صى 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص80-79( 
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اأن  ويخربه  ال�صالم(،  )عليه  للم�صيح  ر�صالة  فيها  يوّجه  التي  مرمي«،  بن 
جتربة ال�صلب ومتعلقاتها، و�صفك الدماء، متار�س �صد ال�صعب الفل�صطيني 
يف الع�صر احلديث، وعليه اأن يترباأ من اجلالد والقاتل الإجنليز/الغرب، 
القاتل.  يفعل  مما  بريء  وامل�صيح  امل�صيح،  با�صم  كاماًل  �صعبًا  يقتل  الذي 

يقول:  

يا ليلـــــة امليـــــالد قولــــي للـــــذي      اأنزلِتـــــــــــــــه للوعــــظ والإر�صـــــاد 
هــــــذي دماوؤك مل تـزل م�صفوحة     فــــوق ال�صليـــــب ت�صيــــــح باجلالد 
اإكليلك الفخـــم اجلميــل تناثـرت      اأ�صواكـــــــــــــه فـي اأّمتـــــــي وبالدي 
فحنـــا عليــــه املوؤمنـــون وقّبلــــــت      اآمالـــه، اآمــــــــــــــــال بيـــــــت ال�صاد 
و�صعـــى اإليـــــه الغا�صبـون ف�صّيدوا      �صرحـــــــــــــًا علــى الآلم والأكباد 
والإنكليـــز بنـــوك، ذّلــت اأمــــــــــة      قامــــــــــت على الطغيان والأحقاد 
والإنكليــز بنــوك، كـــل ذميمـــــــة      منهـــــــم، وكـــــــــل اأذى، وكـل ف�صاد 
فا�صمـــع جـــراح املهــد تهتف نقمة     وا �صيعــــــــــــة الأولد والأحفـاد! 
عي�صى بن مرمي قد عرفتك هادئًا      فاغ�صـــب ولـــــــــــو يف ليلـــة امليالد 
وا�صهد ماآ�صــــي الغرب، كل جرمية        قامـــت هنـــا با�صـــم امل�صيح الفادي   
اإن كنت منهــــم يا ابن مرمي فلتعد      لربوعهــــــــــم، ل كنت فينا الهادي 

 اأما املحبـة فلتحــّول غ�صبـــــــــــــة       هوجاء، تذكي احلقد يف الأغماد)1(  

ين�صاف اإىل ذلك جمال الطبيعة من حوله يف بلدة )بري زيت(،   
والكروم،  الزينون،  اأ�صجار  ا�صتهرت بهذا ال�صم لكرثة ما فيها من  التي 
م�صطفى  بنّي  وقد  حوله،  من  مكان  كل  يف  واملنت�صرة  املتعانقة  والينابيع 
الدباغ اأن املواقع التي حتمل ا�صم الزيت والزيتون و)زيتا( كثرية يف بالد 

)1( ما سبق: )ص344( 
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ال�صام، وهي �صريانية مبعنى �صجرة الزيتون وثمره وزيته، وهي من القرى 
واملدن يف بالدنا التي حتتفظ با�صمها الذي عرفت به يف عهد الرومان...
بئرزيت)1(، ويقال اإن اأ�صل الت�صمية يف راأي اإبراهيم عّلو�س زمن الرومان 
الزيت يو�صع يف »بري« ل يف  اأن  العرب لعتقادهم  اأّولها  ثم  »بيت زيت«، 

»بيت«)2(.  

)نبيهة  خالته  اأ�ص�صتها  التي  زيت،  بري  مدر�صة  يف  كمال  در�س   
�صنة  زيت  بري  كلية  اإىل  بالتدريج  حتّولت  والتي  1924م،  �صنة  نا�صر( 
ز يف تدري�صها  1942م، وهي الكلية الوحيدة يف فل�صطني اآنذاك، وكانت تركنِّ
�صنة  زيت  بري  جامعة  اإىل  حتّولت  ثم  والإجنليزية،  العربية  اللغتني  على 
1975م، وقد اأظهر كمال منذ نعومة اأظفاره ا�صتعدادًا اأدبيًا مبكرًا، فقد 
ح�صد جوائز م�صابقة �صوق عكاظ لل�صعر، التي كانت تقيمها الكلية �صنويًا. 

�صنة  ببربوت  الأمريكية  اجلامعة  يف  درا�صته  كمال  اأنهى  عندما   
وعمل  الوطن،  اأر�س  اإىل  عاد  ال�صيا�صية،  العلوم  تخ�ص�س  يف  1945م 
�صهيون  مدر�صة  يف  الزمن  من  فرتة  والإجنليزية  العربية  للغتني  مدر�صًا 

بالقد�س، والكلية الأهلية برام اهلل. 

ال�صيا�صـي 

يتجاوز  مل  طفاًل  كان  عندما  الوطني  نا�صر  كمال  وعي  تفّتح   
احلادية ع�صرة من عمره، فقد اأ�صعلت اأحداث الثورة الفل�صطينية الكربى 
�صنة 1936م �صرارة الن�صال يف �صدره، مبا يتنا�صب مع عمره الغ�س اآنذاك،  
ال�صهيونية  والهجرة  الربيطاين،  الحتالل  �صد  لالأطفال  فقاد مظاهرة 

)1( انظر مصطفى الدباغ: بالدنا فلسطني-دار الهدى-كفر قرع-ج5-القسم الثاين-1991م. )ص313(

)2( نقالً عن سهيل سليامن: كامل نارص، الشاعر واألديب-دار أصالة-بريوت-1986م. )ص25(
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اإىل فل�صطني، كما كان ياأتي بالأخبار للثوار وميّدهم مبا تي�صر له من املوؤن 
والطعام، كما �صرخ يف وجه جندي بريطاين قائاًل عن اليهود: »لن ي�صرقوا 
وطني واأنا مكتوف اليدين«)1(، كما عرف عنه اأي�صًا اأن البولي�س الربيطاين 
قد األقى القب�س عليه يف اإحدى املظاهرات »واأر�صلوه ب�صحبة رجلني من 
رجالهم اإىل والده حاكم رام اهلل يف ذلك احلني، وعندما �صاألهما عما اإذا 
كانا مل يجدا اأحدًا غري ابنه من بني اآلف املتظاهرين ليلقيا القب�س عليه، 
اأجاباه باأدب جم باأنه هو الذي كان يقودها«)2(، ويف قول الباحث عن والده 
اأنه كان »حاكم رام اهلل« جمانبة لل�صواب، اإذ مل يكن والد ال�صاعر يومًا ما 

حاكمًا لرام اهلل، بل كان حاكمًا للرملة)3(. 

تر�ّصح كمال نا�صر يف �صنة 1956م با�صم حزب البعث لالنتخابات   
النيابية الأردنية، فاأحرز جناحًا باأغلبية كبرية يف اأ�صوات الناخبني، من 
العقائدي،  املنا�صل  اإليه  يطمح  ما  اأق�صى  هي  حرة،  انتخابات  خالل 
ليتمكن من رفع �صوته والرتويج ملبادئه وعن كيفية جناحه قال: »و�صلت 
اإىل مقعد النيابة لهثًا ومتعبًا، ولكن ب�صرف وبعد ن�صال وطني دام �صنوات 
طويلة، فلقد كان للن�صال الوطني طعم يف تلك الأيام...وكان الطريق اإىل 
الربملان بعد �صنوات طويلة من التعب وال�صرب وال�صجون املختلفة التي مّر 
ون�صاط  ذا ح�صور  كان  ولأنه  الفرتة«)4(،  تلك  بلدنا يف  اأحرار  بها معظم 
اخلارجية،  ال�صوؤون  جلنة  يف  ع�صوًا  املجل�س  اأع�صاء  انتخبه  دائمني، 
وع�صوًا يف جلنة الالجئني، وغري ذلك، واأثارت اإجنازات احلكومة وجمل�س 
الربيطانية،  الأردنية  املعاهدة  اإلغاء  وبخا�صة  ال�صتعمار،  ثائرة  والنواب 
اإذ بعد فرتة وجيزة من انتخابه ع�صوًا يف جمل�س النواب الأردين، األغت 

)1( ما سبق: )ص29(

)2( رضا الطويل: كامل نارص، صوتان وجرح واحد. )ص22-21(

)3(    مقابلة مع الصيديل/ موىس علوش، وهو من بلدة بري زيت، ومن املهتمني بأنسابها وتراثها األديب   

        والشفوي، وقد ألّف كتباً يف ذلك.  

)4( كامل نارص: مذكرات الجئ سيايس-شؤون فلسطينية-بريوت-ع44-نيسان 1975م. )ص24(
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جلنة  طلبت  اأن  بعد  الربيطانية،  الأردنية  املعاهدة  اجلديدة  احلكومة 
�صجني  بني  املجل�س  نواب  فاأ�صبح  ذلك،  اخلارجية من احلكومة  ال�صوؤون 
م �صفوف املتظاهرين هاتفًا �صد �صيا�صة  وطريد، وقبل ذلك راأيناه يتقدَّ
واأ�صدقاوؤه  فقرر  عدة،  مرات  اغتياله  ال�صلطات  حاولت  لذلك  الدولة؛ 
الختفاء يف بلدته )بري زيت(، وعندما علمت ال�صلطات حا�صرت البلدة 
مرات عدة، لكنها ف�صلت يف القب�س عليه، بالرغم من اأن اجلي�س كان على 
قاب قو�صني اأو اأدنى منه، فكرَّ راجعًا )بخفي حنني(، ثم قرر التخفيف عن 

اأهل قريته برحيله اإىل نابل�س، ثم اإىل �صوريا �صنة 1958م.

فل�صطني  اأر�س  من  تبقى  ما  ال�صهيوين  الكيان  احتل  وعندما   
يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة يف �صنة 1967م، �صعر كمال باأن الهزمية 
ر�صا�صة مزقت �صرايني ج�صده، وحاول اأن يهرب من عيون الأطفال التي 
طاردته، ولكنه مل ي�صتطع ذلك، فاتخذ قرارًا مع خم�صة من رفاقه مبوا�صلة 
�صد  امل�صلحة  العمليات  بقيام  فوجىء  وقد  ال�صلبي«،  »الكفاح  �صّموه  ما 
الحتالل ال�صهيوين يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، التي مل يكن يعرف 
عن اأ�صحابها �صيئًا، فقال يف ذلك: »كانت هي املرة الأوىل التي اأ�صمع فيها 
»ووجدت  اأي�صًا:  وقال  املحتل«)1(،  الوطـن  داخـل  امل�صلح  التنظيم  بوجود 
حول  النظر  وجهات  بع�س  واأناق�س  اأحتّدث  الواقع،  الأمر  اأمام  نف�صي 
املو�صوع، فقد كنت اأميل اإىل الرتّيث وال�صتعداد، وخا�صة فقد كنت اأمل�س 
واأحاول تفّهم نف�صية ال�صعب بعد الحتالل مبا�صرة، وردود الفعل املختلفة 
ل اأن  للعنف الثوري، الذي كان العدو يقابله بال�صحق والذبح، وكنت اأف�صنِّ
تنّظم البالد للمقاومة ال�صلبية كما ن�صحنا بع�س اأ�صدقائنا التقدميني من 

اأبناء الأر�س املحتلة، ثم نعود اإىل ت�صعيد الكفاح بال�صالح«)2(. 

م لها ناجي علّوش-املؤسسة العربية للدراسات-بريوت- ها وقدَّ )1( كامل نارص: اآلثار النرثية-أعدَّ

      ط1-1974م. )ص255(

)2( ما سبق: )ص255( 
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بو�صفه  بها  اآمن  التي  ال�صلبية  املقاومة  �صيا�صة  اأن  كمال  اأدرك   
رجل �صيا�صة غري جمدية، ول ت�صتعيد اأوطانًا حمتلة، فكان هذا در�صًا مهمًا 
من الدرو�س التي تعلَّمها اأثناء ن�صاله يف مرحلة من مراحل حياته، وكان 
تلقاه  ال�صاأن قد  وت�صربته روحه يف هذا  نف�صه،  الذي وعته  الآخر  الدر�س 
من ثالثة اأ�صخا�س من داخل فل�صطني املحتلة �صنة 1948م، عندما اجتمع 
بهم يف منـزل اأحد اأ�صدقائه مبدينة رام اهلل، لالإجابة عن الأ�صئلة التي 
كانت تراود ال�صباب الفل�صطيني اآنذاك ومنها: ماذا نفعل؟، وكيف؟ فقد 
ا�صتطاع اأن يتعرف من خالل هوؤلء الأ�صدقاء على طبيعة العدو، و�صفاته، 
وطريقة تفكريه، وبداأ يدرك �صرورة اأن يتعلَّم لي�صتطيع الدفاع عن وطنه، 
املغت�صبة، ويف هذا يقول: »واكت�صفت عرب هذه  اأر�صه  اأعدائه من  وطرد 
ال�صاعات الأوىل، اأن حب الوطن وحده مهما عمق وكرب يف النف�س ل يكفي 
مطلقًا لتحقيق الن�صر، واإمنا املطلوب ويف مثل ق�صيتنا املعقدة ال�صائكة، 
واأمام هذا اخل�صم ال�صتعماري ال�صتيطاين، اأن نتـزود باملعرفة، معرفته، 
النا�س ومن ميثلون  وفهمه، ودرا�صته، ما�صيًا وحا�صرًا... وحدهم هوؤلء 
لن  اإ�صرائيل  واأن  ينتهي،  لن  الحتالل  باأن  يعرفون  1948م،  عرب  من 
فهل  جدًا،  قا�صية  وب�صروط  ب�صروط  اإل  تهزم  لن  اإ�صرائيل  واأن  تخرج، 
هذه ال�صروط متوفرة؟، اإين اأت�صاءل ومل مي�س على الحتالل �صوى �صهر 
ون�صف ال�صهر، ولقد بداأت من خالل املعركة اأدرك بع�س احلقيقة التي 
راأيته  ما  كل  ومن خالل  جل�صات،  تبعها من  وما  اجلل�صة  من خالل هذه 

و�صاهدته ومار�صته«)1(.  

وهكذا كانت نك�صة حزيران ونتائجها �صنة 1967م جرحًا نازفًا   
لت عالمة ماأ�صاوية  يف قلب العروبة مل يندمل حتى هذا الوقت، وقد �صكَّ
فارقة يف نفو�س الأمة و�صبابها املنا�صل، اأدرك بعدها كمال نا�صر حقيقة 
لكن  احلما�صية،  والت�صريحات  امللتهبة،  البيانات  ه�صا�صة  وهي  فاجعة، 

)1( ماسبق: )ص208(
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�صلطات الحتالل ال�صهيوين مل متهله كثريًا للعمل الن�صايل داخل الأر�س 
املحتلة، اإذ �صرعان ما اأعتقلته ال�صرطة ال�صهيونية مع زميله اإبراهيم بكر 
يف 1967/12/23م، واأبعدتهما اإىل الأردن، وهناك اأ�صبح ع�صوًا يف جلنة 

اإنقاذ القد�س. 

ال�صحفـي       
               

بعد اأن اأنهى كمال نا�صر درا�صته اجلامعية �صنة 1945م، عاد اإىل   
اأر�س الوطن، فعمل يف التدري�س، وبداأ يكتب يف �صحيفة )الوحدة(، التي 
كانت من اأكرث ال�صحف انت�صارًا يف ذلك الوقت، وجعل العمل يف ال�صحافة 
مهنة له، يعربنِّ من خاللها عن اأفكاره الوطنية، وتوجهاته القومية، ومبادئه 
الإن�صانية املناه�صة لال�صتعمار، والداعية اإىل احلرية والعدالة وامل�صاواة، 
خا�س  وقد  ال�صحيفة،  حترير  هيئة  يف  ع�صوًا  كمال  اأ�صبح  ما  و�صرعان 
كمال معركة حادة على �صفحاتها مع ال�صاعر الكبري عبد الرحيم حممود 
الذي كان يكتب ل�صحيفة )احلرية( يف يافا، حول مفهوم ال�صعر، وعندما 
�صديقني  املطاف  بهما  انتهى  القد�س،  يف  الزمن  من  فرتة  بعد  التقيا 

حميمني)1(.   

مل يكن كمال نا�صر ير�صى بالكتابة ل�صحيفة واحدة، فقد كان يف   
الوقت نف�صه يكتب لكثري من ال�صحف اليومية يف فل�صطني، ويف مو�صوعات 
كم�صروع  عاتقه  على  اأخذه  الذي  ال�صيا�صي  املو�صوع  واأهمها  متعددة، 
تنويري، يوقظ فيه احل�س الوطني لدى ال�صعب الفل�صطيني، ويحّر�صه على 
الثورة، ويك�صف خمططات ال�صتعمار الربيطاين، لذلك كتب يف �صحف: 
الوحدة، وفل�صطني، والدفاع، وغريها. كذلك عمل كمال نا�صر �صكرتريًا 
ل�صحيفة )فل�صطني( اليومية، واأ�صدر مع زميله عبد اهلل الرمياوي جريدة 

)1( انظر د. شهناز إستيتية: كامل نارص، حياته وشعره. )ص54(
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الغربية،  ال�صفة  البعث يف  بل�صان حزب  الناطقة  )البعث( �صنة 1950م، 
ثم �صارك يف تاأ�صي�س جملة )اجليل اجلديد(، كما اأ�ص�س جملة )فل�صطني 
الثورة(، وتوىل من�صب رئي�س التحرير منذ اإ�صدارها يف يونيو/حزيران 

�صنة 1972م حتى تاريخ اغتياله. 
 

اجلانبني  بني  املفاو�صات  وقائع  ال�صحفي  نا�صر  كمال  غّطى   
الهدنة  جلنة  طلبت  حني  1948م،  �صنة  اأواخر  يف  والإ�صرائيلي  الأردين 
الت�صدد  مدى  املفاو�صات  اأظهرت  حيث  ذلك،  الطرفني  من  امل�صرتكة 
ال�صعب  بحقوق  العرتاف  وعدم  فل�صطني،  اأر�س  ب�صرقة  ال�صهيوين 
احلدود  على  املفاو�صات  من  جل�صة  انتهاء  وبعد  امل�صروعة،  الفل�صطيني 
يف منطقة طولكرم-قلقيلية، حلق كمال نا�صر برئي�س الوفد الإ�صرائيلي 
الداخل،  يف  املهزلة  اإىل  ا�صتمعت  لقد  له:  وقال  ديان(،  )مو�صي  اآنذاك 
اأ�صعاف  وتزيد  خطرية،  اإنها  الإجراءات،  هذه  مثل  تتم  ل  باأن  واأن�صح 
وكان  جديد،  من  النار  و�صت�صعل  التق�صيم،  قرار  يف  هو  ما  على  اأ�صعاف 
يق�صد ما انتهت اإليه املفاو�صات من ت�صليم املثلث الفل�صطيني لل�صهاينة، 

فاأجابه »ديان« قائاًل: هذه احلرب، و�صوف تن�صون، نحن نعرفكم)1(.  

اجلزائر  ثوار  م�صاركة  اإىل  نا�صر  كمال  نف�س  تاقت  وعندما   
همومهم الثورية �صنة 1960م، طلب من الأ�صتاذ مي�صيل عفلق م�صاعدته 
يف هذا ال�صاأن، حيث اأر�صل ر�صالة اإىل اأحد اأ�صدقائه يف اجلزائر ويدعى 
ال�صيد/عبد احلميد، يطلب منه م�صاعدة كمال نا�صر لتاأدية واجبه نحو 
عالية،  فنية  ومواهب  ن�صالية،  روح  من  به  ميتاز  ملا  اجلزائر،  يف  الثورة 
وعندما و�صل اإىل اجلزائر، نقل �صورة الثورة وحقائقها وانت�صاراتها اإىل 

ال�صحف امل�صرية والفل�صطينية واللبنانية)2(. 

)1( انظر كامل نارص: اآلثار النرثية. )ص239(  

)2( انظر د. شهناز إستيتية: كامل نارص، حياته وشعره. )ص77(
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   حـزب البعـث   
موؤمتره  بانعقاد  ر�صميًا  ال�صرتاكي  العربي  البعث  حزب  تاأ�ص�س   
الوحدة  �صعارات  رافعًا  1947م،  اإبريل/ني�صان  من  ال�صابع  يف  الأول 
اأرجاء  يف  احلزب  مبادئ  انت�صرت  ما  و�صرعان  وال�صرتاكية،  واحلرية 
�صنة  يف  احلزب  �صفوف  اإىل  نا�صر  كمال  انت�صب  وقد  العربي.  الوطن 
الوطن  وتاألقه يف  الروايات، حيث كان للحزب بريقه  اأرجح  1952م على 
ال�صتعمار،  من  العربية  الأمة  ومنقذ  النجاة،  قارب  باعتباره  العربي، 
وحمرر فل�صطني، ف�صاًل عن �صعاره الرباق يف الوحدة وال�صرتاكية، وقد 
والعدالة  للحرية  التائق  العربي  ال�صباب  اأحالم  من  حلمًا  كله  هذا  �صّكل 
الجتماعية...اإلخ، وكان كمال نا�صر اأحد هوؤلء ال�صباب الذين اآمنوا اأي�صًا 
ب�صرورة الن�صال اجلماهريي املنّظم؛ لذلك راأيناه يوؤ�ص�س مع زمالئه اأول 
تنظيم حلزب البعث يف فل�صطني مبدينة رام اهلل، لأنه اآمن اأن التنظيمات 
العربي اجلديد، وتوعيته على وجوده  العقائدية مفيدة يف تربية املجتمع 
ظل  يف  ال�صتعمار  ملكافحة  �صرورة  التنظيم  وهذا  الإن�صانية،  ور�صالته 

�صعارات �صادقة ثورية، ت�صتهدف حترير الأمة العربية وا�صتقاللها)1(. 

وعندما طاردته ال�صلطات الأردنية مل يجد مفرًا من ال�صفر اإىل   
دم�صق، التي اأقام فيها �صنتني زمن الوحدة، ثم انتقل اإىل القاهرة لجئًا 
التقدير جلهده  النا�صر و�صام  الرئي�س جمال عبد  �صيا�صيًا، وهناك قلَّده 
ثورة  قيام  حتى  م�صر  يف  وبقي  القومية،  الق�صايا  ن�صرة  يف  املخل�س 
مقاليد  البعث  ت�صّلم حزب  وبعد  1963م،  �صنة  والعراق  �صوريا  البعث يف 
فيها  وبقي  للقيام مبهام حزبية،  دم�صق  اإىل  ا�صتدعي  �صوريا  ال�صلطة يف 
حتى �صنة 1965م، ثم غادرها اإىل بلدته بعد �صدور عفو عام �صمل كثريًا 
اإىل دم�صق �صنة 1966م، لكنه �صرعان  اآنذاك، ثم �صافر  ال�صيا�صيني  من 

)1( انظر سهيل سليامن: كامل نارص، الشاعر واألديب. )ص61(
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ما مت اعتقاله بعد انق�صام حزب البعث على نف�صه، حيث وقف مع القيادة 
ذات  اإ�صالح  وحاول  عفلق،  مي�صيل  »الأ�صتاذ«  بقيادة  للحزب  ال�صرعية 

البني. 

لقد كانت جتربة كمال نا�صر مع حزب البعث جتربة ثرّية على   
�صعفها،  من  لالأمة  منقذًا  احلزب  هذا  من  اتخذ  حيث  عدة،  م�صتويات 
احلزب  رفع  اأن  بعد  الحتالل،  براثن  من  وحتريرها  توحيدها  يف  واأماًل 
ثالوثه الإن�صاين يف الوحدة، واحلرية، وال�صرتاكية، مما جذب اإليه جموع 
اأر�س  على  �صعاراته  حتقيق  يف  الأول  يحدوهم  اآنذاك،  العربي  ال�صباب 
الواقع، وبخا�صة بعد نكبة فل�صطني، التي مل ت�صتطع احلكومات العربية اأن 
تفعل حيالها �صيئًا، فكان البعث �صفينة النجاة، اأو الأمل املن�صود يف فرتة 
ال�صواد من تاريخ الأمة؛ لذلك تغّنى كمال نا�صر يف ق�صائد عدة  حالكة 
اإحدى ق�صائده يف الذكرى  ال�صابقة يف  بحزب البعث، وعّبـر عن املعاين 

ال�صابعة ع�صرة مليالد حزب البعث العربي ال�صرتاكي. يقول: 

الّدرب والظلمـــــــة الرعنـــاء تغ�صـــاه        وال�صعب �صّل على التاريخ م�صـــراه
يلّج يف الّتيـــه، والأوهـــام تنه�صـــــــــــه        كاأمنــــــــــا الّتيـــه، معقـــود بدنيـاه 
يزجي ال�صحايا على �صاح الفدا �صرفاً        ولي�س يجديــه فـي العليا �صحاياه 
كيــف ال�صبيــل اإىل التاريـــخ نبعثــــــه        حّيـــًا، نعيـــــــد اإلــى التاريـخ معناه 
اأيـــــــن الطريـــــق اإىل اآفـــاق وحدتنا        تــــرّد للكبــــــــــر مّنـــا مــا فقدنـــاه 
تّطلــع ال�صعــب فـي اأعمــــــاق حريتـــه        م�صتنه�صــًا مـن ركام الدهر ذكــراه 
م�صتنفـــرًا مـــن حنايـــاه طالئعـــــــــــه        فـي حومة البعـث، يلقاها وتلقـاه! 

ِومـْن َتطّلعـــه عبــر الدجى �صطعــــــت          عقيـدة البعــث حتميــه وترعاه)1( 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص129-128(
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ذلك،  بعد  قلياًل  يفرت  البعث  حلزب  احلما�س  هذا  جند  لكننا   
نظمها  التي  الأ�صيل«،  الأ�صيل  البعث  »و�صيبقى  ق�صيدته  يف  ن�صت�صف  اإذ 

مبنا�صبة الذكرى الثامنة ع�صرة مليالد احلزب. يقول:  

د للبعـــــــث واأ�صـــــــــدو فــــــي عيــــــده واأطيـــل؟  اأحتبـّـــــون اأن اأغــــــرِّ
بني جنبيه فاحتواين الذبول           لي�س عندي فقد �صفحت �صبابي  
مـن ترانــي وما ع�صاين اأقول؟           �صوهت غربـة املقايـي�س روحـــي  
يـاع هزيل  وجنــــــاح علــى ال�صّ          اأنـــا ظــــل بيـــن الظــالل يتـيـــم  
غربتــي فـي الوجــود يعرفهـا اللـــه ويـــدري ال�صكــاة دمعـي البخيـل 

         طـال يف حماأة ال�صيـــاع بقـائـــي          اأذن البيـــن وا�صتحـق الرحيـل)1(  

تنبني الأبيات ال�صابقة على ا�صتجالء الت�صّوه الروحي،  واأ�صباب   
عميق  اإح�صا�س  على  الدالة  ال�صاعر،  على  املدمرة  ونتائجها  الغربة، 
ال�صباب  اآمال  معقد  كان  الذي  البعث،  حزب  يف  الأمل  وخيبة  باملرارة، 
وطموحاتهم بدعوته اإىل الوحدة، واحلرية،  وال�صرتاكية، بعد اأن �صقط 
والعراق  �صوريا  حكم  بعد  للحزب  حقيقية  جتربة  اأول  عند  ال�صعار  هذا 
نف�صه  وان�صقاقه على  قبل ذلك،  اأقطابه  تناحر  �صنة 1963م، ف�صاًل عن 
�صنة 1959م، فتبدد بذلك حلم الوحدة العربية، وتفكك عراها بني م�صر 
و�صوريا، وعدم قدرته على قهر ال�صتعمار وا�صتعادة فل�صطني، ويعدُّ هذا 
اإىل  »مفتقرًا  املجتمع  فيه  ي�صبح  املعايري«  »تال�صي  مظاهر  من  مظهرًا 
التي  معايريه  اأن  اأو  الأفراد،  �صلوك  ل�صبط  املطلوبة  الجتماعية  املعايري 
كانت تتمتع باحرتام اأع�صائه مل تعد ت�صتاأثر بذلك الحرتام، الأمر الذي 

يفقدها �صيطرتها على ال�صلوك«)2(.

)1( ما سبق: )ص139( 

)2( قيس النوري: االغرتاب-مجلة عامل الفكر-الكويت-مج10-ع1-1979م. )ص16(
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انقالب  اإثر  ال�صلطة  مقاليد  على  القطرية  القيادة  وب�صيطرة   
النقالبات  لأ�صلوب  رف�صه  عن  كمال  عربَّ  1966م،  �صنة  يف  ع�صكري 
الع�صكرية، مما اأزعج احلكام اجلدد، فتم القب�س عليه، واأثناء نقله اإىل 
الإن�صان  عن  ب�صعره  ترتمن  املغنيات  اإحدى  �صمع  ال�صوري،  ة«  »املزَّ �صجن 
مت  �صجنه،  يف  الطعام  عن  اأ�صرب  وعندما  الإذاعة،  حمطة  يف  وحريته 
فت�صلَّق  الهرب،  فر�صة  له  لحت  وهناك  للعالج،  امل�صت�صفى  اإىل  حتويله 
موا�صري البناء، واجته اإىل ال�صاحة فال�صور اخلارجي، ثم ال�صري حرًا طليقًا 
يف �صوارع دم�صق، وقرر مغادرة �صوريا باأ�صرع وقت ممكن قبل اأن تعرث عليه 
ال�صلطات من جديد، فتكون حمطته التالية )لبنان( التي ي�صلها �صرًا اأو 
واللبنانية،  ال�صورية  املخابرات  اأ�صبح مطاردًا من  لذلك  ونتيجة  تهريبًا، 
املجبول  وهو  ذلك  له  اأّنى  ولكن  للراحة،  طلبًا  باري�س  اإىل  ال�صفر  فقرر 
برتاب وطنه، وامللتزم بالدفاع عن حترر ال�صعوب امل�صطهدة وا�صتقاللها، 
لهذا عدَّ باري�س منفى جديدًا، وقد �صّور ذلك يف �صعره، ثم قرر العودة يف 

اأواخر �صنة 1966م اإىل مالذه )بري زيت(. 

ح�صب  نا�صر  كمال  بعثية  عن  �صليمان  �صهيل  الباحث  ويت�صاءل   
اأن  اإنه كع�صو كان يتعني عليه  ال�صائد، ثم يجيب بقوله:  املفهوم احلزبي 
يكون يف مرتبة معينة ينا�صل من خاللها على اأ�صا�س الت�صل�صل التنظيمي 
مل  اأنه  اأكد  الطريف  البعثي  النموذج  هذا  عرف  من  كل  ولكن  املتداول. 
يكن من�صبطًا ك�صائر الرفاق، ومل يتقيد بقيد حزبي قط، ول تف�صله عن 
مرتبات حزبية اأدنى اأو اأعلى اأية فوا�صل. كان ذا عالقات ح�صنة مع �صغار 
احلزبيني يثقفهم بب�صمته امل�صجعة، وبفكرته الدافعة اإىل التفاوؤل الدائم. 
موؤ�ص�س  اإىل  و�صوًل  القياديني،  كبار  مع  املبا�صرة  عالقاته  كانت  وهكذا 
احلزب )مي�صيل عفلق(. يعترب نف�صه كما يعتربونه �صاعر احلزب، يتخطى 

احلواجز الرتيبة، ويقيم عالقات موؤثرة مع اجلميع)1(. 

)1( سهيل سليامن: كامل نارص، الشاعر واألديب. )ص62(                            
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منظمـة التحرير الفل�صطينية 

ان�صم كمال نا�صر اإىل �صفوف الثورة الفل�صطينية �صنة 1969م،   
جلنة  اأول  يف  ع�صوًا  نف�صها  ال�صنة  من  فرباير/�صباط  �صهر  يف  وانتخب 
التوجيه  دائرة  رئا�صة  وتوىل  واأ�ص�س  عرفات،  يا�صر  بقيادة  تنفيذية 
اأيديولوجيا  بتاأثري من  روؤيا قومية  الأول وفق  اليوم  والإعالم، وعمل منذ 
حزب البعث، التي �صكلت مف�صاًل مهمًا من مفا�صل حياته ال�صيا�صية، فقد 
التحرير  وحركة  الفل�صطينية،  الثورة  بني  القائم  الرتباط  »اأن  يرى  كان 
ثورية  رفقة  اأو  حتالفي  ارتباط  جمرد  من  اأعمق  هو  العربي،  الوطني 
لتيارين متوازيني«)1(، كما اأننا �صنجد هذا البعد القومي متجليًا بو�صوح يف 
مقالته يف جملة فل�صطني الثورة، ف�صاًل عن الدعوة اإىل وحدة الف�صائل 
ب من زمالئه يف  الفل�صطينية، ونتيجة لهذا كله، ولأ�صباب كثرية اأخرى، ُلقنِّ

منظمة التحرير بلقب »ال�صمري«. 

منها:  كثرية  باأعمال  القيام  التحرير  منظمة  قيادة  اإليه  اأوكلت   
اإقناع بابا الفاتيكان بحق ال�صعب الفل�صطيني يف القد�س ال�صريف، و�صارك 
اأجل فل�صطني، وجنح يف توحيد �صوت  يف الندوة العاملية للم�صيحيني من 
واحد،  �صوت  الفل�صطينية  للف�صائل  واأ�صبح  املوحد(،  )الإعالم  الثورة 
الفل�صطينيني وت�صكيله،  الكّتاب وال�صحفيني  تاأ�صي�س احتاد  واأ�صرف على 
اأيلول الأ�صود التي نفذت  اأن منظمة  واأعلن موقفًا مثريًا لالهتمام مفاده 
اأفرزتها  عملية ميونخ �صد الريا�صيني ال�صهاينة �صيف 1972م، ظاهرة 
وبالتايل  اأخريًا،  الأردن  يف  الفل�صطيني  بال�صعب  ع�صفت  التي  الأحداث 
رف�س  اأعلن  كما  الظاهرة،  هذه  تتفهم  اأن  اإل  التحرير  ملنظمة  ميكن  ل 
املقاومة اإقامة دولة فل�صطينية يف ال�صفة الغربية، واأن فكرة هذه املحمية 

)1( محمد حامدة: كامل نارص شاعراً ومناضالً-دار األسوار-عكا-ط2-1985م. )ص29(
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جرمية �صنقطع يد كل من يجروؤ على تنفيذها)1(، واأ�ص�س جملة فل�صطني 
الثورة، حيث كان يرى اأن »الثورة بدون فكر هي جمموعة من الع�صابات، 
ول بد اأن يكون هناك فكر موّحد حتى تكون ثورة موّحدة، واملجلة هي فكر 

الثورة«)2(.   

وبقي كمال نا�صر يعمل يف اأجهزة منظمة التحرير الفل�صطينية،   
اإىل  وكرامة،  بحرية  العي�س  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  حقوق  عن  مدافعًا 
والأدباء  املفكرين  اغتيال  قررت  التي  ال�صهيونية،  الغدر  يد  اغتالته  اأن 
وال�صيا�صيني الفل�صطينيني البارزين، فقد اغتالت الأديب واملنا�صل الكبري 
غ�صان كنفاين يف الثامن من يوليو/متوز 1972م يف بريوت، بو�صع عبوة 
نا�صفة يف �صيارته، وها هي تنفذ عملية دنيئة اأخرى فجر الثالثاء العا�صر 
من اإبريل/ني�صان 1973م، تودي بحياة الأديب واملنا�صل كمال نا�صر يف 
اآخر  اإنه كان يكتب  �صارع )الفردان( حيث كان ي�صكن يف بريوت، ويقال 
مقالة له عن »حرية اجلوا�صي�س يف لبنان«، » فاألقى بالقلم و�صهر م�صد�صه 
ملواجهة املعتدين فزادوا من غزارة اإطالق النريان اأثناء اقتحامهم ال�صقة 
لإنهاء مقاومته، وعندما �صقط اأطلقوا ع�صر ر�صا�صات على فمه، لإ�صكات 
ال�صوت الذي كان يف�صح عن�صريتهم وجرائمهم، ثم مّدوا يديه على �صكل 
بال�صلب«)3(.  ال�صهاينة  اإرادة  يقاوم  ينذرون كل م�صيحي  وكاأنهم  �صليب 
كمال عدوان، وحممد  املنا�صلني:  نف�صها  الليلة  الغدر يف  يد  اغتالت  كما 
اهلل،  بف�صل  تطوى  لن  الفل�صطيني  الن�صال  �صفحة  لكن  النجار.  يو�صف 
و�صتبقى هذه البقعة املقّد�صة تزخر باحلياة والرف�س واملقاومة لالحتالل 

الذي ي�صرق احلياة، وي�صتمرئ الولوغ يف الدم الفل�صطيني.  

)1( نقالً عن سهيل سليامن: كامل نارص، الشاعر واألديب. )ص71(  

)2( نقالً عن د. شهناز إستيتية: كامل نارص، حياته وشعره. )ص106(

)3( ماسبق: )ص114-113(
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اأعمالــه الأدبية

اأ�صدر كمال نا�صر ديوانه »جراح تغّنـي« عن دار الطليعة يف عام   
1960م، بالرغم من اأنه بداأ نظم ال�صعر وهو يف الثانية ع�صرة من عمره، 
وبذلك بقيت ق�صائده متناثرة يف ال�صحف واملجالت حتى جمعها وقّدم 
ال�صعرية«،  الآثار  نا�صر،  »كمال  عنوان  الدكتور/اإح�صان عبا�س حتت  لها 
للدرا�صات والن�صر يف بريوت عام 1974م،  العربية  املوؤ�ص�صة  �صدرت عن 

كما اأ�صدر ناجي عّلو�س يف الوقت نف�صه »الآثار النرثية«.  

1- الآثار ال�صعرية )1974م(             
- بواكيـر )من �صعر ال�صبا الأول( 

- خيمة يف وجه الأعا�صري 
- اأن�صودة احلقد 

- جراح تغني  
- اأغنية النهاية  

2- الآثار النثـرية )1974م( 
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الفصـل الثـاني

تجّليات الوطـن والثـورة
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متهيــد
لت اأحداث النكبة الفل�صطينية �صنة 1948م، وما تالها من  �صكَّ  
عربية  واأرا�س  التاريخية  فل�صطني  باحتالل  1967م  �صنة  فاجعة  اأحداث 
املاأ�صاة  تلك  عن  للتعبري  ال�صعري،  لال�صتقطاب  مركزًا  لت  �صكَّ اأخرى، 
ودخلت  ووطنه،  اأر�صه  من  باأكمله  �صعب  ت�صريد  اإىل  اأدت  التي  الإن�صانية 
نا�صر- كمال  -ومنهم  ال�صعراء  فرفع  اجلمعية،  الذاكرة  تالفيف  يف 
له،  امل�صاندة  الغربية  والإمربيالية  ال�صهيوين  الحتالل  على  الثورة  لواء 
لروؤيا حتري�صية �صد  توؤ�ص�س  بعرقهم ودمهم،  فاأبدعوا ق�صائد ممتزجة 
الوطن  نف�صه  الوقت  يف  وت�صتح�صر  بالإن�صان،  الوح�صي  والتنكيل  الإبادة 
بو�صفه نواة حية، تنمو يف كل اأماكن النفي داخل الوطن وخارجه؛ وبذلك 

اأ�صبح ال�صعر �صجاًل اإبداعيًا ل�صياغة الذاكرة الفل�صطينية. 

منذ  نا�صر  كمال  لل�صاعر  والقومي  الوطني  الوعي  تفتح  لقد   
التحاقه  ثم  ثورة 1936م،  الطلبة يف  �صارك يف مظاهرات  طفولته، حني 
عامله  يقيم  اأن  وا�صتطاع  الفل�صطينية،  والثورة  البعث،  حزب  ب�صفوف 
ال�صعري على اأ�صا�س من ذلك، متخذًا من الوطن �صورة مثالية ت�صكن يف 
حنايا الروح، وتر�صم ملدنه وقراه خارطة �صعرية بعد اأن فقدها جغرافيًا، 
و�صكنها غرباء قدموا من اأنحاء العامل، فكان ذلك ت�صويرًا ل�صفر النكبة 
الفل�صطيني،  الإن�صان  حياة  على  املدمرة  لآثارهما  وا�صتجالء  والنك�صة، 
الذي توّجب عليه الدفاع عن هويته الوطنية، وكينونته القومية والإن�صانية، 
جعلها  مما  ال�صهيد،  وتقدي�س  الفدائي،  ومتجيد  الثورات،  منا�صرة  يف 
اإرها�صًا من ال�صاعر باإبداع واقع جديد، يلّم الفل�صطيني فيه �صتات نف�صه، 

واأ�صالء وطنه، لينجز عودته اإىل وطن الروح)1(. 

)1( نرش هذا البحث يف مجلة )دراسات( للعلوم اإلنسانية واالجتامعية-الجامعة األردنية-مج36-ع1-2009م.
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اأ�صـالء الـوطـن  
    

وعد  منذ  الدامية  اأحداثها  وت�صل�صل  فل�صطني  ماأ�صاة  اأن  �صك  ل   
)بلفور( �صنة 1917م، و�صوًل اإىل النكبة �صنة 1948م، قد حفرت عميقًا يف 
قلب العروبة ونفو�س اأبنائها واأدبائها املخل�صني، ومنهم كمال نا�صر الذي 
�صارك يف مظاهرات عدة �صد الحتالل الربيطاين يف �صباه �صنة 1936م، 
وترجم م�صاركاته الوطنية يف ق�صائد �صعرية، ت�صيء نف�صه وواقعه الذي 
ف عن ماآ�ٍس اإن�صانية، وخيانات ع�صكرية، وف�صائح �صيا�صية، ت�صتنكرها  تك�صَّ
»يواجه  وال�صاعر  الإن�صان  نا�صر  كمال  بداأ  وبهذا  العقل؛  وياأباها  النف�س 
املاأ�صاة احلقيقية، وت�صّبع �صغريًا مبا �صمع وراأى ووعى من حوادث الظلم 
اأر�صه، واأح�س باملوؤامرة  باأكمله ب�صياع  والغت�صاب، واأح�س �صياع �صعب 
التي  م�صرياتهم  الغا�صبني  ي�صارك  بداأ  يومها  ومن  �صده،  حتاك  التي 
ـرون فيها عن غ�صبهم... ويف اإحـدى تلك التحركات قـاد كمال اإخوته  يعبنِّ
ال�صغار يف تظاهرة تعبريًا عن �صخطهم وا�صتنكارهم لتهويد فل�صطني«)1(، 
فكانت ق�صيدة »فل�صطني الأبّيـة« من بواكري الق�صائد املهمة يف م�صريته 
ال�صعرية يف الثورة الفل�صطينية الكربى �صنة 1936م؛ لأنه �صّور فيها متزق 
والطغيان  الربيطاين،  الظلم  ب�صال�صل  مقيدًا  اأ�صريًا  و�صقوطه  الوطن، 
ال�صهيوين، ويظهر من خالل ذلك نف�س �صبي غرير مل يتمر�س بعد على 
التي ت�صطرب حوله  امل�صتويني الفكري وال�صيا�صي، ومل ت�صقله الأحداث 
من هنا وهناك، وت�صنع م�صريه كفرد فل�صطيني �صيجد نف�صه يف امل�صتقبل 

القريب خارج حدود التاريخ واجلغرافيا، اأي خارج حدود الوطن. يقول:
 هــذي فل�صطيـــــــــــن الأِبّيـــــة فــي ال�صال�صــل والقيــود 
يق�صي بها اخل�صـم العنيـــــــــــــد ولي�س تنفعهـا اجلهود

ت بهـــــــــا عـيـــــــن اجلبــــــــان وكـــل نـّمـام ح�صــود  قـــرَّ

)1( د. شهناز إستيتيه: كامل نارص، حياته وشعره. )ص44(
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مـا بيــــن ظلــــــــم الإجنليـز، وبيــن طغيــــــــــان اليهـود
يـا مكدونالـــــــد تـــــــــــــرى تنا�صيـــــت املــودة والعهـود 
اأيـام كنـــــــــت لنـا احلليـف وكنــــــت ذا اخلـــــل الودود 
ل بـــّد للتاريـــــــــــخ يومــــــــــــًا اأن يعــــــــــود واأن ي�صـود 
يا دولـة التيم�س اأبعـدي عّنــــــــا اأذى ال�صعـب الطريـد 
ودعـــــــــي العـروبــــــــــة ت�صتــرد ذخائـر املجـد التليـد 

فيقــــــــال �صــاد الإجنليـــــــز بعدلهـــم ل بالوعيــد)1(    

تنبني الأبيات على ثالثة حماور تعبريية، تتحلَّق حولها الدللت،   
وروؤياه  املقيدة،  والقافية  الإن�صائية،  لالأ�صاليب  ال�صاعر  توظيف  تتمثل يف 
الأول  املحور  فاأما  اليهودي.  الإجنليزي  الفل�صطيني  الثالوث  بني  للعالقة 
فريتكز على اأ�صلوبي النداء والأمر يف قوله »يا مكدونالد -يادولة التيم�س-
اأبعدي-دعي«، التي تك�صف عن انفتاح على اخلارج دال على الإغراء يف 
اأ�صلوب النداء، ودال على الدعاء والعون والت�صرع يف اأ�صلوب الأمر، ولعل 
»م�صاألة«)2(؛  عليه  فاأطلق  وتذلل  ا�صتجداء  من  فيه  ما  اأح�س  فار�س  ابن 
وبذلك تنبئ الأ�صاليب الإن�صائية عن �صذاجة ال�صبي/ال�صاعر اآنذاك يف 
طلبه حتقيق العدل ممن �صرق الأر�س اأ�صاًل، واأ�صدر وعد )بلفور( لليهود، 
ل هجرتهم بالآلف اإىل فل�صطني، وهذا كله بالرغم من و�صفه لهم يف  و�صهَّ
الن�صر، ل�صرتداد املجد  يلتم�س منهم  اأنه عاد  اإل  بالظلم،  الرابع  البيت 
اأن ال�صاعر ي�صعى اإىل حتقيق العدل، وحتقيق  التليد، وهذا يعني  العربي 
وجوده احل�صاري بطرد اليهود من فل�صطني، بحلول طوباوية جملوبة من 

خارج نطاق الذات الفل�صطينية، ول ت�صتند ملعطيات الواقع. 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص29( 

م له د. مصطفى الشوميي-مؤسسة بدران-بريوت- )2( ابن فارس: الصاحبي يف فقه اللغة-حققه وقدَّ

      1963م.)ص184( 
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ف�صاًل  املقيدة،  القافية  توظيف  اإىل  امل�صتند  الثاين  املحور  اأما   
اإحداث تغيري بالعلة على تفعيلة جمزوء الكامل )متفاعلن( لت�صبح  عن 
انتهاء  يعني  مما  التفعيلة،  اآخر  يف  �صاكن  حرف  بزيادة  )متفاعالن( 
وظيفيًا  دورًا  تاأخذ  القافية  ويجعل  �صاكنني،  بحرفني  ال�صعرية  الأبيات 
الفل�صطيني  الواقع  ملحاكاة  ال�صياق  وتر�ّصح  ال�صعري،  توجيه اخلطاب  يف 

د باأغالل الحتالل وقيوده.             امل�صفَّ

الثالوث  بني  للعالقة  ال�صاعر  روؤيا  على  الثالث  املحور  ويعتمد   
الفل�صطيني والإجنليزي واليهودي، وعلى تناق�س دليل/فكري يف مواجهة 
املواقف الواقعية املعي�صة، اإذ يربز الحتالل الربيطاين يف �صورة الظامل 
مرة، و�صورة )املعني( اأو )املنقذ( اخلارجي �صد اليهود مرة اأخرى، حيث 
يك�صف عن معادلة م�صطربة على م�صتوى الوعي الفكري، ي�صبح الحتالل 
اأنه قد ا�صتقر  الربيطاين مم�صكًا بواقع الفل�صطيني وم�صتقبله، وبخا�صة 
ح يف البيت الثاين. وقد  يف خلده اأن فل�صطني »لي�س تنفعها اجلهود« كما �صرَّ
ر ر�صا الطويل هذه الظاهرة تف�صريًا يتعلق بعمر ال�صاعر اآنذاك، فيقول:  ف�صَّ
»ول يجوز اأن نبالغ يف ت�صوراتنا عن مدركاته يف تلك الفرتة اإىل احلد الذي 
نذهب فيه اإىل حدود التقدير الزائد لطفولة اأعجوبة متفّردة يف نبوغها، 
وهو الت�صّور الذي �صيدفعنا اإىل حما�صبته حما�صبة كاملي امل�صوؤولية«)1(، 
كما يف�صرها بناء على تركيبة املجتمع الفل�صطيني على امل�صتوى الطبقي، 
الكربى- الفل�صطينية  الثورة  الأبّيـة-يف  فل�صطني  ق�صيدة  »ففي  فيقول: 
وهي اإحدى ق�صائده املبكرة، فتتعاىل اأ�صداء وا�صحة املعامل لأيديولوجية 
كبار املاّلك وت�صوراتها ال�صيا�صية...ولي�س باجتاه العدو الرئي�صي لل�صعب 
الفل�صطيني املتمثل يف ال�صتعمار الربيطاين، وترتد هذه الق�صيدة بكمال 
نا�صر اإىل املوقع الفكري لطبقة الوجهاء«)2(. هكذا حتددت اأبعاد الذات 

)1( رضا الطويل: كامل نارص، صوتان وجرح واحد. )ص25(

)2( ماسبق: )ص26(
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ال�صاعرة وفعاليتها يف التعبري عن الواقع بو�صفها ذاتًا مراوغة ومتناق�صة 
يف الآن نف�صه. 

الوحدة  �صعار  رفع  الذي  البعث  حلزب  نا�صر  كمال  انتماء  لكن   
عن  ف�صاًل  الفل�صطينية،  الثورة  ب�صفوف  التحاقه  ثم  واحلرية،  العربية 
عمله يف جمال ال�صحافة مثل �صحيفة )الوحدة(، و�صحيفة )فل�صطني( 
وتوليه  1972م،  �صنة  الثورة(  )فل�صطني  جملة  تاأ�صي�صه  ثم  املقد�صيتني، 
رئا�صة حتريرها، وذلك قبيل اغتياله يف العا�صر من ني�صان 1973م، فقد 
كان لهذا كله اأثر كبري يف وعيه الفكري، ون�صجه ال�صيا�صي؛ وبذلك اأدرك 
اأبعاد املاأ�صاة الفل�صطينية، وظلت يف �صعود م�صتمر حتى ملكت عليه ق�صايا 
الوطن والتحرر واملقاومة جل فكره وروحه، فربط بني �صياع فل�صطني �صنة 
جهة  من  وماأ�صاته  فل�صطني  وماأ�صاة  جهة)1(،  من  نف�صه  و�صياع  1948م 

اأخرى، حيث يقول: 

         ماأ�صاة هــذا اجليــل مـاأ�صاتـــــــي      وجراحـــــــه الثكلــى جراحاتي 
         اأنا بع�س مــــــــا ين�صـاب من دمه       وكـاأنــــــــه مـــــــن بعـــــ�س اآهاتي  
         قدران يف درب املنــــــى اعتنقـــا       هيهـات ينف�صالن... هيهــات)2( 

كما نراه يتوّجه يف ق�صيدة »الزعامات« اإىل �صباب البالد ورجالها قائاًل:

      يا �صباب البالد، ما اأ�صيع العــــمـ        ر اإذا ال�صعـــب لــم يثـــــــر لهوانه                
اأنتـم الزهر يانعـــــًا ل�صــت اأر�صى        اأن اأراه يــــــذوي علــــــى اأفنانــه 
اإمنــا املجـــد وثبــــــــــــــة ودمـاء         فاتركوهــــا ت�صيـــل فـي ميدانـه 

)1( انظر كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص162(

)2( ما سبق: )ص53(
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هو ذا ال�صاحل اجلميل ينــــــادي       كـم وي�صكـو الهـوان يف ن�صيانـــــــه 
مــا اأ�صــاع البــــــالد اإل طغــــــــاة        اأ�صبحـــــوا للغريـــب من عبدانه 
يـا رجـــال البالد هـــــذي البقايا        جرعـت يف ال�صقــاء كاأ�س هوانه 
مّرغــوا راأ�صهــا الكريــــــــــم بعاٍر         �صوف يبقى علــــــى املدى وزمانه 
كم �صمخنا للحق نرعى حمـــــــاه       فـوق �صــــدر الـــــردى وملع �صنانه  
فرمونـــا بالكفـــر والإثـم لكـــــن         حّبــذا فــي اجلهــاد وقـع طعانه 
اأخر�صـــــوا البلبل اجلــــريء وملـا       ير�صـــــل اللحــن ثائرًا من كمانه 

ما عليهـــــم لو حّطمـــــوا كل يوم        قلمـــًا اأطلــــــــق املـــدى لعنـــانــه)1( 

ترتكز الأبيات اأو الق�صيدة يف اإطارها الكلي على توظيف ال�صاعر   
لأ�صلوب النداء »يا �صباب-يا رجال« الدال على اللتما�س ل�صتعادة الوطن 
ال�صليب، الذي مل يرتك العدو منه �صوى »بقايا« اأو اأ�صالء ممزقة تتجّرع 
ال�صقاء والهوان، ول بّد ل�صباب فل�صطني ورجالها اأن يقّدموا اأنف�صهم قربانًا 
على مذبح احلرية، واأن يحملوا على عاتقهم عبء الن�صال اأو »اجلهاد«، 
اأن  دينية ووطنية، وهذا يدل على  الكلمة من دللت  بكل ما حتمله هذه 
ال�صاعر يف دعوته للجهاد يجد من املنا�صب -وهو امل�صيحي- توظيف دوال 
موغلة يف دللتها القراآنية، بو�صفها حمركًا قادرًا على نقل ما يف نف�صه 
ووجدانه من رغبة يف الثورة على �صارق الأر�س والوطن؛ وبذلك نراه يلغي 
روؤيته  الأر�س، ويتحرر من طبقته الجتماعية، ومن  كل فكرة غري فكرة 
ال�صيقة يف ا�صتعادة الوطن، كما �صرناه ينّظم ق�صائد يف مديح الر�صول 
بو�صفها  املدينة،  اإىل  مكة  من  وهجرته  و�صّلم(  عليه  اهلل  )�صلى  الكرمي 

ر بعودة الفل�صطيني اإىل وطنه.     معادًل مو�صوعيًا يب�صنِّ
 

)1( ما سبق: )ص61-60(



39

كما تك�صف الأبيات عن تناق�س القوى، وتباين الروؤى بني ال�صاعر   
الق�صيدة،  عنوان  ح�صب  »الزعامات«  اأو  »الطغاة«  عليهم  اأطلق  ومن 
و�صيلة  »القلم«  من  تتخذ  واقعية  روؤيا  عن  يعبـنِّر  دلليًا،  موؤ�صرًا  بو�صفه 
الكلمة،  لأهمية  يوؤ�ص�س  قوي  اإدراك  وهذا  واملقاومة،  الن�صال  و�صائل  من 
وقدرتها الفاعلة يف ك�صف زيف الزعامات والطغاة، ذلك اأن »كل من ياأخذ 
على عاتقه مهمة ال�صروع يف الكتابة، �صرعان ما يجد نف�صه -اأراد اأم مل 
يرد- منخرطًا يف معركة احلرية ملتزمًا الدفاع عنها«)1(، هذا ف�صاًل عن 
من  جمموعة  هي  فكر  بدون  »الثورة  باأن  الإميان  عميق  كان  ال�صاعر  اأن 
دة،  موحَّ ثورة  تكون  حتى  د  موحَّ فكر  هناك  يكون  اأن  بد  ول  الع�صابات، 

واملجلة هي فكر الثورة«)2(. 

لكن كمال نا�صر الإن�صان وال�صاعر مل يكتف بذلك، بل تعداه اإىل   
املزاوجة بني الكلمة واملقاومة للك�صف عن الواقع الفل�صطيني، والعمل على 
تبّقى من  للدفاع عما  تغيريه ومقاومة الحتالل والظلم والطغيان، �صعيًا 
كان  وقد  الإن�صان،  وكرامة  واحلرية  العدالة  حتقيق  عن  ف�صاًل  وجوده، 
نف�صه كان  الوقت  امل�صتويات كافة، ويف  لتبعات هذا الختيار على  مدركًا 

حذرًا من قيام العدو بت�صفيته ج�صديًا، ولكن ل يغني حذر من قدر. 

اإن اإحلاح ال�صاعر على و�صل ما انقطع من اأو�صال الوطن بالثورة   
متزيق  اإىل  البطل«  »م�صرع  ق�صيدة  يف  فل�صطني  يدعو  جعله  واملقاومة، 
حالك الظالم، وال�صري نحو احلرية عرب طريق يرتب�س فيها املوت والقتل 
واملجازر مبن ي�صلكها)3(، وهذا يعني يف راأي د. عبد الكرمي ح�صن اأن الثورة 
حتفر جمراها على جثث ال�صحايا، اإنها جدلية املوت واحلياة من خالل 
وال�صاعر ل ير�صم هذه  يتزايد تعبريها عن نف�صها،  التي  الثورية  العملية 

)1( جان بول سارتر: ما األدب-ترجمة د. محمد غنيمي هالل-مكتبة األنجلو املرصية-1961م. )ص74( 

)2( حّنـا مقبل )وآخرون(: ذكريات عن الشهيد كامل نارص-تونس-1976م. )ص77-76(

)3( انظر كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص56( 
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ال�صورة من بعيد، ولكنه ي�صارك يف �صنعها ول يكتفي مبالحظة الواقع، 
كما  والجتماعية)1(،  الوطنية  بق�صيته  ملتـزمًا  ويقوده  حركته  يوّجه  بل 
اأ�صبحت اأ�صياء العامل ومكوناته ت�صتدعي يف ذهنه �صورة ذاتية وجدانية، 
لكنها مقرتنة بجغرافية الوطن يف بعدها املثايل، الذي ل يخلو من البهاء 
التي ل تخلو  ا�صتعادة حكايته،  وال�صفاء، كما ت�صبح ذاكرته قادرة على 
من فقدان لالأر�س وم�صادرة للحياة، وقد جتلَّت هذه الأبعاد يف ق�صيدة 
الأزل  اأعماق  من  القادم  بابة«  »ال�صنِّ �صوت  من  املتوّلدة  واأ�صداء«  »روؤى 

البعيد، ليالم�س اأعماق الروح. يقول: 

�ِصّبابة الّراعـي التي حملــت        حلــن اجلمــال البكـر مـن بلدي 
اأنغامهـا ال�ّصكـرى تطاردنــــي        وتعي�س يف �صمعـي ويف خلــــــدي 
وت�صيـــــــح يف اأذين وتنقلـني       مـــن عاملـــي املتجّهـــــــــــم النكـد 
فاأعيـ�س فـي روؤيــــــا تعّذبني        وت�صيـل مـن جرحي ومن كبدي 
ترتـد بي �صوقـًا اإلـــى وطني        وتهيـــــــم بــي لل�صاحــــل الغـرد 

فـاأرى بـه عمـري يـــوؤّرقنــــي        اأم�صــي علــــى اأ�صالئــــه وغـدي)2(  

تنه�س الأبيات على بنية التداعي احلر من خالل مثري خارجي   
بابة«، التي جتعل ال�صاعر يرتد اإىل عامله الداخلي وما ميوج فيه من  »ال�صنِّ
ج عن هموم احلا�صر،  �صور وذكريات عن جمال وطنه و�صوقه اإليه، ليفرنِّ
اأ�صالء  فيجعل  وعيه،  من  يزيد  نف�صه  الوقت  يف  هذا  ولكن  الدنيا،  ونكد 
بالآخر،  اأحدهما  مقرتنني  الحتالل  بفعل  الوطن  اأو�صال  ومتّزق  العمر 
»نظام  التداعي عن  وبذلك يخرج  النار؛  اإىل  الرم�صاء  وكاأنه هارب من 
اإياه  عّودنا  الذي  النظام  هذا  ال�صارم،  املنطقي  وت�صاعدها  الأحداث 

)1( انظر د. عبد الكريم حسن: املوضوعية البنيوية يف شعر السيّاب-املؤسسة الجامعية-بريوت-ط1-1983م. )ص99(

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص284( 
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العلم واحل�س امل�صرتك. وعلينا اأن نفعل ذلك لأن عامل اخلربة والذاكرة 
الداخلي يعك�س تركيبًا حتتمه الرتابطات النف�صية البارزة ب�صورة علنية، 

ولي�س خا�صعًا للعالقات ال�صببية«)1(. 

اإنتاج دللتها، يجعل  التداعي احلر يف  الأبيات على  اعتماد  اإن   
العنا�صر،  من  جملة  وتغّذيه  له  ت�صكنِّ حمكمًا  ن�صيجًا  الأبيات/الق�صيدة 
لعل من اأهمها ذاكرة ال�صاعر وما جتي�س به من خزين معريف ووجداين؛ 
وبهذا تتحول الذاكرة يف راأي علي جعفر العاّلق اإىل بئر طافح حتى القرار 
بخـزين لينتـهي من »القراءات«، ل تتم كتابة الق�صيدة مبعزل عن تلك 
بابة« يف ال�صياق ال�صعري و�صيلة حل�صور الذاكرة،  البئر)2(. هكذا تكون »ال�صنِّ
وهذا بدوره يك�صف عن اأبعاد الأزمة النف�صية التي فر�صت على ال�صاعر، 
بو�صفه  وال�صتدعاء  على احل�صور  وقدرته  املكان  ذاكرة  يك�صف عن  كما 
جتّليًا واقعيًا للماأ�صاة، ومظهرًا من مظاهر املقاومة، وبخا�صة اأن ال�صاعر 

يختم الق�صيدة بالتحري�س على �صرع/قتل الظلمة والياأ�س. 

اأكفـان املنـفى
من  الإن�صان  واإخراج  الإبعاد،  اإىل  للمنفى  اللغوية  الدللة  ت�صري   
لفرتة  بالده  حدود  خارج  �صخ�س  باإبعاد  عقوبة  هو  اأو  مطرودًا،  بلده 
من  املواطن  اإبعاد  حترمي  على  احلديثة  الد�صاتري  ت  ن�صَّ وقد  حمدودة، 
اأرا�صي وطنه، اأو منعه من العودة اإليها)3(. فاإذا كانت هذه الدللت املوؤملة 
يف اأبعادها القانونية والأخالقية والإن�صانية ترتبط بفرد من اأفراد الوطن، 
اإذا ارتبطت ب�صعب باأكمله اقتلع من  فاإنها �صتكون اأ�صد اإيالمًا وماأ�صاوية 
د من وطنه ق�صرًا، واأ�صبح يفرت�س اأر�صًا غريبة تقّله،  اأر�صه غ�صبًا، و�صرنِّ

)1( هانـز ميـر هوف: الزمن يف األدب-ترجمة د. أسعد رزوق-مؤسسة سجل العرب-مرص-1972م. )ص30-29( 

)2( عيل جعفر العالّق: الشعر والتلقي-دار الرشوق-عّمـان-ط1-1997م. )ص131(

)3( انظر د. إبراهيم أنيس: املعجم الوسيط-مادة »وطن«-مجمع اللغة العربية-مرص-ط2-1972م. 
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و�صماء بعيدة تظّله، بكل ما ي�صتتبع ذلك من اآثار اجتماعية واقت�صادية، 
اآثار  اأو  والهرم،  الفقر  ان:  الأمرَّ بينها  يع�ص�س  التي  الأُ�صر  اأو�صال  ق  متزنِّ
نف�صية تقود اإىل احلنني وال�صوق من جهة، واإىل ال�صياع والعزلة والعداء 

من جهة اأخرى. 

ولكي تكتمل اجلرمية بحق ال�صعب الفل�صطيني، اأ�صدرت �صلطات   
الحتالل ال�صتيطاين قانونًا جديدًا اأُطلقت عليه »قانون اأمالك الغائبني«، 
يحق لها مبوجبه الت�صرف الكامل بالوقف الإ�صالمي »ويف هذه احلالة ل 
بعد  البالد  لها وجود يف  يعد  الإ�صالمية مل  الطائفة  اأن  الفرتا�س  ميكن 
ـم على  قيام الدولة، لكن رغم ذلك نقلت اأمالك الوقف الإ�صالمي اإىل القينِّ
اأي�صًا  اهلل  باأن  الفرتا�س  اأ�صا�س  على  ذلك  كان  ورمبا  الغائبني،  اأمالك 
اإىل  القانون  هذا  عمد  فاإذا  الغائبني«)1(؛  اأمالك  قانون  ح�صب  »غائب« 
تغييب »اهلل« احلي الباقي، فاإن ال�صعب الفل�صطيني �صيكون ن�صيًا من�صيًا، 
جعله  اأو  الب�صرية،  الذاكرة  من  كينونته  حمو  على  ال�صهيونية  و�صتعمل 

�صبحًا يعي�س خارج حدود الزمان واملكان. 

باأر�صه  الفل�صطيني  ربطت  التي  اجل�صدية  العالقة  انقطاع  اإن   
برد  اأو  ال�صيف  حر  تقيه  ل  بخيمة  ي�صتظل  لجىء  اإىل  وحتوله  ووطنه، 
بالظلم،  غائرًا  �صعورًا  لديه  ولَّد  قد  باملنفى،  وتقرتن يف وجدانه  ال�صتاء، 
وترحتل  روحه،  ت�صكن  ظلت  الوطن  روح  ولكن  بالقهر،  عنيفًا  واإح�صا�صًا 
ـى رحل، كما ظل متما�صكًا �صابرًا، ين�صج خيوط الأمل، ويحلم بغد  معه اأنَّ
اأف�صل، اإذ لول »اخليال ملات املنفيون قهرًا، وهناك بالطبع الفعل املمكن 
من خالل حتريك طاقات اجل�صد الكامنة املمكنة الو�صول اإىل هناك، ولول 
اخليال ملا انفجرت الثورة الفل�صطينية عام 1965م، ولوله ملا ا�صتطاعت 

)1( صربي جريس: العرب يف إرسائيل-مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية-بريوت-ج1-1967م. )ص132(
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الفل�صطيني«)1(؛ وبذلك  اأن جتعل الآخر-الآخرين-يعرتفون بهوّية  الثورة 
حافظت الثورة، واخليال، واحللم بالعودة اإىل الوطن، على هوية ال�صعب 
الفل�صطيني وكينونته من اندثار ب�صري، واقتالع جغرايف، وتزوير تاريخي. 

عن  والنفي  والهجرة  النكبة  اأحداث  نا�صر  كمال  عا�س  لقد   
الحتالل  �صلطات  كان مطاردًا من  اأولهما عندما  الوطن على م�صتويني: 
الربيطاين، كما ذاق مرارة ال�صجون العربية، وثانيهما معاي�صته النف�صية 
والفكرية ملاأ�صاة �صعب مرّوع مطارد، ونزوح بع�س اأفراد اأ�صرته اإىل عّمـان 
بعد نك�صة 1967م، واحتالل اإ�صرائيل ملا تبّقى من فل�صطني التاريخية يف 
ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وقد ترك هذا كله يف نف�صه جراحًا غائرة ل 
املحرقة  اأو  املاأ�صاة  هذه  عن  فاجعًا  تعبريًا  اأكرثه  يف  �صعره  وكان  تندمل، 

رًا حالة الالجىء:  الإن�صانية يف التاريخ احلديث. يقول م�صونِّ

يا فل�صطيـن والأذى فيـــــك ي�صـــعـى       اأنـا اأخ�صى عليــك مـن ثعبانه   
عالـم �صا�صــه العبيــــــــــد واأ�صحــت        اأّمــة الالجئيــن مــن قطعانه 
ـــــــت علــى اأردانه  اأ�صعــث ال�صعـــر مّزقتـــــــــه الليـالـي       ودمــاه جفَّ
ى منـه ومن عنفـــوانه  اأغرب الوجه، �صامـر اجل�صم يخفي        مـا تبقَّ
عاري ال�صدر مل يجـد غيـر ثــــــوب       حاكــــــه وهمــه علــى بنيانه 

يرتديـه والريــــــــح تعـوي وتــزري       ببقايــا الأطمــار مــن اأكفانه)2(   

اللغوية لالأبيات منحى خطابيًا مبا�صرًا، تتحدد  تنحو ال�صياغة   
يف  الالجىء،  حالة  عن  التعبري  يف  الأحادية  ودللتها  اللغة  وظيفة  فيه 
َ�صْعره الأ�صعث، ووجهه املغبـّر، وج�صمه ال�صامر، و�صدره العاري الدامي، 

)1( عز الدين املنارصة: جمرة النص الشعري- االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب-عّمـان-ط1-1995م. )288( 

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص63(
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للغة  النفعالية  بالوظيفة  تتو�صل  �صعريًا،  م�صكوكة-م�صتهلكة-  وهي جمل 
للتعبري  املر�ِصل،  على  الرتكيز  يف  للر�صالة  )جاكب�صون(  خطاطة  ح�صب 
تعتمد  التي  الإفهامية  بالوظيفة  تتو�صل  اأو  عنه،  يتحدث  عما  موقفه  عن 
عادة على النداء والأمر، وهذا منوذج تقليدي للغة ينا�صب �صمري املتكلم 
اأي املر�ِصل، و�صمري املخاطب اأي املر�َصل اإليه، وتتحدث عنهما)1(، وتغيب 
ز على الر�صالة نف�صها، وهذه غاية  تبعًا لذلك الوظيفة ال�صعرية التي تركنِّ
ال�صعراء وطموحهم يف التعبري عن روؤاهم الإبداعية بطريقة جتعل اللغة 

اإ�صارات عائمة، ورموزًا تعتمد التلميح ل الت�صريح. 

وا�صتجابة  باطنية،  حالة  بو�صفه  ال�صاعر  انفعال  اأن  �صك  ول   
ملواقف خارجية اأو داخلية، ميكن مالحظتها اأو قيا�صها يف �صلوكه، اأو ردود 
والجتماعية على  النف�صية  اآثارها  التي ترتك  اللغة،  املتج�ّصدة يف  اأفعاله 
ومناجياته  الذاتية،  م�صاعره  اأدق  »يف  اأنه  اإل  ذلك  من  وبالرغم  �صعره، 
النف�صية، يعك�س ما انطبع يف نف�صه من ماأ�صاة اأمته ووطنه، عك�صًا تت�صاءل 
يتكلم  ال�صاعر  اأن  ذلك  الفردي«)2(،  والعذاب  الذاتية  الآلم  جانبه  اإىل 

بل�صان الالجئني يف حلظة من حلظات قهرهم الوجودي. 

بوتقة  يف  وان�صهاره  م�صاعره،  و�صدق  ال�صاعر،  انفعال  �صدة  اإن   
املاأ�صاة لأبناء �صعبه، مل يرتك له م�صاحة كبرية لتحطيم �صبكة العالقات 
الرمزي،  بعدها  يف  الروؤيا  ات�صاع  اأو  الواقعي،  بعدها  يف  امل�صبقة  اللغوية 
بدللته  »الريح«  دال  ومنها  ال�صعرية  الدوال  لبع�س  توظيفه  با�صتثناء 
اإىل الهالك والدمار، كما يف قوله تعاىل »فاأر�صلنا  القراآنية، الذي ي�صري 

)1( انظر رومان جاكبسون: قضايا الشعرية-ترجمة محمد الويل-دار توبقال-الدار البيضاء-ط1-

      1988م. )ص30-29( 

)2( د. إحسان عباس: مقدمة اآلثار الشعرية. )ص6(
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اأيام نح�صات«)1(، فقد ا�صتطاع ال�صاعر التعبري  عليهم ريحًا �صر�صرًا يف 
عن ماأ�صاة الالجئني وعذابهم املقيم. 

وي�صتدعي ال�صاعر �صورة الالجئني وخياراتهم الوطنية والإن�صانية   
يف ق�صيدة »يا جمرمون«، التي اأوحتها له ذكرى اخلام�س ع�صر من )اأيار( 
فيما ي�صمى بتاأ�صي�س دولة اإ�صرائيل، ون�صعر فيها بلهيب املاأ�صاة واأبعادها 
ل  وحزن  غ�صب  من  وروحه  ال�صاعر  نف�س  يف  ما  ترتجم  التي  احلارقة، 
الحتالل  على  �صعواء  حملة  فيها  يحمل  كما  دفني،  »حقد«  من  يخلوان 
اإرادة »اهلل«  ى على  الربيطاين املتاآمر على ال�صعب الفل�صطيني، حني تعدَّ
يف قد�صية فل�صطني للعرب/امل�صلمني، فاأعطى ما ل ميلك ملن ل ي�صتحق، 

ويدعو فيها اإىل الثورة واملقاومة، وبذل الدماء ل�صتعادتها. يقول: 

وطنـــي فديتــــك، كـــــــــل جـــــــــرح فيـــك يــا وطنــي يهــــون 
واهلل مـــــــا نـــــــــــــــام الّزمـــــــان واإمنــــــــــــا اأرخــــى اجلفـون 
هي خل�صـة للغــــــــدر لحـت وا�صتبــــــــــــــــــــــّد بهـــــــا الفتون 
فاخفق على �صيف الأذى وانهــــــــــــــــــ�س علــى جرح ال�صنـني 
وا�صبـــــر فمثـلــك ل يـــــــــــــــــــــــذّل، ول يــــــزول، ول يلـــني 
اأحقــاد �صعبــك حّيــــــــــــــــة       حمـــــــراء ي�صرمهــا البنـون 
فان�صــــج مـن الذكــــــرى لهـــا       علمــــــًا مــن احلقــــد الدفني 
فجرميـــــة الأجيـــــال ميحوهـــــــــــــــــــــــا الأبــــــاة املوؤمنـون 
و�صريبـــــــــة الإميـــــــــان اأن       نبقـى علـى الق�صم امل�صـــون: 

»اإّمـــا يعــــــــــود الالجئـــــون       اأو اأن ميـــــوت الالجئون..!«)2(  

)1( القرآن الكريم: سورة فصلت، آية 16.

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص98(
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تتحلَّق حولها  اأ�صا�صية  اإىل ثالثة حماور  اللغوية  ال�صياغة  ت�صري   
ي�صّف  حيث  الدللية،  مفا�صلها  كل  يف  الق�صيدة  عليها  وترتكز  الأبيات، 
املحور الأول عن توظيف ال�صاعر لالأ�صاليب الإن�صائية الطلبية يف اأ�صلوبي 
يف  تت�صافر  التي  )الق�صم(،  اأ�صلوب  يف  الطلبية  وغري  والأمر(،  )النداء 
جديلة واحدة تعتمد على ت�صخي�س الوطن، والنفتاح على اخلارج، لي�صمع 
النداء  اأداة  غياب  بني  ذلك  ويرتاوح  والداين،  القا�صي  املقاومة  نداء 
بقرب  توحي  نف�صي،  بعد  ذات  فالأوىل  وطني«،  »يا  وح�صورها  »وطني«، 
توحي  كما  وعقله،  خلده  يف  وح�صوره  وروحه،  ال�صاعر  قلب  من  املناَدى 
اأن  موؤكدًا  املكانية،  الأبعاد  وحمو  الزمنية،  امل�صافات  �صحق  يف  برغبته 
الوطن يعي�س فيه، واأنه ميتلكه ولكن يف ال�صعر. واأما الثانية بدللتها على 
البعد، فتقف حائاًل مكانيًا يرتد به اإىل واقع �صادم، ويتال�صى فيه القرب 
بني املناِدي واملناَدى، لكنه يف الوقت نف�صه يوؤ�ص�س لروؤيا ثورية/حتري�صية، 
ترف�س هوان الوطن، اأو ا�صتمرار احتالله. ثم ياأتي اأ�صلوب الق�صم »واهلل« 
ليكون اهلل �صبحانه وتعاىل �صاهدًا على ما يقول، وهو اأن احتالل الوطن 
وينه�س  ال�صعب،  ح�صان  �صيتجاوزها  للغدر«  »خل�صة  كبوة  �صوى  يكن  مل 
ي�صتطيع  »ل  وبذلك  الالجئني؛  وعودة  ا�صرتداده  اأجل  من  جراحه  على 
لأن  الفاحتني،  جيوب  يف  وت�صقط  منه  تفـّر  الذكريات  يرتك  اأن  ال�صاعر 
الوطن لي�س جغرافيا فح�صب، واإمنا هو كذلك حالة ذهنية، فكرة يتو�صل 
اإعادة  على  يعينه  اأن  ما ميكن  بكل  فيها،   احلياة  وبث  لإحيائها  ال�صاعر 
بنائها وتثبيتها يف الذاكرة، وو�صيلته هي اللغة، وحركته يف الزمان واملكان 
والق�صم،  والغياب  احل�صور  بني  فما  التداعي«)1(؛  على  تقوم  حرة  حركة 
حركة  يف  نف�صه  وتتمّزق  الفل�صطيني،  يواجهها  التي  احلياة  درامية  تن�صاأ 
دائبة بني حماولته امتالك املكان وفقدانه، مما ميالأ النف�س »حقدًا« على 

الغادرين. 

)1( اعتدال عثامن: نحو قراءة إبداعية ألرض محمود درويش-مجلة فصول-مرص-مج5-ع1-

       1984م. )ص196(
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وياأتي املحور الثاين املتمثل يف دال »احلقد« بو�صفه رد فعل نف�صيًا   
»احلقد«  وياأخذ  لليهود،  فل�صطني  بت�صليم  الربيطاين  الحتالل  على غدر 
ناريًا  بعدًا  لل�صاعر  الأخرى  الق�صائد  من  وغريها  الق�صيدة  �صياق  يف 
النا�س قدرة  راأي )األبري كامو( تطلق يف  اأن احلرب يف  مقاومًا)1(، ذلك 
على احلقد والعنف، وتوؤِثر طوفانًا �صاماًل من اجلنب اأو الب�صالة؛ لأن املرء 
يحاول عبثًا ف�صل نف�صه عن حماقة الآخرين وق�صوتهم، ولي�س ثمة ما هو 
اأقل عذرًا من احلرب واإثارتها للنعرات القومية، ولكن اإذا ما قامت احلرب 

فمن العبث واجلنب اأن يقف الإن�صان جانبًا بحجة اأنه لي�س م�صوؤوًل)2(. 

بناء على ما �صبق، ميكن فهم »حقد« ال�صاعر وجتلياته النف�صية،   
لأنه يواجه و�صعبه عملية اقتالع كربى، وبذلك ت�صبح كلمة »احلرب« بكل 
اإذ  اأو �صاذج،  ب�صيط  ما حتمل من دمار وخراب وقتل، كلمة ذات مدلول 
بانتهاء احلرب يعود املتحاربون لبناء اأوطانهم من جديد لأنهم ميلكونها، 
لوجوده  وحمو  الوطنية،  لهويته  اإلغاء  من  للفل�صطيني  يحدث  ما  مقابل 
احل�صاري من الذاكرة الب�صرية، ليعي�س بال جذور وكاأنه معلَّق بني ال�صماء 
اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  ي�صتطع الحتالل دفع  والأر�س، ومع هذا كله مل 
ل »احلقد« و�صيلة من و�صائل ح�صور الذات،  الغياب والن�صيان؛ وبذلك ي�صكنِّ
ـل  والدفاع عن وجودها وكينونتها، كما ياأخذ بعدًا مو�صوعيًا؛  لأنه »ل ميثنِّ
قيمة مطلقة اأو مبداأ عامًا، واإمنا هو اأداة اآنية �صرورية، فهو �صنو للثورة 
على الظلم، واإبـاء ال�صتعباد، ورف�س مل�صاألة املغت�صب«)3(، وخري دليل على 
ذلك مناجاته للخالق �صبحانه وتعاىل يف ق�صيدة »�صالة«، اأن مي�صح جراح 
فوؤاده لي�صمو على اأحقاده، وكاأنه يرغب يف اأن يجعل احلب قوة قادرة على 
حمو ال�صغينة واحلقد يف الإن�صان، ويعتذر يف الوقت نف�صه ملن مل يرتك 

مكانًا للحب يف قلبه. يقول: 
)1( انظر عىل سبيل املثال قصيدة صالة الحقد. )ص165-164(

)2( انظر جرمني بري: ألبري كامو-ترجمة جربا إبراهيم جربا-املؤسسة العربية-بريوت-ط2-1981م. )ص48( 

)3( د. إحسان عباس: مقدمة اآلثار الشعرية. )ص9( 
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رب �صنها وام�صح جراح فوؤادي        بحنـــــــــان ي�صمــو علــى اأحقادي 
اأنــا عبـــد األــّج فـي اأ�صــفــــادي       �صمة ال�صعف و�صمـــــة يف العباد 

                           فاأعطـني قـوة تفـك قيـادي)1( 

الالجئني  خيارات  يف  الأخري  البيت  من  الثالث  املحور  ل  ويت�صكَّ  
بني العودة اأو املوت، فتن�صاأ نتيجة لذلك عالقة ت�صاد بني العودة/املوت، 
يفعل  اأن  التخيري يف  اأو«، وهي تدل على  »اإّمـا-  قوله  اأو احلياة/املوت يف 
اإن  تركهما معًا ذم، وكذلك  واإمنا  الآخر،  ال�صيئني ويرتك  اأحد  املخاَطب 
جمع بينهما)2(، وهذا يعني اأن عودة الالجىء حتقق ح�صوره وتنفي موته، 
واإذا مل ي�صتطع ذلك عليه اأن يحقق مبوته وجوده الإن�صاين؛ لأنه يف هذه 
»حياة«  على  حري�صًا  يكون  ول  املعي�س،  للواقع  ال�صتكانه  يقبل  ل  احلالة 
النا�س  اأحر�س  »ولتجدنهم  تعاىل  قوله  اليهود يف  القراآنية على  بدللتها 
على حياة«)3(. فاإذا كان املنفى يف جوهره النف�صي موتًا، ودفاع املرء عن 
وطنه يحمل يف ثناياه املوت، فاإنه »يجمل به اأن يختار املواقف التي تالئم 
مبادئ نبله ال�صخ�صي الداخلية«)4(؛ وبذلك يكون املوت يف �صبيل الوطن 
و�صداأ  احلرمان،  لهيب  يف  البطيء  موته  من  لالإن�صان  و�صرفًا  نباًل  اأكرث 

اخليام خارج حدود الزمان واملكان/الوطن. 

حتتوي  الفل�صطينية،  النكبة  على  الرمزية  بدللتها  اخليمة  اإن   
مع  جنب  اإىل  جنبًا  وجوده  ميار�س  مقيم،  وعذاب  ماأ�صاوية،  اأبعاد  على 
البعد  هذا  نا�صر  كمال  ي�صّور  »خيمة«  ق�صيدة  ففي  اخليمة،  �صاكن 
ل�صاكنها.  دلليًا  معادًل  باعتبارها  اخليمة  و�صف  على  زًا  مركنِّ املاأ�صاوي، 

يقول: 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص36( 
)2( انظر املالقي: رصف املباين-تحقيق د. أحمد محمد الخراط-دار القلم-دمشق-ط2-1985م. )ص210(

)3( القرآن الكريم: سورة البقرة، آية 96. 

)4( جرمني بري: ألبري كامو. )ص48( 
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مذعـــورة، علــــــى رحـــــاب املكان       م�صلوبـــة، من�صّيـــــــــة يف الزمــان 
حيــــــرى على اأوهامهــــا يف املدى       ل حــّب فــي �صمائهـــــــا، ل حنـــان 
ت باأيــــــــــــدي الهـوان  م�صـــدودة يف الأر�س مع�صــــــوبة       كاأمنــا �صـــدَّ
اأكفانهـــا م�صرعـــــــــــــــــة للـــّردى       تطوي جراحات الردى يف اأمــــان

 عيونهـــا �صاخ�صــــــــــــة لل�ّصـمــــــا       كاأمنــــا فــي مقلتيهـــــــــــــــا يـــدان 
تعانقـــــان اهلل عبــــــــــــــر الف�صـا      يف غمــرة الــــــــّذل وت�صتـرحمـان)1(  

املوت،  »جمجمة  بو�صفها  الأبيات  �صياق  يف  اخليمة  ت�صتح�صر   
الإن�صان  خالق  تناجي  كالأكفان«)2(،  �صراعها  رافعة  الأر�س  يف  وهي 
ومكّون الأكوان، بعد اأن قتلوا فيها عاطفة احلب، لأنه ل ياأتي وفق ظروف 
مو�صوعية واجتماعية منا�صبة؛ وبهذا تقف الذات ال�صاعرة عاجزة اأمام 
الإح�صا�س باحلرمان العاطفي، وينتابها �صعور باللوعة اأمام جدار �صميك 
ي�صعب اخرتاقه األ وهو املنفى/اخليمة، الذي يجرد الإن�صان من وجوده 
الزمان«  يف  »م�صلوبة  ال�صلب  جتربة  ي�صتعيد  بدوره  وهذا  الب�صري)3(، 
اخلال�س  على  الّدالة  العتقاد-  -ح�صب  الرمزية  امل�صيحية  بدللتها 

والفداء. 

ويف ق�صيدة »انتفا�صة اخليام«، تقف اخليام حائاًل دون جتاوز   
الذات ال�صاعرة يف اإطارها اجلمعي حلا�صرها، وتبقى �صاهدًا على ماأ�صاة 
وعذوبة  امل�صاعر،  رقة  نف�صه  يف  اخلطوب  وقتلت  الأحداث،  عته  روَّ �صعب 
منها  ظنًا  ق�صوة،  اأ�صد  اأو  قا�صية  حجارة  اإىل  القلوب  وحتّولت  احلب، 
ـى له اأن يتحرك  -الذات ال�صاعرة- اأن ذلك �صيحرك ال�صمري العاملي، واأنَّ

وهو م�صارك بفعله اأو ب�صمته يف �صنع هذه املاأ�صاة. يقول: 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص303-302(

)2( د. ماهر حسن فهمي: الحنني والغربة يف الشعر العريب الحديث-معهد البحوث-مرص-1970م. )ص94(

)3( انظر د. إبراهيم منر موىس: آفاق الرؤيا الشعرية-وزارة الثقافة الفلسطينية-رام الله-ط1-2005م. )ص250(
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بالدي ويل يف ال�صفاف الثكالــى       حنـيـن قـديـــم هفـــا وانتظـــر
اأاأن�صـــــــــــاه فلتن�صنــــي غــايـــتي        وعمـري اإذا راودتنـي الفكــــر  
اأاأن�صـــاه عهــــدًا عــــــــال �صاأنـــــــه       و�صرحـًا مكينًا وجمدًا غبــــــر 

لتحيــا روؤاه علـــى خاطــــــــــــري       خيامـًا تهـــز �صميـر الب�صــــــــر          
خيامـًا �صتقـــذف بالالجئــيــــــــن       اإىل موعـــد مقبــــــــل منتظـــر 
ــد فيهــــــــا احلجر  خيـامــًا تعلِّمنـــــا اأن نظــــــــــــــــل       قلوبــًا جتمَّ
رنــا بال�صحايــــــــــــا       تناثـر يف ال�صهـل واملنحـــــــــدر  خيـامــًا تذكِّ
خيـامــًا ت�صيـــر اإىل بعثنــــــــــــــــا       تطـاول يف اأر�صنــا وانت�صــر)1( 

 
حمورين  ا�صتح�صار  عن  لالأبيات  اللغوية  ال�صياغة  تنبئ   
وينفتح  التاريخي/الواقعي،  بالبعد  الآين  البعد  فيهما  ميتزج  اأ�صا�صيني، 
نا�صئة  درامية،  تفاعالت  ذات  عميقة  داخلية  روؤيـا  على  ال�صعري  الوعي 
الراأ�صي وهو ذو دللة نف�صية،  التكرار  بنية  اإىل  امل�صتند  الأول  من املحور 
الذات  وماأ�صاته؛ ولهذا حتر�س  الفل�صطيني  لذاكرة  يجعل اخليام �صجاًل 
ال�صاعرة على ت�صجيل هذه املاآ�صي، وتثّبتها يف الذاكرة اجلمعية متخذة يف 
راأي د. رجاء عيد م�صارًا اإىل العامل الداخلي للذات، مما يتيح للق�صيدة 
اأمله  بني  ال�صاعـر  متـّزق  عن  والإبانة  املت�صاربة،  امل�صاعر  ا�صتك�صاف 
الذي  الروحي  لالنبعاث  داعية  رامزة،  مناجاة  اإىل  يتحول  ثم  وياأ�صه، 

ينتظره ال�صاعر لأمته)2(.   

الأول،  »البعث« مع املحور  املتمثل يف دال  الثاين  ويتكامل املحور   
الذي  جهة،  من  البعث(  )حزب  على  الواقعية  بدللته  ذلك  اأكان  �صواء 
انتمى اإليه ال�صاعر يف مرحلة من مراحل حياته، واآمن مببادئه الفكرية، 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص82-81( 

)2( انظر د. رجاء عيد: لغة الشعر-منشأة املعارف-اإلسكندرية-2003م. )ص142-141(
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واآرائه ال�صيا�صية يف الدعوة اإىل احلرية والوحدة العربية، فقد وجد فيه 
�صاعد  وقد  وانك�صارها،  لالأمة من �صعفها  منقذًا  اآنذاك  العرب  ال�صباب 
هذا على انت�صاره يف اأرجاء الوطن العربي، اأم كان ذلك بدللة )البعث( 
اأو  املوات،  يحي  الذي  متوز/اأدوني�س،  حيث  اأخرى،  جهة  من  الأ�صطورية 
)طائر الفينيق( الذي يخرج يف �صياق الأبيات من اخليام/الركام كاأبهى 
ما يكون �صبابًا وفتوة، وهو عالمة على اخل�صب والنهو�س من املوت)1(؛ 
ل معادًل دلليًا لل�صعب الفل�صطيني يف طي حياة املوات، وفتح  وبذلك ي�صكنِّ

منافذ اخلال�س لتحقيق املجد والكرامة الإن�صانية.   
 

ويكرث ال�صاعر من تكرار دال »اخليام« يف ق�صيدة »عودة الثائر-  
من  الفل�صطيني  ال�صعب  حياة  يف  القامت  ح�صورها  لتاأكيد  اخليام«،  نداء 
جهة، ودعوتها للثورة على واقعها الالاإن�صاين من جهة اأخرى، وهذه بع�س 

الأبيات الدالة على ذلك: 

- يـا خيامــي هـــذا اأنـا يـا خيـــامي       عدت من عاملـــــي ال�صحيق الدامي 
- يـا خيامي اأنـا رجعـــت فهــــــل يل       �صاعـــــة يف حمــاك تطفــي اأوامي 
ليتـنــــــــي اأ�صتطيــع اأنثــر قلـبــــــي       بيـــن اأ�صالعــك العواري الدوامي 

 وتعـــــــــــــري على الوجـود وظلــي        و�صمـــــة فـــــــي جبيــن كـــل همـام          
 مّزقي يـا خيــــــــــــام اأرديـة الــّذل        وميــــــــدي جمنونـــــــــة بالّنيـــــام
 مّزقي هــــــــــــذه اخلرائـب وارمـي        ببقايــــــااأطمارهــــــــــــا واحلطـام 
 �صئمت حفنة الطحني على الــّذل         وعافـــــت فــي اجلود خبــز اللئـام 
 واأ�صاحت عـــــن كل بــذل رخيــ�س        مـــــــزج ال�صــّم والـّردى يف الطعام 

 فانه�صي يا جموع وانت�صري حقـدًا       وحوطــــــي الكفـــــاح بالأعـــالم)2(  

)1( انظر د. نذير العظمة: سفر العنقاء-وزارة الثقافة السورية-دمشق-1996م. )ص11( 

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص182-180( 
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اإنتاج  الأبيات يف  عليها  ترتكز  بوؤرة  والأمر  النداء  اأ�صلوبا  ل  ي�صكنِّ  
اخلطاب  يتوّجه  حيث  املحلية،  العالقة  على  الدالة  املجازية،  دللتها 
متغلغلة  حرة  �صفرة  لذلك  تبعًا  وي�صبحان  اخليام،  �صاكني  اإىل  ال�صعري 
النف�صي  ببعديها  التجربة  يف  ومن�صهرة  ال�صعري،  الن�س  ن�صيج  يف 
احلزين، والواقعي الراف�س مل�صاعدات الدول الغربية، التي �صّردت ال�صعب 
الفل�صطيني مبوافقتها يف الأمم املتحدة على اإقامة وطن قومي لليهود يف 
فل�صطني، وهي يف الوقت نف�صه تقّدم له فتاتًا من اخلبز والطحني والإعانات 
الغذائية بدياًل من وطنه، وهي مبعنى اآخر تنفي وجود ال�صعب الفل�صطيني 
الأجداد من  املتوارثة عن  تاريخه وجغرافيته  وتغتال  وهويته احل�صارية، 
جهة، ومتزج الذل وال�صم الزعاف يف حفنة من طحني تقدمها له من جهة 
�س ال�صاعر �صاكني اخليام على الثورة والكفاح ل�صرتداد  اأخرى؛ لهذا يحرنِّ
تربح  ل  �صابحة  وغيمة  م�صيئة،  كلمة  الوطن  ليبقى  الوطنية،  حقوقهم 

نفو�صهم وقلوبهم حتى يعودوا اإليه مرة اأخرى. 

يتحدد  العامل،  يف  والظلم  الف�صاد  حماربة  يف  ال�صاعر  رغبة  اإن   
املجاز-  اأ�صرار  اأهم  –وهو  »فالتكثيف  مكثفة  اإيحائية  لغة  خالل  من 
اإنه اخت�صار يف �صبيل العمق  اأو لي�س اخت�صارًا فح�صب،  لي�س اخت�صارًا، 
والإطناب-اإن �صح التعبري- وحرية الت�صّور«)1(، وذلك لتبيان ما تكابده 
الواقع،  ت�صوير  هما:  دلليني  م�صتويني  عن  للتعبري  اخليمة/�صاكنها 

وفاعلية النف�س يف رف�صه وجتاوزه ل�صنع واقع اأف�صل.        

اإىل  الالجئني  عودة  يوم  اأن  »فاحتة«  ق�صيدة  ال�صاعر يف  ويوؤكد   
ويتجاوزون  امل�صتحيل،  ظلمة  و�صيمزقون  قريب،  عما  �صي�صرق  ديارهم 
حا�صرهم اإىل م�صتقبل اأف�صل يف رحلة ا�صت�صرافية تبداأ من املنفى وتنتهي 
ال�صنني.  ع�صرات  قبل  ق�صرًا  منها  ر  هجنِّ التي  اأر�صه  اإىل  لجئ  كل  بعودة 

)1( د. محمد حسن عبد الله: الصورة والبناء الشعري-دار املعارف-مرص-1981م. )ص128(
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يقول: 
          احقـــــــــدي يا جمــوع       وا�صمدي للغريـــــب 
          ليـ�س جتدي الدمــــوع         يف امللّم الع�صيــــــــب 
          اإن يوم الرجـــــــــــــــوع       م�صرق عن قريب..! 

اأيها احلاقــدون با�صــم العروبــه        اأ�صعلوا النـــار يف رحـــاب الوجـــود 
واتركوهــا جمنونـــة م�صبوبــــــه        ف�صتم�صــــــــي بنـــا لدنيــا اخللـــود 
يـا بــالدًا اأحالمهــــا م�صلوبــــــــــه       تتلــــــــــــــــــــّوى فــي اأنيـــن القيـــود 

هتف املجد يف �صماك اخل�صيبــــه        وتنــادى بـك الن�صــال...فعـودي)1(  

الأ�صوات،  تعدد  اإىل  دللتها  اإنتاج  يف  ال�صعرية  الأبيات  ت�صتند   
بحر  تفعيلة  على  اعتماده  يف  املتوارث  اخلليلي  الإيقاع  منطية  وك�صر 
املتدارك »فاعلن«، املكررة مرتني يف كل �صطر من اأ�صطر املقطوعة الأوىل، 
التي تبداأ ب�صوت اآمر بغر�س اللتما�س من اجلماعة اأن »حتقد« بدللته 
التي نوق�صت �صابقًا، واأن »ت�صمد« لأن البكاء ل يعيد اأوطانًا م�صلوبة. كما 
التي  الثانية،  املقطوعة  يف  اخلفيف  البحر  تفعيالت  على  ال�صاعر  اعتمد 
تبداأ ب�صوت ينادي على جموع »احلاقدين« اأن ت�صعل نار الثورة يف الوجود، 

ليقرتب يوم العودة. 

اأنا�صيـد الثـورة 
�صّجل ال�صاعر كمال نا�صر بلغة اإبداعية تاريخ الثورة الفل�صطينية،   
مازجًا  والعراق...اإلخ،  واجلزائر،  م�صر،  يف  الأخرى  العربية  والثورات 
روؤياه  د  جت�صنِّ واحدة،  �صفرية  يف  والقومي  الوطني  البعدين  بني  بذلك 
الإن�صانية العامة يف طرد ال�صتعمار من بالد العرب، بو�صفه رمزًا من رموز 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص159(
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املوت والظلم والتنكيل بالإن�صان؛ وبهذا توؤ�ص�س ق�صائده لروؤيا حتري�صية 
ثورية يف تغيري وجه العامل، واإ�صاءة روحه باحلق واخلري واجلمال. 

اإن وعي ال�صاعر مبعطيات الواقع املاأ�صاوي، وا�صتجابته يف التعبري   
عن اإمكانات الثورات، ورغبته يف جناحها وانت�صارها يف �صياق ق�صائده، 
ل �صرخة احتجاج روؤيوية على واقع فا�صد، حتمل الثورات بني ثناياها  ي�صكنِّ
د اأحالم اجلماعة وطموحاتها  اإرها�صـًا اإيجابيًا باإبداع واقع جديد، يج�صنِّ

الإن�صانية، ويت�صح هذا يف ق�صيدة »اأن�صودة احلقد«. يقول: 

ــــــع مّزقتنــــي        �صهوة الغدر وا�صتبـــاحت اإبائي  اأنا جيـــــل م�صيَّ
ــــع وجـهــــــــــاد       طعنتـه الأقــــــدار فـي اأح�صائي  اأنا جيــــل م�صيَّ
ـــــــــة وريـــــــــــا�س       مطرقــــــــات بالـــّذل والإغ�صاء  اأنا دار وجنَّ
يا اإلهــــي اأنــــــا نــــــداء بـالدي       و�صداهــا مـن خاطــــــر الظلماء 

حاقد ثائــــر املنــــى مللمتـــــني       ثـورتـي فانطلقـت مـــــن اأ�صالئي)1(
  

ل الأنا ال�صعرية بوؤرة مركزية يف �صياق الأبيات، وت�صيطر على  ت�صكنِّ   
املاأ�صاة  باأبعاد  لت�صلنا  »اأنا جيل«،  روؤاها  بعر�س  اللغوية  ال�صياغة  حركة 
ل  لكنه  مطارد،  مرّوع  �صعب  حمرقة  عن  للتعبري  باجلماعة  توّحدها  يف 
ي�صتكني لواقعه اإىل اأن تاأتي »الثورة« لكي تلملم �صتات نف�صه ومتّزق اأو�صاله 
وروحه، وتعيد له احلياة والأمل كما اأعادت )اإيزي�س( اأ�صالء )اأوزيري�س( 
)رع(،  لالإله  الإحياء  طقو�س  ا�صتكملت  اأن  بعد  الفرعونية  الأ�صطورة  يف 
املوت،  ركام  الفل�صطينية، واخلروج من  للثورة  دلليًا  ل معادًل  ي�صكنِّ الذي 
وبعث التجدد واخل�صب، والثورة على البوؤ�س والظلم، والدعوة اإىل متجيد 
الإن�صان؛ وبذلك نقلت التجربة ال�صعرية، واأره�صت الأ�صطورة بوجود واقع 

)1( ما سبق: )ص165-164(
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اآخر، تظل اأنا ال�صاعر يف راأي عبد اهلل راجع ت�صعى نحوه، لأن ال�صعر بحث 
العامل  باأن �صيئًا ما ينق�س هذا  اإح�صا�س  واأنه وليد  اأن يكون،  عما ينبغي 

ليكون كاماًل)1(.    
     

ن  ن الثاين يف ال�صخ�صية، حيث يتكوَّ فاإذا كانت »الأنا« هي املكونِّ  
من جمموعة اخلربات التي يتعّر�س لها الفرد، ويعترب العن�صر الوحيد يف 
ال�صخ�صية الذي ميكنه التفاعل مع البيئة، كما ميكن له حماية ال�صخ�س 
ال�صعري  احلزن  فاإن  اخلارجي)2(،  العامل  يف  تتهدده  التي  الأخطار  من 
ـر  الذي ميالأ كيانه يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبعرفة الواقع، ذلك الواقع املعبنِّ
عن حلظة زمنية تنغر�س كال�صكني يف روحه وتقّطعها اإربًا اإربًا، وهي حلظة 
اإل ببزوغ فجر  زمنية ذات �صريورة لها بداية ولكنها مطلقة ل نهاية لها 

ل الأمل فوق �صوك املحتل و�صيفه.  الثورة، التي ت�صكنِّ

مّزقت  التي  �صنة 1952م،  امل�صرية  يوليو  بثورة  ال�صاعر  ويتغّنى   
الراف�س  العربي اجلديد  الفجر  ون�صجت خيوط  والظالم،  الظلم  اأغ�صية 

لال�صتعمار واأعوانه. يقول: 

هــــــذه م�صـــــر للّزمـــــــــــان كتــــــاب     �صــــــّم فــــــي �صفـــــــره رفــات الوجود 
وحكايـــات ثـــــــــــــــــــــــــورة و�صـراع          اأبـــــــدي ميـــــــــور عبــــــــــــــر الوقــــود 
رافقــــت عــــّزة املماليــــــــــــك بالأمـ    �س وقامـــت متحـــــو الأذى مــن جديد 
ذل فرعـــــون يف رباهــــــا و�صاخـــــت     فــــي مغانيـــــــــه يانعــــــــــــات الــورود 
وبقايــا فـــــاروق لــــــم يبــــق منهـــــا     غيــــــــــــر ذكـرى يف قبـر عبد احلميد 
حّطمتـــــه يــــــد العدالــــــــــــــــة ملّـــا    مـــــــالأ الأر�س بـــــالأذى واجلحـــــــــود

)1( انظر عبد الله راجع: القصيدة املغربية املعارصة-منشورات عيون-الدار البيضاء-ط1-1987م. )ص289( 

)2( انظر د. عىل فالح  الهنداوي وزميله: مبادئ أساسية يف علم النفس-دار حنني-عّمـان-ط1 2002م. )ص284(



56

اإيـــــه فـاروق والليـــــــايل حبالـــــــى     باملعا�صـــــــــــي تئــــــــــــن فـــــوق املهــود 
هــــــذه م�صـــــر ثـــــــورة اهلل يف الأر       �س علـــــــى كـــــــل ماجـــــن عربيد)1(

ل الأبيات ال�صابقة جزءًا ي�صريًا من مفا�صل الق�صيدة ذات  ت�صكنِّ  
الأر�س،  يف  اهلل«  »ثورة  باأنها  يوليو،   ثورة  ت�صوير  يف  الإ�صراقية  الأبعاد 
بكل ما يحمل هذا من دللت قد�صّية جتعل من الثوار �صخ�صيات مقّد�صة، 
الثورة وجناحها  وجتعل من »اهلل« �صبحانه وتعاىل الفاعل الأول يف قيام 
الإيجابية،  وجتّلياتها  الثورة  اأبعاد  تت�صح  ولكي  وعال.  جلَّ  عينه  على 
وال�صلطان  جهة،  من  املماليك  وبني  بينها  �صائقة  موازنة  ال�صاعر  عقد 
اأحداث  اأمام  ي�صعنا  وبذلك  اأخرى؛  فاروق من جهة  وامللك  عبد احلميد 
يف  واخل�صب  احلياة  بعثت  اإيجابية  لثورة  توؤرخ  وحديثة،  قدمية  تاريخية 
الأر�س العربية، وواجهت اأعوان ال�صتعمار الذي جمع قبح العامل، فيقول: 

  �صهــــر يوليـــــو والفجـــــر يب�صـــــم للفجــــر ويهفــو الوليــــد اإثر الوليد 
للــرو�س فيـرنــو العنقـود للعنقود         واجلمـــــال العجيـــــــــب ي�صحـــك  

       مثقـــــــل بالعطـــــــاء واجلـــــــــــود      واخليــــــــــر حمّلى بزنبـق وورود)2(  

و�صلبي،  اإيجابي  جانبني:  بني  موازنة  عقد  يف  ال�صاعر  رغبة  اإن   
يقوم على ثنائية �صدية بني ثورة يوليو وحكم فاروق، يحمل يف ثناياه تاأكيد 
دور الثورة يف اإيقاظ الوعي القومي، تلك الثورة التي اأ�صرقت بنورها على 
ال�صرق كرامة وعزة واإباء، وجتاوزت بالأمة يف اأر�س العروبة مرحلة التيه 
ال�صاعر  ي�صتق�صي  ملك  مقابل  وهويتها،  وجودها  ودافعت عن  وال�صياع، 
العهود،  وخيانة  بالدعارة،  الق�صيدة  �صياق  يف  بو�صفه  ال�صلبية  �صورته 
ال�صفوح  اإل  ل تربزها  القمم  كانت  فاإذا  واجلحود.  بالأذى  الأر�س  وملء 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص204( 

)2( ما سبق: )ص205( 
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والت�صاد  باملقارنة  »اإل  باملثالية  تت�صف  ل  ورجالها  الثورة  فاإن  والوديان، 
ـر عن مناحي التناق�س معه بقدر غري ي�صري من  مع �صخ�صيات اأخرى، تعبنِّ
اإل  اإىل م�صتوى النموذج، ل يتم  التطرف كذلك. والرتفاع ب�صخ�صية ما 
نتيجة ملثل هذه العملية املعّقدة املتنّوعة املليئة باملتناق�صات املتطّرفة«)1(؛ 
وبهذا يت�صح اأن ال�صاعر يقف من الأحداث حوله موقفًا اإيجابيًا وحا�صمًا 
يف الوقت نف�صه، للتعبري عن روؤيا �صعرية تاريخية متزج احلا�صر باملا�صي، 
ل التاريخي بال�صخ�صي، وهي جمبولة بعرقه ودمه لإبداع واقع جديد  وجتدنِّ

يحمل ب�صارة الثورة. 
        

معاناتها  ربط  حيث  اجلزائر،  ثورة  وبني  بينه  ال�صاعر  وميزج   
مبعاناته فل�صطينيًا، وتفاعل معها اإن�صانيًا، بعد اأن عاينها عن قرب وقت 
اإىل اجلزائر بو�صفه �صحفيًا ليغطي  انطالقها �صنة 1954م، حني �صافر 

اأحداث الثورة امللتهبة �صد ال�صتعمار الفرن�صي. يقول: 

اأنـا مــن هنــاك مــن اجلزائــر اأحــــــــــالم ثائـــــــرة وثائـر 
اأنـا مـــــــــــــــــلء ثـورتهـــا لهيــب هــادر، وجـــــــــــــراح هادر  
اأنـا حبـــة مــن رملهـــــــــا القـد�صـي اأحـيـــــــــــا يف اخلواطـر 
ت اإلــــى �صــــــــدري املـنى و�ُصـــــــــددت يف درب املخـاطر  �ُصدَّ
قلــب ع�صـامــي، وروح �صـامــــــــــــــد، وجمــــــــــــــــوح �صاعـر 
فـاإذا علمـــــــــــــت وحــــــــــــنَّ �صـــدرك للجهــــاد وللمفاخـر 

فاهتـــــــــــف مـــع التـاريخ اإّنــي مــن هنــــــاك مـن اجلزائر!)2(  

)1( د. صالح فضل: منهج الواقعية يف اإلبداع األديب-دار املعارف-مرص-ط2-1980م. )ص154(
)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص293-292(
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الثورية يف  اأناها  الفل�صطينية قد لقت  ال�صعرية  الأنا  اأن  ل �صك   
لت هّمـًا قوميًا كحالة  د وحدة الدم العربي، التي �صكَّ اجلزائر، مما يج�صنِّ
من حالت الأنا الباطنية يف �صعر كمال نا�صر، الذي كان يدرك مبقوماته 
العاطفية والفكرية اأهميتها يف مواجهة حتديات الأمة، و�صق طريقها نحو 
»فالكلمات  وقوميًا  لغويًا  وطنًا  اجلزائر  من  يجعل  مما  والتحرر،  الثورة 
لي�صت اإل بدائل لالأ�صياء. اإنها مر�صودة لتنقل اإلينا خربًا عن الأ�صياء اأكرب 
لو اأمكننا اأن نراها مبا�صرة«)1(؛ وبذلك مل تعد الأنا جمرد مر�صل لر�صالة 
واإمنا وجدت يف  العربية يف كل زمان ومكان،  ال�صعوب  بقيت حلمًا يراود 
باندماج  الواقع،  اأر�س  على  جت�صيدها  يف  املن�صودة  �صالتها  الأبيات  هذه 
الأنا وتوّحدها يف ذاتها باملعنى ال�صويف للكلمة، وتاأكيد اأحاديتها وتفّردها 
الذاتي، لإعادة �صياغة الزمان واملكان يف اإطار مو�صوعي عام، ي�صعر بقوة 

الوحدة و�صروب النتماء. 

يعي�صونها،  يجعلهم  لالآخرين،  الوحدوية  امل�صاعر  هذه  نقل  اإن   
ق لديهم ال�صعور ب�صرورة الوحدة واأهميتها، ويجعل ال�صعر تبعًا لذلك  ويعمنِّ
ك�صفًا جديدًا يف اإدراك الذات املتوّحدة مبو�صوعها »هناك«، التي ت�صتدعي 
تقابلية  ثنائية  »هناك«  كلمة  حتمل  وبذلك  »هنا«؛  تقابلها  اأخرى  كلمة 
اخلطاب  متنح  التي  نات  »املعينِّ من  بو�صفها  الآخر  الطرف  ا�صتدعاء  يف 
د بينهما يف جملة تكرارية اأكرث  مرجعية، وحتيل اإىل اأمور اأخرى«)2( توحنِّ
من �صبع مرات يف �صياق الق�صيدة، لي�صل ال�صاعر يف خامتتها اإىل قوله: 

اأنا من هناك ومن هنا يف كل عا�صــــــفة اأنا 
وطني الكبري يحّده قلبي على هـــذي الدنا 
وطني الكبري حتّده لغتي، وت�صعلــــــه املنى 

)1( جان كوهني: بنية اللغة الشعرية-ترجمة محمد الويل-دار توبقال-الدار البيضاء-ط1-1986م. )ص32(

)2( د. محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري-املركز الثقايف العريب-ط1986-2م. )ص158(
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وطني الكبري يحّده التاريخ دربـــــــًا موؤمنـا 
اأنا من هناك ومل اأزل يف بعث اأمتنا هنـا..!)1(   

    
و�صفوة القول، اإن العالقة بني الأنا ال�صعرية يف اإحالتها على املكان   
»هناك-هنا« ذات ثنائية تقابلية تكاملية، ولي�صت عالقة نفي وت�صاد بني 
الطرفني، لأنهما ي�صرتكان يف وطن كبري واحد، ولغة عربية واحدة، وتاريخ 
اأحدهما �صيجد �صداه يف قلب الآخر وعقله.  م�صرتك واحد، واأن انبعاث 
نات وال�صمائر النحوية يف تعبريها الكنائي املوحي، دورًا  هكذا تلعب املعينِّ
الدليل  لالنفتاح  ال�صياق  ح  وتر�صنِّ ال�صعري،  اخلطاب  توجيه  يف  اأ�صا�صيًا 

ال�صامل على وطن للروح َيُحّده القلب.

ويدعو ال�صاعر �صعب العراق للغ�صب والثورة على حكم الطاغية   
الفا�صد نوري ال�صعيد رئي�س الوزراء اآنذاك، اأي قبل ثورة 14 يوليو/متوز 

1958م، ذلك احلكم الذي �صام ال�صعب العراقي �صوء العذاب. يقول: 

يا �صعبنـا �صعب العراق الأبــّي       اغ�صب، في�صحو املجد اإن تغ�صب 
فموكــب العــــرب انت�صـى ثورة      واأنــــــــت فــــــي تيـه عــــن املوكب       

اأنــت الـــذي بالأمـ�س علمتنـــا       كيــــــف يثـــــور ال�صعــــب للمطلب 
فانحر روؤى الطغيان يف مهدها       وا�صــــرب علــــى اأحالمها ا�صرب 
اإّن يـــــــــــد ال�صّفـــــاح م�صلولــة       تكابـــــــــــر اليـــوم علـــــى امللعـب

مري�صـــــــة بالإثــم، م�صدوهـة      باحلقـــــد، فاخلعهـــا ول تــرهـب 
�صي�صخـــــــر التاريــــخ مـن اأمـة       تــــــــــذّل للغلــــب ولــــــــــم تغلـب)2( 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية.  )ص293( 

)2( ما سبق: )ص 305( 
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اأ�صلوبي  على  اعتمادها  اإىل  لالأبيات  اللغوية  ال�صياغة  ت�صري   
النداء والأمر يف قول ال�صاعر »يا �صعبنا-اغ�صب-فانحر-ا�صرب«، وهي 
يف اأبعادها املوجهة اإىل النفتاح على خماطب خارجي ي�صفي غليل النف�س 
ال�صعيد، الذي  العامل يف �صورة نوري  باإ�صعال ثورة على طغاة  مما جتد، 
»ال�صفاح،  مثل:  اأخالقية،  ل  فردية  ب�صفات  الق�صيدة  �صياق  يف  ي�صفه 
الثورات  بركب  العراقي  ال�صعب  ليلحق  والغبي...اإلخ«،  واملاأفون،  والآثم، 
العربية، التي نف�س رجالها عن كواهل �صعوبهم الذل وال�صغار والهزمية، 

فا�صتحقوا بذلك حمل ر�صالة الأنبياء، حيث يقول: 

وثــــــورة الأحـــرار قربانهـــا       يف كـل �صرب من حمانا نبـي..!
يف املغـرب اجلّبار اأ�صطـــــــورة       للبـــذل، رّواهــــــــا دم املغــرب 

ب)1(     والنيــل ل ي�صحو على فجره       اإل ليزهـــو بالثــرى املخ�صَ

يكتفي  ل  �صعبنا«،  »يا  النداء  �صيغة  ا�صتخدامه  يف  ال�صاعر  اإن   
بالتحري�س على الثورة للتعبري عن حلمه الوطني اأو القومي بتمجيد الثورة، 
من  عليها  يطّل  اأو  عنها،  بعيد  وهو  ال�صعوب  نفو�س  يف  احلمّية  وا�صتثارة 
مرتفع عاٍل، اإمنا ي�صارك فيها بو�صفه جزءًا من ال�صعب العربي يف العراق 
ـرًا عن اأجماد املا�صي، وتطلعات امل�صتقبل،  ويف غريه من بالد العرب، معبنِّ
فهو واإن كان بعيدًا عنه بح�صور اأداة النداء »يـا« اإل اأنه قريب منه بح�صور 
�صمري املتكلم »�صعبنا«، فما بني البعد والقرب يخاطب ال�صاعر البعيد يف 
باخلطابية،  م�صبعة  لغة  با�صتخدام  قرب،  اإىل  بعده  ويحّول  نف�صه،  اأغوار 

د واحللول ال�صوفيني.  لكنها م�صبعة يف الوقت نف�صه بالتوحُّ

)1( ما سبق: )ص306( 
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فـدائي و�صهيـد

الفل�صطينية  الق�صية  اأحداث  �صقلته  اأن  بعد  نا�صر  كمال  اأدرك   
يف اأتونها امللتهب، وظهور الكفاح امل�صلح  ل�صرتداد الوطن ال�صليب، الذي 
التاريخية يف  فل�صطني  من  تبقى  ملا  ال�صهيوين  الحتالل  بعد  به  فوجىء 
ال�صفة الغربية وقطاع غزة يف يونيو/حزيران 1967م، اأن �صيا�صة املقاومة 
ال�صلبية التي اآمن بها غري جمدية ول ت�صتعيد اأوطانًا حمتلة، وكان الدر�س 
الأول الذي وعته نف�صه، وت�صربته روحه يف هذا ال�صاأن قد تلقاه من ثالثة 
اأ�صخا�س من داخل فل�صطني املحتلة �صنة 1948م، عندما اجتمع بهم يف 
كانت  التي  الأ�صئلة  عن  لالإجابة  اهلل،  رام  مبدينة  اأ�صدقائه  اأحد  منـزل 
فقد  وكيف؟  نفعل؟،  ماذا  ومنها:  اآنذاك  الفل�صطيني  ال�صباب  تراود 
ا�صتطاع اأن يتعرف من خالل هوؤلء الأ�صدقاء على طبيعة العدو، و�صفاته، 
وطريقة تفكريه، وبداأ يدرك �صرورة اأن يتعلَّم لي�صتطيع الدفاع عن وطنه، 
املغت�صبة، ويف هذا يقول: »واكت�صفت عرب هذه  اأر�صه  اأعدائه من  وطرد 
ال�صاعات الأوىل، اأن حب الوطن وحده مهما عمق وكرب يف النف�س ل يكفي 
مطلقًا لتحقيق الن�صر، واإمنا املطلوب ويف مثل ق�صيتنا املعقدة ال�صائكة، 
واأمام هذا اخل�صم ال�صتعماري ال�صتيطاين، اأن نتـزود باملعرفة، معرفته، 
ميثلون  ومن  النا�س  هوؤلء  وحا�صرًا...وحدهم  ما�صيًا  ودرا�صته،  وفهمه، 
لن  اإ�صرائيل  واأن  ينتهي،  لن  الحتالل  باأن  يعرفون  1948م،  عرب  من 
فهل  جدًا،  قا�صية  وب�صروط  ب�صروط  اإل  تهزم  لن  اإ�صرائيل  واأن  تخرج، 
هذه ال�صروط متوفرة؟، اإين اأت�صاءل ومل مي�س على الحتالل �صوى �صهر 
ون�صف ال�صهر، ولقد بداأت من خالل املعركة اأدرك بع�س احلقيقة التي 
راأيته  ما  كل  ومن خالل  جل�صات،  تبعها من  وما  اجلل�صة  من خالل هذه 

و�صاهدته ومار�صته«)1(. 

)1( كامل نارص: اآلثار النرثية. )ص208( 
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بناء على ما �صبق، بداأت تت�صح اأبعاد مرحلة جديدة يف �صخ�صية   
وت�صعيد  اأ�صاليبه،  وتطوير  امل�صلح،  الكفاح  منحى  تنحو  نا�صر،  كمال 
عملياته »�صعد به الكفاح اإىل م�صاف القادة امل�صوؤولني يف توجيه املقاومة، 
ومل يعد باإمكان ال�صهيونية اأن تكتفي باإبعاده يف حرا�صة جنودها كما حدث 
من قبل يف نهايات 1967م، لقد اأ�صبح �صوتًا وا�صع النت�صار لكيان املقاومة 
الفل�صطينية، و�صوتًا بالغ التاأثري، نا�صج الروؤية«)1(، وقد انعك�صت جتّليات 
د البطولة، ويجّل الفدائي بو�صفه جزءًا  ذلك كله يف �صعر ثائر مقاوم، ميجنِّ
حيويًا من الثورة الفل�صطينية، ومن ذلك ق�صيدة »اإّنـا حملنا على امل�صلوب 

رايته«، التي يقول فيها: 

جــلَّ الفدائي عـن �صعـــر يـراودين   فقـــد ح�صــــــدت لـه الأعطار اأوزانا 
يب�صرنه يف جحيـم الليــل عا�صفة   ويف ال�صحى دمعة تن�صاب حتنانـــــا 
الفار�س الفاتــح املغـــوار يحـــر�صنا   يف ظلمـــــــة الليـل قدي�صًا و�صيطانـا 
م�صتنفر الـــروح والذكرى تطـارده   بعي�صهــــــــا اأبــــدًا ن�صــــــرًا وخذلنا 
يغري كالطيف عبـر امل�صتحيــل كما   تغيـــــــــر يف �صـدره الدامي جناوانا 
عينـاه يف عتمـــــة الأغوار ت�صبقـه  لت�صتفيـــــــــــق علــى الأغــــوار اآذانا 
يطـارد اخلطـــــــــــر املن�صود ولهانـا   ويلتقــــــــي القــــــدر املوعود ن�صوانا 

يف كـــل داليــــــــــــة ثكلـــى ورابيـة   اأعــــــدَّ قبــــــرًا لـــــه منهـــا واأكفانا)2(
  

تنبني الأبيات على ثنائية التقابل الدليل، بني الفدائي/ال�صعر،   
الفدائي،  حمور  اإىل  ال�صاعر  مييل  حيث  الآخر،  اأحدهما  ينفي  اأن  دون 
ـر عن عواطفه الباطنية واأفكاره الثورية يف تعظيمه واإجالله، بو�صفه  ليعبنِّ
الواقع،  لالأمر  والإذعان  الحتالل  �صد  للثورة  الإيجابية  النقية  ال�صورة 

)1( رضا الطويل: كامل نارص، صوتان وجرح واحد. )ص50( 

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص149(
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اإنها �صورة الرف�س التي تتحدد بها روؤية العامل و�صورته، واملوؤثرات التي 
ل من خالل التعبري عنها الروؤيا ال�صعرية يف بعدها الإن�صاين ال�صامل  تت�صكَّ
لكل من يواجه املوت والقتل يف كل زمان ومكان، ويحاول اأن ي�صيء بدمه 

عتمة العامل ل�صنع م�صتقبل اأف�صل. 
 

وتكتمل �صورة الفدائي يف عالقة تقابلية اأخرى، تتمثل يف اخلارج/  
الداخل، اأو الظاهر/الباطن، اإذ ي�صري ال�صق الثاين اخلارجي للثنائية اإىل 
اقتحامه اخلطر، ومواجهة املوت الراب�س على احلدود يف منطقة الأغوار، 
ـر  فيح�صنِّ الإن�صانية،  احلرية  مذبح  على  قربانًا  نف�صه  لتقدمي  وا�صتعداده 
كطائر )العنقاء( حمرقته يف ظالل »دالية ثكلى« يف اأر�س الوطن، وتكون 
ميتًا،  ولكن  اأخرى،  مرة  اأر�صه  اإىل  الفدائي  يعود  وهكذا  كفنه،  اأوراقها 
يونغ  عدَّ  »فقد  حياته  يف  امتالكه  ي�صتطع  مل  الذي  املكان  مبوته  وميتلك 
تعلُّق الإن�صان بالأر�س �صوقًا لتحقيق النبعاث... وانتظار حياة جديدة، ول 
ر  املتح�صّ بالإن�صان  يتمثل  بل  البدائي،  الإن�صان  ال�صعور على  يقت�صر هذا 
يتخطى  باأر�صه،  �صوفيًا  احتادًا  باحتاده  غام�صًا  اإح�صا�صًا  يح�س  الذي 
تولد  كما  اخل�صبة،  الأر�س  من  ولد  باأنه  ال�صعور  اإىل  الوطني  ال�صعور 
اآخر  اأي مكان  اأن تدفن رفاته يف  ال�صخور والأنهار والزهور، لذا يخاف 

غري اأر�صه، ويرتاح لفكرة العودة اإىل الحتاد بالأر�س الأم«)1(. 

اأما ال�صق الداخلي اأو الباطني يف ثنائية التقابل للفدائي، فيك�صف   
فيه الفدائي عن خبايا نف�صه يف دمعة التحنان، وجنوى ال�صدور، وقد�صية 
يعدُّ  لالأمم  الأوىل  احلياة  »عهود  يف  البطل/الفار�س  كان  فقد  الأخالق، 
هبة  وكاأنه  الآلهة،  �صاللة  من  اأحيانًا  يظنونه  كانوا  بل  مقّد�صًا،  �صخ�صًا 
تهبها لهم، حتى ل يقعوا فري�صة ملن �صواهم، وحتى ل ي�صقطوا يف مهاوي ل 

)1( ريتا عوض: أسطورة املوت واالنبعاث يف الشعر العريب الحديث-املؤسسة العربية-بريوت-ط1-

      1978م. )ص40(
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قرار لها من ال�صمحالل والفناء«)1(. 

احل�صي  اجلانب  الفدائي/الفار�س  يتجاوز  �صبق،  ما  على  بناء   
للبطولة يف �صورتها الدالة على ال�صجاعة والإقدام، ومواجهة اخلطر اإىل 
اإن�صانية واأخالقية رفيعة، بو�صفه  ت�صوير ما تنطوي عليه نف�صه من قيم 
و�صيلة لتحقيق طموح اجلماعة كاخلري واحلق والعدل، والق�صاء على ال�صر 
والظلم والتنكيل بالإن�صان، مما يجعل منه �صخ�صية خالدة حتيا يف ذاكرة 
التاريخ وال�صعب، فقد حفظ لنا الأدب والتاريخ �صخ�صيات اأبطال اتخذت 
اأو واقعيًا كالفدائي يف بعده الإن�صاين املح�س،  اأ�صطوريًا،  بطولتهم بعدًا 
لأنه يتغلب على �صهوة احلياة، ويوؤثر الآخرين على نف�صه كاأبطال الع�صور 
الو�صطى يف �صجاعتهم و�صهامتهم ورقـة م�صاعرهم يف الآن نف�صه، وهذا 
الطويل  ر�صا  الباحث  بداأها  التي  التعميمية  الأحكام  مع  يتناق�س  كله 
كمال  �صعر  اأن  اّدعى  حني  ال�صواب،  جانبت  ونتيجة  �صحيحة  مبقدمة 
حيث  �صريرة،  ونف�س  فا�صدة،  بواعث  من  منبعثًا  كان  الفدائي  يف  نا�صر 
يقول: »فعلى �صعيد الواقع تعاطف كمال نا�صر مع حركة الكفاح امل�صلح، 
كالطريق  بالبندقية  موؤمنًا  النهاية،  واإىل  كليًا  بعاطفته  الفدائي  وخ�س 
لفكر  امل�صوه  ت�صوره  ـل حتى  وتقبَّ اإ�صرائيل،  للجهاد �صد عن�صرية  الأمثل 
العنف الثوري، بعد اأن نزع م�صروعيته، وقلَّ�صه اإىل جمموعة من البواعث 
النف�صية ال�صريرة الفا�صدة، التي تتنافى مع املثل الإن�صانية...واأملت عليه 
الطيبة،  وقيم  امل�صيحية،  الأخالق  م�صكلة  يح�صم  اأن  الفكرية  تناق�صاته 

وال�صفح، وال�صالم حل�صاب فكرة ال�صر«)2(. 

ويقرن ال�صاعر يف الق�صيدة ال�صابقة نف�صها بني جالل الفدائي   
امل�صيحي-  املعتقد  -ح�صب  ال�صالم  عليه  امل�صيح  �صلب  ورمز  لبنان،  يف 

)1( د. شوقي ضيف: البطولة يف الشعر العريب-دار املعارف-مرص-1970م. )ص9( 

)2( رضا الطويل: كامل نارص، صوتان وجرح واحد. )ص71-70(
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ـرًا يف ذلك عن احتدام ال�صراع قدميًا وحديثًا بني الدفاع عن احلق،  معبنِّ
وا�صتمرار الطغيان. يقول: 

جــّل الفدائي يف لبنان عـن �صفـه       وجـــــّل لبنــان اإغـــداقـــًا واإح�صانا 
كالهمـا نفـــح الدنيـا �صوامعـــــــه       واأطلعـــــا يف ح�صايــا الزهد رهبانا 
عي�صى بن مرمي مل يرهب منيتـه       ول رمــــــــى بيهــوذا عندمـــــا خانا 
م�صى اإىل املوت يغنيـه مب�صرعـه       علــــــــى ال�صليـــب، ففــــّداه وفّدانا 
يا ذابـح الروح من اأجل اخلال�س       األ ترى على مذبح اجللى عطايانا 
فـــت عــن روابيهـا براعمنــا        يف قب�صة احلب اأغ�صانـًا فاأغ�صانا  تق�صَّ
اإّنا حملنــا علـى امل�صلـوب رايتــــه       وقــد نحتنــــا مــن ال�صلبان �صلبانا 

طيـف مـن الأزل امل�صحور وافانــــا       ميـــــــــوج بالطيــب اأحلانــًا واأوزانا)1(  

)عليه  الفدائي/امل�صيح  بني  تكاملية  ثنائية  عرب  الأبيات  ل  تت�صكَّ  
ال�صالم(، الذي باعه )يهوذا الإ�صخريوطي( بثالثني من الف�صة، و�صلَّمه 
اأن  ال�صالم(  )عليه  امل�صيح  قبل  وقد  امل�صيحي-،  املعتقد  -ح�صب  لقاتليه 
ما  الآثام  هذه  لكن  اآثامها،  من  الب�صرية  خلال�س  رمزًا  ليكون  ي�صلب 
زالت م�صت�صرية يف اأرجاء الكون، وجتد تطبيقها الدموي على رقاب اأبناء 
ال�صعب الفل�صطيني، الذي مل يجد مفرًا من حمل راية امل�صلوب/امل�صيح 
)عليه ال�صالم( ل�صتكمال م�صريته نحو التواأمني: احلرية وال�صالم، وقد 
جتّلى ذلك يف �صورة الفدائي الذي حتّول اإىل م�صروع م�صيح م�صلوب يف 

م�صتقبله الآتي، كما كان امل�صيح م�صروع �صهادة يف اأم�صه املا�صي. 

امل�صلوب  امل�صيح  عن  الفدائي  حملها  التي  الر�صالة  قد�صية  اإن   
ر مبخا�س جديد، وولدة جديدة، يناط بهما �صحق  )عليه ال�صالم(، تب�صنِّ

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص151(
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باختيار  احلياة  دًا  ممجنِّ واملوت  املوت  بني  الفدائي  فيها  يقف  الطغاة، 
ال�صهادة، وقد جتّلى هذا املعنى يف قول ال�صاعر: »م�صى اإىل املوت يغنيه 
والأ�صجار  الأر�س  مع  واحدة  �صفرية  يف  كله  ذلك  ل  يجدنِّ ثم  مب�صرعه«، 
دللة  هذا  ويف  »روابينا-براعمنا-اأغ�صانا-الطيب«،  مثل  ومتعلقاتهما 
م�صيحية بالغة الأهمية، ترى اأن م�صاألة �صلب امل�صيح عليه ال�صالم »�صورة 
اأخرى لل�صجرة يف الرتاث امل�صيحي، فيخاطبه املوؤمنون يف قدا�س الكني�صة 
الأرتوذك�صية »افرح يا �صجرة جيدة الثمر، كلية القدا�صة«... ويظهر امل�صيح 
يف بع�س الر�صوم امل�صيحية معلَّقًا على �صجرة خ�صراء مثقلة بالثمار، لأن 
فاأ�صبح  للحياة،  �صجرة  املوت-اإىل  –�صجرة  ال�صليب  حّولت  امل�صيحية 
الفدائي  فاإن  كذلك  ذلك  كان  فاإذا  والنبعاث«)1(،  للموت  رمزًا  ال�صليب 
باملوت  احلياة  بعث  على  الدالة  ال�صلب  حلالة  املو�صوعي  املعادل  ي�صبح 
التاريخي  الواقع  يف  امل�صيحية  التجربة  احتواء  لي�صتطيع  وال�صت�صهاد، 

املن�صرم، وم�صابهتها بالواقع الراهن.    

على  القاب�س  للفدائي،  ال�صاعر  ر�صمها  التي  ال�صورة  جالل  اإن   
زناد �صالحه يف عتمة الأغوار، يطارد اخلطر، ويلتقي القدر، تاأخذ بعدًا 
اأهاًل  الفرد  ل  ال�صعب  فيها  ي�صبح  »اللقيطة«،  ق�صيدة  يف  جديدًا  دلليًا 

للت�صحية والفداء. يقول: 

نحن اأهـل الفداء يف احلالك اجلهـم اإذا عزَّ يف الوجود الفـداء 
نحن تاريـــــخ وثبة ما توانت        تتمّلــــــى من نورها ال�صحراء 
البطـــولت مل تكن غري حلم        حققتــــــه يف اأر�صنا ال�صهداء 
والنبــــــوات مل تكن غري روؤيا       ن�صجتهـــــــا يف زهدنا الأنبياء 
قد مهرنـا الأيام جمـدًا اأثياًل        بيــن عينيــه عــــــــزة وم�صاء 

)1( ريتا عوض: أسطورة املوت واالنبعاث. )ص48( 
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قل لدنيــا اليهود نحـن �صراع        اأزلــــــــــــي، وغ�صـــــة هوجـاء
للملّم الع�صيـــب نحيا ومت�صي        بيـــــــن اأ�صالئــه بنـا الأ�صالء 

نحن خ�صب اإذا الربيع جفانا       ونـــــــــــــوال مغــدودق معطاء)1(   

البطولة،  بدور  الأبيات  �صياق  يف  »نحن«  اجلمع  �صمري  يقوم   
بو�صفه قوة حمورية وبوؤرة مركزية يف اإنتاج الدللة، مما يعني اأن ال�صاعر 
بعديه  يف  الثائر  اأو  للفدائي  الفردية  البطولة  حدود  عند  دائمًا  يقف  مل 
احل�صيني«  القادر  وعبد  النا�صر،  عبد  »جمال  مثل  والتعريفي،  التنكريي 
ال�صمائر من  تبادل  ال�صعرية على  يعتمد يف ق�صائده  نراه  بل  وغريهما، 
مو�صوعيًا  معادًل  وتبادلها  ال�صمائر  لت�صبح حركية  اإىل اجلمع،  الإفراد 
اأخرى  فواعل  ل�صتثارة  الواقع،  عن  للتعبري  ات�صاعها  يف  املقاومة  حلركة 
ا�صتيطاين  ال�صاملة �صد احتالل  املقاومة  الثوري يف حركة  تاأخذ موقعها 
و�صادر  الأر�س،  من  العرب  د  وجرَّ الفل�صطيني،  الدم  يف  الولوغ  ا�صتمراأ 
د ويدافع عن  حياتهم، فكان لبد لكل من وقع حتت نري الحتالل اأن يتوحَّ
كينونته قبل اأن تتحول اأوهام العدو التاريخية والتوراتيـة اإىل واقع ي�صعب 
كن�صه واإزالته، وقد اأكد ال�صاعر هذا املعنى يف اآثاره النرثية، حيث يقول: 
»اإننا اليوم ونحن يف طريق ا�صتكمال وحدتنا الوطنية، ودفعها خطوة اإىل 
الأمام، نوؤكد اأن وحدة كافة قوى ال�صعب ملواجهة القوى امل�صادة املعادية، 
ال�صرورة  وهذه  الوطني،  التحرر  مرحلة  يف  اإ�صرتاتيجية  �صرورة  هو 
التكاتف  اإىل  املا�صة  حاجته  اأر�صه،  اغت�صبت  �صعب  كل  حاجة  من  نابعة 
كما  لهما،  والت�صدي  واملحتل  املغت�صب  مواجهة  يف  والحتاد  والت�صامن 
اأن هذه ال�صرورة نابعة من حاجة الثورة اإىل ر�س �صفوفها بهدف زيادة 
مرحلة  من  النتقال  ال�صعب يف  اأداة  تكون  اأن  امل�صتلزم  من  اأي  فعاليتها، 

الحتالل اإىل مرحلة ال�صتقالل«)2(.
         

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص188(

)2( كامل نارص: االثار النرثية. )ص19(



68

قوتني  عرب  ل  تت�صكَّ ثنائية  اأمام  ن�صبح  �صبق،  ما  على  بناء   
القومي،  بح�صه  ال�صاعر  يدرك  الدفاع/العدوان،  هما:  متناق�صتني، 
اأ�صلحتها  وروؤيته الثورية اأنها »�صراع اأزيل«، ل بّد اأن ت�صرع الأمة فيه كل 
التي  اجلمل  تفر�س  لذلك  العدوان؛  ل�صد  واملادية  الب�صرية  واإمكاناتها 
الفعل  عن  ف�صاًل  الثوري،  الفعل  يف  وجودها  »نحن«  اجلمع  ب�صمري  تبداأ 
للفداء  اللغوي  ملا يف اجلذر  الفداء«  اأهل  »نحن  وبخا�صة جملة  ال�صعري، 
من  وحتريره  فيه،  كان  مما  الإن�صان  تخلي�س  مثل:  معجمية  دللت  من 
اأ�صر العدو، واجلهاد يف �صبيل اهلل اأو الوطن م�صحيًا بنف�صه)1( فكيف بنا 
اإذا كان »الفداء« عزيزًا يف الوجود، ومقرتنًا يف الوقت نف�صه بـ »احلالك 

اجلهم«؟. 

اهلل  لأن  الأنباري  ابن  راأي  يف  كذلك  �صمي  فقد  »ال�صهيد«  اأما   
ومالئكته له �صهود باجلنة. وقيل: �صّموا �صهداء لأنهم ممن ي�صت�صهد يوم 
ب  القيامة مع النبي )�صّلى اهلل عليه و�صّلم( على الأمم اخلالية، التي تكذنِّ
ر�صلها. وقال الك�صائي: ال�صهيد يف الأ�صل من ُقِتل جماهدًا يف �صبيل اهلل، 
ثم ات�صع فيه فاأطلق على من �صّماه النبي )�صّلى اهلل عليه و�صّلم(: املبطون، 
والغرق، واحلرق، و�صاحب الهدم، وغريهم، و�صمي �صهيدًا لأن مالئكته 
�صهود باجلنة. وقيل: لأنه حي مل ميت، كاأنه �صاهد حا�صر. وقيل: لقيامه 
ب�صهادة احلق يف اأمر اهلل حتى ُقِتل. وقيل: لأنه ي�صهد ما اأعدَّ اهلل له من 
الكرامة بالقتل)2(. وقد جتلَّت �صورة ال�صهيد يف �صعر كمال نا�صر يف �صور 
متعددة، دالة على معنى القتيل يف �صبيل اهلل والوطن، وقد تقرتن باأبعاد 
واقعية، اأو دينية، اأو اأ�صطورية، حيث يوؤكد يف ق�صيدة »ر�صالة لل�صهيد«، اأنه 
يحقق مبوته حياة اجلماعة، ويخلق احلياة من العدم. يقول يف املقطوعة 

الثانية من الق�صيدة: 

)1( انظر املعجم الوسيط. مادة »فدى«

)2( انظر فخر الدين الرازي: التفسري الكبري-دار الكتب العلمية-بريوت-ج9-ط2-د.ت. )ص18-17(
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ت الزمان!  وكان يـا زمان اأن تلفَّ  
واخ�صو�صرت يف دربنا اجلنان   

وا�صتيقظ ال�صهيد يف ن�صالنا اجلديد   
ليعرب احلياة يف اأمان   

ليزرع الإميان يف الوجدان   
يرد للحياة، للمعاين   

حياتها الثكلى على الأماين   
يعيد للروؤى انطالقها العجيب   

يف موكب ال�صعوب   
ويلهم الدنى، ويلهم القلوب   
ويحمل اجلراح والذنوب..   

وكان دم..   
واحمرَّ اأفق وادلهم   

واغرورق الوجود بالإميان!   
وانتف�س التاريخ باحلنان   

وا�صتيقظ ال�صهيد يف ن�صالنا الوليد)1(  
    

بوؤرة مركزية  ال�صهيد  فيهما  ل  ي�صكنِّ الأبيات على حمورين  تنبني       
والنبعاث  الق�ص�صي،  ال�صرد  اأ�صلوب  وهما:  الدللت،  حولها  تتحلَّق 
ال�صرد  لأ�صلوب  ال�صاعر  توظيف  يف  الأول  املحور  يتجّلى  الأ�صطوري. 
الرتاثي  قالبه  بخا�صة يف  ال�صعبي  الق�ص�صي  وال�صرد  بعامة،  الق�ص�صي 
زمن  املا�صي،  الزمن  اإىل  حتيل  التي  دم«،  زمان-وكان  يا  »وكان  بقوله: 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص309-308( 
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يف  امل�صتمر  الزمن  �صريورة  على  تدل  كما  ال�صهيد،  موت  اأو  احلكاية، 
طفاًل.  التاريخ  »كان  عندما  ال�صهيد،  انبعاث  يف  احلا�صر  عن  التعبري 
النا�س/ال�صعب يف �صيغة  وتنت�صر بني  ال�صعبية على ذلك،  ت�صّر احلكاية 
مت  طفويل  تراث  وهو  تراثهم،  من  اأ�صا�صي  كجزء  »كان«  املا�صي  فعلها 
امتزاج  اإىل  ال�صعري  امل�صهد  يثري  وبذلك  جيل«)1(؛  بعد  جياًل  اختـزانه 
اأزمان مغرقة  البعد التاريخي بالبعد الآين، وانفتاح الوعي ال�صعري على 
فيها  ويتخذ  ال�صعبية،  الذاكرة  ي�صتح�صر من خاللها خمزون  القدم،  يف 
كما  العامل،  ق�صوة  ت�صّور  بدمه،  م�صّرجة  جديدة  �صورة  البطل/ال�صهيد 
ت�صّور يف الوقت نف�صه انت�صار الدم على ال�صيف، ومن ثم تتجاوز الأطر 
اأبعاد واقعية  املوروثة اإىل حتطيم �صبكة العالقات الإ�صارية، للدللة على 
اأو اأ�صطورية معا�صرة، اأي اأنها ل تقف عند تخوم املا�صي ال�صاكن يف اإطار 
احلكاية ال�صعبية القدمية، بل تتجاوز ذلك اإىل احلا�صر الزاخر باحلركة 
والتحول والخ�صرار والزراعة، وهي اأفعال يطمح الفل�صطيني من خاللها 

اإىل تغيري وجه الواقع املاأ�صاوي الذي يكتنف حياته. 

لل�صهيد،  الأ�صطوري  النبعاث  يف  املتمثل  الثاين  املحور  اأما   
فيتغلغل يف ن�صيج الق�صيدة، ويوّجه الدللة ال�صعرية اإىل ا�صتكناه اأبعادها 
الأبيات  �صياق  ال�صهيد يف  اأن  ذلك  �صواء،  على حد  والواقعية  الأ�صطورية 
لي�صتمر  املوت،  من  والنبعاث  احلياة،  اإىل  للعودة  طريقًا  لنف�صه  يتخذ 
بذلك  فهو  اجلنان،  وخ�صرة  واملقاومة،  الن�صال،  املتجدد  بح�صوره 
يف  )اأدوني�س(  اأو  )متوز(  اأ�صطورة  يف  والنبعاث  املوت  لنموذج  جت�صيد 
ال�صعري،  الن�س  ج�صد  يف  املتجّلي  العام  هيكلها  ويف  الأ�صا�صي،  دافعها 
التحرر  الإن�صان يف  واخلراب، وحتقيق حلم  رموز اجلفاف  للق�صاء على 
من قيود الحتالل؛ لتزهر الأر�س، وت�صرق بخ�صرتها اليانعة »ويبدو من 
وينتقل  عام،  كل  ميوت  متوز  اأن  اإلينا،  و�صلت  التي  والطقو�س  الأ�صاطري 

)1( عيل الخلييل: البطل يف الحكاية الشعبية-مؤسسة ابن رشد للنرش-القدس-ط2-1979م. )ص13(
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ومتوت  عنه،  للبحث  الإلهية  خليلته  فرتحل  املظلم،  ال�صفلي  العامل  اإىل 
فت�صمح  بالفناء...  مهددة  احلياة  وت�صبح  غيابها،  اأثناء  احلب  عاطفة 
»اآلتو« اإلهة اجلحيم -على م�ص�س- لع�صرتوت اأن تغت�صل »مباء احلياة«، 
وتعود اإىل الأر�س مع حبيبها متوز، حتى تبعث الطبيعة بعودتهما«)1(، فاإذا 
كان )متوز( قد اكتفى برجوعه اإىل احلياة بالنبعاث اجلغرايف الطبيعي 
لالأر�س، فاإن ال�صاعر قد اأ�صاف اإىل ذلك دللة رمزية ذات بعد واقعي دال 
على املقاومة، اأي اأنه جتاوز بالرمز الأ�صطوري دللته املوروثة اإىل جتربة 
بدميومة  مقرتنة  الطبيعة،  ملظاهر  املتجددة  باحلركية  تت�صم  وجودية، 
ل�صان  على  ال�صاعر  ويوؤكد  الوطن،  �صبيل  يف  وال�صت�صهاد  الثوري،  الفعل 
ال�صهيد يف خامتة الق�صيدة اأن »ر�صالة ال�صهيد، اأن ينت�صر ال�صهيد« على 

طغاة العامل. 

واإذا كان ال�صاعر قد جعل من ال�صهيد »اإلهًا« اأ�صطوريًا يف الأبيات   
ال�صابقة، فاإنه يف ق�صيدة »الو�صية الأخرية« يتجاوز به اإىل مرحلة ال�صهيد 

املت�صامي على الب�صر. يقول مو�صيًا حبيبه: 

حبيـبي   
اإذا ما اأتاك اخلرب   

و�صاح النعاة   
يقولون مات الويف، وغا�صت روؤاه   

ونام العبري بح�صن الزهر   
فال تبكني، وابت�صم للحياه   

وقل لوحيدي، لأين اأحب وحيدي   
اأبوك روؤى �صعبه   

)1( ريتا عوض: أسطورة املوت واالنبعاث. )ص42(
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اأ�صاءت دجى قلبه   
ت على دربه  وحطَّ  

�صظايا فكر   
راأى الظلم يدمي رباه   

فثار اإىل مبتغاه   
وكان �صهيدًا   

ت�صامى، فلّون معنى ال�صاله   
ق من وحيها وابتكر  وعمَّ  

ف�صالت ن�صاًل دماه)1(   

مع  التوافق  يف  غاية  اإن�صانية  باأبعاد  الأبيات/الو�صية  تـزخر   
يف  وال�صت�صهاد  الن�صال  قاعدة  على  العاطفي  ال�صراع  وح�صم  النف�س، 
�صبيل املبداأ الوطني، الذي يحتنِّم على الفل�صطيني اأن يبذل روحه رخي�صة 
حتقيقه،وقد  اإىل  يطمح  الذي  والعدل  به،  يوؤمن  الذي  احلق  �صبيل  يف 
كان كمال نا�صر واعيًا لذلك كله حني قال يف ن�صه النرثي املوازي: »اإن 
اختيارنا الواعي لطريق الن�صال، من حيث فهمنا واإدراكنا لطبيعة املعركة 
معركة امل�صري التي تخو�صها اأمتنا العربية �صد الإمربيالية وال�صهيونية، 
اأكرث من جبهة، حتتم  الفل�صطينية على  الثورية  الطالئع  تخو�صها  والتي 
علينا اأن نعرف، واأن ندرك باأن مزيدًا من الدم وال�صهداء يجب اأن ي�صيل، 
واأن ي�صقط يف املعركة«)2(، وكان ذلك كله يف ر�صالة موؤثرة لبنه/وحيده، 
الذي مل يره اأبدًا يف حياته، ومل ينجبه، وبقي حلمًا يف خياله يراود نف�صه، 
ـر عن روؤى  وهاج�صًا اإن�صانيًا ي�صتح�صره ليفتخر من بعده بوالده الذي عبَّ
نف�صه قربانًا على مذبح  م  وقدَّ اإىل جلجلته را�صيًا مر�صيًا،  و�صار  �صعبه، 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص242-241( 

)2( كامل نارص: اآلثار النرثية. )ص27( 
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جموع  يف  احلياة  ليبعث  ودمه  جراحه  على  مت�صاميًا  الإن�صانية،  احلرية 
»طريق  لأن  امل�صيحي-؛  املعتقد  -ح�صب  ال�صالم(  )عليه  كامل�صيح  �صعبه 
الفادي،  بطولة  هي  والبطولة  والت�صحية،  الن�صال  طريق  هو  احلياة 
واملوت  املجتمع،  خلال�س  للجميع،  فداء  الكل،  لن�صرة  موته  ل  يتقبَّ الذي 
�صريبة واجبة ال�صداد، يدفعها ال�صهداء الآلهة...اإن جدلية الفداء حقيقة 
�صيكولوجية حية، متار�صها امل�صيحية منذ قيامها... نامو�س طبيعي خالد، 

يحكم الكل، ويلزم اجلميع«)1(. 
واإذا كان ال�صهيد »اإلها« اأ�صطوريًا، فال بّد اأن تكون بالده »كعبة«   

لل�صهداء. يقول يف ق�صيدة »يف فل�صطني«: 

يـا بـالدي، يـا كعبة ال�صهداء        ا�صمـدي للخلـود عرب الفنـــــاء 
يـا بـالد النجـوم، واحللـل اخل�صـراء، يـا لفتنـة ال�صنا يف ال�صماء 
يـا انطــالق الربيــع يخطـر فـي الّدرب فيزهو مغرورقــًا بالرواء 
يـا رحـاب الإلهــام ترقــ�س بالوحـي، وتختـال فـي روؤى ال�صعراء 
هـا اأنـا قــد اأتيــــت اأنفـــ�س اآلمــــــــــي كفاحــًا مـن منبــر العلياء 

ها اأنا قد اأتيت اأزجي ندائي         فا�صمعي واطربي لرجع ندائي)2( 

متثل اأداة النداء التي يتوّجه ال�صاعر بها اإىل بالده ح�صورًا بارزًا   
ال�صياغة  يف  ال�صدارة  مكان  يحتل  اأ�صلوبيًا  ومنبهًا  الأبيات،  �صياق  يف 
»كعبة«  بالده  اأن  واأهمها  الدللت،  حولها  تتحلَّق  بوؤرة  ل  لي�صكنِّ اللغوية، 
ال�صهداء، بكل ما يحمله ذلك من اإيحاءات دينية، يجعل منها ِقبلة تهوي 
وبهذا  الإن�صانية؛  واحلرية  احلق  ل�صهداء  وموئاًل  املوؤمنني،  قلوب  اإليها 
ت�صبح كعبة �صعرية لل�صهداء موازية دلليًا للحرم ال�صريف مبكة املكّرمة 

بو�صفها كعبة دينية. 
)1( رضا الطويل: صوتان وجرح واحد. )ص106(

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص171( 



74

اخلال�صـة  
وعا�صها  والعربي،  الوطني  بعديها  املاأ�صاة يف  نا�صر  كمال  واجه      
بقلبه وروحه، طفاًل و�صابًا وقتياًل، وعّبـر عن اأبعادها بحرقة ومرارة حني 
فقد اأر�صه، ووجد الغرباء يتخذونها �صكنًا ووطنًا، وقد تفاوتت طرقه يف 
التعبري بني الت�صريح والتلميح يف الإطار الفني، وال�صطراب وال�صتقامة 
من  م�صتقاة  عدة  مالحظات  الباحث  ل  �صجَّ لذلك  الفكري؛  الإطار  يف 

لت نتائج هذا البحث، وهي كالآتي:  درا�صته للن�صو�س ال�صعرية، �صكَّ

على . 1 م�صطربة  روؤية  عن  املبكرة  ق�صائده  بع�س  يف  ال�صاعر  ك�صف 
لن�صرة  الربيطاين  لالحتالل  توّجـه  حني  الفكري،  الوعي  م�صتوى 
فل�صطني،  من  اليهود  وطرد  التليد،  العربي  املجد  وا�صرتداد  �صعبه، 
اإىل معطيات  وهذا حّل طوباوي جملوب من خارج الذات، ل ي�صتند 
الواقع وتاريخ ال�صتعمار، لكنه اأدرك بازدياد وعيه الفكري، ون�صجه 

ال�صيا�صي، اأن املقاومة هي احلل الأمثل ل�صرتداد الوطن.  

اأدرك اأهمية الكلمة وقدرتها الفاعلة يف ك�صف زيف الطغاة، موؤكدًا اأنها . 2
و�صيلة مهمة من و�صائل الن�صال واملقاومة، فقد اآمن باأن الثورة بدون 
فكر لي�صت اأكرث من جمموعة من الع�صابات؛ لذلك قام بتاأ�صي�س جملة 
»فل�صطني الثورة«، لتكون �صوت الثورة نحو احلق والعدل واحلرية، كما 
ف يف �صعره دوال موغلة يف قراآنيتها مثل »اجلهاد«-وهو امل�صيحي- وظَّ

للتحري�س على الفداء املقرتن بالواجب الديني. 

اإىل �صحق امل�صافات الزمنية، وحمو الأبعاد املكانية يف عالقته . 3 عمد 
اجل�صدي  بعده  من  بالرغم  منه،  النف�صي  بقربه  لالإيحاء  بالوطن، 
جغرافيا  جمرد  لي�س  واأنه  فيه،  يعي�س  الوطن  اأن  على  للدللة  عنه، 

فح�صب، واإمنا هو حالة ذهنية ثابتة يف ذاكرة الفل�صطيني وروحه. 
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�صلَّط جام غ�صبه/حقده على الحتالل يف كثري من ق�صائده، بو�صفه . 4
و�صيلة من و�صائل ح�صور الذات، والدفاع عن كينونتها، لكنه -احلقد- 
ل ميثل قيمة مطلقة، واإمنا هو اأداة اآنية �صرورية تزول بزوال الظلم 
والحتالل من فل�صطني وبالد العرب، ول يتم ذلك اإل بدعم الثورات 

والوحدة العربية. 

جعل اخليمة التي ترفع �صراعها كالأكفان، �صجاًل لذاكرة الفل�صطيني، . 5
و�صاهدًا على ماأ�صاة �صعب روعته الأحداث، وقتلت اخلطوب يف قلبه 
عذوبة احلب، لكنه يف الوقت نف�صه اأكد اأن عودة الالجئ اإىل وطنه 
يحقق  اأن  عليه  ذلك  ي�صتطع  مل  واإذا  موته،  وتنفي  ح�صوره  حتقق 
مبوته وجوده الإن�صاين؛ وبذلك يكون املوت يف �صبيل الوطن اأكرث نباًل 

لالإن�صان من موته البطيء يف لهيب احلرمان، و�صداأ اخليام.     
كالأنبياء، ف�صاًل . 6 رفيعة  واأخالقًا  اإن�صانية،  قيمًا  الفدائي يحمل  جعل 

مبخا�س  ر  يب�صنِّ ال�صالم(،  )عليه  كامل�صيح  �صهادة  م�صروع  اأنه  عن 
ر حمرقته يف ظل دالية  جديد، وهو اأي�صًا كطائر العنقاء، الذي يح�صنِّ
ثكلى يف اأر�س الوطن، وتكون اأوراقها كفنه، ليمتلك مبوته املكان الذي 
مل ي�صتطع امتالكه يف حياته، وهذا كله يتناق�س مع النتائج التع�صفية، 
والأحكام التعميمية التي اأطلقها اأحد النقاد على �صورة الفدائي يف 
ونف�س  فا�صدة،  بواعث  كانت منبعثة من  اأنها  نا�صر، من  �صعر كمال 

�صريرة تتنافى مع املثل الإن�صانية.  
�صبيل . 7 ببذل حياته رخي�صة يف  واقعية  باأبعاد  ال�صهيد  اقرتنت �صورة 

املجموع، واأبعاد دينية جتعل منه رمزًا من الرموز الأ�صطورية، ومن 
بالده -فل�صطني- كعبة لل�صهداء، ف�صاًل عن الإيحاء برموز اخل�صب 
بح�صوره  لي�صتمر  )دوني�س(،  اأو  )متوز(  مثل  الأ�صطورية  والنبعاث 
لنموذج  جت�صيدًا  ال�صهيد  يكون  وبذلك  واملقاومة؛  الن�صال  املتجدد 

املوت والنبعاث، ودميومة الفعل الثوري.   
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الفصـل الثـالث

استبطـان الـّذات
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متهيــد

ل ي�صتطيع الباحث اأن ي�صع تعريفًا جامعًا مانعًا كما يقول املناطقة   
لتعريف علم النف�س)1(، فقد اختلف الباحثون يف حتديد ماهيته ومفهومه 
بح�صب اجتاهاتهم وطرقهم واأ�صاليبهم يف درا�صة النف�س الإن�صانية، مما 
الذي  »العلم  باأنه  عّرفه  من  فمنهم  املعرفية،  جمالته  ات�صاع  اإىل  اأدى 
يدر�س ال�صلوك، ويعّرفه اآخر على اأنه العلم الذي يدر�س وظائف الدماغ، 
ويعّرفه ثالث على اأنه العلم الذي يدر�س الن�صاطات والوظائف العقلية...
وعلى الرغم من ذلك، فاإنه ميكن القول باأن علم النف�س يحاول الإجابة 
عن ال�صوؤال: ملاذا يت�صرف النا�س بالطريقة التي يت�صرفون بها؟«)2(، واإذا 
كان ذلك كذلك، فاإن هدف علم النف�س ين�صب على معرفة العالقة بني 
جمموع العوامل املوؤثرة يف حياة الإن�صان، وماهية ال�صلوك الذي يقوم به، 

اأو الناجت عن هذه املوؤثرات مبختلف اأنواعها. 

باأوجه  زاخرة  وال�صاعر،  الإن�صان  نا�صر  كمال  حياة  كانت  لقد   
البحث  واأ�صكاله؛ لذلك فاإن هذا  األوانه  التاأثري على خمتلف  متعددة من 
يحاول ا�صتنطاق �صعره، اأو ا�صتجالء الطريقة/الأ�صلوب التعبريي النف�صي 
الأر�س،  تراب  يف  الزائل  اجل�صد  غاب  اأن  بعد  الباقي،  ال�صعري  مللفوظه 
والعقلية،  النف�صية  جمالتها  يف  ال�صاعرة  الذات  ا�صتبطان  اإىل  و�صوًل 
ومدى انعكا�س هذه الذات على مو�صوعها، فيما تبوح به من نوازع داخلية، 

ومعاناة اجتماعية، وتناق�صات �صيا�صية. 

عالقة  والنف�س  الأدب  بني  العالقة  فاإن  �صبق،  ما  على  بناء   
يف  وجتّلياتها  للنف�س  انعكا�صًا  ي�صّكل  اأن  ميكن  الأدب  اأن  مبعنى  جدلية، 

)1( نرش هذا البحث يف )املجلة العربية للعلوم اإلنسانية(-جامعة الكويت-ع105-2009م.  
)2( عبد الرحمن عدس )وزميله(: املدخل إىل علم النفس-مركز الكتب األردين-عّمـان-ط3-1993م. )ص1(
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الواقع املعي�س، وكذلك النف�س فاإنها ت�صهم بن�صيب وافر يف �صنع الأدب، 
يرتاد  والأدب  الأدب،  منها  ت�صنع  لكي  احلياة  اأطراف  جتمع  »النف�س  فـ 
احلياة  تتلقى  التي  والنف�س  النف�س.  جوانب  ي�صيء  لكي  احلياة  حقائق 
اإنها دائرة  لت�صنع احلياة،  الأدب  تتلقى  التي  النف�س  الأدب، هي  لت�صنع 
ل يفرتق طرفاها اإل لكي يلتقيا، وهما حني يلتقيان ي�صعان حول احلياة 

اإطارًا، في�صنعان لها بذلك معنى«)1(. 

فاإذا كان الأدب يلتقي مع النف�س ل�صنع احلياة، فاإن النقد الأدبي   
الأدبي،  العمل  تقومي  اإىل  يهدف  الإن�صانية  العلوم  من  فنًا/علمًا  بو�صفه 
الإن�صاين،  للفكر  وغريها  والنف�صية  واللغوية  اجلمالية  املعارف  لإدراك 
ف�صاًل عن معرفة الظواهر الإن�صانية، فاإنه بهذا املعنى ي�صهم يف الك�صف 
الظاهري واخلفي من خالل  ذاته، وعن حميطه  الإن�صان يف  عن طبيعة 
ملفوظ ال�صاعر الكالمي، وحتليل اأبعاده ومنطلقاته، ويجعلنا نقب�س على 
اأ�صتار  وخلف  الإ�صارات،  ظالل  حتت  روحنا،  اأعماق  يف  النف�س  حتولت 
يف  النف�صي  للمحلل  هاديًا  يكون  اأن  ميكن  احلالة  هذه  يف  وهو  الكلمات، 
درا�صة النف�س الإن�صانية يف الأدب واحلياة؛ وبهذا يلتقي النقد بعلم النف�س 

يف معرفة الإن�صان، و�صلته باحلياة ومعناها، وبالأ�صياء من حوله. 

اأما ال�صتبطان الذي ي�صّكل �صلب هذا البحث، فاإن بع�س الدللت   
تعني:  بطونًا،  »بطن«  مادة  اأن  اإىل  ت�صري  اللغوية،  املعاجم  من  امل�صتقاة 
تو�صطه  بطنا:  والبيت  والوادي  بطانته،  من  �صار  وبه:  فالن  ومن  خفي، 
وجال فيه، والأمر اأو الرجل: خربه وعرف باطنه. وا�صتبطن الوادي ونحوه: 
اأخفاه يف نف�صه، والباطن:  اأمره: عرف باطنه، والأمر:  دخله، وا�صتبطن 
واملحتجب  واخلفّيات،  بال�صرائر  العامل  ومعناه  تعاىل،  اهلل  اأ�صماء  من 

)1( د. عز الدين إسامعيل: التفسري النفيس لألدب-مكتبة غريب-مرص-ط4-د.ت. )ص5(
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اإرجاع  واأوهامهم، ومن كل �صيء: داخله)1(، وميكن  اأب�صار اخلالئق  عن 
والدخول،  والتو�صط،  الرجل،  و�صيعة  اخلفاء،  اإىل  ال�صابقة  الدللت 
ومعرفة البواطن وما تخفيه النفو�س من انفعالت وم�صاعر واأفكار منوطة 

بقناعات الإن�صان وروؤيته للعامل. 

»معرفة  واخلام�صة  »اخلفاء«،  الأوىل  الدللتني  اأن  �صك  ول   
البواطن«، من الأهمية مبكان يف حياة ال�صاعر كمال نا�صر، بعد ا�صتقراء 
من  حتتاج  مغزى،  ذات  �صلوكية  وظواهر  نف�صية  باأبعاد  الزاخر  �صعره 
وما  النف�س  جتّليات  ويظهر  لثامها،  ويك�صف  ي�صتنطقها،  اأن  الباحث 

اعرتاها من انفعالت وهموم ذاتية، ووطنية، وقومية،  واإن�صانية. 

اأما ال�صتبطان بو�صفه جماًل من جمالت علم النف�س، فيعني يف   
راأي د. عبد املنعم احلفني، مالحظة املرء لعملياته العقلية، اأو مالحظة 
النف�س، وا�صتعرا�س الأحداث املا�صية ا�صتعرا�صًا مبا�صرًا، ي�صف ان�صغال 
الفرد بذاته وقلقه عليها)2(، لكن ال�صتبطان ل يقف عند هذه الدللة لأنه 
اأي�صًا و�صيلة مهمة من و�صائل اختبارات ال�صخ�صية، ملعرفة �صلوك  ُيتخذ 
الإن�صان »وتعترب طريقة ال�صتبطان من اأقدم الطرق التي اتبعها املهتمون 
ب�صلوك الإن�صان، وتعتمد هذه الطريقة على تقرير الفرد عن اخلربة التي 
عن  الفرد  يقوم  اإذ  والجتماعية،  والنفعالية  العقلية  بجوانبها  بها  مير 
طريق التاأمل الباطني بو�صف ما ي�صعر به من انفعالت، وما يراوده من 
اأفكار...فال تزال ت�صتخدم بع�س الو�صائل التي تعتمد على ال�صتبطان يف 
درا�صة �صخ�صية الفرد، مثل ال�صتفتاءات، وهي عبارة عن جمموعة من 
الأ�صئلة متثل مواقف معينة، ويطلب فيها من الفرد اأن يقرر ما الذي يفعله 

)1( املعجم الوسيط: مادة »بطن«. 

)2( انظر د. عبد املنعم الحفني: موسوعة علم النفس والتحليل النفيس-مكتبة مدبويل-مرص-

      ج2-1978م. )ص405(
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يف هذه املواقف«)1(.  

و�صفوة القول فاإن ال�صتبطان ل يقف عن حدود فح�س الإن�صان   
لذاته، بل ميكن اأن يتعدى ذلك اإىل فح�س الإن�صان لذات الآخر عن طريق 
املحلل  دور  الباحث  �صيتخذ  املفهوم  هذا  من  وانطالقًا  كالمه،  حتليل 
بينه  العالقة  ل�صت�صفاف  نا�صر،  كمال  كالم/�صعر  قراءة  يف  النف�صي 
النف�س  انعكا�صًا نف�صيًا لهذه الذات، ومالحظة حركة  وبني ذاته، بو�صفه 
اأكان ذلك يف �صكلها الفعلي  الإن�صانية، والغو�س يف جلتها العاتية، �صواء 
ل الأدب/ال�صعر حالته  ال�صريح، اأم يف قولها اللغوي ال�صمني، الذي ي�صكَّ
النف�صية املتفّردة، ملا يحمله من م�صاعر وانفعالت واأفكار، تظِهر اخلفي، 

وتك�صف عن امل�صتور يف ذواتنا. 

واإذا كانت الذات الإن�صانية ت�صعى للتوازن النف�صي والتكامل مع   
الآخرين، فاإنها حني ت�صطدم بواقع مناق�س لرغائبها يحول دون اإ�صباع 
دوافعها، جتنح اإىل الرف�س، والتمرد، والنطواء والغرتاب عن املجتمع، 
ال�صاعر  ولدى  و�صلوكية،  نف�صية  ا�صطرابات  �صورة  الفرد يف  لدى  تت�صح 
اأو  فنيًا  تاأخذ جانبًا  اأدبيتها  لكنها بحكم  يف �صورة معاناة �صعرية ذاتية، 
اإطار جتربة وجودية  النف�صية يف  ال�صاعر  اأزمة  للتعبري عن  رمزيًا عامًا، 
�صياغته من جديد،  واإعادة  واإدراكه  العامل  اكت�صاف  على  قادرة  �صاملة، 
وفق روؤيا تك�صف عن خفايا الذات والعامل؛ لأن �صرية »ال�صعراء تكمن يف 
اأغوار �صعرهم، هذا اإذا �صلَّمنا اأوًل باأن �صرية الإن�صان هي حوار مع ذاته، 
احلوار«)2(،  هذا  عن  حق  تعبري  ال�صعر  باأن  وثانيًا  التاريخي،  الواقع  ومع 
ـر عنه، لكي تك�صف عن  تعبنِّ الذات باملو�صوع الذي  د  اإىل توحُّ يوؤدي  وهذا 

مكنوناتها النف�صية، ومواقفها احلياتية.   

)1( د. فيصل عباس: الشخصية يف ضوء التحليل النفيس-دار املسرية-بريوت-ط1-1982م. )ص208( 

)2( د. ساسني عساف: الصورة الشعرية-املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش-بريوت-ط1-

     1982م. )ص51( 
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ل يعني اهتمام الباحث بتو�صيح املنطلقات النف�صية ال�صابقة، اأن يعمد اإىل 
اإقحام ق�صايا علم النف�س ومباحثه املجردة على �صعر كمال نا�صر، كما فعل 
العقاد يف درا�صتيه عن ابن الرومي واأبي نوا�س مثاًل، فيما يعرف بـ«املنهج 
–الباحث- �صيتخذ من اإجنازات علم  النف�صي« يف التحليل الأدبي، لكنه 
النف�س يف احلقل الأدبي و�صيلة ل�صتكناه الأعماق الداخلية لل�صاعر، كما 
جتلَّت يف لغته، واأ�صاليبه، وهذا يعني اإعطاء الأولوية لتحليل البنية اللغوية، 
ف  واملقومات التعبريية، للك�صف عن معاناة ال�صاعر وروؤياه للعامل، دون تع�صُّ
اأو اإقحام، يجعل الن�س يقول ما لي�س فيه على امل�صتويني: اللغوي والنف�صي. 

لوعـة احلـزن 

ويف  �صلوكها،  يف  والإن�صان  ال�صاعر  نا�صر  كمال  �صخ�صية  تعّد   
التي  الظروف  ق�صوة  املتمثلة يف  الوطنية  لالأبعاد  وظروف حياتها، جتّليًا 
التي مل  العربية  بالوحدة  والقومية احلاملة  الفل�صطينية،  الثورة  بها  مرت 
تعّد  تغيريه...اإلخ،  يف  ورغبته  الواقع،  لقبح  اإدراكه  عن  ف�صاًل  تتحقق، 
�صخ�صيته انعكا�صًا لهذه املظاهر ومظاهر اأخرى كثرية، مما جعل احلزن 
يت�صّرب اإىل خاليا نف�صه، كما ت�صّرب اإىل ن�صيج وجوده الإن�صاين؛ لأنه مل 
كثري  ذلك  دون  حالت  حيث  والنفعالية،  النف�صية  دوافعه  اإ�صباع  ي�صتطع 
اإ�صباع هذه  دون  منيعًا  �صّدًا  ووقفت  املو�صوعية،  اأو  املفتعلة  الظروف  من 
الرغبات، وحتقيق هذه الأمنيات، فانكفاأ على نف�صه يجتـر اآلمه واأحزانه، 
ويتاأمل باطنه باأ�صى ميور يف خاليا روحه، ليدرك اخللل الوجودي العميق 
يف واقع الأمة احلا�صر، وم�صتقبلها الآتي، فجاء �صعره �صدى لهذه املظاهر 
والعوامل يف اأبعادها ال�صيا�صية، حيث فقدان الأر�س والوطن، والجتماعية 
الفقر واجلوع واملوت؛  الأ�صري واملنفى، والقت�صادية حيث  التمزق  حيث 
ولي�س  بدء  لها  التي  ب�صريورته  احلزن  دال  ح�صور  �صعره  يف  كرث  لذلك 
كل مرحلة من مراحل حياته،  ولدته ويف  منذ  به  املقرتن  اأي  نهاية،  لها 
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الفطرية  ال�صتعدادات  يف  �صلوكه  حمكوم  اجتماعي  »كائن  فالإن�صان 
املتوّفرة عنده منذ الولدة، والتي زّود بها من خالل العوامل الوراثية، ويف 

تغرّيات الو�صط الذي يعي�س فيه، والبيئة املحيطة به«)1(. يقول: 

ل�صت اأدري؟ وليـ�س تـدري ال�صجون  اأطليـق فـي موطنــي اأم �صجيـــن  
فــــــــار�س للحمـــى، ويومـــــًا ظنيــن  تهت يف زحمـة ال�صراع، فيومـــًا  
مــــــن تـرانـي بهـــا؟ ومـن ذا اأكـون؟  �صيعتني ع�صريتي، ليـت �صعـري  
وكاأنــــــــــي لهــــــــــا اأ�صيـــــــــر رهيـن  كدت اأن�صى يف حريتي ذّل قيدي  

ــــــــى دومـــــــــــًا وروح حــــزيـن)2( تتغنَّ اأنـا فـي غمـــرة ال�صيــــاع جراح  

تتبدى مظاهر احلزن والياأ�س يف �صياق الأبيات من توايل اأ�صاليب    
وحرية  باحلياة،  الوعي  مراحل  من  مرحلة  اأول  بو�صفها  ال�صتفهام، 
ال�صاعر اإزاء مظاهرها وتناق�صاتها الدللية، للتعبري عما يعتمل يف �صدره 
مقولت  به  ي�صتعيد  فل�صفي،  تاأمل  اإىل  خفية  اإ�صارة  يف  حزن  من  وروحه 
ق�صيدة  با�صتح�صار  للتعبري  اأداة  الأدبي  بالتنا�س  تتو�ّصل  �صابقة،  اأدبية 
الق�صيدة  �صياق  اأ�صئلته يف  بقيت  اأبي ما�صي)3(، حيث  لإيليا  »الطال�صم« 
ثناياها  يف  حتمل  نا�صر  كمال  اأ�صئلة  اأن  اإل  حمددة،  حلول  بال  �صرمدية 
املعي�س  الواقع  تنبع من  لأنها  والتحديد،  الدقة  اإجابات �صريحة غاية يف 
من  الع�صرية  عليه  تدل  ما  بكل  الع�صرية،  وت�صييع  ال�صتعمار،  يف  املتمثل 

)1( د. عيل فالح الهنداوي )وزميله(: مبادئ أساسية يف علم النفس. )ص19(

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص43(

)3( انظر ديوان أيب مايض-دار العودة-بريوت-د.ت. )ص191(، حيث يقول يف مستهل قصيدته: 

جئت، ال أعلم من أين، ولكنــي أتيت   

ولقد أبرصت قّدامي طريقاً فمشيــت   

 وسأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبيت 

 كيف جئت؟ كيف أبرصت طريقـــي؟ 

                                            لســـت أدري!      
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بيت  ا�صتدعاء  يعيد  بدوره  والن�صرة، وهذا  والتاريخ،  واللغة،  الدم،  �صلة 
طرفة بن العبد، الذي يجعل من ظلم الأقارب اأ�صد تاأثريًا على النف�س من 

وقع ال�صيف القاطع، فمن �صيَّعته ع�صريته �صيَّعه العامل اأجمع. يقول: 

على املرء من وقع احل�صام املهند)1(  وظلم ذوي القربى اأ�صد م�صا�صة  

حزين«،  »روح  ال�صاعر  روح  يف  تعتمل  التي  احلزن  عوامل  اإن   
�صّرها  لأن  نورانيًا؛  يجعــل منها-الروح- جوهرًا  ديني،  بعـد  تت�صّكل عبـر 
الكائنات، وترجع يف نهاية  باق يف عامل الغيب لدى اخلالق املتجّلي على 
الأمر اإىل بارئها الذي اأودعها يف الإن�صان، فهي بذلك خالدة ل تفنى، وقد 
ورد ذكر ذلك يف القراآن الكرمي والعهد اجلديد على ال�صواء، اإذ قال تعاىل 
يف حمكم اآياته: »وي�صاألونك عن الروح قل الروح من اأمر ربي، وما اأوتيتم 
من العلم اإل قليال«)2(. وعندما اأر�صل امل�صيح )عليه ال�صالم( تالميذه اإىل 
خراف بني اإ�صرائيل ال�صالة ليكرزوا فيهم، اأعطاهم �صلطانًا على الأرواح، 
ثم قال لهم: »ول تخافوا من الذين يقتلون اجل�صد، ولكن النف�س ل يقدرون 
اأن يقتلوها«)3(. فاإذا كان هذا كله يدل على قد�صية الروح وخلودها، فاإن 
احلزن خالد مت�صربل يف كينونة ال�صاعر، ولن يفارقها اإل بزوال اأ�صبابه، 
اجلماعة  تخوم  يف  ليدخل  الذات،  حدود  يتجاوز  العامة  جتّلياته  يف  وهو 
التي ينتمي اإليها، لأنها -اجلماعة- حتمل يف ذواتها حزنه واأ�صاه بالقدر 
نف�صه، وهذا ما يوؤكده اأي�صًا يف ق�صيدة »�صاأملها يف قب�صتي وطنًا«، حيث 
د احلزن يف النفو�س، ويتعّمق يف الأرواح، وت�صبح املاأ�صاة اجلماعية  يتوحَّ
جليل بكامله ماأ�صاته الفردية، تعي�صها ذاته واقعًا، وترتجمها �صعرًا مبداد 

ين�صاب من دمه. يقول: 

)1( الزوزين: رشح املعلقات السبع-مكتبة املعارف-بريوت-ط1-2004م. )ص67( 

)2( القرآن الكريم: سورة اإلرساء، آية 85. 

)3( العهد الجديد: إنجيل متى، اإلصحاح العارش. 
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ماأ�صــاة هــذا اجليـل ماأ�صــــــاتي       وجراحـــــه الثكلى جـــراحــاتي 
اأنا بع�س ما ين�صــــــــاب من دمـه       وكاأنــــــــه مــن بعـــ�س اآهــــــــاتي 

قدران يف درب املـــــنى اعتنقــــا       هيهـات ينف�صـالن...هيهــــــــــات)1(     
         

ويلّح ال�صاعر على اأبعاد �صريورة احلزن ببدايته منذ خروجه اإىل   
اآخر قطرة من العمر، ويتجّلى ذلك يف  هذه الدنيا من رحم الغيب، اإىل 
�صورة درامية من �صور احلزن، تتمثل يف تعّمده بالعذاب �صبيًا، ل�صتجالء 

بدايته يف العامل، وليقول املاأ�صاة وي�صلنا باأبعادها. يقول: 

يـا اإلهي هـــــــب يل جناحًا قويًا      اأحتـــدى بـــه غيــــــــــــوم ف�صائي 
و�صاأطـــــــــــوي بــه الربـوع نبيـًا       بيـــن جنبيـــه غ�صبــــة الأنبياء 
ال�صبـــــــــاب امللـــــّح فـوق بالدي      مل يــــــزل م�صرق الروؤى بالدماء 
مل ُتبـق احليــــــــــــاة يف جانبيـّا      غيـــر حقدي وغ�صبتي وازدرائي 

ـدت بالعـــــــــذاب �صبيًا       ووعـــت مقلتـــي �صطــــــا الغرباء)2( مـذ تعمَّ

بدور  ال�صعري  اخلطاب  اإليها  ي�صتند  التي  اللغوية  البنية  تنه�س   
وظيفي على م�صتويني دلليني، يعّبـر الأول عن وعي الذات ال�صاعرة احلاد 
الأنبياء«  »غ�صبة  جوانحها  بني  وحتمل  تغيـريه،  وحتمية  املعي�س  بالواقع 
الذين ي�صتمدون وحيهم من »اهلل« �صبحانه وتعاىل، ويبتهلون اإليه ليمّدهم 
اإ�صعاد  يف  جديد  بواقع  للتب�صري  الف�صاء؛  ظلمة  وحتّدي  القوة،  بجناح 
ال�صعرية  التجربة  توؤ�ص�س  وبذلك  واخلري؛  واحلق  العدل  ون�صر  الب�صرية، 
الأنبياء  قدا�صة  من  يحمل  ما  بكل  الديني  البعد  لروؤيا حتري�صية، متـزج 
وطهارتهم، بالبعد الواقعي الذي يرزح فيه الإن�صان حتت ظلم »الغرباء« 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص53(

)2( ما سبق: )ص164(
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لغ�صب  رمزيًا  جت�صيدًا  لذلك  تبعًا  الأنبياء«  »غ�صبة  فتكون  وقهرهم، 
ال�صعوب املظلومة، ورغبتها يف �صحق الطغاة لإ�صاءة روح العامل. 

بعد  يف  فيتمثل  ال�صعري،  للخطاب  الثاين  الدليل  امل�صتوى  اأما   
ديني اآخر، ي�صتح�صر مبداأ »التعميد« يف املعتقد امل�صيحي، بو�صفه �صربًا 
من التمثيل الرمزي يف تعبريه عن وجدان ال�صاعر، وانطباعاته النف�صية 
الدفينة منذ �صباه، وهو بذلك ي�صرتجع زمن الوقائع والأحداث، اأو اأنه يفكر 
بوا�صطة  وامل�صتقبل  املا�صي  يعلل  معنى،  له  زمني  »ت�صل�صل  لبناء  بالزمن 
الذاكرة والتوقع. ونعني بـ »املا�صي« اختبار الذاكرة احلا�صرة ل�صيء معني 
م�صى، وبـ »امل�صتقبل« التوقع اأو النتظار ل�صيء اآٍت اأو مقبل«)1(، ليوؤكد من 
خالل ذلك كله اأزمته الإن�صانية الكربى باختالفه عن �صائر امل�صيحيني يف 
دون باملاء املقّد�س وبركة الغفران التي ي�صفيها  بقاع الأر�س، الذين يتعمَّ
ال�صاعرة  الذات  عن  تغيب  وبذلك  اأتباعه؛  على  ال�صالم(  )عليه  امل�صيح 
تعميده)2(؛  بعد  ال�صالم(  )عليه  للم�صيح  فتحت  التي  ال�صماء  جتّليات 
معذبة،  روح  ي�صف عن  بدوره  وهذا  �صبيًا،  بالعذاب  ـد«  »تعمَّ ال�صاعر  لأن 
جت�صد اآلمه الروحية واجل�صدية، وتربط هذه املعاناة ب�صطوة »الغرباء«، 
و�صرقتهم لأر�صه ووطنه، ولكنه يتجاوز ذلك اإىل ا�صت�صراف امل�صتقبل وما 
هو اآٍت من اإمكانات نف�صية »حقدي-غ�صبي-ازدرائي«، وثورية »اأحتدى-
�صاأطوي الربوع-ال�صباب م�صرق بالدماء-�صطا الغرباء«، فتكون هذه كلها 
ر�صدًا ومتهيدًا ل�صرارة الثورة، ورغبة التحرر، ودحر الغرباء، والرغبة يف 

الن�صر على القبح والظلم يف العامل.  

)1( هانـز ميـر هوف: الزمن يف األدب. )ص14( 

)2(  ورد يف إنجيل متى ما يأيت: »حينئذ جاء يسوع من الجليل إىل األردن إىل يوحنا ليعتمـد منـه، 

       ولكن يوحنا منعه قائالً: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأيت إيّل. فأجاب يسوع وقال له امسح

       اآلن ألنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بـر، حينئذ مسح له، فلام اعتمد يسوع صعد للوقت

       من املاء، وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازالً مثل حاممـة وآتيـاً عليه«. العهد

       الجديد: إنجيل متى، اإلصحاح الثالث.
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باحلزن  تعميده  يف  ال�صبا  مرحلة  عند  يقف  مل  ال�صاعر  لكن   
والأ�صى، اإذ يجعل منهما قرينني مقيمني يف عروقه، ميتزجان بدمه منذ 
نزوله من باطن الغيب اإىل نور احلياة، بل اإىل )نار احلياة(، التي حتكي 
م�صاهد درامية فاجعة على درب نك�صة حزيران 1967م، حيث حفر احلزن 
عميقًا يف �صراديب النف�س، وممرات الروح، كما اأ�صبح قوة فاعلة يف �صياق 

اأبيات ق�صيدة »النك�صة«التي يقول فيها: 

رجعــت اأغّنــي الأ�صى واحلـــــَزن       فخــذ يــا فوؤادي، وخـــذ يا وطن 
جراحــــي التي رفرفت بالأماين      تعـود لتهمــي بدنـيـــــــــــا ال�صجن 
فاأغفو علـى هم�صــــــات اخلطوب       واأ�صحـــــــو على هم�صـــــات املحن 
كاأن الأ�صى لعنـة فــــــــي عروقي       مت�ّصـــى، واأُ�صقيتــــــــه فـــــي اللنب 
فـال ب�صمـة ت�صتطيــع احليـــــــــاة       علـــــــى �صفتـــــــــــــي ول متتهــــن 
ولـو كــان وقفـــًا علـى خافقـــــــي       �صمــــــتُّ واأخر�صتــــه يف البــــدن 

ولكنـــــــــه مــــــــــاج فــي حمنــتي        فخــذ يـا فوؤادي وخـذ يـا وطن؟)1(

ينم الكون ال�صعري لالأبيات عن مفارقة دللية حادة، مغرقة يف   
ظلمة الأ�صى واحلزن بني زمنني: زمن ما قبل النك�صة، حيث خروج الأماين 
-بالتحرر من الظلم والقهر- من جراحات احلياة، وزمن ما بعد النك�صة، 
اللنب  ر�صعت  منذ  الوجودية  �صريورتها  »تغّني«  النف�س  »ترجع«  حيث 
واحلزن يف اأول يوم من اأيام حياتها على هذا الكوكب الأر�صي، الذي يئن 
حتت وطاأة الظلم والقهر والهزمية؛ وبذلك يهيمن م�صهد احلزن على كل 
خلية من خاليا الذات ال�صاعرة يف غفوتها عن اخلطوب، اأو يف �صحوها 
على هم�صات الأمل الب�صري، اأو احلزن الإن�صاين ل الفردي، الذي ل مينح 
الإن�صان وقتًا للحياة اأو الأمل، اإذ �صرعان ما ي�صرقهما ليحل مكانهما حزن 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )282( 
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باهظ ثقيل،  يعيد النف�س اإىل �صريتها الأوىل، ويوقظ تاريخها اأو جحيمها 
الأر�صي. 

اأ�صد  ال�صاعر  به  اآمن  الذي  احلاد  القومي  الوعي  اأن  �صك  ل   
الإميان، و�صدمته بالهزمية، ثم ا�صتدعاوؤه لأ�صبابها يف �صياق الق�صيدة، 
ومنها: اخليانة، والفنت، وخ�صة احلاكمني...اإلخ، ورف�صه لها لأن املاليني 
من ال�صعوب العربية لها �صاأن اآخر يف حتطيم قيودها، ونف�س غبار الهزمية 
عن كاهلها، لالنت�صار لكرامتها الوطنية، وعزتها القومية، والنطالق اإىل 
اأعز ما لديها قربانًا على مذبح احلرية الإن�صانية؛  م  اأن تقدنِّ الن�صر بعد 
وبهذا ياأخذ احلزن بعدًا تاريخيًا »هو �صمة منظومة اجتماعية كاملة، اإىل 
اأن ميتلئ به الكون ال�صعري من قهـر، لي�س قهـرًا ناجمًا عن علَّة ميتافيزيقية 
اأو اأخالقية باملعنى املثايل، واإمنا هو قهر اأر�صي �صنعته قوى اإن�صانية من 
اأجل هدف حمدد، وبرغم اأنه ناجت عالقة مت�صابكة ومتداخلة، فاإن التاأمل 
فيه يقود اإىل اكت�صاف ما يكمن خلفه من اأ�صباب«)1(، ويف هذا املعنى يقول 

ال�صاعر: 

اأخا الغدر اإن دمـاء ال�صعوب        لها يف ح�صاب ال�صعــوب ثمن 
غدًا تنحر القيد يف �صجنهــا       وتنف�س عنهـــــا غبار الو�صن 

غـــدًا ت�صتفيـق فال جتـــــدّن       جبانــًا، ليعبــَد فيـــك الوثن!)2( 
    

واجلارح،  ال�صعري احلاد  اإطارها  للحقيقة يف  ال�صاعر  و�صع  اإن   
بالرغم  الآتي،  بالغد  متفائاًل  ثوريًا  �صاعرًا  منه  يجعل  اأ�صبابها،  وت�صريح 
»ميلك  اإذن  فهو  نكراء،  هزمية  من  الآين  الأمة  واقع  فيه  يرزح  مما 

)1( محمد بدوي: الجحيم األريض، قراءة يف شعر صالح عبد الصبور-الهيئة املرصية العامة

      للكتاب- مرص-1986م. )ص39( 

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص283(
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الروؤية، لأنه ميلك الغد، ميتلك امل�صتقبل، وهو لذلك �صاعر ل يهزم، لأن 
بخبايا  عاملون  �صعراء  هم  الثوريون  وال�صعراء  يهزمون،  ل  امل�صتقبليني 
واأ�صرار جمتمعاتهم، لأنهم ي�صعون من وراء ثورتهم اإىل التغيري، والتغيري 

ل ميكن اأن يتم عن جهل بالأ�صياء، بل يجب اأن يتم عن علم بها«)1(.
 

احلزن  جتّليات  من  جتّليًا  املاأ�صاوية  باأبعادها  النك�صة  تكن  ومل   
القومي يف نف�س ال�صاعر وروحه فح�صب، ولكنه اأنَّى التفت يف هذا الوطن 
العربي الكبري وجد ما ي�صتدعي اأ�صى احلر، وي�صتوجب �صقاء العاقل، فها 
هو لواء »الإ�صكندرون« ما زال بعيدًا عن ال�صقيقة �صوريا، بالرغم من قربه 
منها والت�صاقه بها، فهو واإن كان غائبًا عن اجلغرافيا اإل اأنه حا�صر فيها. 

يقول: 

يـا طيـوف املنى هنـاك اأجيبـي       واخربينـي عن اللواء ال�صليب    
اإن عينــي لــم تكتحــــــل بثـراه      وفوؤادي مل يجــــر بني الدروب 
نحـن �صنـوان يف الأ�صى ورفيقـــــــــــان يف موكـب احليــاة اخل�صيب 
نحن �صنوان يف املهانــة والبــــــــوؤ�س ويف قب�صـة الظـــالم الرهيب 
نحن جرحان يف جبني الليايل       عمقـــــــا بالعــــذاب والتعذيـب 
جمعتنـا على امل�صيـر روؤى املجـــــــــــــــد وماجت بنا رياح اخلطوب 

عانقـت يف الأ�صى ربـوع فل�صطيــــن يف الإ�صكنـدرون خفــق القلوب)2( 

ترتكز  اأ�صا�صيني،  حمورين  عن  لالأبيات  اللغوية  البنية  ت�صف     
وير�ّصحان  ال�صعري،  اخلطاب  يوّجهان  بحيث  مفا�صلها،  كل  يف  عليهما 
الراأ�صي  والتكرار  النداء،  املكان يف �صورة  الدليل على  ال�صياق لالنفتاح 

)1( د. شاكر النابليس: مجنون الرتاب-املؤسسة العربية-بريوت-ط1-1997م. )ص86(

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص190( 
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جلملة »نحن �صنوان«. يك�صف النداء يف م�صتهل الأبيات عن �صورة ا�صتعارة 
منادى  بو�صفها  اأخربيني«،  املنى...  طيوف  »يا  الكون  مظاهر  )توؤن�صن( 
بعيدًا، يقت�صي رفع ال�صوت، وتنبيه املخاطب ليهتم باإخبار الأنا ال�صعرية 
اإما  الأوىل،  �صريته  ل�صتح�صار  بعيد،  زمن  منذ  الغائب  املكان  ذلك  عن 
لإعادة امتالكه، اأو لإبقائه �صاخ�صًا »يف الوعي والالوعي، �صخو�س الكيان 
املاثل لإ�صهاد ذاته يف مواجهة طغيان املوت والإحماء، ويف مقابل �صحوب 
الغياب باإ�صماره، وتتجّلى قيمة الغياب باعتبارها قيمة خالفية يف �صوء 
التي  املكان،  غياب  ظاهرة  من  يجعل  بدوره  وهذا  احل�صور«)1(،  عنا�صر 
يتغلغل يف مظاهر  بعد وجودي،  ا�صتح�صارها، ذات  ال�صعرية  الأنا  تبتغي 

الطبيعة، وذاكرة ال�صعر على حد �صواء. 
    

الأول  �صقها  فيوحي  »نحن �صنوان«،  الراأ�صي جلملة  التكرار  اأما   
ال�صعرية  »الأنا«  بني  الكلية  وامل�صاركة  القومي،  التوّحد  بدللت  »نحن« 
دلليًا  معادًل  يجعله  مما  »الإ�صكندرون«،  املكان  يف  املتمثل  ومو�صوعها 
ال�صويف  باملعنى  واحد«  يف  »الكل  ي�صبح  وبذلك  املحتلة؛  لفل�صطني 
واملهانة،  واخل�صب،  »الأ�صى،  يف  التوّحد  يف  ذلك  ويتجّلى  للم�صطلح، 
اجلملة  من  الثاين  ال�صق  اأما  واملجد«.  والعذاب،  واجلرح،  والبوؤ�س، 
اإىل النظري،  اإن دللته املعجمية ت�صري  اإذ  »�صنوان«، فيوؤكد ال�صق الأول، 
ال�صقيق)2(؛  والأخ  واحد،  اأ�صل  من  غريها  مع  عة  املتفرنِّ والف�صيلة  واملثل، 
وبهذا تتجلى اأبعاد التكرار الراأ�صي بو�صفه موؤ�صرًا دلليًا، يلتحم بالتجربة 
اإىل  يطمح  ذلك  من  بالرغم  لكنه  املاأ�صاوي،  القومي  بعدها  يف  ال�صعرية 
بالأر�س  تتم�صك  معا�صرة  روؤيا  يف  املكان  وامتالك  الزمان،  ا�صتعادة 

ل مظهرًا من مظاهر املقاومة. والوطن، ول�صك اأن �صعرية املكان ت�صكنِّ
 

)1( د. مصطفى السعدين: البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب الحديث-منشأة املعارف-

      اإلسكندرية-1987م. )ص279(

)2( انظر املعجم الوسيط: مادة »صنو«. 
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بطن  يف  جنينًا  كان  منذ  ال�صاعر  م�صرية  احلزن  رافق  هكذا   
ل ظاهرة بارزة يف اآثاره ال�صعرية،  الغيب، اإىل اآخر قطرة من عمره، و�صكَّ

وقد كان ال�صاعر واعيًا لهذا كله منذ بواكريه ال�صعرية. يقول: 

ولدت اأحمل جثماين على كتفي   
ولدت وااأ�صفي..   

ل �صاأن يل مبجيئي اأو مبيالدي..   
اأنا �صحية تاريخي واأ�صفادي   

اللعنة، اللعنة الكربى، تطاردين،   
حلَّت باأجدادي..   

غدًا تواجه اأولدي واأحفادي..)1(   
  

اإن �صورة »ال�صحية«، اأو �صيادة »اللعنة« للم�صهد ال�صعري، يجعل   
من حزن ال�صاعر حزنًا تاريخيًا قاّرًا يف نف�صه وروحه، وممتدًا يف الزمان، 
ورثه عن اأجداده، ورافقه عرب م�صرية حياته يف هذه الدنيا، ولعله يفارقه 
بعد رحيله عنها، كما يتوج�س ال�صاعر خيفة من توريثه لأولده واأحفاده، 
ومما  متباينة،  وروؤى  متناق�صة،  قوى  بني  ال�صراع  با�صتمرار  يوحي  مما 
يوؤكد هذا ن�صه النرثي املوازي، حيث يقول بعد جل�صة نقا�س مع اأ�صدقاء 
له من فل�صطني املحتلة �صنة 1948م: »وحدهم هوؤلء النا�س ومن ميثلون 
لـن  اإ�صرائيل  واأن  ينتهي،  لن  الحتالل  باأن  يعرفون  1848م،  عرب  من 
تخرج، واأن اإ�صرائيل لن تهزم اإل ب�صروط و�صروط قا�صية جدًا، فهل هذه 
�صهر  �صوى  الحتالل  على  مي�س  ومل  اأت�صاءل  اإنني  ؟،  متوفرة  ال�صروط 
اأدرك  املعركة  خالل  من  بداأت  ولقد  ذلك،  عن  اأت�صاءل  ال�صهر،  ون�صف 
بع�س احلقيقة التي من خالل هذه اجلل�صة وما تبعها من جل�صات، ومن 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص20( 
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خالل كل ما راأيته ومار�صته �صاأ�صجله يف مذكراتي«)1(، وهذا بدوره يف�صح 
نف�صها  ترفعه عن  �صتبقى غارقة يف حزن مقيم حتى  التي  الأجيال،  عن 

بن�صالها وحزمها يف مقارعة الحتالل.   

اغتـراب الروح   

ت�صري بع�س الدللت املعجمية ملادة »غرب« اإىل اختفاء ال�صم�س   
يف مغربها، وفالن: غاب، والقوم: ذهبوا. ويقال: اْغُرب عني، وُغْربة: َبُعد 
بال�صيء  وجاء  وارحتل،  غريبًا،  و�صار  الغرب،  اأتى  واأغرب:  الوطن.  عن 
واأبعده،  ونّحـاه  بعيدًا،  �صفرًا  ف�صافر  فيها  اأمعن  الأر�س:  ويف  الغريب، 
واأغرب الدهر فالنًا: تركه غريبًا، واغرتب: نزح عن الوطن، وفالن: تزوج 
يف غري الأقارب. ويقال لالإن�صان حبلك على غاربك: اذهب حيث �صئت، 
والغربة:  ال�صم�س.  والغرب: جهة غروب  اأي�صًا.  الطالق  كنايات  من  وهو 
البلد)2(. وميكن  النوى والبعد،، والغريب: الرجل لي�س من القوم ول من 
اإرجاع هذه الدللت اإىل الُبْعد، مثل البعد عن الوطن، وُبْعد ال�صم�س عن 
اأو النف�صال الجتماعي بني الزوجني بالطالق... الأر�س وقت الغروب، 

اإلخ. 
اأما يف ال�صطالح فيتعدد مفهوم الغرتاب، وتتنوع دللته لت�صمل   
وال�صيا�صي،  والنف�صي،  والثقايف،  الديني،  منها:  عدة،  ح�صارية  �صياقات 
لكنها ت�صب يف خامتة املطاف يف جمرى دليل عام، يوؤكد انعزال الفرد 
ماديًا عن وطنه العلوي »اجلنة«، اأو الأر�صي »الوطن«، اأو انعزاله الروحي/
النف�صي عن املجتمع والآخرين من حوله، واخلروج على الأفكار والتقاليد 

ال�صائدة يف املجتمع. 

)1( كامل نارص: اآلثار النرثية. )ص208(

)2( انظر املعجم الوسيط: مادة »غرب«. 
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املادية  الأبعاد  ذكر  يف  امل�صلمون  والعلماء  املفكرون  اأفا�س  وقد   
�صرح  الذي  التوحيدي  حّيـان  اأبو  ومنهم  للغريب،  والجتماعية  والنف�صية 
مفهوم الغربة واآثارها املدمرة على الإن�صان، بقوله: »فاأين اأنت عن قريب 
قد طالت غربته يف وطنه، وقّل حظه ون�صيبه من حبيبه و�صكنه؟، واأين 
اأنت عن غريب ل �صبيل له اإىل الأوطان، ول طاقة به على ال�صتيطان؟، قد 
عاله ال�صحوب وهو يف ِكّن، وغلبه احلزن حتى �صار كاأنه �َصن... اإن اأ�صبح 
اأ�صبح حائل اللون من و�صاو�س الفكر، واإن اأم�صى اأم�صى ُمنَتهَب ال�صر يف 
هواتك ال�صرت...وقد قيل: الغريب من جفاه احلبيب، واأنا اأقول: بل الغريب 
من لي�س له ن�صيب، بل الغريب من لي�س له من احلق ن�صيب. الغريب من 
نطق و�صفه باملحنة بعد املحنة، الغريب من اإن ح�صر كان غائبًا، واإن غاب 

كان حا�صرًا، اأما �صمعت القائل يقول: 

مب التعلل ل اأهل ول وطــــن       ول ندمي ول كاأ�س ول �صكن 

ووطنًا  بهم،  ياأن�س  اأهاًل  فتمنى  الغربة،  هذا و�صف رجل حلقته   
ياأوي اإليه، وندميًا َيُحلُّ عقد �صره معه، و�صكنًا يتوادع عنده«)1(. 

ول �صك اأن هذه احلرقة التي ي�صورها التوحيدي، تنّم عن روح   
بت نـار الغربة، واكتوت بلهيبها زمنًا طوياًل، ذلك اأنه بنيَّ اأهم  معذبة جرَّ
جتّلياتها يف بعديها الداخلي، حيث النعزال عن املجتمع واأهله، م�صتخدمًا 
مبعناه  ع�صره  يف  تبلور  قد  يكن  مل  الغرتاب  مفهوم  لأن  الغربة  لفظ 
الهجرة  حيث  اخلارجي،  البعد  واأما  احلديث،  الع�صر  يف  ال�صطالحي 
و�صلوكية،  نف�صية  مظاهر  من  عنهما  يرتتب  ما  ثم  الوطن،  عن  الق�صرية 
تتمثل يف توايل املحن والآلم على الإن�صان، اإذ عليه اأن يواجهها وحيدًا دون 

)1( أبو حيّان التوحيدي: اإلشارات اإللهية-تحقيق عبد الرحمن بدوي-وكالة املطبوعات-

      الكويت-ط1- 1981م. )ص114-113(  
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ن�صري اأو معني، ف�صاًل عن و�صاو�س الفكر التي تذهل العقل، وتذبل اأعمار 
الرجال، ثم ل مبالة الآخرين بح�صوره بينهم، اأو غيابه عنهم. ولعل هذا 
ل معادًل دلليًا للحالة احل�صارية التي فر�صت على الفل�صطيني  كله ي�صكنِّ
الِعر�س،  وهاتك  الأر�س،  �صارق  ال�صهيوين  الحتالل  داخل وطنه، حيث 
وكذلك خارجه حيث الدول الكربى املتنكرة لإن�صانية الفل�صطيني وحقوقه 
اأو حكومات الدول العربية التي قيدت حركته، وحكمته باأكرث  امل�صروعة، 
من ع�صرين حاكمًا، عليه األ يغ�صب اأحدهم واإل اأ�صبح منبوذًا مطرودًا، 

ويف هذا املعنى يقول مريد الربغوثي: 

لكل مواطن حاكم   
ووحدك اأنت حمظي بع�صرين من احلكام   

يف ع�صرين عا�صمة   
فاإذا اأغ�صبت واحدهم   

اأحلَّ دماءك القانون   
واإن اأر�صيت واحدهم   
اأحلَّ دماءك الباقون   

تهّذب عندهم ع�صرين تهذيبًا  
بحيث تهان مبت�صمًا، وحيث تهون   

ب يا فل�صطيني حيث تكون تهذَّ  
ب يا غريب الدار حيث تكون)1(  تهذَّ  

مفهوم  عن  كتبوا  الذين  الغربيني  الفال�صفة  كرثة  من  وبالرغم   
من  اأول  »يعدُّ  )هيجل(  اأن  اإل  املتعددة،  ومظاهره  واأبعاده،  الغرتاب، 

)1( مريد الربغويث: األعامل الشعرية-املؤسسة العربية للدراسات-بريوت-ط1-1997م. )ص447-446( 
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مق�صودًا  منهجيًا  ا�صتخدامًا  الغرتاب  م�صطلح  فل�صفته  يف  ا�صتخدم 
الغرتاب  الغرتاب«، حيث حتول  »اأبو  على هيجل  اأطلق  ومت�صاًل، حتى 
تغرتب  التي  بالروح  متعلقًا  وجعله  نقدي«)1(،  م�صطلح  اإىل  يديه  على 
واأفعاله  ذاته  عن  الإن�صان  »انف�صال  به  وق�صد  العامل،  وعن  ذاتها  عن 
وعدوًا  عنه  غيبة  وكاأنها  كلها  الأمور  هذه  معه  تبدو  انف�صاًل  والآخرين، 
فـه )اإريك فروم( باأنه »منط من  له، اأي اأن يكون خارج نف�صه«)2(. كما عرَّ
التجربة يعي�س فيها الإن�صان نف�صه غريبًا، وميكننا القول اإنه اأ�صبح غريبًا 
عن نف�صه، اإنه مل يعد يعي�س نف�صه كمركز لعامله، وكخالق لأفعاله«)3(، مما 
يوؤدي اإىل مظاهر نف�صية و�صلوكية عدة منها: الثورة على الذات والغرتاب 
باحلياة  والتربم  املجتمع،  يف  ال�صائدة  الأو�صاع  على  والتمرد  عنها، 
وال�صتالب،  بالن�صحاق،  والإح�صا�س  واملالذ،  امللجاأ  وفقدان  والأحياء، 

والعجز، والالمعنى لكل ما هو حوله...اإلخ. 

لت جتربة كمال نا�صر بو�صفه �صاعرًا فل�صطينيًا مطرودًا  لقد �صكَّ  
الوطنية  وهويته  الإن�صاين،  وجوده  لتحقيق  ي�صارع  ق�صرًا،  وطنه  من 
ال�صعب  تاريخ  يف  والق�صوة  التفّرد  �صديدة  وماأ�صاوية  واقعية  ظروف  يف 
املتجّلي يف �صورة معاناة ذاتية،  العام  اإطارها  املعا�صر، ويف  الفل�صطيني 
تبوح مبكنوناتها النف�صية والثورية والنتماء لق�صية عادلة، مما اأنتج ح�صًا 
وعدم  الواقع  لالأمر  الر�صوخ  بني  اأو  والالانتماء،  النتماء  بني  باملفارقة 
الر�صوخ له، وبخا�صة بعد احتالل اليهود ملا تبقى من اأر�س فل�صطني يف 
اأرا�س عربية اأخرى بعد  ال�صفة الغربية وقطاع غزة، ف�صاًل عن احتالل 
كما  للمعركة،  ر  حت�صنِّ مل  العربية  الأنظمة  اأن  من  وتيقنه  1967م،  نك�صة 
اأنها تطارد املقاومة ورجالها »ولي�س هناك �صورة ادعى للياأ�س مثل هذه 
ال�صورة التي ير�صمها كمال نا�صر لأمة عظيمة تبادر بذبح اأبنائها قربانًا 

)1( د. عبد اللطيف محمد خليفة: دراسات يف سيكولوجية االغرتاب-دار غريب-مرص-2003م. )ص21( 

)2( د. محمود رجب: االغرتاب-منشأة املعارف-اإلسكندرية-1978م. )ص113(

)3( د. حسن محمد حّمـاد: االغرتاب عند إيرك فروم-املؤسسة الجامعية للدراسات-بريوت-ط1-1995م. )ص37( 
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لال�صتعمار، وتزلفًا لالحتالل، بل وُتْقدم على الت�صحية ب�صعب باأكمله، وبلد 
باأ�صره يف �صبيل مر�صاته، ومن اأجل عيون م�صاحله. ويف مقابل املناورات، 
والدعاءات، والتكتيكات العربية، يقف الكيان الفل�صطيني عاريًا يف �صتاء 
املحنة، حمرومًا من العون املادي والنف�صي، مهددًا باحلراب التي يفرت�س 

اأن تقوم مبعا�صدته ومنا�صرته«)1(.

  ل �صك اأن تلك التجارب قد توؤدي اإىل الياأ�س والالجدوى للعمل 
الفل�صطيني املقاوم، وعدم النتماء، وحقيقة الأمر اأن كمال نا�صر مل يكن 
لها  ر  و�صخَّ بها،  اآمن  التي  الفل�صطينية  للق�صية  منتميًا  كان  لأنه  كذلك؛ 
اإىل  �صرعيتها  عن  الدفاع  يف  خمل�صًا  وبقي  عنها،  للدفاع  وحياته  �صعره 
اآخر رمق من حياته »فلقد اأثبت كمال نا�صر اإىل تاريخ ا�صت�صهاده انتماءه 
كاماًل حلركة املقاومة الفل�صطينية، واإىل التيار الجتماعي الن�صط، الذي 
الأمر  لعتبارات  ير�صخ  ومل  لهدوء،  يركن  ومل  ق�صيته،  من  يتن�صل  مل 
الواقع، بل اإن ا�صت�صهاد كمال نا�صر يف حد ذاته دليل ل يقبل الدح�س على 
ه عليه موقفه ال�صريف كمنا�صل يف �صبيل ق�صايا بلده، هذا املوقف  ما جرَّ

الذي ازداد ن�صجًا على مر الأيام، كما ازداد ثورية واأهمية«)2(. 

واغرتابه  الذات  على  ثورته  يف  يتجّلى  نا�صر  كمال  اغرتاب  اإن   
عامل  و�صط  بالوحدة  وال�صعور  ال�صائدة،  الأو�صاع  على  والتمرد  عنها، 
�صحق  على  فعمل  والإن�صانية،  الأخالقية  القيم  ملنظومة  اعتبارًا  ي�صع  مل 
ال�صعيف املظلوم، ونا�صر القوي الظامل، كما اأنه -كمال نا�صر- مل ي�صل 
اإىل حد ال�صعور بال�صتالب والالمعنى ملا يوؤديه من اأعمال احلياة كاألبري 
كامو، بل كان اغرتابه اأقرب اإىل اغرتاب ال�صاعرة )اإميلي دكن�صون(، التي 
قال عنها )اأر�صيبالد مكلي�س(: »كان اعتـزالها مغامرة اإىل قلب احلياة، 

)1( رضا الطويل: كامل نارص، صوتان وجرح واحد. )ص130(

)2( ما سبق: )ص126(
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تلك  جمهولها،  وترود  تكت�صفها،  اأن  هي  اختارت  التي  للحياة  اخرتاقًا 
احلياة ال�صا�صعة اخلطرة الكثرية الإيالم«)1(.  

حّيان  اأبي  كاغرتاب  يكن  مل  نا�صر  كمال  اغرتاب  اأن  كما   
التوحيدي، الذي جعل حياة الغريب حياة مرعبة، يكتـنفها العبث والياأ�س 
وبال  قيمة،  بال  يفعله  ما  وكل  عبث،  به  يقوم  ما  كل  »واأن  الأمل  وفقدان 
معنى، وبال هدف، واإذا كان الإن�صان ي�صاوي ما يفعل مبعنى من املعاين، 
فاإن اإح�صا�س املرء بال جدوى ما يقوم به من اأفعال، اإمنا يوؤدي اإىل ا�صتالب 
الذات و�صياعها...والتوحيدي من هذا اجلانب مل يبق لذاته اأي فعل ميكن 
اأن تبدو من خالله اأنها ذات قيمة، اأو اأن لوجودها معنى اأو هدفًا«)2(. لقد 
الفارغ  للغريب،  العبثي  الو�صف  يكون عن هذا  ما  اأبعد  نا�صر  كمال  كان 
الوجود، فعمد  وفاعل يف هذا  اإن�صاين حقيقي  وفعل  وقيمة  من كل معنى 
اإىل حتقيق وجوده بقوة الكلمة لكي ي�صمع �صوته، واإن كان ينطق باملحنة، 
ل على قدرة الر�صا�س يف متزيق حجب التنكر، وجتاهل احلقوق  كما عوَّ

الفل�صطينية امل�صروعة، حتى ُيرهب ح�صوره فال يت�صاوى بغيابه.   
               

يا اهلل«،  اأناه جعله يف ق�صيدة »عرفت  ال�صاعر عن  اإن اغرتاب   
ـر يف مف�صل من مفا�صلها عن  ـر عن حريته يف اأ�صباب َخْلقه، كما يعبنِّ يعبنِّ

اغرتابه عن ذاته. يقول: 

يا حبذا ال�صكون!   
يف خاطر الدنى   

)1( أرشيبالد مكليش: الشعر والتجربة-ترجمة سلمى الخرضاء الجيويس-دار اليقظة العربية-

      بريوت- 1963م. )ص116( 

)2( حسن محمد حّمـاد: االغرتاب عند أيب حيّان التوحيدي-مجلة فصول-مرص-مج14-ع3-خريف

     1995م. )ص75(
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يا حبذا اجلمود يف الوجود   
م�صّرد املنى   

ت�صل يف اآفاقه »الأنا«   
فقد �صقيت »بالأنا«)1(      

لكن هذا الغرتاب يوؤكد اإدراك ال�صاعر الكامل باأناه، لي�صتطيع   
بعد ذلك النفاذ اإىل جوهر الأ�صياء، واإىل اأغوار النف�س يف و�صف معاناتها 
الروحية القريبة من حدود الت�صوف، اأي اأنه »تاأكيد للوعي، ينطوي على 
حتقيق  اأو  ا�صتعادتها،  ذلك  بعد  لي�صتطيع  بالأنا«)2(  لل�صعور  كامل  فقدان 
وجودها وامل�صاحلة معها، و�صوًل اإىل معرفة طريق اخلال�س؛ لهذا يكرث 

من توظيف اأ�صلوب ال�صتفهام يف �صياق الق�صيدة، وهذه اأبيات منها: 

- ملاذا يـا رّب األهمتنــــــــي       فاأ�صعدتني، واأ�صقيتني؟     
دتني بالــــروؤى       فاأ�صحكتني، واأبكيتني؟     ملاذا عمَّ
   ملـاذا رميتني بالعلــــــــى       فـاأعليتنــي، واأذللتنــي؟ 
عتني، واأ�صبعتنـي؟ - ملـاذا يا رّب اأطعمتنـــــي       فجوَّ
رتني، ودّن�صتنـــي؟     ملـاذا حرمتـنـي مـــــــــرة      فب�صَّ

رتني، واأ�صللتنــــــي؟)3(    ملاذا هزمت يل غايتـــي       فنوَّ

يبث  حيث  الق�صيدة،  بها  تزخر  التي  الأ�صئلة  هذه  خ�صم  ويف   
ال�صاعر يف ثناياها �صقاءه وبكاءه وذّله، يهتدي اإىل حريته واإبائه ورجائه 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص226(

)2( محمد مصطفى هّدارة: النـزعة الصوفية يف الشعر العريب املعارص-مجلة فصول-مرص-مج1-

      ع4-1981م. )ص114( 

)3( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص226-225( 
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ر الأقدار. يقول:  ن الأكوان، ومقدنِّ يف مكونِّ

ودمدمت عوا�صف احلياة يف دمي   
واغرورقت يف دربنا الدماء   

وانتف�س الوجود بالعذاب والعياء   
د اجلمال عرب جنتي  و�صرِّ  
و�صلبت على العراء اأمتي   
ب الإباء والرجاء  وخ�صِّ  

فانتف�س احلرمان عرب يقظتي   
يقذفني من حالكات ظلمتي   

ي�صّدين للخري والفداء   
للبذل والعطاء   

فاأهتدي، ويهداأ ال�صراع بني اأ�صلعي   
وترتقي يف اأعيني، لأنني   

عرفت يا اهلل مِلْ خلقتني!!)1(    

عن  املتعددة  مفا�صلها  يف  والق�صيدة  ال�صعرية  الأبيات  تنبئ   
ال�صاعر،  حياة  يف  الغرتاب  اأزمة  اأبعاد  يعك�صان  دلليني،  حمورين  بروز 
وم�صّوغات حّلها. ي�صري املحور الأول امل�صتند اإىل توظيف اأ�صلوب ال�صتفهام 
العامل،  هذا  يف  ووجوده  لولدته  ورف�صه  به،  وتعجُّ ال�صاعر،  ا�صتنكار  اإىل 
الذي فر�س عليه، دون اإرادة منه اأو رغبة فيه، لكنه يف �صياق الأبيات يدرك 
عظمة اخلالق، و�صر اخللق املتمثل يف اإ�صاءة روح العامل باخلري واحلق، 
ومتجيد احلياة بالفداء والبذل وال�صت�صهاد؛ وبهذا يكون الغرتاب �صببًا 

)1( ما سبق: )ص227-228( 
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من اأ�صباب الثورة التي تطمح اإىل تغيري وجه العامل، ليحقق الإن�صان من 
خاللها اإن�صانيته، وهويته، وانتماءه للجماعة »فاإن ي�صلنِّم الإن�صان ذاته اإىل 
الكل، واأن ي�صحي بها يف �صبيل هدف نبيل وكبري، كقيم املجتمع، اأو دفاعًا 
في�صري  الثاين  املحور  اأما  اإيجابي«)1(.  اغرتاب  فهذا  الوطن...اإلخ،  عن 
والهدوء  اهلل،  اإىل  الهتداء  املرتبط مب�صمونها يف  الق�صيدة  عنوان  اإىل 
ارتقاء عني  اإىل  يوؤدي  ال�صراع واجلراح، مما  اإىل هدوء  املوؤدي  النف�صي 
ال�صاعر وا�صت�صرافها اأنوار الذات الإلهية يف اإ�صراقاتها املعرفية، وجتّلياتها 

النورانية. 

يا اهلل«، يقرر حقيقة قائمة  الق�صيدة »عرفت  فاإذا كان عنوان   
يف نف�س ال�صاعر وروحه، وير�صد اإىل حالته النف�صية/ال�صعورية، املرتبطة 
الدللة  لإنتاج  القارئ  يوّجه  م�صمون  على  الدالة  ال�صعرية،  بالتجربة 
الق�صيدة  م�صمون  كان  واإذا  الق�صيدة،  باطن  يف  الكامنة  الدللت  اأو 
عن  يك�صف  كله  هذا  فاإن  اخللق،  �صر  مبعرفة  تقرتن  خامتتها  وبخا�صة 
احل�صرة  اإىل  رجوعًا  ل  وي�صكنِّ الإن�صاين،  الوجود  جلوهر  ال�صاعر  اإدراك 
الإلهية بعد التمرد عليها، والنف�صال عنها، ورف�س اإرادتها وحكمتها يف 
�صبحانه  اهلل  عن  الغرتاب  حالة  عن  عربي  ابن  ـر  عبَّ وقد  اخللق،  خلق 
وتعاىل بقوله: »فاأول غربة اغرتبناها وجودًا ح�صيًا عن وطننا، غربتنا عن 
رنا بطون الأمهات  وطن القب�صة عند الإ�صهاد بالربوبية هلل علينا، ثم عمَّ
وطننا  الدنيا  فكانت  بالولدة،  عنها  فاغرتبنا  وطننا،  الأرحام  فكانت 
�صياحة... اأو  �صفر  ت�صمى  بحالة  عنها  فاغرتبنا  اأوطانًا،  فيها  واتخذنا 
واأما قولهم يف الغربة اإنها اغرتاب عن احلال من النفوذ فيه، فتلك غربة 
�صبحانه  اهلل  عن  الديني  اغرتابه  قهر  ال�صاعر  اختار  هكذا  اأخرى«)2(. 
وتعاىل، وعن ذاته بالرجوع اإليهما، والنعتاق من عقال الأو�صاع ال�صائدة 

)1( د. محمود رجب: االغرتاب. )ص60(

)2( ابن عريب: الفتوحات املكية-مج2. )ص528(
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ومعرفة  واحلرمان،  الظلم  ورف�س  وال�صت�صهاد،  والت�صحية  الثورة  بفعل 
�صر اخللق وطريق اخلال�س.       

وبالرغم من ح�صور ال�صاعر يف جغرافيا الوطن، اأو ت�صّوره ذلك   
اأخرى من حالت  وبلبل« عن حالة  »ن�صر  يك�صف يف ق�صيدة  فاإنه  الأمر، 
عدم  ويظهر  فيه،  ال�صائد  الفكر  عن  اختالفه  اأو  الوطن،  يف  اغرتابه 
توافقه، وعدم تكيفه، بل ورف�صه للنق�س الكامن يف معرفة اأبعاد ال�صراع 
مع العدو، وياأتي ذلك كله من خالل ت�صمني الق�صيدة لأ�صوات الطيور، 
متمثاًل يف الن�صر والبلبل يف حوارهما الذي ي�صتبطن ما يجري يف اأعماقه، 
امل�صرحي.  احلوار  اأ�صلوب  اإىل  املبا�صر  ال�صرد  اأ�صلوب  ذلك  يف  متجاوزًا 

يقول: 

قــــال ن�صــــــر لبلبــــل       وروؤى الفجر مل تـــــزل 
تتلــــــّوى علـــــى الذرا      باخليـــــالت والأمــــــل 
ويـــد ال�صبــــــح قبلــة      توقظ ال�صبح يف املقـل 
ن املــــــوت وجهـه      وانحنى فوقـه الأجـــل  لـــــوَّ

البلبـل 
ل�صـــــت اأدري لعلــــــــه       �صاعــــر م�ّصــــه الزمـــن 
فــــرَّ مــــــن نف�صـه اإىل      هيكل ال�صمت وال�صجن 
جحـد النا�س وازدرى       غفلـة الأهل يف الوطن 
فانطوى يع�صق ال�صـرا      ب وي�صتلهـــــــــم احلـزن 

ـــــــــى من الكفن!!)1(     رمبـــا هاجــــه احلنيــــــــــن فغنَّ
   

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص160(
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ل اجلحود وازدراء غفلة الأهل، بوؤرة تتحلَّق حولها الدللت  ي�صكنِّ  
على  املنطوية  الذات  وجعل  الآخرين،  عن  ال�صاعر  لغرتاب  املاأ�صاوية 
ذاتها مو�صوعًا للوعي والتاأمل الباطني، يف حماولة منه ل�صتح�صار مرابع 
با، التي هاجه احلنني اإليها بعد اأن تركها ق�صرًا، ليغني لها  الطفولة وال�صّ
اأغنية اجلرح النازف من اأعماق الروح، فاإذا بها اأغنية املوت التي يرتدد 
ق هذا كله اإح�صا�صه بالوحدة والغرتاب  �صداها بني القرب والكفن، وقد عمَّ
والنكفاء على عامله الداخلي، ف�صاًل عن احتالل اأر�صه، وانت�صار العدو 
الأر�س  ا�صتعادة  العربية على  الأنظمة  اأمله يف قدرة  الأمة، و�صعف  على 
واأمله  يريد حتقيقه،  فيما  اأمله  نف�صه كانت ممزقة بني  اأن  اأي  املغت�صبة، 
التناق�صات الأ�صا�صية جّردته من  اأن كل هذه  الواقع »ول ريب  من قتامة 
النف�صية  امل�صاكل  ة  حدَّ واأبرزت  الروحي،  والطمئنان  النف�صي،  التوافق 
التي بداأ يعانيها، متوترًا، وبال�صرورة دفعه التوتر والقلق اإىل طرح ذاتـه، 
باحثًا عن الأمان املفقود، وال�صتقرار املطلوب، والنتماء الالزم لعقيدة، 

ولوطن، ولهوية متما�صكة وموؤثرة وفّعالة، ومل�صري وا�صح املعامل«)1(. 

فال ريب اأن �صدمة الحتالل، و�صّدة وقعها على نف�صه هي التي   
ولَّدت لديه ال�صعور بالغرتاب، واإنكار غفلة الأهل يف الوطن، ولعله يق�صد 
بع�س املثقفني فقط، عندما بداأ ال�صهاينة »ا�صتغالل الو�صع الفكري الذي 
ظهر نتيجة حرب عام 1967م، وخططوا للقيام بحمالت لإقناع ال�صباب 
كما  �صيطرتهم.  حتت  فل�صطينية  دولة  اإن�صاء  �صرورة  مبنطق  والأهايل 
لقاءات  جرت  حيث  الفل�صطيني،  املثقف  العام  الراأي  ا�صتقطاب  حاولوا 
بني القادة الإ�صرائيليني والزعماء الفل�صطينيني، ولكن كماًل وبع�س رفاقه 
ما  والآن  يراودهم،  كان  الذي  ال�صوؤال  على  كرد  ال�صلبية  املقاومة  قرروا 
التي  املوازية،  نا�صر  التحليل ن�صو�س كمال  يوؤكد هذا  العمل؟«)2(، ومما 

)1( رضا الطويل: كامل نارص، صوتان وجرح واحد. )ص126(

)2( د. شهناز إستيتيه: كامل نارص، حياته وشعره. )ص93(
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ي�صف فيها الأهل يف الأر�س املحتلة بقوله: »وبداأت اأح�س ب�صغر وتفاهة 
ع�صرين  ق�صوا  الذين  النا�س،  هوؤلء  واأو�صاع  اآلم  اأمام  واأوجاعي  اآلمي 
عامًا حتت الحتالل ال�صهيوين، واختلطت يف ذهني الأفكار واأنا اأ�صتمع 
العزمية  اأملح  كنت  اأنني  كما  �صفاههم،  من  مرارة  تتدفق  اأملهم  خليبة 
النا�س  هوؤلء  وحدهم  قالوه...  ما  كل  خالل  من  يطل  والوعي  والإ�صرار 
ومعهم الثالثمائة األف فل�صطيني الذين عا�صوا الع�صرين �صنة املا�صية يف 
ظل ما ي�صمى بدولة اإ�صرائيل، وحدهم الذين يعرفون كل �صيء، واأح�ص�صت 
بعد م�صي ال�صاعات الأوىل الأربعة معهم باأنني تلميذ ابتدائي ب�صيط يف 
دنيا املعرفة، من واجبي اأن اأتعلَّم واأتعلَّم واأتعلَّم حتى اأ�صتطيع اأن اأدافع عن 
بلدي واأمتي، واأطرد اأعداءها من اأر�صها املغت�صبة، واكت�صفت عبـر هذه 
ال�صاعات الأوىل اأن حب الوطن وحده مهما عمق وكرب يف النف�س ل يكفي 

مطلقًا لتحقيق الن�صر«)1(.

بناء على ما �صبق، ا�صتطاع ال�صاعر جتاوز اغرتابه، وطرد اأوهامه   
اأيامه، فرناه يف مفا�صل  و�صراب نف�صه، التي �صكنت روحه، وخيَّمت على 
الق�صيدة ينه�س من كفن املوت، ويغّني لوطنه مقاومُا ومنا�صاًل يف �صبيل 
حريته وا�صتقالله، فيكون الغرتاب تبعًا لذلك دافعًا من الدوافع املهمة 
اإىل ما هو  ال�صائدة بق�صد تغيريها  لوعي املغرتب، وثورته على الأو�صاع 
اأف�صل؛ وبهذا »مل يتنازل عن ذاته لالآخرين، ومل يفقد متايز هذه الذات 

وا�صتقاللها بالنغما�س يف املجتمع«)2(. يقول من خالل �صوت الن�صر: 

يا رفيقي �صمتًا عرفت ال�صريــدا        فـار�صـــــًا مـــــــن بالدنـــا �صنديدا 
فار�صــًا مـن بالدنـا، �صرعتـــــــــــه        روحه، فانبـرى غريبًا وحيـــــــدا 
عتـــــــــه الأوهام يـوم تهـاوت         داره البكـــــــــر ملعبـًا وحــــــدودا  �صيَّ

)1( كامل نارص: اآلثار النرثية. )ص207-208( 

)2( حسن محمد حّمـاد: االغرتاب عند أيب حيان التوحيدي. )ص73-74(
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يا رفيقي، �صمتًا فذاك فتى املجـــــــــــــــــد فمـا اأظلـــم الورى والوجودا 
ـر الّدرب ثــــورة وجحــــــــودا  ــــــــع اإليـه        فجَّ اقتــرب، اقتــرب تطلَـّ

بني عينيه م�صرع الكبـر والزهــــــــــــــــو اأطال ليــــــــــــاًل رهيبـًا حقـودا)1(
 

لقد عانى كمال نا�صر كغريه من اأبناء ال�صعب الفل�صطيني مرارة   
الغربة عن الوطن، فعندما �صافر اإىل باري�س بعد نك�صة 1967م، انبعث يف 
نف�صه �صعور باحلنني اإىل وطنه، و�صجن مالأ روحه الثكلى بالعذاب والأمل، 
الذي  اأودعها عمره  ما�صية  اأيام  ال�صدر على  بخفق  القا�صي  والإح�صا�س 
�صاخ مبكرًا من كرثة اجلراح والنوى؛ لذلك يطلب من باري�س اأن تراأف به 
الفّيا�صة وهو ي�صري على  وحتنو عليه، ويف خ�صم هذه امل�صاعر الإن�صانية 
ب بدمه، في�صت�صعر  حافة نهر »ال�صني«، تتجّلى �صورة الوطن البعيد املخ�صَّ

اغرتابه عنه وعن اأهله. يقول: 

البعــــث والأيـــــــــــــــــــام واملـوت         ما البعـــــــــــث والأيــــــام واملوت؟ 
فت    وم�صيـت عرب ال�صـــــــــــني تنقلني        اأقـدامــــــــــــــي احليـرى، وطوَّ
�صاأمـــان، ل اأهــــــــــــل ول وطـني        حيـــــــــــــران، ل ظـــــــل ول بـيت 
رت  فذكرت كــــل النـــــا�س يف وطني         وبكيــــــــــــــــت ملّــــــــــا اأن تـذكَّ
وطنــي الـــــــــــذي اأدميته بيـدي        وطنــــــي الذي �صــــــــاع، و�صّيعت 
نته بدمــي        قـد �صـــاق بــــي حتى بــــه �صقت  وطنــي الـــــــــــــذي لوَّ

وطني الذي مـــــــــات الوجود به        فهجرتــــــــــــه ملّــــــــــــا بــه مـت!!)2( 

تك�صف نك�صة 1967م يف الأبيات ال�صابقة عن م�صاعر الغرتاب   
والتوحد مع الذات، وحتمل كلمات ال�صاعر مرارة، ولوعة، وعذابًا باطنيًا 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص162-163(

)2( ما سبق: )ص126( 
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كله  ذلك  خالل  من  فيربز  واملرفـاأ،  امللجاأ  فقدان  بعد  لو�صفها  حدود  ل 
�صوؤال وجودي مرعب عن جدوى احلياة واملوت بقوله: »ما البعث والأيام 
ع�صارة  ينقالن  دلليني،  حمورين  عن  الأبيات  تك�صف  كما  واملوت؟«. 
الروح، وجمرة احلياة، وخبايا النف�س، وهما الغرتاب عن الأهل والوطن، 

وتوظيف التكرار الراأ�صي لدال »الوطن«. 

ينّم املحور الأول عن �صدمة ال�صاعر بواقع بات واقع قهر نف�صي،   
الب�صر  التي يحياها  واغرتاب ج�صدي، جعله حمرومًا من �صروط احلياة 
»ال�صني«  نهر  جعله  »�صاأمان-حريان«،  فهو  العامل،  هذا  يف  مكان  كل  يف 
الفاجعة يف حتّوله من مالك لالأر�س  الفل�صطينية  ي�صتفيق على احلقيقة 
اإىل مطرود منها، وخارج حدود التاريخ »وملّـا كان الإن�صان والوطن �صنوين 
اإن�صانه  الإن�صان،  ب�صياع  اأح�س  الوطن  �صياع  يف  ال�صاعر  فاإن  متالزمني، 
هو، كالهما يفقد الآخر توازنه...فتغدو عملية اقتالع من اجلذور، وتعرية 
من الأوراق، يرف�صها ال�صاعر رف�صه ا�صتبدال الوطن باآخر، والتخّلي عن 
ر هوؤلء الأهل  اأهله ووطنه«)1(، وهذا بدوره ي�صتدعي يف ذهن ال�صاعر تذكُّ
اأو »كل النا�س«، مما يجعل الذاكرة قادرة على ا�صتعادة حكايتها احلزينة، 
وعدم قدرة الحتالل على دفع ال�صعب الفل�صطيني اإىل الغياب والن�صيان، 
عن  ودافعوا  الفل�صطينية،  اجلغرافيا  يف  بح�صورهم  هوؤلء  ك  مت�صَّ حيث 

وجودهم احل�صاري، وهويتهم الوطنية. 

اأن  لنا  يراد  ما  ويرف�س  الأول،  املحور  فيوؤكد  الثاين،  املحور  اأما   
ب�صمري  مقرتنًا  الراأ�صي،  التكرار  يف  »الوطن«  دال  يح�صر  لذلك  نكون، 
واحل�صور  اخل�صو�صية  �صدة  ثناياه  يف  يحمل  الذي  »وطني«،  املتكلم 
د الهوية  التاريخي، وملكية اإثبات الذات، وتاأكيد هويتها الفردية بعد اأن اأكَّ
اجلماعية بفعل »تذكر« الأهل يف الوطن. اإن هوية ال�صاعر جزء ل يتجزاأ 

)1( سهيل سليامن: كامل نارص، الشاعر واألديب. )ص191( 
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بالنتماء،  ال�صعور  اأ�صا�س  هو  بالهوية  »ال�صعور  لأن  ووجوده،  كيانه  من 
اأخرى  اأحيانًا  واأزمتها  وا�صطرابها،  اأحيانًا،  الهوية  لفقدان  كان  لذلك 
والياأ�س،  والغرتاب،  بالعزلة،  الفرد  �صعور  واملبا�صر على  الوا�صح  اأثرها 
والت�صاوؤم«)1(، وهذا يدل على اأن ال�صاعر ي�صتقي وجوده وهويته من عالقته 

بالوطن واأهله، وهو ما ي�صفي على حياته قيمة جتعله منتميًا للجماعة. 

الأهل  املحدود عن  اغرتابه  بالتعبري عن  يكتفي  ل  ال�صاعر  لكن   
ع من  يو�صنِّ الأ�صيل«  الأ�صيل  البعث  »�صيبقى  نراه يف ق�صيدة  بل  والوطن، 
دائرة اغرتاب روحه عن الب�صر يف غربة وجودية �صوَّهت روحه، فاأ�صبح 

ذاهاًل عن نف�صه، م�صتع�صيًا ل�صانه اأن ينطق مباأ�صاته. يقول: 

د للبعــث واأ�صـــــــــــــــــــــدو يف عيـــده واأطيـل؟  اأحتبــــــون اأن اأغــــــــــــرِّ
لي�س عنــدي فقـد �صفحت �صبابــي       بني جنبيـه فاحتواين الذبول 
�صوهت غربـة املقايـي�س روحـــــــي       من تراين وما ع�صاين اأقــــول؟ 
لي�س يدري التاريخ مـن ذا يجازي        مــن بنيـــه قـاييــــــن اأم هابيـل 
اأنـا ظــــــّل بيـــــن الظــالل يتـيـــــم        وجنـــاح علــى ال�صيـــــاع هزيل 
غربتي يف الوجود يعرفهـا اهلل ويـــــــــــــــدري ال�صكاة دمعـي البخيـل 

طال يف حمـــاأة ال�صيـاع بقـائــــــــي       اأذن البيــن وا�صتحــّق الرحيـل)2(  

مع  مت�صافرة  دللية  حماور  ثالثة  على  ال�صابقة  الأبيات  تنبني   
بع�صها بع�صا، ت�صتجلي الت�صّوه الروحي، واأ�صباب الغربة، ونتائجها املدمرة 
عميق  اإح�صا�س  عن  الباطني  بعده  يف  الأول  املحور  ينم  ال�صاعر.  على 
ال�صباب  اآمال  معقد  كان  الذي  البعث،  حزب  يف  الأمل  وخيبة  باملرارة،  

)1( د. عبد اللطيف محمد خليفة: دراسات يف سيكولوجية االغرتاب. )ص62(

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص139( 
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وطموحاتهم بدعوته اإىل الوحدة، واحلرية،  وال�صرتاكية، بعد اأن �صقط 
هذا ال�صعار عند اأول جتربة حقيقية للحزب بعد حكم �صوريا والعراق �صنة 
1959م،  �صنة  نف�صه  على  وان�صقاقه  اأقطابه،  تناحر  عن  ف�صاًل  1963م، 
و�صوريا،  م�صر  بني  عراها  وتفكك  العربية،  الوحدة  حلم  بذلك  فتبدد 
وعدم قدرته على قهر ال�صتعمار وا�صتعادة فل�صطني؛ لذلك يح�صر املحور 
التاريخ وحقائقه  تنقلب مقايي�س  اإذ  الأول،  للمحور  نتيجة  بو�صفه  الثاين 
اأ�صبابه،  العقل �صوابه، واملنطق  النفو�س والعقول، فيفقد فيها  الثابتة يف 
اأم هابيل؟،  قابيل  التاريخ،  بدهيًا مفاده من يجازي  يعد  �صوؤال مل  ليربز 
ويعدُّ هذا مظهرًا من مظاهر الغرتاب ي�صمى )تال�صي املعايري( ي�صبح 
�صلوك  ل�صبط  املطلوبة  الجتماعية  املعايري  اإىل  »مفتقرًا  املجتمع  فيه 
الأفراد، اأو اأن معايريه التي كانت تتمتع باحرتام اأع�صائه مل تعد ت�صتاأثر 
بذلك الحرتام، الأمر الذي يفقدها �صيطرتها على ال�صلوك«)1(، ول �صك 
اأن �صوؤال ال�صاعر يعيدنا اإىل »قابيل« رمز اخلطيئة الأوىل، التي مار�صها 
الآن، كما  يتوقف حتى  الذي مل  ال�صر  الإن�صان، ورمز  اأخيه  الإن�صان �صد 
يتبّدى من خالله ماأ�صاة الإن�صان الفل�صطيني املقتول واملطرود خارج حدود 
ل ال�صاعر التاريخي  التاريخ واجلغرافيا بفعل احتالل غا�صم؛ وبذلك يجدنِّ
املتك�صرة  الآمال  براأ�صه يف خ�صم هذه  الثالث  املحور  ليطل  بال�صخ�صي، 
اأعماق  يف  مبعولها  حتفر  التي  »الغربة«  �صورة  يف  الواقع،  �صخرة  على 

النف�س، وت�صّوه ت�صاري�س الروح. 

�صاعر م�صتوحد  
ت�صري الدللت املعجمية ملادة »وحد« اإىل النفراد بالنف�س، والبقاء   
اأقّر  وتعاىل:  �صبحانه  اهلل  ـد  ووحَّ واحدًا،  ولدت  املراأة:  واأوحدت  مفردًا، 
د بها، وفالن:  ـد اهلل بربوبيته وجالله وعظمته: تفـرَّ واآمن باأنه واحد، وتوحَّ

)1( قيس النوري: االغرتاب، اصطالحاً ومفهوماً وواقعاً. )ص16( 



109

د به، وا�صتوحد: انفرد)1(؛ وبذلك ل تخرج الدللة  بقي مفردًا، وبراأيه: تفـرَّ
عن النفراد والوحدة، وبهذا املعنى كان كمال نا�صر وحيدًا اأو م�صتوحدًا 
املجتمع، ومتزقًا  يعاين غربة عن  اأنه  اأي  �صعره،  �صيتبني من  كما  بنف�صه 
�صك�صبري  م�صرحية  يف  )هاملت(  منط  على  التيه  ت�صبه  حالة  اإىل  يعزله 
�صرورة  بل  اأعلى،  مثاًل  �صك�صبري  ي�صورها  ل  هاملت  »ووحدة  ال�صهرية 
قا�صية يف جمتمع فا�صد«)2(، وهذا ما كان عليه كمال نا�صر يف وحدته، ومل 
بذاته،  املكتفي  الثالث(  الأحوال على منط )ريت�صارد  باأية حال من  يكن 
حيث كان يردد »اإين اأنا وحدي بنف�صي، اأو »ريت�صارد يع�صق ريت�صارد، اأعني 
على  تاأكيـد  باأنهما  ي�صفونهما  ما  كثريًا  املحدثـون  اأنـا...والنقـاد  هو  اأنـا 

الفردية«)3(، ليوؤكد فرديته وحبه للذات، وانف�صاله عن الآخرين. 

وبالرغم من اإح�صا�صه الفاجع بوحدته، وتخلي القريب والبعيد،   
وال�صديق والعدو عنه وعن ق�صيته العادلة، اإل اأنه كان منخرطًا يف الهّم 
ال�صعوب  واأحالم  اأحالمه  برحاها  التي تطحن  القومية  والأزمة  الوطني، 
العربية، الطاحمة للحرية والعدل وامل�صاواة، وكان يرتاءى له يف خ�صم هذه 
الوحدة النف�صية اأنه �صاحب نف�س خاّلقـة، حتمل يف ذاتها حركة املجتمعات 
والثقافية...اإلخ،  ال�صيا�صية، والجتماعية،  العربية على م�صتوياتها كافة: 
اأن يعلن يف �صعره عن املخا�س الذاتي، والوطني، والقومي، يف  وا�صتطاع 
ـر عن مكنونات  رحلة جتاوزية تدرك اأبعاد الأزمة، وخما�صها الطويل، وتعبنِّ

الذات، وما ي�صكن فيها من �صعور متفاقم بالفقد، والبعد عن الوطن. 

بناء على ما �صبق، مل تكن وحدة كمال نا�صر �صوى وحدة احلامل،   
ـر عن همومهم واأزمتهم  الذي ينطوي على نف�صه ليتكامل مع الآخرين، ويعبنِّ

)1( انظر املعجم الوسيط: مادة »وحد«. 

)2( جانيت ديلون: شكسبري واإلنسان املستوحد-ترجمة جربا إبراهيم جربا-وزارة الثقافة واإلعالم-

      بغداد-1986م. )ص16( 

)3( ما سبق. )ص11( 
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الكربى التي يعي�صونها؛ وبهذا مل يكن امل�صتوحد بال�صرورة يف راأي )جانيت 
ديلون( حمبًا لذاته، اإنه يتميز بنكران الذات، وهي �صفة ي�صعب احلكم 
عليها بلغة الأخالق. فالُكّتاب امل�صتوحدون يزدادون اهتمامًا بالتعبري عن 
ـرون عن روؤيتهم  خلجات اأنف�صهم الداخلية)1(، ولكنهم يف الوقت نف�صه يعبنِّ
اإىل  ي�صعون  اإن�صانية  وقيمًا  ب�صرية،  كتاباتهم همومًا  ويعك�صون يف  للعامل، 

حتقيقها. 

غالبًا  به  يدفع  الب�صر،  اآثام  م�صاهدة  الإن�صان يف عدم  رغبة  اإن   
اأديبًا  الإن�صان  هذا  كان  واإذا  م�صتوحدًا،  يكون  اأن  ذاته يف  ا�صتبطان  اإىل 
اأودعها اهلل يف قلبه يوم خلقه، فاإنه �صيبحث  التي  الهبة  يدرك م�صوؤولية 
والب�صرية  الوجود  بها  يغني  التي  املقّد�صة،  البذرة  تلك  عن  اأعماقه  يف 
واأعني  واجلمال،  ي�صوده احلق واخلري  اأف�صل،  واقع  اإىل �صنع  رحلتها  يف 
بذلك )الكلمة(؛ لأن الإن�صان يف راأي )اأمر�صن( ن�صفان: ن�صف �صخ�صه، 
الوقت  يف  الآخرين  ذوات  وعن  ذاته،  عن  ـر  يعبنِّ حيث  تعبريه)2(،  ون�صف 

نف�صه، بو�صفه اإن�صانًا اجتماعيًا ل تنف�صل حياته عن حياة الآخرين. 

وعلى هذا فاإن �صخ�صية الإن�صان، والعوامل املوؤثرة فيها كالوراثة،   
يف  اأ�صا�صيًا  دورًا  تلعب  والتعليم...اإلخ،  والجتماعية،  الثقافية  والأبعاد 
ف علماء النف�س ال�صخ�صية  حتديد �صلوكه، وعالقته باملجتمع؛ ولهذا عرَّ
على اأنها »املجموع الدينامي املنظم خل�صائ�س الإن�صان و�صفاته املعرفية، 
وحتدد  غريه،  عن  متيزه  التي  والجتماعية،  واجل�صمية،  والنفعالية، 
ال�صلوك،  لنماذج  ن�صبيًا  منظم  عام  »اأ�صلوب  هي  اأو  بيئته«)3(،  مع  تكيفه 
والجتاهات، واملعتقدات، والقيم والعادات، والتعبريات ل�صخ�س ما، وهذا 

)1( انظر ما سبق. )ص55( 

)2( نقالً عن ثريا ملحس: القيم الروحية يف الشعر العريب-دار الكتاب اللبناين-بريوت-د.ت. )ص39( 

)3( د. عيل فالح الهنداوي )وزميله(: مبادئ أساسية يف علم النفس. )ص268( 
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الأ�صلوب العام هو حم�صلة خربات هذا ال�صخ�س يف بيئة ثقافية معينة«)1(. 
وهذا يعني اأن ال�صخ�صية مزيج من مكونات اجتماعية، ونف�صية، وتعبريية، 
ل ا�صتجابة ال�صخ�س، واإدراكه ملا حوله من مواقف داخلية وخارجية،  ت�صكنِّ
وهذا بدوره اأنتج �صخ�صية كمال نا�صر الإن�صان، وال�صاعر، وروؤيته للعامل، 
بو�صفها جتّليًا من جتّليات الواقع، والنفعال النف�صي به، وباأزمته العامة. 

جعل  الواقع،  لهذا  الع�صبي  اأو  النف�صي  اجلهاز  ا�صتجابة  اإن   
واحلزن،  الغرتاب،  فربز  حادة،  انفعالت  ذات  �صخ�صية  نا�صر  كمال 
وال�صعور بالوحدة...اإلخ، بو�صفها مكونات تتماهى يف �صخ�صيته الإن�صانية 
اأو ال�صعرية، مما فاقم من لهيبها الباطني، لتظهر بعد ذلك يف �صعر ل 
يرى فيه »�صواه«، اأي م�صتوحد، لكنه حني يلتفت حوله كاإن�صان اجتماعي، 
ت�صغله هموم الإن�صان، فيجد »�صواه« متج�صدًا يف �صورة �صعب قوي، يبحث 
يف ظلمات الوجود عن الثوار الذين األقي بهم يف غياهب ال�صجون العربية. 

يقول يف املقطع الأول من ق�صيدة »ال�صعب اأقوى«:

ال�صعــب اأقـوى... والتفـــّت فلـم اأجد حــــويل �صوايا! 
املــاء، والزاد القليـــل، وثـــــــــــــــــورة بيــــــن احلنـايا 
وبقيــــة مـن ذكريـاتي البيـ�س فــي اإحـــــدى الزوايا 
جتتـّرنــي قلقــــــــــًا، فاأدفعهــــا فتجـذبنـــــــي البقـايا 
وت�صيلني بني الروؤى ال�صــوداء، ت�صحــــك من روؤايا!!

ثم يقول يف املقطع الرابع والأخري من الق�صيدة: 
وقبعت اأ�صتجدي ال�صمـــود على ارتعا�صـــات الع�صايا 
فـــاإذا باأعماقــي تـرّددنــي، وتنقــــــــــــل لـــي �صــدايا 

)1( ما سبق: )ص268(
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ومتـوج بـي عبــــــــــــــر الن�صـال وت�صتحث لــه خطايا 
وت�صيـح بالإميــــــــــــــــان تفر�صــه، وتلهمـه الو�صايا: 

ال�صعب اأقــوى، والتفـــــــــّت وقد بـدا حويل �صوايا!!)1(  

ل  ي�صكنِّ دلليني،  حمورين  على  ككل  والق�صيدة  الأبيات  تنبني   
الراأ�صي  التكرار  بنية  اعتماده على  الدليل يف  ال�صتقطاب  اأولهما مركز 
جلملة »ال�صعب اأقوى... والتفت فلم اأجد حويل �صوايا«، املتكررة ب�صيغتها 
اللغوية ثالث مرات يف م�صتهل كل مقطع من مقاطع الق�صيدة، حيث يعلن 
على  م�صتوحد  اإن�صان/ثائر،  اأو  اإن�صان/�صاعر،  اأنه  خاللها  من  ال�صاعر 
الأحالم  اأنه كان خمتفيًا وحيدًا يف كهف �صغري، جترّته  الأول  م�صتويني: 
وذكريات القلق، وتنتابه الروؤى ال�صوداء التي ت�صخر من حالته التي كان 
فيها، لكنه بالرغم من ذلك يوؤكد اأنه ي�صم بني جوانحه ثائرًا، يرود اآفاق 

الوجود، ويبحث عن م�صريه وم�صري �صعب جمروح. 

عنه  ابتعادهم  اأو  الثوار،  رفاقه  عن  ابتعاده  فيمثل  الثاين،  اأما   
بفعل اأغالل ال�صجن التي تعرفها يداه، والتي قيدت اأيديهم واأودعتهم يف 
غياهب املجهول، فكان بذلك وحيدًا يعاين غربة عن الذات وعن الرفاق، 
املعنى مل  والظلم، وهو بهذا  الطغيان  بفعل  وقد فر�س ذلك عليه فر�صًا 
يكن م�صتوحدًا بالدللة ال�صلبية للكلمة، بحيث ل يرى اأحدًا �صواه يف هذا 
العامل، جاعاًل من نف�صه »متفّردًا« يف حالة ا�صتغناء بها عن الآخرين، اأو 
يقول ذلك من قبيل التفّوق، اأو التمّيز الفردي، لذلك نراه من خالل �صيغة 
الأ�صدقاء/الرفاق  عن  يبحث  الرفاق؟«،  »اأين  مرتني  املكررة  ال�صتفهام 
وجودهم  اإىل  وافتقاره  وحده،  وعجزه  ب�صعفه  يح�س  لأنه  بهم؛  ليتكامل 
ول�صان حاله  بعيدًا عنهم،  والوحدة  الغربة  يتذوق مرارة  اأنه  اأي  بجانبه، 
يقول: »الوحدة حام�صة جدًا، ومرهقة جدًا. وحدتي اإذن لن تزعجها رفقة 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص240-239(
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الأ�صدقاء، بل جتد فيها العزاء. واأخريًا اإن كان ل بد يل من التخّلي عن كل 
ل اأن اأهجر الوحدة على اأن اأترك وحدي متامًا«)1(، وهذا  ِع�صرة، فاإين اأف�صنِّ
ما يوؤكده يف خامتة الق�صيدة، حيث يلتفت فيبدو حوله �صواه، بعد اأن كان 

يلتفت فال يجد �صواه، كما يوؤكده يف ق�صيدة »�صالة«، حيث يقول: 
اأ�صلي اإليك...  

وكنت ن�صيت ال�صالة   
و�صككت فيك كثريًا   
وناق�صت فيك الإله   

ولكنني خائف يا اإلهي   
اأعود جبانًا اإليك   

فال ترتكني وحيدًا   
لأين برغم اّدعائي   

اأحب احلياه)2(   
 

فيتمثل يف  الأبيات،  تنبني عليه  الذي  الثاين  الدليل  املحور  اأما   
»�صوايا- قوله:  يف  )الألف-الواو-الياء(،  املد  حلروف  ال�صاعر  توظيف 
يوجد  ال�صعرية  الدوال  فهذه  احلنايا-الزوايا-البقايا-روؤايا...اإلخ«، 
والبناء  اللغوية،  ال�صياغة  فعالية  لزيادة  املعنى،  من  م�صرتك  قدر  بينها 
ال�صوتي،  املخرج  ات�صاع  على  الرمزية  اأو  الإيحائية  للدللة  املو�صيقي، 
و�صدة الو�صوح ال�صمعي، ذلك اأن »ال�صوت يف معظم احلالت، هو مفتاح 
التاأثريات الأخرى يف ال�صعر«)3(، ويف ذلك اإ�صارة من ال�صاعر اإىل رغبته 

)1( جانيت ديلون: شكسبري واإلنسان املستوحد. )ص60(

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص103(.
)3(  ريتشاردز: مبادئ النقد األديب-ترجمة وتقديم د. مصطفى بدوي-املؤسسة املرصية للتأليف والرتجمة-

       مرص-1961م. )ص192( 
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الباطنية يف اأن يرفع �صوته عاليًا من كهفه ال�صغري،  الذي كان خمتفيًا بني 
ـرًا عن وحدته، و�صعفه،  جدرانه الرطبة، لي�صل اإىل رفاقه وغريهم، معبنِّ

وروؤاه ال�صوداء، وموؤذنًا باندلع ثورة �صعب اأقوى واأ�صلب من جالديه. 

فاإذا كان ال�صاعر هاربًا من ال�صجن يف كهفه ال�صغري يف الأبيات   
ال�صابقة، فاإنه يف ق�صيدة »التجربة الأوىل«، يرى اأن ال�صماء مدى غايته، 
الف�صاء  هذا  اأمام  الوحدة  وكذلك  وال�صّجان،  ال�صجن  يت�صاغر  وبذلك 
الكوين ال�صا�صع، وتت�صع تبعًا لذلك اأحالمه، ويتخل�س من �صعفه، ومتّزق 
ي�صقط  كما  الهوان،  يطيق  يعد  مل  لأنه  لل�صمود؛   نف�صه  ويدعو  جراحه، 

عنها-عن نف�صه- قمي�س الوحدة، و�صدى النهيار. يقول: 

اأ�صجنـــــــــًا يريـدون يل، وال�صمـا       مــــــدى غايتـي، والف�صا مرقدي 
ومثلي له يف النجـــــــــوم انطالق        فمــــن فرقـــــــــد لــــــذرا فرقـــد 
اأ�صجنـــــــــًا يريـدون لـي، فليمـْت        هـــزار علــــــــــــــــــى غ�صـــن اأملد 
لتنـتحـــــــــــرّن طيـــوف اجلهــــاد       علـى العــــــــــــار فـي ظلمة املعبد 
لتفَن الروؤى البي�س عبـــر ال�صما       وحتيـــــــــــــــــا علــــى ظمـاأ املـورد 

فلن يطمــع القيــــــــد يف مع�صميَّ       ول�صت مــــــع القيـــــد يف مـوعد!!)1( 

اأنه �صرعان  اإل  اإىل ف�صاء الكون،  وبالرغم من انطالق ال�صاعر   
ما يرتد اإىل تخوم نف�صه، وحدود ذاته، ويرى فيهما ت�صاغره كحبة رمل 
يف �صحراء وا�صعة مرتامية الأطراف، اأو كطائر انغلق عليه رحاب الأفق. 

يقول يف ق�صيدة »�صاعر يف العيد«: 

اأيـها ال�صاعــر املحّلـِق يف الأفــــــــــق وحيدًا على ب�صــــــاط املعاين 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص269(    
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هو ذا العيد اأقبل اليوم يزهو        بالـمروءات والهــدى واحلنان 
هو ذا العيد اأقبل اليوم ب�صـرًا       ين�صــــر الهْدَي يف ذرى الأكوان 
ل�صت اأر�صى للطيـر موتًا على الــــدوح لتعلـو حنـاجـــــــر الغربان 
فان�َس بوؤ�س احلياة فـي غمرة العيـد وداِو اجلـــــــــراح بالن�صـيان 
وامـالأ العيــد بهجـــــــــة ورواء       وامـــالأ الكـــون بال�صـذا الريان 
فالر�صول العظيـم قد بارك العيــــــد وللعيــــــــد روعــــة ومعـاين 
بعـد �صهر من ال�صيــــــام كرمي        وابتعـــــاد عـن عالـم الأ�صغان 

و�صالة كاأمنـا ال�صحـــــر فيهـــــا       تتهــــادى �صوقــًا اإىل الرحمن)1(  

ي�صت�صعر  عليائه  ويف  وحيدًا،  الكون  ف�صاء  يف  ال�صاعر  يحلنِّق   
وحدته وعزلته و�صط ح�صد من الب�صر، لكنه يف هذا اجلو املفعم بالوحدة 
الذاتية، والتمّزق النف�صي، تطمئن روحه بذكرى احلبيب امل�صطفى )�صّلى 
اهلل عليه و�صّلم( يف عيد الفطر املبارك، ومتده باأبعاد اإ�صراقية نورانية، 
فيطلب من املوؤمنني اأن ين�صوا اأ�صغانهم واأحقادهم؛ لذلك حت�صر اجلمل 
ال�صعرية الآتية: »فان�س بوؤ�س احلياة يف غمرة العيد«، و »امالأ العيد بهجة«، 
ل عرب اأ�صلوب الأمر حتريرًا للنف�س من »عامل  و »امالأ العيد بال�صذا«، لت�صكنِّ
م�صائب  على  وال�صرب  بالحت�صاب  لها  واإلزامًا  وا�صتعالء  الأ�صغان«، 
الدهر، لكن ذهن ال�صاعر يبقى حا�صرًا يف غمرة هذه النفحات الروحية 
ال�صديدة ال�صفاء والإخال�س، راف�صًا »للطري موتًا«، مبا يحمل من �صدو 
وجمال، وراف�صًا اأي�صًا »علو حناجر الغربان«، مبا حتمل من نعيق وت�صاوؤم.

 
املادي  واقعها  ال�صاعرة  الذات  ت�صتنطق  �صبق،  ما  على  بناء   
املحدد امل�صتوحد بالأفق الكوين، كما ت�صتنطق واقعها الروحي با�صتح�صار 

)1( ما سبق: )ص79-78( 
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تعاليم الر�صول الكرمي )�صّلى اهلل عليه و�صّلم( يف الت�صامح وال�صرب على 
املكروه، وهي عندما تفعل ذلك، فاإمنا حتاول حماربة ال�صقاء من الداخل 
بالفعل الروحي، وجتاوز كثافة الواقع، وطينية اجل�صد، اإىل �صفافية العامل 
لت�صقي  و�صّلم(،  عليه  اهلل  )�صّلى  حممد  �صخ�صية  يف  ونورانيته  العلوي 
الكون،  يباب  يف  والخ�صرار  ال�صفاء  وتبعث  الإن�صاين،  الوجود  بن�صغها 
يف الوقت الذي تعاين فيه من التمّزق والوحدة، وانغالق الأفق واحل�صار 
ت�صتند  ثنائية  بنية  ل  تت�صكَّ وبذلك  دروب اخلال�س؛  عليها  ي�صدان  اللذين 
اآفاق  للتعبري عن  الت�صاد بني النطالق/النغالق، وال�صفاء/الكدر،  اإىل 
الروؤيا ال�صعرية يف اأبعادها الإن�صانية، التي يحاول ال�صاعر فيها اأن ي�صتعلي 
على نف�صه، ويرغب يف �صنع م�صتقبل اأف�صل، ت�صوده م�صاعر الألفة واحلب 

والت�صامح بني الب�صر. 

وبعيدًا عن  العراء قريبًا  يلّفه  امل�صتوحد م�صّردًا،  ال�صاعر  ويبقى   
التي  احلياة  درامية  تربز  والبعد  القرب  بني  وما  نف�صه،  الآن  يف  الب�صر 
يحياها، وماأ�صاوية اللحظة الزمنية التي يعي�صها بعيدًا عن مكانه الأثري، 
وعن )نواة( روحه )فل�صطني(، التي يطلب منها اأن تعرف فتاها بالرغم 
من �صحوبه، ونحول ج�صمه، وعوا�صف اأ�صاه التي يحملها بني جنبيه. يقول: 

ى       اأنـا ذاك الروح القريـب النائي  اأنا ذاك القلب اجلريح املعنَّ
اأنا ع�صر من ال�صنيـــــــن طوال       تائهـــات يف غيهــــــــــب الظلماء 

اأنا ع�صر من ال�صنيـــــــن دموع        يف جفون احلرمـــــان والنطواء 
اأنا ع�صر من ال�صنيــــــن اأداري        كبـريائــي ولــم تهــــــن كربيائي)1( 

ت�صيطر »الأنا« ال�صعرية يف الأبيات على حركة ال�صياغة اللغوية،   
النف�صية  واأعماقه  الفردية،  هويته  عن  يك�صف  �صاردًا،  نف�صها  من  جاعلة 

)1( ما سبق: )ص172(
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النا�س  من  القرب  بني  والتاأرجح  واملكان،  الزمان  يف  املعذبة  اجلريحة 
الدوال  حركة  ه  يوجنِّ بالوحدة،  املتفاقم  »الأنا«  �صعور  لكن  عنهم،  والبعد 
»مبداأ  لإ�صقاط  ال�صاعر  والنطواء، يف حماولة من  التيه  باجتاه  ال�صعرية 
التماثل ملحور الختيار على مبداأ التاأليف«)1(، حيث يعتمد حمور التاأليف 
يف  »تائهات  قوله:  يف  النحوية،  اجلملة  يف  ال�صعرية  الدوال  عالقة  على 
غيهب الظلماء«، و«جفون احلرمان والنطواء«. اأما حمور الختيار فيوؤكد 
املحور الأول يف التوجه اإىل دوال �صعرية بعينها، بو�صفها بدائل مرتادفة 
اأو مت�صادة للدللة على حزن ال�صاعر، ووحدته، وانطوائه؛ وبذلك تكمن 
فاعلية ال�صعر يف احتاد املحورين، اإذ كلما »تعانق هذان املحوران، وا�صتمل 
حتقق  ظله،  يف  قيمته  وحتددت  الآخر،  خ�صائ�س  بع�س  على  اأحدهما 
اأكرب قدر من ال�صاعرية والفاعلية الوظيفية يف ال�صعر«)2(، تلك الفاعلية 
والتيه  والبعد،  القرب  اأهمها:  �صعرية  بدوال  ال�صاعر  حياة  اختزلت  التي 

والنطواء. 

جتلياتها  كل  يف  امل�صتوحدة  »الأنا«  حالت  يروي  ال�صاعر  ويبقى   
النف�صية، ونوازعها ال�صعورية، تلك »الأنا« التي ت�صل يف اآفاق الكون. يقول 

يف ق�صيدة »عرفت يا اهلل«:  
    

يـا حبذا ال�صكون!   
يف خاطر الدنى   

يـا حبذا اجلمود يف الوجود   
م�صرد املنى   

ت�صل يف اآفاقه »الأنا«   

)1( رومان جاكبسون: قضايا الشعرية-ترجمة محمد الويل، وزميله-دار توبقال-الدار البيضاء-ط1-

      1988م. )ص32( 

)2( د. صالح فضل: إنتاج الداللة األدبية-مؤسسة مختار-مرص-ط1-1987م. )ص57(
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فقد �صقيت »بالأنا«   
ل ح�س، ل انف�صال   

ل نب�س، ل خيال   
واإمنا ال�صياع والزوال   

يف عتمة الال�صيء واملحال!)1(   

اإن تكرار �صيغة »حبذا« الدالة على اإن�صاء املدح، تك�صف عن عمق   
الغرتاب والوحدة التي يعاين منهما ال�صاعر، كما تك�صف عن اأبعاد الأزمة 
القبح،  �صوى  فيها  يوجد  ل  لأنه  الدنيا؛  من  الن�صحاب  بتمنيه  النف�صية 
وال�صقاء، والت�صرد، ويف مثل هذه احلالة ي�صبح النفالت من حركة الزمن 
غالية.  اأمنية  والزوال  والتال�صي  ال�صياع  ثم  ومن  وجموده،  �صكونه  اإىل 
الواقع،  باأبعاد  عميق  وعي  من  نابعة  ال�صعرية  املكا�صفة  هذه  اأن  �صك  ول 
التعبري عن  والال�صعور عملهما يف  ال�صعور  ومعطيات احلياة، حيث عمل 
حيث  الإن�صانية،  النف�س  يف  الغور  العميقة  وامل�صاعر  الأفكار  تراكمات 
ت�صكيالت  معًا يف  وتنتظم  وامل�صاعر،  واخلربات  الأفكار  كل هذه  »تتجمع 
مت�صقة، توؤثر دائمًا على توجيه ال�صلوك الإن�صاين«)2(، مما يوؤدي اإىل �صقاء 

الإن�صان باأناه كما �صقي املتنبي بعقله من قبل حني قال: 
      ذو العقل ي�صقى يف النعيم بعقله    واأخو اجلهالة يف ال�صقاوة ينعم)3(

ل »الأنا« ال�صعرية امل�صتوحدة باإنيتها املفا�صل الأ�صا�صية  هكذا ت�صكنِّ  
واغرتابه،  وتوّحده،  جراحه،  عمق  عن  للتعبري  نا�صر،  كمال  �صعر  يف 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )226( 

)2( د. فيصل عباس: الشخصيات يف ضوء التحليل النفيس. )ص126( 

)3( املتنبي: رشح ديوان املتنبي-وضعه عبد الرحمن الربقوقي-دار الكتب العلمية-بريوت-مج2-

     ج4-ط1- 2001م. )ص185( 
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ل »الأنا« النف�صية »اجلهاز  واندماجه يف الوقت نف�صه بالآخرين، كما ت�صكنِّ
ويختار  وال�صلوك،  الفعل  منافذ  على  ي�صيطر  لأنه  لل�صخ�صية،  الإداري 
بني  ومييز  ويفكر  يدرك  لها...فالأنا  ي�صتجيب  التي  اجلوانب  البيئة  من 
الأ�صياء املتخّيلة والواقعية، وهو يت�صمن ال�صعور، ولو اأن جزًءا هامًا منه 
لنف�صه وجمتمعه مير عرب  الإن�صان  اإدراك  اأن  يعني  وهذا  �صعوري«)1(،  ل 
طريق »الأنا«، وقد ات�صح هذا البعد يف �صعر كمال نا�صر بو�صفه ترجمة 
لغوية ل�صلوكه، واأفكاره، وم�صاعره، كما يت�صح اأي�صًا يف الأبيات الآتية من 

ق�صيدة »اليوم الباكي«. يقول: 

واأقبل ال�صتاء..   
وزجمرت يف اأفقي الرياح، والهواء   

ت�صاألني الفداء   
والبذل والعطاء   

ني خمالب لها، وح�صية امل�صاء  تع�صّ  
تزرعني يف موكب ال�صقاء   

ل لفحها ي�صرتين، ول الرداء   
وحدي على اأنيتها، يجرّتين الرجاء   

كاأنني جرمية الق�صاء وال�صماء   
�صريبة، اأدفعها م�صّردًا   

يف رحلة البقاء والفناء!)2(     
 

يدرك ال�صاعر بالرغم من �صعوره بالوحدة »وحدي على اإنيتها«،   
الإن�صانية؛  والتفاعل مع همومهم  بالآخرين،  الت�صال  له من  اأنه ل مفر 

)1( د. سيد محمد غنيم: سيكولوجية الشخصية-دار النهضة العربية-مرص-1975م. )ص680( 

)2( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص290-289( 
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بو�صفه  »ال�صباح«  ينتظر  ككل،  والق�صيدة  الأبيات  �صياق  يف  نراه  لذلك 
والأمل  احلياة،  حتقيق  اأجل  من  وثبته  يف  ال�صعب  يرقب  كما  املنى،  ثورة 
املن�صود، واخلال�س من طغيان الطغاة، و�صيكون هو م�صاركًا يف هذا الفعل 
الثوري، ويت�صح هذا من قوله: »وت�صاألني الفداء والبذل والعطاء«، فما من 
�صك »اأن احلالة املثلى هي تكامل الكينونة، حيث تتوّحد الذات اخلا�صة يف 
الذات العامة، حيث ي�صهم الفرد يف املجتمع، ويجد حتقيق ذاته فيه، يف اآن 
معًا«)1(، وبهذا تتحول »الأنا« ال�صعرية اإىل »اأنا« خاّلقة، تتنا�صب مع روؤية 
الأعلى،  »الأنا«  �صورة  يف  وتتجّلى  فيه،  وفاعليته  للكون  ال�صاملة  ال�صاعر 
والثوار،  الثورة  بفعل  تتحقق  اإن�صانية،  اأبعاد  اإىل  الفردية  اإنيتها  متجاوزة 
وهذا يعني اأن ال�صاعر مل يقف »عند حد الإف�صاء بالنفعالت الدفينة اإىل 
الغري، فهذا الإف�صاء نف�صه اإن هو اإل اأوىل وظائف الفن الإيجابية، وعليه 
الواقع،  تغيري  م�صوؤوًل عن  �صيكون  التاأثري  وهذا  الغري،  التاأثري يف  يرتتب 
الإن�صانية... والنـزعات  الرغائب  فيحقق  املثال،  عامل  يقرتب من  بحيث 

وهكذا ي�صارك العمل الفني يف تطوير الإن�صانية وتغيري الواقع«)2(. 

اأن�صودة احلقــد 
اعتنق كمال نا�صر ال�صاعر »احلقد« يف ملحمته ال�صعرية »اأن�صودة   
والعداء  الذاتي،  اجلرح  عمق  عن  للتعبري  فنيًا،  وطريقًا  نهجًا  احلقد«، 
املو�صوعي للظلم والطغيان والحتالل، الذي »اأ�صمر له العداوة، وتربَّ�س 
فر�صة الإيقاع به، فهو حاقد«)3(، وانطوت نف�صه ال�صاعرة امللتزمة بق�صايا 
الأمة على �صعور عنيف، ترددت اأ�صداوؤه يف جنبات امللحمة ال�صعرية، التي 
اأربع ع�صرة ق�صيدة، جاءت الق�صيدة الأخرية مبتورة وغري  ت�صتمل على 
مكتملة، اإذ تكرر دال »احلقد« �صتًا وثالثني مرة، منها اأربع وثالثون مرة 

)1( جانيت ديلون: شكسبري واإلنسان املستوحد. )ص17( 
)2( عيىس بالطة: الرومنطيقية ومعاملها يف الشعر العريب الحديث-دار الثقافة-بريوت-ط1-1960م. )ص56( 

)3( املعجم الوسيط: مادة »حقد«. 
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يف منت الق�صائد، ومرتان: واحدة يف عنوان الديوان، والثانية يف عنوان 
اإحدى الق�صائد. 

على  تنعك�س  �صيميائية  دللة  يحمل  الديوان  عنوان  اأن  �صك  ول   
نقطة  وكاأنه  والن�س،  القارئ  بني  لقاء  »اأول  فهو  ق�صائده،  م�صمون 
لأنه  القارئ«)1(؛  اأعمال  واأول  الكاتب،  اأعمال  اآخر  �صار  حيث  الفرتاق، 
يف  الفاعل  ح�صورها  فر�س  على  قادرة  بدللت  وي�صع  معّينات،  يحمل 
اإل  الن�صو�س  �صفرة  على  للقب�س  مندوحة  املتلقي  يجد  فال  الق�صائد، 
بتحليل ال�صيغة اللغوية للعنوان، حيث تك�صف ال�صمة املهيمنة »احلقد« عن 
وقفة تاأمل، تكتنـز ببعد نف�صي/�صعوري حاد، وتتخذ موقفًا عدائيًا من اآخر 
مل تتحدد هويته بعد؛ وبذلك يكون العنوان منبهًا دلليًا، يوّجه املتلقي نحو 
اأبعاده اللغوية، واإ�صاراته الدللية، ومدى تنوع  حقل دليل حمدد، لر�صد 
القناة الأدائية يف التعبري عنه، ف�صاًل عن اأن اآثاره ال�صعرية تزخر باحلقد، 

فنجد اأن كل �صيء يف هذا الوجود حاقد)2(. 
             

اإىل  بالنظر  املتلقي  بها  يخرج  اأن  ميكن  التي  العامة  الدللة  اإن   
فل�صطني- وانت�صار-يف  احلقد-�صراع  »�صالة  مثل:  الق�صائد،  عناوين 
م�صر-املعركة  )بوحريد(-الثورة  جميلة  اإىل  الثائر-اإ�صكندرون-  عودة 
القومي  والتفاعل  الوطني،  الهّم  دللة  هي  العراق«،  �صماء  بور�صعيد-يف 
يف  واأحالمها  وطموحاتها،   ثوراتها،  عن  ـر  واملعبنِّ الأمة،  بق�صايا  امللتزم 
ال�صتعمارية  الدول  وبخا�صة  الأمة،  اأعداء  على  واحلرية  الن�صر  حتقيق 
والإ�صرائيلي... والربيطاين،  الفرن�صي،  كال�صتعمار  واحلديثة  القدمية 

امي: الخطيئة والتكفري من البنيوية إىل الترشيحية-نادي جدة الثقايف-جدة- )1( د. عبد الله الغذَّ

         1985م. )ص263( 

)2( انظر كامل نارص: اآلثار الشعرية، تجد عىل سبيل املثال ال الحرص أن الشعب حاقد، والنار 

      حاقدة، والدمعة حاقدة، والجفون حاقدة، والدم األسود حاقد، والخراف حاقدة. )ص98، 

  )321 ،268 ،258 ،237 ،230     
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اإلخ، وهذا بدوره يفك غمو�س الدللة العائمة لالآخر، ويحدد هويته، حتى 
ال�صتعمار،  هذا  مظاهر  له  جتلَّت  الق�صائد،  متون  اإىل  املتلقي  ولج  اإذا 
وقوته،  ال�صالح  بعماء  ال�صعوب  اإخ�صاع  يف  ورغباته  واأخالقه،  و�صفاته، 
وب�صم الآذان عن ا�صتغاثاتهم، وب�صهوة ال�صيطرة على اأر�صهم ومقدراتهم 

وثرواتهم...اإلخ.

اإن اأ�صباب احلقد الذاتية، ومربراته املو�صوعية، ت�صرب عميقًا يف   
نف�س ال�صاعر وروحه منذ كان طفاًل، يرى باأم عينه كيف يذبح الوطن على 
ال�صهيوين،  وحتى  الربيطاين  ال�صتعمار  من  والقتلة  اجلزارين  مق�صلة 
مما حفر يف ذاكرته خارطة جغرافية لوطنه، ت�صّج برائحة اللحم املحرتق، 
الأحداث  �صجلت  التي  اخلا�صة  الذاكرة  تلك  الدماء،  م�صتنقع  وتغرق يف 
تف�صريها،  »يعاد  رة  املتذكَّ الوقائع  اأن  الالحقة، ذلك  والأحداث  املا�صية، 
وتعا�س من جديد يف �صوء مقت�صيات احلا�صر، وخماوف املا�صي، واآمال 
ب�صورة  وامل�صتقبل،  واحلا�صر  املا�صي  اأحداث  فيها  امل�صتقبل...ومتتزج 

دينامية، ويرتابط بع�صها ببع�س«)1(. 

بناء على ما �صبق، حت�صر املدن الفل�صطينية واحدة تلو الأخرى يف   
مطولته »يف فل�صطني«، فيقف خا�صعًا اأمام حيفا و�صمود الكرمل وخلوده، 
ويلقي بنف�صه على �صدر عكا احلنون اأم البطولت، ويق�صم اأنه لن ين�صى 
ثراها، ويبكي بني يدي النا�صرة مدينة امل�صيح )عليه ال�صالم(، التي مل 
ة، التي ت�صكو  يعد للخ�صوع فيها نداء، حتى ي�صل اإىل مدينة الرملة ال�صقينِّ

فيها الأطالل لالأطالل، فيقول: 

ــــــــــــــت من الأهوال  اإن عينـــــّي تفتَّحـــت يف املاآ�صــــــي       و�صفاهـي عبَّ
ـــــــــــــدت بالدمــــاء ف�صالـت       يف وجـــــــــودي غنيـــــــــة بالالآيل  وتعمَّ

)1( هانـز ميـر هوف: الزمن يف األدب. )ص28(
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لي�س بدعًا اإن �صمني احلقد طفـــــــــاًل و�صـرى يف جوانحـــــي باملحـــــال 
هذه الرملــــــة ال�صقّيـة فا�صـــــمع       كيــــف ت�صكــــو الأطـالل لالأطالل 
رفعتهـا فـي الّلـد اأخيلـة اخلطــــــــــــــــــب وفيهــــــــــا للخطـب األف �صوؤال 
كيـف اأودى الزمـان بالأر�س والـــــــــــــــدار ومـادت فيهـا روا�صي اجلبال 

كيـف اأودى الزمـان باملجـــد والبـــــــــــــــاأ�س فهانـــــــــت معاقـل الأبطال)1( 

تنّم الأبيات ال�صعرية عن نف�صها يف نفثات حارة، مبعّينات نف�صية   
ل اأولها من ح�صور الذاكرة، لأنها ترتبط ارتباطًا  واأ�صلوبية متعددة، يت�صكَّ
�صلوكه، وخرباته يف  النف�صي لالإن�صان، ويتحدد من خاللها  بالبعد  وثيقًا 
معلومات،  من  فيها  اختـزن  ما  وحيوية  بفعالية  ي�صرتجع  حني  احلياة، 
احلا�صر  �صوء  املا�صي يف  الذات، وجتدد  بناء  تعيد  وخربات،  وم�صاهد، 
الذاكرة،  ل  ت�صكنِّ التي  والعالقات  ال�صجالت  بف�صل  اأنا  من  اأعرف  »اأنا  فـ 
اأدعوها ذاكرتي، والتي تختلف يف تركيبها عن ذاكرة الآخرين«)2(،  التي 
ر ال�صاعر للمدن الفل�صطينية التي طرد منها،  وينطبق هذا الو�صف على تذكُّ
وحماولته �صياغتها وفق روؤيا جديدة اتخذت ت�صكياًل روحيًا ووجدانيًا، وهو 
عندما يفعل ذلك فاإنه يروي حكايتها وتاريخها، كما يروي يف الوقت نف�صه 
حكايته بكل ما فيها من هجرة ق�صرية، واحتالل بغي�س، لكي يربر لنف�صه 
اأ�صباب احلقد ال�صاكن يف خاليا الروح، وم�صامات  اأوًل، ولالآخرين ثانيًا 

اجل�صد منذ الطفولة.   

النف�صي،  للتربير  ال�صاعر  املعّينات، فيتمثل يف توظيف  اأما ثاين   
ل بنية حمورية تتحلَّق حولها مربرات احلقد، لأنه وثيق ال�صلة  الذي ي�صكنِّ
لعدم  اأو  لت�صديقه،  امل�صتمع  نف�س  يهيء  الأهواين،  راأي  وهذا يف  بنف�صه، 
بها يف حلظة من  ال�صعور  نف�صية يجوز  كاأنه جتربة  له  ل  واأن يخينِّ اإنكاره، 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص179-178(. 

)2( هانـز ميـر هوف: الزمن يف األدب. )ص50(
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عما  ي�صتقل  ويكاد  عليه،  النتباه  يرتكز  منطقية  ق�صية  واأنه  اللحظات، 
ال�صدارة،  مكان  يف  لي�صبح  له،  متهيدًا  حوله  ما  يكون  يكاد  اأو  حوله، 
يف  ال�صاعر  اإن  بل  عنده،  الوقوف  اإىل  �صامعه  اأو  ال�صعر  قارئ  وي�صطر 
ثم  انتباهه)1(،  ويثري  القارئ  ي�صتوقف  اأن  على  يحر�س  احلالت  اأكرث 
دت« الذي يحطم �صبكة العالقات الإ�صارية امل�صبقة يف  يح�صر الدال »تعمَّ
بعدها الديني، ويوّجه اخلطاب ال�صعري لأداء وظيفة جديدة، تبتعد عن 
التعميد باملاء املقّد�س، اإىل التعميد بالدم، للدللة على القتل الذي مار�صه 
بربكة  د  يتعمَّ اأن  وقبل  الأوىل،  ال�صاعر  طفولة  منذ  ال�صهيوين  الحتالل 
ولعل  اإْن �صّمني احلقد طفاًل«،  بدعًا  »لي�س  اأنه  النتيجة  فتكون  الغفران، 
ل�صان حاله يردد اأي�صًا اأنه لذلك �صيتعمد بجالل الثاأر، للدفاع عن وطن 
يزهر بالثورة ويحيا بها، ويتجدد وينبعث بدماء اأبنائه التي ت�صيل على ثراه 

املقّد�س.
 

ويتمثل ثالث املعّينات يف توظيف ال�صاعر جلملة ال�صتفهام »كيف   
على  »كيف«  ال�صتفهام  اأداة  تت�صلط  حيث  مرتني،  املكررة  الزمان«  اأودى 
تعيني احلال النف�صية لل�صائل، وما اعرتاها من تعجب وا�صتنكار، جت�صيدًا 
لآلمه اجل�صدية والروحية، املرتبطة بفقدان الأر�س واملجد والقوة، وهوان 
اأ�صلوب ال�صتفهام انفعاًل حادًا بالأحداث  ل  معاقل الأبطال؛ وبذلك ي�صكنِّ
اأن  كما  الطفل/ال�صاعر،  ذاكرة  يف  للروح  ممرات  حفرت  التي  املا�صية، 
اللغة هي  اأن يوقدها،  الإن�صان وحده  ي�صتطيع  التي  النار  ال�صعر »هي  لغة 
�صيئًا  ن�صرح  اأن  ميكن  ول  النمو،  اأو  التعرف،  اأو  الفهم،  الإن�صان  حماولة 
مبعزل عن هذا املبداأ«)2(. هكذا يكون ال�صتفهام تعبريًا مرهفًا عن روح 

ال�صاعر، وتوهج الوعي.   

)1( د. عبد العزيز األهواين: ابن سناء امللك ومشكلة العقم واالبتكار-مكتبة األنجلو املرصية-

     مرص-1962م. )ص92-91(

)2( د. مصطفى ناصف: اللغة بني البالغة واألسلوبية-النادي األديب-جدة-1989م. )ص396-395(



125

ويكرر ال�صاعر دال »احلقد« اأربع مرات يف منت ق�صيدة »�صالة   
احلقد«، ف�صاًل عن عنوانها، للتعبري عن جيل فل�صطيني م�صّيـع، ا�صتباح 

الأعداء وطنه، ومّزقوا ج�صده اأ�صالء. يقول:  

مل تبــــــــق احليـاة يف جانبّيـا        غري حقدي وغ�صبتي وازدرائي 
مذ تعّمـدت بالعـــــــذاب �صبيـًا       ووعـــت مقلـتــي �صطــــا الغرباء 
اأنـا جيـــــــل م�صّيـــــع مزقتـني        �صهـوة الغدر وا�صتباحــت اإبائي 
اأنـا جيــــــــل م�صّيـــــــع وجهـاد        طعنتــه الأقــدار فـــي اأح�صائي 
اأنـا دار وجّنـــــــــــــــة وريـــا�س       مطرقـــات بالـــّذل والإغ�صــــاء 
ر يف روحــــــــــــــي ولّبـى �صغائـني وا�صتهائي  ما على احلقد لو ت�صمَّ
واأطّلـت من غفلـة العمر اآلمــــــــي فمّزقــــــــــت هـداأتي وانطوائي 
يا اإلهـي اأنـا نـداء بــــــــــــالدي        و�صداهــــــا مـــن خاطر الظلماء 

حاقـد ثائـر املنـــــــــى مللمتـني       ثـورتــي، فانطلقـــت من اأ�صالئي)1( 

تكتنـز الأبيات بفلذات لغوية مت�صافرة، للتعبري عن جتربة نف�صية   
�صديدة الق�صوة، و�صديدة الغور يف النف�س الإن�صانية، التي يحملها ال�صاعر 
ت�صري  جراحه.  يف  الأر�س/الوطن  يحمل  كما  ال�صقي،  ب  املعذَّ ج�صده  يف 
الفلذة الأوىل اإىل بعد ديني يرتبط بالتعميد، لكن التعميد يف هذه الأبيات 
اأن  بعد  »ال�صبا«،  مرحلة  وهي  ال�صاعر،  حياة  من  مرحلة جديدة  يتناول 
فاإن  الأمر كذلك  كان  واإذا  »الطفولة«،  ال�صابقة مرحلة  الأبيات  كانت يف 
احلقد ل يربح نف�س ال�صاعر وروحه يف �صنى عمره، اأي اأنه كلما كرب �صنه، 

كرب معه حقده. 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص165-164( 
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خمتلفة  ب�صيغ  »احلقد«  دال  يتكرر  حيث  الثانية،  الفلذة  اأما   
ال�صاعر،  كيان  يف  تاأ�صله  مدى  على  يدل  فاإنه  »حقدي-احلقد-حاقد«، 
�صواه،  له  تبق  احلياة مل  لأن  روحه،  ر يف  ت�صمَّ اأنه  لو  يتمنى  اأنه  وبخا�صة 
جيله  حقوق  وا�صرتداد  ذاته،  لتحقيق  و�صائله  من  و�صيلة  ذاتها  يف  وهي 
امل�صّيـع؛ وبذلك ي�صري الرثاء الدليل للتكرار اإىل اأنه »لي�س جمرد ترديد 
لكلمة معينة، اأو لعبارة ما، اإمنا هو و�صيلة لغوية تنب�س باإح�صا�س ال�صاعر 
وعاطفته، بحيث ميكن القول: اإن التكرار يرتبط تعبرييًا باحلالة ال�صعورية 
ال�صاعر  نقل  لذلك  اآخر«)1(،  �صيء  باأي  ارتباطه  قبل  ال�صاعر  على  امللّحة 
احللم،  بتحقيق  اإل  نهاية،  لها  ولي�س  بدء  لها  �صريورة  الروح يف  ع�صارة 

وا�صتعادة احلق. 

اأما الفلذة الثالثة والأخرية، فتدل على تطور وعي »الأنا« ال�صعرية   
من الإفراد اإىل اجلمع، وهذا يواكب اإىل حد بعيد تطور »احلقد« من طفولته 
اخل�صو�صية  �صديدة  الأولني  البيتني  يف  ال�صعرية  »الأنا«  اإن  �صباه.  اإىل 
بحياة ال�صاعر، اإذ يدل �صمري املتكلم يف »حقدي-غ�صبتي-ازدرائي« على 
بعد فردي، ومعاناة ذاتية، وم�صاعر �صخ�صية، لكنها فيما بعد تاأخذ بعدًا 
جماعيًا »اأنا جيل م�صّيـع«؛ وبهذا تتحرك ال�صمائر يف دائرتني متوازيتني، 
وتتناوب يف التعبري عن مظاهر التطور الذي ي�صيب »الأنا« يف ح�صورها 
اجلماعي، للك�صف عن هويتها الوطنية اأو التاريخية للمتلقي، تلك الهوية 
الغرباء  �صكنه  اأن  بعد  وا�صتعادة وطنها،  اأجل حتقيقها،  تنا�صل من  التي 
�صياع  يف  ال�صاعر  فاإن  متالزمني،  �صنوين  والوطن  الإن�صان  كان  »وملا 
الوطن، اأح�س ب�صياع الإن�صان، اإن�صانه هو. كالهما يفقد الآخر توازنه«)2(؛ 

لهذا يتو�صل اإىل اهلل يف خامتة الق�صيدة قائاًل: 

)1( د. محمد صالح أبو حميدة: الخطاب الشعري عند محمود درويش-مطبعة املقداد-غزة-

      ط1-2000م.  )ص301(

)2( سهيل سليامن: كامل نارص الشاعر واألديب. )ص191(
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يا اإلهي هــــب يل جناحـــــًا قويـًا      اأحتــــّدى بــــــــه ف�صــــــاء بالدي 
و�صاأطــــــــــــوي بـه الربـــوع نبيــًا      نا�صــرًا مـن �صمائهـــــــــا اأحقـادي 
اأعطنــــــــــي خافقـًا رهيبــًا اأبّيـــًا      ي�صرع البغــــــــي يف روؤى جاّلدي 

و�صاأحيـــــــــــــــا يف موطني عربيًا      و�صتحيــــــــــــا فـي ظلــــه اأولدي)1(   
      

اإذا كان ال�صاعر يف الق�صائد ال�صابقة، يتخذ احلقد مذهبًا با�صم   
الدفاع عن وطنه، والثاأر من جالدي �صعبه، فاإنه يف ق�صيدة »فاحتة« يحقد 

با�صم العروبة. يقول: 

              احقــدي يا جمــــوع      وا�صمدي للغريـــــب 
              لي�س جتدي الدموع       يف امللّم الع�صيـــــــــب 
              اإن يــــــــوم الرجــوع      م�صرق عن قريب..! 

اأيها احلاقــدون با�صــم العروبــة     اأ�صعلوا النار يف رحاب الوجـــــود 
واتركوهـــا جمنونــة م�صبوبـــــة      ف�صتم�صـــــي بنـــا لدنيــــا اخللود 
يـا بــالدًا اأحالمهـــا م�صلوبــــــــــة     تتلـــــــــــــــوى علـــى اأنيـــن القيود 
هتف املجد يف �صماك اخل�صيبــة      وتنــادى بـــك الن�صـال..فعودي 

              مّزقــــــــــي يا �صعوب      ظلمــــة امل�صتحيـــــل 
              وليمــــــت يف القلوب      كـــــــل معنــــــى نبيل 

              نحـــــن جيل غ�صوب      مل يهـــــن للدخيـــــل)2(  
   

»احقدي-ا�صمدي-اأ�صعلوا-اتركوها- الأمر  اأ�صلوب  ل  ي�صكنِّ  
ظلم  �صد  تثور  اأن  العربية  ال�صعوب  من  اللتما�س  على  الدالة  مزقي«، 

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص165(

)2( ما سبق: )ص159( 
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الدخالء، وطغيان الأعداء، ف�صاًل عن اأ�صلوب النداء »اأيها احلاقدون-يا 
الن  بالدًا«، الدال على الإقبال والنفتاح على اخلارج لإثارة النتباه، ي�صكنِّ
بوؤرة مركزية توّجه اخلطاب ال�صعري نحو دال نف�صي، ي�صيطر على حركة 
ال�صياغة اللغوية يف م�صتهل املقطعني الأولني، وهذا بدوره يرتبط ارتباطًا 
»اأن�صودة احلقد«،  ديوان  فاحتة  لأنها  »فاحتة«،  الق�صيدة  بعنوان  ع�صويًا 
يف  يتوّجه  كما  احلقد،  اإىل  الأول  املقطع  فاحتة  يف  الأمر  يتوّجـه  حيث 
احلقد  ي�صيطر  وهكذا  النداء،  خالل  من  باحلقد  الثاين  املقطع  فاحتة 
منذ  لوجه  وجهًا  اأمامه  ماثاًل  املتلقى  ويجده  الق�صيدة،  مفا�صل  على 
مثل هذه  يرف�س  الطويل  ر�صا  الباحث  لكن  الق�صيدة.  الأوىل يف  الكلمة 
امل�صاعر من الناحية الإن�صانية، ويجتهد يف الوقت نف�صه ليجد لها تربيرًا 
اأخالقيًا اأو واقعيًا، فيقول: »ومن غري املت�صور اأن يتم قبول هذه القيم اإل 
حتت �صغط الواقع ال�صتثنائي الذي يفر�صه الحتالل. فالقاعدة العامة 
يتم  التي  وال�صغائن  الأحقاد  ل  وال�صالم،  احلب  هي  الإن�صاين  للمجتمع 

تقّبلها ب�صفة موؤقتة«)1(.  

بناء على ما �صبق، يت�صح اأن اإحلاح ال�صاعر على دال احلقد، مل   
الذي  الإن�صاين،  بل  العربي  الثاأر يف دمه  �صهوة  لإ�صباع  و�صيلة  �صوى  يكن 
على  العربية  الأ�صاطري  يف  »الهامة«)2(  ت�صرخ  كما  احلقد،  فيه  ي�صرخ 
القتيل الذي مل يوؤخذ بثاأره. يقول من خالل احلوار بني الن�صر والبلبل يف 

ق�صيدة »اإ�صكندرون«: 

)1( رضا الطويل: صوتان وجرح واحد. )ص70(

)2( الهامة طائر يزعم العرب يف العرص الجاهيل أنه يخرج من رأس القتيل الذي مل يؤخذ بثأره، 

     فيقف عند قربه يقول: اسقوين من دم قاتلـي، فـإذا أخذ بثأره طار. انظر د. محمد عجينة: 

     أساطري العرب عن الجاهلية ودالالتها-دار الفارايب-بريوت-ط1-ج1-1994م. )ص335-334(
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هـــل متّليــــــــــت �صوتــــــــــه       ي�صرخ احلقــــــــــــــد من دمـــه   
�صــــج يف �صدره العــــــــــــــــــــــــــــذاب فغّنــــــــــــــى على فمــــــه   

�صــــــوف اأم�صــــــــــــي اإليـــــه   
البلبـل

ل...         بـــــــــــــل َفـــــــــَذره حلقــــــــده   
رمبـــــــــــــــا عـــــــــــــاد نادمـًا       بعــــــــــــد حيــــــــــن لر�صـــــده   

الن�صـر: )باإ�صرار( 
�صوف اأم�صي اإليـه اأمنحـه اخللــد واأعطيه ِمن�صـري وجناحي   

اإنه �صرخة املاليني يف الأر       �س، واأحالم �صعبه يف الكفاح)1(    

من  حلظة  يف  البلبل-  اأمنية  -ح�صب  لر�صده  ال�صاعر  عاد  وقد    
حلظات التجّلي الإلهي، والإ�صراق النوراين، راغبًا يف اأن يجعل احلب قوة 
قادرة على حمو احلقد يف الإن�صان، بعد اأن اأخذ بعدًا ناريًا حربيًا ل يعرف 
املهادنة، ذلك اأن احلرب يف راأي األبري كامو »تطلق يف النا�س قدرة على 
احلقد والعنف... لأن املرء يحاول عبثًا ف�صل نف�صه عن حماقة الآخرين 
للنـعرات  واإثارتها  احلرب  من  عذرًا  اأقل  هو  ما  ثمة  ولي�س  وق�صوتهم، 
القومية، ولكن اإذا ما قامت احلرب فمن العبث واجلنب اأن يقف الإن�صان 

جانبًا بحجة اأنه لي�س م�صوؤوًل«)2(؛ وقد جت�صد هذا التجّلي يف قوله: 
            رب �صنها وام�صح جراح فوؤادي       بحنـــان ي�صمـو علــى اأحقادي 
            اأنــا عبـــــد األــّج فــي اأ�صفـــادي      �صمة ال�صعف و�صمة يف العباد 

                                          فاأعطـنـــــي قـوة تفـك قيـادي)3(  

)1( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص166( 

)2( جرمني بري: ألبري كامو. )ص48( 

)3( كامل نارص: اآلثار الشعرية. )ص36(
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بناء على ما �صبق، ميكن فهم »حقد« ال�صاعر وجتّلياته النف�صية،   
ل »احلقد« و�صيلة  لأنه يواجه و�صعبه واأمته عملية اقتالع كربى، وبذلك ي�صكنِّ
ح�صور الذات يف بعديها الوطني والقومي، والدفاع عن وجودها وكينونتها، 
اآنية �صرورية، فهو  اأداة  واإمنا هو  اأو مبداأ عامًا،  ل »قيمة مطلقة  ي�صكنِّ ول 
�صنو الثورة على الظلم، واإباء ال�صتعباد، ورف�س مل�صاألة املغت�صب«)1(، اأي 
اأن ال�صاعر يف راأي �صهيل �صليمان، قد اتخذ احلقد مذهبًا طارئًا، وفل�صفة 

اآنية، تزول بزوال ال�صطهاد والحتالل)2(.

)1( د. إحسان عباس: مقدمة اآلثار الشعرية. )ص9(

)2( سهيل سليامن: كامل نارص الشاعر واألديب. )ص178-176(
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اخلـال�صة     
   

لعله قد ات�صح يف منت البحث، مدى تركيز الباحث على درا�صة   
البنية  اأغوار  ت�صرب  اأ�صلوبية،  درا�صة  نا�صر  لكمال  ال�صعرية  الن�صو�س 
اللغوية، واملقومات التعبريية، كما ت�صرب اأغوار نف�صه، وظروفه التاريخية 
من  الإفادة  مع  ومو�صوعيًا،  فنيًا  حتلياًل  الداخل  من  وحتليلها  املعي�صة، 
اإجنازات علم النف�س يف ت�صريح النف�س الإن�صانية، وذلك بغية ا�صتك�صاف 
الأعماق الداخلية لل�صاعر، بو�صفها انعكا�صًا لواقعه املعي�س، دون تع�صف اأو 
اإقحام، وجْعل الن�س يقول ما لي�س فيه على امل�صتويني: اللغوي والنف�صي. 

وقد تو�صل الباحث اإىل نتائج عدة، منها: 

وظروف . 1 �صلوكها،  يف  والإن�صان  ال�صاعر  نا�صر  كمال  �صخ�صية  تعدُّ 
واجتماعية  �صيا�صية  ملظاهر  انعكا�صًا  والقومية،  الوطنية  حياتها 
ونفي  ت�صريد  من  ووطنه  �صعبه  واأ�صاب  اأ�صابه  ما  منها  متعددة، 
واإدراكه  العربية،  الوحدة  يتحقق يف  الذي مل  واحتالل، ومنها حلمه 
وم�صتقبلها  وحا�صرها،  الأمة،  واقع  يف  العميق  الوجودي  اخللل 
الآتي، مما اأدى اإىل انكفائه على ذاته، وجعل احلزن �صمة بارزة يف 

�صخ�صيته، فت�صرب اإىل خاليا �صعره. 

ق�صرًا، . 2 منه  نفي  الذي  وطنه  عن  ماديًا  نا�صر  كمال  اغرتاب  جتّلى 
كان  نف�صه  الوقت  لكنه يف  والآخرين من حوله،  املجتمع  ونف�صيًا عن 
اإىل ال�صعور بال�صتالب والالمعنى من  يوؤد  اأنه مل  اأي  اغرتابًا ثوريًا، 
للمنفي  العبثي  الو�صف  هذا  عن  يكون  ما  اأبعد  كان  فقد  احلياة، 
الغريب خارج وطنه، فعمد اإىل حتقيق وجوده بقوة الكلمة، واإن كان 
ر  ينطق باملحنة، كما عـّول على قدرة الر�صا�س يف متزيق حجب التنكُّ
يت�صاوى  فال  ح�صوره  ُيرهب  حتى  امل�صروعة،  الفل�صطينية  للحقوق 
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بغيابه؛ لذلك كان م�صاركًا يف احلياة ال�صيا�صية والجتماعية بفعالية 
كبرية بالرغم من �صعوره الباطني بالغرتاب. 

مل يكن كمال نا�صر �صاعرًا م�صتوحدًا على منط امللك ريت�صارد الثالث، . 3
ل يرى اأحدًا �صواه يف هذا العامل، جاعاًل من نف�صه اإلهًا ي�صتغني بها 
بل  الب�صر،  من  غريه  من  ومتميزًا  متفّردًا  �صخ�صًا  اأو  الآخرين،  عن 
الكربى،  واأزمتهم  الب�صر،  هموم  عن  للتعبري  الذات،  بنكران  متيز 
خلقه،  يوم  قلبه  يف  اهلل  اأودعها  التي  الهبة  م�صوؤولية  بذلك  واأدرك 
الب�صرية  بها  يغني  التي  املقّد�صة،  البذرة  تلك  اأعماقه عن  فبحث يف 
يف رحلتها للبحث عن م�صتقبل اأف�صل، ي�صوده احلق واخلري وامل�صاواة، 

واأعني بذلك )الكلمـة(. 

»اأن�صودة . 4 ال�صعرية  ملحمته  يف  »احلقد«  ال�صاعر  نا�صر  كمال  اعتنق 
احلقد«، نهجًا وطريقًا فنيًا، للتعبري عن عمق اجلرح الذاتي، والعداء 
املو�صوعي للظلم والحتالل، وقد انطوت نف�صه ال�صاعرة على �صعور 
ل قيمة  عميق وحاد �صدهما، وبهذا ميكن فهم حقده على اأنه ل ي�صكنِّ
مطلقة، واإمنا هو مرحلة طارئة، ترتبط بالثورة على الظلم والحتالل 
يف اأبعادهما الوطنية، والقومية، والإن�صانية، وتزول بزوال م�صبباتها.          
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ملحق القصائد
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امليـالد

ولدت اأحمل جثماين على كتفي    
ولدت وااأ�صفي..    

ل �صاأن يل مبجيئي اأو مبيالدي    
اأنـا �صحّيـة تاريخي واأ�صفادي    

اللعنة، اللعنة الكربى، تطاردين..    
حّلـت باأجدادي..    

غدًا..تعانق اأولدي واأحفادي    
فيدركون كما اأدركت يف لهفي    
باأنني قد اأتيت الكون وااأ�صفي    

اأتيت اأحمل جثماين على كتفي    
بال هدف!!   

ولدت يف حلظة بلهاء جتهلني    
وع�صت اأجهلها    

متّخ�صت بي، وحارت كيف تقتلني    
وكيف اأقتلها؟    

جتتـّرين، وتعـّريني، وتب�صقني    
ولي�س ت�صاألني    

كاأنني قحبة يف كّف قّواد    
حّطت على دربها يف غري ميعاد    
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يف �صدفة لي�س تدريها، من ال�صدف    
حتّلقْت برخي�س احللي واخلـزف    

فراح يذبحها يف ماأمت ال�صرف    

 * * *                                          

ولدت اأحمل جثماين على كتفي    
ولدت وااأ�صفي..    

ل �صاأن يل مبجيئي اأو مبيالدي    
اأنـا �صحّيـة تاريخي واأ�صفادي    

اللعنة، اللعنة الكربى، تطاردين    
حّلـت باأجدادي..    

غدًا تواجه اأولدي واأحفادي..    

)�س20-19(  
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فل�صطني الأبّيـة
    

»يف الثورة الفل�صطينية الكربى« 

هـذي فل�صطــــني الأبّيــــــــة يف ال�صال�صل والقيوْد 
يق�صي بها اخل�صم العنيد ولي�س تنفعها اجلهود 
قـّرت بهــا عني اجلبـــــان وكـــــــــل مّنـــــام ح�صود
مـــا بني ظلـــم الإنكليــــز، وبني طغيـــــان اليهــود

يا مكدونالـد تــرى تنا�صيــــت املـــــوّدة والعهـــــود 
اأيـام كنت لنـــــا احلليــف وكنت ذا اخلّل الودود 
يا ليت �صعري هـــل عفـــت تلك الوثائق والوعود 
اإن كان ُجّن بها الزمان ف�صوف يعِقل من جديد 
والّدهـر يجتـاح الكـــــرام كاأنـــه اخل�صـم العنيد 
ل بــــــّد للتاريـــــخ يومــــــًا اأن يعــــــود واأن ي�صـــــود 
يا دولة التيم�س اأبعدي عّنا اأذى ال�صعب الطريد
َوَدعـي العروبـة ت�صتــرد ذخائـــر املجـــــد التليـــد 
فيقـــال �صــــــاد الإجنليــــز بعدلهــــم ل بالوعيـــد 

 
)�س29( 
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�صــالة

رّب �صنهــــا وام�صح جراح فوؤادي    بحنـــــان ي�صمـــــــو علــــى اأحقادي 
اأنـــا عبـــــــــــد األـــّج فــي اأ�صفــادي     �صمــة ال�صعـــــف و�صمة يف العباد 

فاأعطنـــــي قوة تفـــــــــــّك قيــــادي 
رّب �صنـهـــــــــــا لأننــــــي اأهواهــــــا    لفظــــة ي�صـــــرف الأ�صــى معناها 
بـــت خافقــي اجلمــوح فتاها  وعروقـــــــي م�صحونـــــــة بدماهـــــا    خ�صّ

فكبـــــا خاطري و�صـــــــــّل ر�صادي 
رّب �صنـهــــــــا قريبـــــــة وبعيـــــــده    فكـــــرة للهـــــوى حتــــــــوك خـلوده 
وومي�صـــــًا للوحـــــي تذكـــي وقوده    كلّمـــــا اأخمــــــــــد الزمــان وجــوده  

ورمانـــــــي بالعجــــــــز يف اإن�صادي 
رّب �صنـهـــــــا لأنهــــا بع�س ذاتــي    اأنفـــــــــت اأن تظـــــــل بني حيــــاتـي 
اأتراهـــــــا تكـــــون مــــــــــن نـزواتي    غافلتنــــي واأمعنـــــت فــــي عداتـي 

وا�صت�صاغت حالوة ال�صطهاد ؟!
رّب �صنـهـــــا على ال�صراب امل�صّل    راح مــــــن حولهـــــا ي�صـــــري وميلي 
موكب �صاغهـــــا الوجــــــود بجهـل    يتهــــــادى مــــــــا بيـن كهـل وطفــل 

ّيـــــــاد  يتبّنــــــى �صريعـــــــــــــــة ال�صّ
هي ع�صــــر مــــــن ال�صنني الطوال    �صدهت خاطــري واأدمت خيالـــي 
ومت�ّصـــــت حممومـــة يف ن�صالـــــي    وتهـــــــاوت جريحــــــة الأو�صـــــــال 

تتنــــــّزى مــــــن خنجــــــــر اجلالد
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رّب �صنـهــــــا فقد �صموت بروحي    اأحتـــــّدى احليــاة مـــلء جروحــي 
اأنـا فل�صفــــت غايتـــــــي وطموحــي     يف الهوى اإذ عرفت �صّر جموحي 

ولب�صـــــت اخللــــــــــود يف اأ�صفادي 
رّب �صنـهـــــا ول ت�صل كيف اأ�صمو   اإننـــــي مـــــــن روؤاك روح وج�صــــم 
اإن معنـى الهـــــوى عطــــــاء وغرم    وجنـــــــــوح اإلـى ال�صمـــــــاح و�صلــم 

مــــــــن لهيب احلرمـــــان والتقاد
غيـــر اأنـــــّي وقـد حتّطــــــم كاأ�صي      فـــــوق ثغــــري اأمللــم اليــوم نف�صي 
كربيـــــاء علـــــــى حـــــــرارة ح�ّصي    فاأُغّنــــي فــي عـر�س »ليلى وقي�س«

اأغنيـــــــات احليــــاة والإ�صعــــــــــاد
كربيــــاء؟ من قـال يف احلب ِكْبـر    بدعـــــــة حاكهــــــا �صعيـــــف اأغـّر 
يف حنايــــــــــا اأوهامنــــــا ت�صتقـــــر    وعلـــــــى دربنــــــا العقيـــــم متــــــّر 

من حطـــــــام الأجيـــــــــال والآبـاد 

)�س37-36(    
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اأطليق اأم �صجني ؟!

اأطليـق فــــي موطنـي اأم �صجـــــــــني     ل�صت اأدري؟ ولي�س تدري ال�صجون 
تهــــت يف زحمــــــة ال�صراع، فيومًا      فــــار�س للحمــى ويومــــــــًا ظنيـــن 
�صّيعتنــي ع�صريتــــــي، ليت �صعري      مـــن ترانـــي بها؟ ومـن ذا اأكون ؟
كدت اأن�صـــــى يف حريتي ذّل قيدي      وكاأّنــي لهــــــــا اأ�صيـــــــــــر رهيـــــــن 
اأنـا فـــي غمــــرة ال�صــــــــياع جـراح      تتغّنــــــــى دومـــــــًا وروح حزيــــــــن 
هانـــت الــــروح يف دروب الأمانـــي      والأمانــــي علـــى الهــــــــــوان تهون 
وم�صــــى املــــــوت للخلــــــــود رهيبــًا      وتعـــّرت علــى ال�صــــــراع ال�صنون 
وهـــــوى احللــــــم يف �صـــدور بنيــه      وت�صـــــــاوى ال�صّجــــــان وامل�صجـون  

 
)�س43(        
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�صاأملـّها يف قب�صتي وطنـا

ماأ�صـاة هــــــذا اجليـل مـاأ�صاتي      وجراحـــــه الثكلـــــى جراحـــــاتي 
اأنـا بع�س ما ين�صاب مــــن دمـه      وكاأّنــه مـــــــن بعــــــــــــــ�س اآهـاتي
قـدران يف درب املنــــــى اعتنقا      هيهـــــات ينف�صــــــالن.. هيهات

  *     *     *        
وت�صيــــح بـــي وت�صيح ت�صاألني      عـــــــن �صـــــــــّر اآلمـــــــــــي واأّناتـي
فعيونهـــــا فــــــي الهـّم ترمقنـي      وبظلهـــــا تعــــــــرى حماقــــــــــاتي
قـد هاجهـــــا اأملـــــــــي ورّوعهـــــا      حزنـــــــي.. واأ�صــــالء ابت�صاماتي
فم�صـــــت تهدهدنـي وت�صرقني      بحنانهــــــــــا الظمـاآن، مـن ذاتـي
وتلـــــّح يف ن�صحــــــــي وتقربنـي      هّمــــــــًا وتق�صــــــــو فـي مناجاتــي
وترّدنـــــي ولـــــــدًا وترجعنــــــــي      طفــــــــاًل، اأعانـــــي من �صقاواتي
ت�صتلهــــــم املا�صــــــي، ُتذّكرنـي      اأحلـــــــى �صويعــاتـــــــــــي واأوقاتــي

*     *     *          
اأّمــــاه .. يــــــا ظلـــــي ومراآتــــي      اأّمــــــاه .. يــــا اأغلـــــى �صديقاتــي
اإين اأح�س الكـــــون ي�صخب يل      �صاقـــــت مالعبــــــــــه بغايــــــاتـي
ملّـــــــا جلمــــت ب�صــــــدره وتري      جمحـــــت علـــى جنبيه مر�صـاتي
واأطّلـــــت الأحـــــالم تزرعنـــــي      وتعّدنـــــي للمـــــــــــــــوكــب الآتـــــي

فـــاإذا اأنــــــــا األتـــــّذ �صرحـــــاتي      واأعيــــ�س جتربتــــــــــي وويـــــالتي 
اأم�صــــي اإلـــى قــــدري اأعانقـــه      واأ�صّمـــــــه عبــــــــر انطالقــــــاتي
ت�صــــــري علـــى عينيـه يرمقني      يطــــــوي باأعماقــــــي م�صافـــــاتـي
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فرتّفقــــــي اأّمــــاه وا�صطبـــــري      �صاأظـــــل اأعــــــدو خلــــــــــف زلتي
اأنـــا ثائــــر روحـــــــــي تطاردين      �صاعــــت علــــــــى دربي �صماواتي
�صاأملّـهـــا فـــــي قب�صتـــــــي وطنـًا      فوجودهـــــــا كــــــل احتياجاتــــــي
اإّنـــــــــي لأ�صمعهــــــــا ترددنــــــي      تبكـــــي بوجدانـــــي وفـــــــــي ذاتي

ماأ�صــاة هـذا اجليـــل ماأ�صاتــي       وجراحـــــه الثكلــــــى جراحاتــــي
قــــــدران يف درب العلى اعتنقا      هيهـــــات ينف�صــــــــالن..هيهات  

 
)�س54-53(    



143

الزعامات وال�صعب والطحني 

ح�صبــــه اأن يظـــــل مــــــلء زمانـه       وتــرًا راع�صــــــــــــًا لــدى اأحلانـــــه 
ح�صبــه �صعلــة الن�صــال بجنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــه ونــور اجلهاد ملء كيانه 
ين�صـــر الهـــدي عن ذرا اأغ�صانه  ح�صبـــــه اأن يعيـــ�س طريًا �صريدًا  
فاأ�صيخـــــوا اإلـــــى �صـدى حتنانه  �صاعــــر جـــــاءكم جريَح الأماين  
اإن يـك الظلـم ق�ّس ع�صفـًا جناحيـــــــــــــــــــــه فمـن روحـه ومن وجدانه 
وزمــــــان احل�صــــــاد فــــــي اإّبانـه  جاءكــــم وال�صبـــــاب برعم زهوًا  
جاءكـم وال�صبـاب يف عمـر الزهـــــــــــــــــــــــــر جـريء يختـال فـي ريعانه 
ويحّيــــــي النبــــــــوغ فــــي اإخوانــه  فاتركـوه يرّتــــــــــل ال�صعــــر �صوقًا  
رق�صـــــت روحـــــــه علــــــى اأوزانه  وهـل ال�صعر غري معنــــــــــى كرمي  
وهـل ال�صاعـر املحّلق فـي الأفــــــــــــــــــــــــــق �صـوى رع�صـة احلجى وبيانه 
رّب جـــــــرح ي�صيـــــــل من اأوطانه  �صاعـــــر جاءكــــم جريح الأماين  
هــــــــو يف اأهلـــــــه وفـــــــي خاّلنــه  مل يكـن بالغريب عنكم ولكــــــــن  

 *    *    *                                                        
يا�صبـاب البـالد، مــا اأ�صيــَع العمــــــــــــــــــــــر اإذا ال�صعـب مل يثـر لهوانه 
اأن اأراه يـــــــــــــذوي علـــــى اأفنانـه  اأنتم الزهر يانعًا ل�صــــــت اأر�صى  
فاتركوهــــــا ت�صيـــــل فـــي ميدانه  اإمنــا املجـــــــــــــد وثبـة ودمــــــــــاء  
هــو ذا ال�صاحــل اجلميــل يناديكـــــــــــــــــــــــم وي�صكــو الهوان يف ن�صيانه 
هو ذا املوج يلطم ال�صخر حزنــــــــــــــــــًا فاأ�صيخـوا للمـوج فــي هيجانه 
يـــــا لعــــــار التاريـــــخ فــي دورانه  وا�صمعـوه يقــول اأيــــــــــــن رجايل  
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وتـــــــوارى الأحــــرار عنــد �صيانه  ا�صمعـــــوه يقـــــــول ذّلـت رجالــي  
هرمــت نخــوة الرجــال عــن املجـــــــــــــــــــــــــــد ومات الإباء يف عنفوانه 
اأ�صبحــــــوا للغريــــب مــن عبدانه  مــا اأ�صــــــاع البـــــــــالد اإل طغــاة  
كلهــم جمــرم دخيــل علــى ال�صعــــــــــــــــــــــــب ُيرى راق�صًا لدى اأحزانه 
كلهــم جمــرم، ومــن نكــد الدهــــــــــــــــــــــــــر احتمــال الأذى ولثم بنانه 
وا�صاألوا احلكم عـن مدى اأ�صغانه  كلهــــــم جمــــرم فــــال ت�صاألونـــي  
اأعمــت ال�صهــوة امللّحـــة للحكـــــــــــــــــــــــــــــــــم رجــاًل فاأغرقـوا يف دنانه 
فا�صتفــاق العــدو يف غفلـــة اللهــــــــــــــــــــــــــــــــو يـذّل البـالد فــي عدوانه 
واملاآ�صــــــي تـــــدك مـــــن اأركانـــــه  فـــاإذا ال�صـرق ملعـب للماآ�صي  
دّرة للجهـــــــاد عــــــــــن تيجــانـــــه  وفل�صطيـن فتنة ال�صرق تهوي  

  *    *   *                                                    
�صرعتهــم �صالفــة الك�صــب والربـــــــــــــــــح فاأ�صحــوا للبغي من ندمانه 
لأبـــــّي يبيـــــح هتـــــــــك ح�صانـــــــه  واأباحـوا هتك احل�صان فمرحــى  
كــــــــّل علـــــج يعتــــــــــــز يف بهتانـه  ما عليهم والدار فو�صى غـــزاها  
تاأنــــف الكـــاأ�س اأن تطـوف بحانه  كـــان بالأم�س قبلــــة للمخــــــازي  
ب�صـــــم الّدهـر، واعتلـى يف مكانه  يتمنـى عطــف الكــرام فلّمــــــــــــا  
واأطــــــّل الّدهــــــاء مـــــن اأجفانـــه  لح �صـــّم الأذى علـى ناجذيــــــــه  
بط�صــــــه عنــــــوة علــــــــى اأقرانـــه  فم�صى يرهق ال�صعاف وميلـــــي  
كلهــــــــا للنفـــــاق خيـــــل رهانـــــــه  والزعامــات، قّلـٌب خائفــــــــــــات  
واإذا ال�صعـب �صامـت مي�صـغ الع�صـــــــــــــــف ليم�صـي املوتـور فـي اإمعانه 
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ومي�صــــــي بـــــــه علــــــــــى جثمانه  خائـــــف واجــف يلــــذ له الظلــم  
لـم ي�صــل فـوق اأر�صها من جنانه  وكــــاأن البـــــــالد مــــــــلـك �صـــواه  
لي�س يدري حمــاره من ح�صــانه  رّب �صعب يف غمرة الذّل اأ�صحى  

  *    *    *                                      
جرعـــــت يف ال�صقاء كاأ�س هوانه  يــا رجـال البـالد هـــذي البقايـــا  
�صـــوف يبقــى على املـدى وزمانه  مّرغـــــوا راأ�صهــــــا الكرمي بعــــار  
فـوق �صــــــــدر الردى وملـع �صنانه  كـم �صمخنــا للحــق نرعى حمــاه  
حّبـــــــذا يف اجلهــاد وقــع طعانـه  فرمونـا بالكفـــر والإثــم لكـــــــــن  
ير�صـــــل اللحـن ثائـرًا عن كمانه  اأخر�صــوا البلبــل اجلــــــريء وملّـا  
قلمـــــًا اأطلـــــــق املـــــــــدى لعنانــه  ما عليهـم لـــو حّطموا كل يـــــــوم  

هكــذا ت�صمــت البالبــل فــي الــــــــــــــــّدوح ليعلــو النعيــب من غربانه..!
 *    *   *                                                      

اأنـــــا اأخ�صــــى عليـك مــن ثعبانـه  يــا فل�صطني والأذى فيــك ي�صعى  
اأمـــــة الالجئيــــــن مـــن قطعانــه  عالـم �صا�صـــــــه العبيد واأ�صحـت  
كــم �صريــد علــى مالعبــه الثكلــــــــــــــــــــــــــــــــى غريــق يف كربه وهوانه 
ودمــــــاه جّفـــــت علـــــــــى اأردانـه  اأ�صعـــــــث ال�صعـــر مزقته الليايل  
مـــــا تبّقـــــى منـــــه ومن عنفوانه  اأغرب الوجه، �صامر اجل�صم يخفي  
رق�صـــــــت غيلـــــــة علـى اأ�صجانه  جائـع البطــن والذئاب �صكـــارى  
حاكــــــه وهمــــــه علـــــــى بنيانــــه  عاري ال�صدر مل يجـد غري ثوب  
ببقايــــــا الأطمــــــار مــن اأكفانـــه  يرتديـه والريح تعـــــوي وتـــــزري  
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 *    *    *                                                     
�صـــــــرق الكـــــون يف اأ�صى طوفانه  يــــا عيون ال�صمـــــاء اأغم�صِت ملّـا  
دمعـــــة مت�صـح الأذى عــن جنانه  اأيقظي مقـلـــــة احلنـــان وهاتـــي  
بعــــ�س مـا قـد اأ�صـاع مـن اإميانه  يا عيــــوَن ال�صمـــــــاء رّدي اإليـــــه  
اأ�صرمــي جــذوة احليــاة بجنبيـــــــــــــــــــــــــه وزيــدي اللهيــب يف بركانه 
تتلّظــــــى ال�صعــــوب فــــــي نريانـه  عّلميـــــــــه اأّن اجلهــــــاد �صـــــراع  
�صـوف تهتــز فـي يـــــدي �صجانــــه  عّلميـــــــــــــه اأّن القيـــــــود حلـــــــّر  
يجتنــــون اخليــــرات مــن ب�صتانه  واخربيـــــــه اأن اخل�صـــــوع لقــوم  
والعطايــا قـد كـّن مـن اإح�صـــــانه  ويجــــــودون بالطحيــــــن عليـــــــه  
يرت�صـــــي مثلهـــــا حلفــــظ كيانه  ذلـــــــٌة ياأنـــــف الزمـــــان حلـــــــّر  
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انتفا�صة اخليام

بـــــالدي متلمـــــل حلم اجلهــــــاد   علـــــى دربنــا، فانت�صــى وانت�صر!
فتمتــــم عهــــد، وزغـــــرد جهـــــد   وكّبــــــــر جمـــــــد، وغّنـــى قـــــــدر 
ولح على ملعب الذكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، ن�صال مرير عميق العرب 
منتـــــه الليالــــــي اإلـــــــى �صعبنـــــا   ليقطــــف عــــــــن جانبيـــه الثمــر 
ودي�صت معاهدة الإجنليـــــــــــــــــــــــــــــــــــز، ومل تق�س مّنـــا املنى والوطر 
وزالت فزالت قيود الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ومل يبق �صرب به من اأثر 
وكان �صبـــــــــــاح وكــان مــــــــ�صاء   وكـــــــان جهـــــاد.. وكــــــان ظفـر!

 *  * *          
بالدي ويل يف ال�صفاف الثكاىل   حنــني قديــــم هفـــــــا وانتظـــــــــر 
اأاأن�صـــــــــاه فلتن�صنـــــي غايتـــــــــي   وعمــــري اإذا راودتــــني الفكــــــر 
اأاأن�صــاه عهــــــــدًا عـــــــال �صاأنـــــــه   و�صرحـــــًا مكينــــًا وجمـــــدًا غرب 
لتحيــا روؤاه على خاطـــــــــــــــــــري   خيامـــــــــًا تهــــــّز �صميـــــر الب�صر 
خيامًا �صتقـذف بالالجئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اإلـى موعــد مقبــل منتظــر 
خيامًا تعّلمنـــــــــــــا اأن نظــــــــــــــّل    قلوبــــًا جتّمــــــــد فيهـــــــا احلجر 
خيامًا تذّكرنــــــــــا بال�صحايــــــــــا   تناثــــــر يف ال�صهــــــل واملنحــــــدر 
خيامًا ت�صيـــــــر ملعنــــــى احليــــاة   العميـــــــق بهــــــــــــــــذي احلفـــــــر 
خيامًا ت�صيــــــــــــر اإلــــــــى بعثنــــــا   تطـــــــــــــاول يف اأر�صنـــــا وانت�صـر 
خيامًا تذّكرنـــــــــــــا بالّدمـــــــــــوع   فتخ�صـــــع بيـــــــن املاآقــــي العبــــر 
فريعد يف �صدرنــــــا النتقـــــــــام   وترقــــــ�س فينـــــا طيوف ال�صور 
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اإذا ما اقتحمنــــا رحــــاب احلذر  نعــــــــود بلــــــى اإننــــــــــا �صنعــــــود  
تعانـــــق فـــــي اأم�صنـــــا مـا اندثـر  علــــى وحـــــــدة مللمــــــت �صملنـــــا  
وللمجـــــــد قــــــول رهيب اخلطر:  فاأهتــــــف يف موكـــــــــب الهاتفني  
فــــــال بـــــد اأن ي�صتجيب القدر!!« »اإذا ال�صعـــــب يومـــًا اأراد احلياة  
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يـا جمرمـون

»هذه ق�صيدة من ال�صعر احلر اأوحتها لل�صاعر ذكرى 15 اأيار«

» يـا جمرمون!«
ي�صغي لزجمرة ال�صكون وتلّفت الوطن احلزين     

وقد ا�صتبّد به العجب!  
»ماذا هناك؟  

ماذا دهى دنيا العرب؟   
ما هذه ال�صرخات...  

ي�صفحها الغ�صب!«  
»يـا جمرمون«... وان�صّق �صدر الأفق ين�صح باللهب  
وعليه من وحي البطولة والأرب    

والكون، يهتف وال�صنون...«يـا جمرمون!«  

 *    *    *

»يـا جمرمون!«
اإىل الإ�صاءة ي�صمعون وتلّفت املتاآمرون      

»ماذا هناك؟  
َمْن هوؤلء الأ�صقياء  

يزجمرون وي�صرخون!  
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َمْن هوؤلء الأغبياء  
على الألوهة يعتدون!  

اخرج لهم يا »�صيخ« مّزق �صملهم  
فلعلهم يتاأدبون!  

واأخر�س لنا هذا العواء  
فالرحب �صّج بهم؛ واأرهقت ال�صماء  

مّزق ! فهذا املدفع اجلبار.. يحلم باملنون!«  

 *   *  *

»يـا جمرمون!«
لدى اجلرمية يرجفون ومتلمل املتاآمرون   

وم�صوا اإىل ثكناتهم..  
نون! يتح�صّ  

واملدفع اجلبار..  
يع�صف باملنون..  

ب الرحب الأ�صم وتخ�صّ   
و�صال يف البطحاء دم   

واحمّر اأفق وادلهم  
وتق�ّصعت �صحب املنون...  

فاإذا هناك على الأكم  
َعَلم يرفرف بال�صمم  
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يهتز يف ظفر الأمل  
و�صبيبة يتب�ّصمون ، ويهزاأون ، ويهتفون...«يـا جمرمون!«  

 *      *     *

»يـا جمرمون !«  
وم�صوا بذّل ي�صاألون وتراجع املتاآمرون    

»من اأين؟ َمْن اأنتم؟  
وماذا تبتغون؟  

فانهّد يف ال�صمت الرهيب  
�صوت من الوحي العجيب  

َمْن نحن؟  
ماذا نبتغي..تت�صاءلون!  

َمْن نحن؟  
نحن ال�صعب يا َمْن تخدعون  

واأيقظها الطغاة احلاكمون اأحالمنا انتف�صت    
نحن العراة ال�صرفاء...  
نحن اجلياع الأغنياء...  
نحن العبيد الأقوياء...  

واأنتم املتاآمرون، الظاملون.. يـا جمرمون!  

 *    *    *
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وغرقت يف دنيـــــا الظنون     اأ�صّم يف �صدري ال�صجون  
اأطوي على الــــذكرى جرا     حاتـي، فتخذلنــي العيـون  
وي�صيــــــــل دمعـــــي ثائـــــراً     وتفي�س من قلبي ال�صوؤون  
فــــــاأرى خــــــالل دمائــهـــا     وطنــي ت�صارعــه املنـــون  
ظمــاآن لل�صعــــــب الأبــــــــي     يعـــود لل�صـــــدر احلنـــون  
وطـــن يعيـــث بــــه العبيــــــــــــــــــــــد، وي�صطفيـه املارقـون  
وعلـــى الّرحـــاب ال�ّصـــم مـــــــــــــــن فردو�صـه، يتحّكمـون!                 

*      *      *  
وطنـي فديتـــك، كـــل جــــــــــرح فيـــك يـــا وطنــــــي يهون  
واهلل مـــــــــا نــــام الّزمــان      واإمنـــــــا اأرخــــى اجلفــون  
هـــي خل�صـــة للغـــدر لحـــــــــــــــت وا�صتبـّد بهــــــــا الفتـون  
فاخفـــق علـــى �صيــف الأذى وانه�س علـى جـرح ال�صنني  
وا�صبـــــر فمثلـــك ل ُيـــــــــــذل، ول يــــــــــــــــزول، ول يليـن  
اأحقـــاد �صعبــك حّيـــة حمــــــــــــــــــــــراء ي�صرمهــا البنون  
فان�صــج فــي الذكــرى لهـــــــــــــا َعَلمــًا من احلقد الدفني  
فجرميــــــــة الأجيــــــال ميحوهـــــــــــــــــــا الأبـــاة املوؤمنون  
و�صريبـــة الإميـــان اأن نبقـــــــى على الق�صــم امل�صون :-  
»اإمــــــــــا يعـــــود الالجئون      اأو اأن ميوت الالجئون..«!   

)�س98-95(
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اأن�صودة احلقد
-1-

فاحتـة

وا�صمدي للغـريب        احقــدي يـــا جمـــوع  
يف امللـّم الع�صيب        لي�س جُتدي الدمـوع  
      اإن يـــــــوم الرجـــــوع      م�صرق عن قريب..!

اأ�صعلوا النار يف رحاب الوجــــــود  اأيها احلاقدون با�صــــم العروبـــة  
ف�صتم�صي بنـــا لدنيـــا اخللــــــــود  واتركوهـــــــا جمنونــــــــة م�صبوبة  

تتلـــــــوى علـــــى اأنيــــــن القيـــــــود   يـــا بالدًا اأحالمهـــــــا م�صلوبــــــــة  
وتنادى بك الن�صال .. فعــــــودي  هتف املجد يف �صماك اخل�صيبة  

       مـّزقــــي يـــا �صعـوب      ظلمــــة امل�صتحيــــل 
      وليمــــــت يف القلوب      كــــــّل معنـــى نبيــل 
      نحــــن جيل غ�صوب      لـــم يهـــن للدخيـل 

اأيهـــا الثائرون با�صـــــم الأمانـــي      فـــــــــي بالد جراحهــــــــا تتكّلــــــم 
اإن درب العــــال بهــــــــذي املغاين      خ�صبتــــه يــــــــد اجلرميــة بالـدم 
كيـف نن�صى جرميـــــة الطغيـــــان      وعويــــل احلرمـــــان يف كــل ماأمت 
فاع�صفي يا روا�صَب احلرمـــــان      مــــا علينــــــا، لو غرينـــــا يتحّطم

)�س159( 
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-2-     
       ن�صـر... وبلبـل

 
قـــال ن�صــــــــر لبلبــــــل       وروؤى الفجــــر مل تـــزل   
تتلـــــــــوى علـــــى الذرا      باخليــــالت والأمـــــــــل   
ويـــــــد ال�صـبـاح قبلــة      توقظ ال�صبح يف املقـل   
مــن تـــرى ذلك الفتى      يزرع ال�صهل واجلبـــل؟   
لــــّون املـــــوت وجـــــهـه      وانحنــى فوقــه الأجـــل   

البلبل: 
ل�صـــــــــت اأدري لعلـــــه       �صاعــــر م�ّصه الزمـــــن   
فــــــّر مـــن نف�صه اإلـــى      هيكل ال�صمت وال�صجــن   
جــحد النا�س وازدرى       غفلة الأهل يف الوطـن   
فانطــوى يع�صق ال�ّصرا      ب وي�صتلهـــم احلـــــزن   
رمبـا هاجــــه احلنيـن       فغّنــــى مــــــن الكفــــن!  

الن�صر: حمّلقًا من بعيد فوق امل�صّرد: 
موطنـي ملعب ال�صماء      والذرى ال�صم والف�صـاء   
اأينمــــــــا �صـــرت لفّنـي      موكب النـــور وال�صيـاء   
اأنــــا يف الكـــون من�صر       خالـــد العزم وامل�صــاء   
�صهــــــوة الثاأر يف دمي      والأعا�صيــــــــر والإبـــاء   
اأحتــــدى علــــــى الذرا      معقـل الزهو والق�صــاء   
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و�صبيلي اإىل احليــــــــــا      ة �صبيلي اإلــــى الغنـــــاء   
اإمنـــــــا الكــــــــون قـــوة       وانطـــالق وكبـــــــريــاء   
يف خ�صـــــم مـن ال�صقا      وخ�صّم مــن الدمــــــــاء   
ل حنـــــــــان بهــــــــا ول       رحمــة تنخـر البقــــــاء   
اإمنــــا احلــــــــب نزعــة      حاكهـــــا اجلنب والولء   
اأ�صعـــــــد النا�س حاقــد      يطعـــم الثاأر ما ي�صاء..!   

البلبل:
موطني الغي�س والأجم      وذرا الــدوح والأكــــــــم      

اأتلهـــى علــى الغ�صــــو       ن واأ�صتلهـــــــم النغــــــم   
ل جناحـــــــي ي�صدنـــي       يف ادعاء اإلـــــى القمـم   
اأنـــــــا واحلـــــب تواأمـــا       ن فــــي ربقـــــة الألـــــم   
اإمنـــــــا الكـــــــون قبلـــة      خّل�صـــت �صهـوة العدم   
وا�صتفاقــــــت باأ�صلعي       تتعــــــّرى، فمـــــًا لفـــــم   
اإمنـا الكـــــــــون للهــوى       �صــاب فيه وما انفطـم   
م�صــــــح اللـــــــه جفنـــه      للكرامــــــــــات والنعــــم   
ورمــــــى الأر�س بالهيا      م واأحيا بــــه الأمــــــــــم   
خّلنـــــي يـــا اأخـي هنـــا      يف رحاب ال�صنـــــا اأنــم   
اأتغّنــــى علــــى اجلمــــا      ل واأ�صمـو علــــــى الورم   
وخـــــــذ املجـــد وال�صنـا      وخذ الباأ�س وال�صمـــــم   
واحمل البط�س والأذى      وارفع ال�صيف والعلــــــم   
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رمبا فـــــوق اأر�صنــــــــــا      يف غد تهــــــزل القيـــــم   
حيث ل ينفــــــع العويـل      ول ينفــــــــــــع الّنـــــــــدم   
اأ�صعــــــــد النا�س بلبــــل      ملـــ�س اجلـــــرح فابت�صم   

)يقرتب الن�صر والبلبل من امل�صّرد بحذر، ومي�صي البلبل يف اإن�صاده(

البلبل:  
من ترى ال�صيف، من هناك على الدر       ب، يغّنـــــي جراحـــــــــه واأ�صـــــــاه 
من تراه يكون، ينثــــــــــــره الوهـ       م، فتدمــــــى على الظالل خطاه 
�صرقت مقلتاه بالغيب وانهـــــــــــا      رت، علـــى مهجــــة الفـــراغ يداه 
يتلّوى كاأمنـــــا النــــــار فيــــــــــــــه       بغ�صة اأحرقــــــــت بقايـــــــا �صباه 
مـــا تراه يقـــــــــــول اأي كــــــــــالم      ثائــــــــــر متتمت بـــــــــه �صفتــــــاه؟ 
اأَنبيٌّ ي�صّبــــــــــح اللــه فـــــــــي الأر      �س فيجتــــــر وحيــــــــــــــه وهداه؟ 
اأم �صريــــد، خلــــت روؤاه فماجت       يف رحاب املجهــــــول، حزنًا روؤاه 

الن�صر:  
يا رفيقي �صمتًا..عرفت ال�صريدا      فار�صــــــًا مـــن بالدنا �صنديــــــدا 
فار�صـــــًا مــــن بالدنا، �صرعتــه       روحــــــه، فانبــرى غريبًا وحيــدا
�صّيــــــــعتــــه يــــــــــــوم تهــــــــــاوت      داره البكــــــر ملعبــــــًا وحــــــدودا 
يا رفيقي، �صمتًا..فذاك فتى املجد      فمـــا اأظلـــــــم الــــــورى والوجودا 
اقرتب، اقرتب تطّلــــع اإليـــــــــــه       فّجــر الـدرب ثــــــورة وجحــــــودا 
بني عينيه م�صرع الكرب والزهو       اأطـــــــال ليــــــــاًل رهيبـــــــًا حقودا
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البلبل:   
لهـف نف�صي فل�صـــــــت اأب�صر اإل       دمعـــة احلـــّب والأ�صى يف عيونه 
لّونتــــــه جراحــــــــــه وا�صتفاقـت       بالأمانــــي والكبــــــر بني جفـــونه 
اقرتب اقرتب ع�صاك ترى النور       تـالألأً م�صــّوئـــــًا فــــــي جبينـــــــــه 
ونـداء ال�صباب ين�صاب بالزهـــو       وي�صــــــري معربـــــدًا يف غ�صونـــه 
اإنــــــه �صاعـــر الطبيعــة واحلــّب       وكـــــم �صاعــــــــر �صريـــــــع فتونـه 
ن�صــي الــــــدار والأحبـــة والأهـل       ومــا �صاع يف احلمـــــى يف عرينه 

الن�صر: 
ل جتـــادل، فلــم تـزل بعـــد ِغـّرًا       قـــــد جهلت احليــاة روحًا وفكرا 
اأنا ع�صت الزمان يف معقل ال�صم�س       واأدركتــــــــــه علـــــــــى الأفق عمرا 
عرفــــت الأنـــــام لونــــــــًا وطعما       فاأنـــــــا منــــــــك بالربيــــــة اأدرى 
وبلـــــــوت الوجــــــود حلوًا ومــــّرًا       ومل�صــــــــت احليـــــــاة خيـرًا و�صّرا 
وراأيت التاريـــخ يهـــزم اأجيــــاًل       ومي�صـــــي يف موكـب الأر�س كربا 
ل حتـــــاول فذاك ن�صــر جريــــح       طعنت روحـــــــــه اأذى فاكفهـــــرا 
اأحقد النا�س يف الوجــود ذبيـــح       طعنته اأنامــــــــل البغــــــي غــــدرا 

   
)يقرتبان منه، ي�صتمعان اإليه وهو ي�صّلي()�س163-160(
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-3-
�صالة احلقد

ال�صاعر 
يا اإلهــــي...اأنـــــا �صالة �صقائي       ودمـــوع جريحـــــــة الكربيــــــــاء 
مقلـــة فــي التـــراب تعتنـــــق الــــدار واأخــرى م�صــدودة فــي ال�صمـاء 
لــن اأ�صلـي لي�صكـر الهــدي فــــي عــرقي وتفنـى حقيقتــي يف دعائي 
اإمنـــا لل�صــراع يلهـــب اأعماقـي       ويذكــي الدفيـن مـــن بغ�صــائي 

  *   *   *       
يا اإلهي هـــــــــب يل جناحًا قويًا      اأحتــــــــــدى به غيـــــوم ف�صائـــي 
و�صاأطـــــوي بـــــــه الربـــــوع نبيــا      بيــن جنبيـــــه غ�صبــة الأنبيــــاء 
ال�صبـــــــاب امللـــّح فـوق بــــالدي      مل يزل م�صـرق الروؤى بالدمـــاء  
اأحمرًا اأحمــرًا تناثر يف الأفــــــــــــــــــــــــق فاأدمـى مواكـــب الأجـــــــواء 
نب�صت فيــه للجراحــات ذكرى       �صّوهت خاطري واأذكت عدائي 
مل تبــــّق احليــــــاة فــي جانبيـّــا      غري حقدي وغ�صبتي وازدرائي 
ـــــــــدت بالعذاب �صبيًا       ووعت مقلتــي �صطــــــــا الغربـاء  مـــذ تعمَّ
اأنــــــــا جيــــــــل م�صّيـــع مّزقتني       �صهوة الغدر وا�صتباحت اإبائـــي 
اأنــــــــا جيــــــل م�صّيــع وجهــــــاد       طعنته الأقـــــدار فــي اأح�صائـــي 
اأنـــــــــا دار وجّنــــــــة وريــــــــا�س       مطرقــــات بالــذل والإغ�صــــــاء 
ما على احلقد لو ت�صّمر يف روحي       ولّبـى �صغائنـــــــي وا�صتهائـــــــي 
واأطّلت من غفلة العمر اآلمــــي       فمّزقــــــت هداأتـــــي وانطوائـــي 
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يا اإلهي اأنــــا نـــــــداء بــــــــالدي        و�صداها مـن خاطــر الظلمـــاء 
حاقـــــد ثائـــر املنـــــى مللمتنــــي        ثورتي، فانطلقـت من اأ�صالئـي

*    *   *          
يا اإلهي هب يل جناحـــــــًا قويــًا       اأحتـــــّدى بـــــــه ف�صــــــاء بالدي 
و�صاأطـــــوي بــــــه الربـــــــوع نبيًا       نا�صـــــرًا من �صمائهــــا اأحقادي 

اأعطنــي خافقًا رهيبــًا اأبّيـــــــــــًا       ي�صرع البغي يف روؤى جــــاّلدي 
و�صاأحيــا فـي موطني عربيـــــــــًا       و�صتحيـــــــــا فــي ظلـــــــه اأولدي 
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عودة الثائر – نداء اخليام 

              اأيهــــــا الثائــــــــــُر      هل اأتيت اخليــاْم
              �صوتك ال�صاعــــر      هاج منها العظـام
              طرفهـا احلائــــر       يف الأذى ل ينــام
              �صاهـــٌد �صاهـــــــر      طال فيـه املقــــام
             حاقـــٌد �صابــــــــــر      يرقــب الإنتقـــــام

يا خيامي هـــــــــــذا اأنــا يا خيامــــي      عدت من عاملي ال�صحيق الدامـــــي
عدت مـــن جنتـــــي اأهدهــد دمعـي       ومعــــــي مــــن هناك األف �صـــــــالم
جّنتي، خفقــة احلنني على الأر�س    وحلـــــــــــــــــم املنى، و�صر الغــــــــرام
�صاألتني وقـــــــــــد اأتيت حماهـــــــــــــا      وغبـــــــــار الن�صـــــال ملء ح�صامــي
�صاألتني وغ�صـــــــــة ال�صــــــــوق تنزو      ح�صرجات على لهـــــــــاة الكــــــــالم
�صاألتنــي وكـــــــــل ب�ْصـــــــــــر عليهــــــا    يتلـــــــوى بالــــــــــــــداء والأ�صقــــــــام

كيــف حـــــال الأحبــاب والأهـــل وال�صحـــب وحــــال الإخــــوان والأعمــام؟ 
كيف حـال امل�صابـــــــــــرين باأر�صي       اأتنا�صـــــــوا مودتـــــــي وذمــــــامــــــي
اأتراهـــــــــم علــــــــــى احلنني عيونــًا     غارقات فــــــي موكبــــي املرتامـــــي
قــــــل لهم يــــــــا اأخا الن�صال باأنــي      ذكريـــــــات اأجتــــرُّ مـــــن اأوهامــــي 
ظماأي قاتــــــــل، وجوعـــــــــي �صديـد      وبقائـــي رهـــــــٌن بهــــــذا ال�صيــــام
قـل لهــــم اإنني اأح�ّس خطاهــــــــــــم      راع�صــــــاٍت تــــدّب فـــــــوق الرغــــام
واأحــــ�س الأ�صبـاح متــــــــرح حولــــي      راق�صــــــــاٍت بــــــاملغريـات اأمامــــي
فهـــي يف �صحـــــــوتي ، دموع بعيني       ونـــــــداء يغتالنــــي فــــــي منامــــــي
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يا خيامــــــــي اأنا رجعــــت فهـــل يل       �صاعــــة يف حمـــــــاك تطفي اأوامـي 
ليتنــــــي اأ�صتطيـــــــــــع اأنثــر قلبــــــي       بني اأ�صالعك العــــواري الدوامـــي
ليتنـــــــي اأ�صتطيــع اأمنحــك الدفَء      واأ�صــــــري بالنــــــــــار بني العظـــــام
ليتنــــــي اأ�صتطيــــــــع اأمــــزج دمعــي      بدمــــــــوع فــــــي مقلتيــــك هوامـــي
اخفقـــــــي اخفقــــي يظللـــك الليــل     علـــــــى الهـــــم والأ�صـــى والظـــالم
وارق�صـــي باجلياع يف ماأمت الدهر     وموجـــــــي بالبـــــــــــوؤ�س والأيتـــــــام 
وتعــــــــّري على الوجـــــــود وظلـــــــي       و�صمـــــــًة يف جبــــني كــــــــــل همــام
فالــــــــــرداء البالـــي الـذي نرتديــه      بع�س مـــــــا يف الوجــــود مـــــن اآثام
مـــــــــاج يف ثــــــــورة الريــــاح اأنينــــًا       وعويــــــــاًل يعلـــــــــــو علــــــــى الآلم
مل يزل يرعب اجلرميــة يف الدرب     ويحيـــــــا فــــــــي موكـــــــب الإجـرام
حائــر الطـــــــــرف �صــــــدره يتنّزى       بيـــــــــن ذل الثــــــرى وبذل الكــرام

          مّزقــوا يف �صمائنـــــا      ظلمة الليل وال�صنني
         وانحروا يف ديارنـــــا       نغمة الهول والأنـــني
         مل يزل فـي نفو�صنـــا       كربنا الثائر الطعني
         فلتمت فــي عيوننـــــا      �صهــوة الذل للطحني

يـــــــا خيامــــــًا تخا�صـــرت فتبـــّدت       يف عنــــــاق ي�صمهــــــــــا وان�صجــــام
رتهــــــــا اأوهــامهــــــــا فاكبــّـــــت       فـــــوق بع�س يف غمــــــــرة الأوهــام �صمَّ
ها يف الأ�صى عويــــل الأمانــــــي       ونــــــــداء الأرحــــــــــام لالأرحـــــــــام �صمَّ
لـــو م�صى الظـــل بينهــــــا �صّيعتــــــه      وقـــــــع اأقدامـــــه بدنيـــــــا الزحـــام 
ل تنــــامـــي علــــــى الهـــــــوان فعيــــــــن الدهــــر تق�صـي اأن تغفلـي وتنامـي 
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كــــل يـــوم مي�صـي من العمــر جرٌح       فـــــــي جبني الكفــــــاح والأحــــــالم
هرمــــــت فوقـــــــه ال�صنون و�صاخت       بني اأ�صالعـــــــــــــه روؤى الأعــــــــوام
اآن اأن يفطــــــــم اجلهـــــــاد عليــــــــه       فهــــــــــــو جـوع مقــــّدر للفطـــــــــــام 
اآن اأن يلثـــــــــم ال�صنــــــــا �صفتيــــــــــه      بعـــــد تاريـــــــــخ هجعــــــــة ومنــــــام
مّزقـــــي يــــا خيـــام اأرديـــــة الــــذل        وميــــــــــدي جمنونــــــــــة بالنيـــــــام
مّزقي هـــــــــذه اخلــــرائــب وارمــي        ببقايــــــا اأطمارهــــــــا واحلطـــــــام
وذريهــــا علــــــــى الريـــــــــاح عويـاًل       مرهقًا فــــــــي م�صامـــــــع احلكــــام
وانرثيهــــــا علـــــــى التـــــالل عذابــًا      خالـــدًا فــــــــي خواطــــــر الظــــالم
حبل احلقـــد بالقطيـــــــع وثـــــــارت       �صهــــــوات اجلــــراح يف الأغنـــــــام
وا�صتفاقت �صغائن ال�صعب تدعــــو        حقهــــا فــي الوجــــــود والنتقــــــام
�صئمــت حفنــــة الطحيـــن علــــى الـــــذل وعافـــت يف اجلــود خبــــز اللئــام
واأ�صاحـــت عــــن كل بذل رخيــــ�س       مــــزج ال�صـــّم والردى يف الطعــــام
اإن دمع التم�صاح فـي اخلبـث اأزرى       بحنـــــــــان الذئـــــــاب يف الآجـــــــام

فا�صخري يا جحافـــــل ال�صعــــب باجلــــوع وتيهــــي بني النفــو�س الظوامــي 
فانطالق احلرمـــان اأخلـُد ن�صــــرًا       يف جمـــــال الكفــــاح والقتحــــــــام
مل يعـد للوئام يف ال�صـــرق معنــــــى    اأتخم ال�صــــــرق بالـــــر�صى والوئـــــام
فانه�صـــي يا جمــــوع وانت�صـــري حقــــــدًا وحوطـــــــــي الكفـــاح بالأعــــــالم

واع�صفـي بالدخيـل وازهـي على احلــّب ذليـــاًل بـــــل واهـــزاأي بال�صالم.. 
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عرفت يا اهلل

ملـــــاذا يــا ربُّ األهمتنــــي       فاأ�صعدتنــي، واأ�صقيتني؟   
ملاذا عّمدتنـــــي بالـــروؤى      فاأ�صحكتنــي، واأبكيتني؟   
ملـاذا رميتنــي بالعلــــــــى         فاأعليتنــــــي، واأذللتنــــي؟   

ملاذا؟ 
يا ليت كان يْل  

روٌح بليْد  
قلب بليد  

اأرفرف من دون غايه  
واأحيا ف�صول الروايه  

اأراقبها من بعيد  
واأدنو من الالنهايه  

بقلب جديد، وروح جديْد  
يوؤكد يفَّ �صياعي   

ويلجم يفَّ اندفاعي   
وي�صلبني يف الف�صاء ال�صريد!  

*      *    *
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بتنــــي     فاأيقظتني ، واأ�صعلتنـي؟ ملاذا يـــــا ربُّ جرَّ  
رتني، واأ�صبقتنــي؟  ملاذا مزجتني بال�صنـــــــا      فطهَّ  
ملـــــــاذا كلَّلتنـــي باملنـــى    فاأطعمتني، واأقحمتني؟   

ملــاذا؟
يا حبذا ال�صكون!  

يف خاطري الدنى  
يا حبذا اجلموُد يف الوجوْد  

د املنى م�صرَّ  
ت�صلُّ يف اآفاقه »الأنا«  

فقد �صقيت »بالأنا«  
، ل انف�صال ل ح�سَّ  

ل نب�س، ل خيال  
واإمنا ال�صياع والزواْل  

يف عتمِة الال�صيء واملحاْل!  

*      *    *
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عتني، واأ�صبعتني؟ فجوَّ ملــاذا يا ربُّ اأطعمتنــي       
رتني، ودّن�صتني؟ فب�صّ ملـــاذا حرمتني مــــــــّرًة         
فنّورتني، واأ�صللتنـــي؟  ملاذا هزمَت يل غايتـي      

ملـــاذا؟
اأنا حرٌّ وعبْد  

بني الب�صْر  
اأنا قرب ومهْد  

لدى القدْر  
اأ�صقى مبا اأريْد  

يجرّتين الوجوْد  
جترتُّين القيوْد  

جتّرين اجلراح وال�صنوْن  
فمن اأكوْن؟   

وت�صرُخ احلياُة يف الإله  
حتُرجه على �صماه  

وت�صرُخ ال�صفاْه  
خلقتني، خلقتني   

واأ�صاأل ال�صياع يا اهلل مل خلقتني!!   

*      *    *
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ودمدمت عوا�صف احلياة يف دمي  
واغرورقت يف دربنا الدماء  

وانتف�س الوجود بالعذاب والعياْء  
د اجلمال عرب جنتي و�ُصرنِّ  
و�صلبْت على العراء اأمتي  

ب الإباء والرجاْء  وخ�صنِّ  
فانتف�س احلرماُن عرب يقظتي  

يقذفني من حالكات ظلمتي  
ي�صّدين للخري والفداْء  

للبذل والعطاْء  
فاأهتدي ، ويهداأ ال�صراع بني اأ�صلعي   

وتهداأ اجلراح بني اأدمعي،  
وترتقي يف اأعيني، لأنني   

عرفت يا اهلل مِل خلقتني!!  

)�س228-225(
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ال�صعب اأقوى
)كان خمتفيًا يف كهف �صغري جترّته 
الأحالم، وتنتابه الهواج�س ال�صوداء 
          عندما فاجاأه ال�صوت( 

ال�صعُب اأقـــــوى..والتفت ّ فلم اأجد حويل �صوايا!  
املـــــــــاُء، والزاُد القليــــــــــل، وثــورٌة بني احلنايــا   
وبقيــــــٌة من ذكرياتي البي�ِس يف اإحـــدى الزوايا  
جترتُّين قلقــــــًا، فادفعهـــــا فتجذبنــــي البقايــــا  
وت�صيلني بني الروؤى ال�صوداء، ت�صحك من روؤايا!!   

*      *    *
ال�صعُب اأقوى.. والتفـــــتُّ فلم اأجـــد حويل �صوايا  
، ت�صّق اأ�صتار اخلفايـا عينـــــي على الباب الأ�صمنِّ  
وتـــرود اآفـــاق الـــــــوجود، كاأمنا ت�صكـــــو الرزايـا  
�صلَّ امل�صيـــُر علــــى تطلعهــــا، و�صّلــــــت مقلتايا  
وعلــــــى يـــدي قلــــٌب يرفرُف كلما َبُعدْت منايــــا  
جبنـــت بــــه الأحالُم فا�صتخذى يهــوُل يل اأ�صايا  
ويكــــاد يبكـــــي لـــــو اأطاوعــــه، فيمنعني حجايــا  
واميُت اأجفاين عليه، تكاُد تف�صحنـــي النوايا..!   

*      *    *
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ال�صعُب اأقوى.. والتفــــــــّت فلم اأجد حويل �صوايا  
اأين الرفاق؟ تكلمـــــي، فال�صمــــُت بدّد يل قوايا  
يا غفلة العمر التي �صربت علـــى ظمـــــــاأ دمايــــا  
اأين الرفاق؟ قيودهم يف ال�صجن تعرفها يـــــدايا  

�صمد الإباء على العذاب وماج يف مقِل البــــاليـا   
والكربياُء ت�صمرت حت�صى على الدنيا ال�صحايا  
واجلرح ينــــزُف بالربيع، فت�صتظــــلُّ به املنايــــــا  
تلك العطايا من جراح ال�صعب تغتفر اخلطايـــــا  
واخللد اأدرى بالدم الغايل، واأدرى بالعطايـــا..!  

*      *    *
وقبعت اأ�صتجدي ال�صمود على ارتعا�صاِت الع�صايا   
فاإذا باأعماقـــــــي ترّددنـــي، وتنقــــل يل �صدايـــــا  
ومتوج بي عرَب الن�صاِل وت�صتحـــــــثُّ له خطايــــــا  
وت�صيحُ  بالإميان تفُر�صه، وُتْلِهُمه الو�صــــــــــايا:   
ال�صعب اأقوى، والتفتُّ وقد بدا حولــــــــي �صوايا!!   

)�س240-239(
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     روؤى واأ�صداء 
يف هداأة حاملة، انفرد فيها ال�صاعر 
من  ال�صبابة  �صوت  جاءه  مرغمًا، 

بعيد كاأنها تخاطبه وتطارده 

�صّبابُة الراعــي التي حملــــــْت      حلن اجلماِل البكِر من بلـدي
اأنغاُمها ال�صكـــرى تطاردنـــــي      وتعي�ُس يف �صمعـي ويف َخلـــَدي
هـم النِكــــــــــِد وت�صيُح فـي اأذنــــي وتنقلنــــي       من عاملــي املتجَّ
فاأعي�ُس فـي روؤيـــــا تعّذبنـــــــي       وت�صيل من جرحي ومن كبــدي
ترتدُّ بي �صوقـــًا اإلـــــى وطنـــي       وتهيم بي لل�صاحــــــل الغـــــــرِد
ُقنـــــــي      اأم�صي على اأ�صالئـــــــــه وغدي فاأرى بـــــه عمــــري يوؤرنِّ

*      *    *                  
�ّصبابُة الراعــي التـــــي خفقت       يف مهجتي الثكلى وبيــن َيـدي
راحـــت متّزقنـــي وت�صرعنــي      وتهدُّ مــن عزمي ومــن َجَلدي
وتقول لن حتيـــا �صوى �صبــــــٍح      مت�ّصرٍد، ومتــــــوت مـن جهـــــد
وتهيُم فــــي الدنيـــــا تواكبهــــا      تن�صاُب مـــــــن بلد الــــى بلــــــد
لعنتَك اأحــــالم العلـــــى اأبــــدًا      وتظلُّ جتنــــــــي لعنــــــَة الأبـد!

*      *    *                      
�صّبابة الراعــــي التي زرعــــْت      تلك الروؤى ال�صوداء يف نف�صــي 
حــــة تذّكرنــــــــي      عمري، وما �صّيعت من اأم�صـي  هم�صـت جمنَّ
وال�صيب اإذ رق�صــــت ب�صائــره       وتثاءبــت حزنــــًا علـى راأ�صـــي
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مي�صي كفاحــــًا فـــوق نا�صيتي       وي�صّدين كبـــــرًا الــــى رم�صــــي
فاأحــــــــّن للدار التي انتحــرْت       يف مهجتي الظماأى ويف ح�ّصي 
فغدوُت ل قلــــــــٌب ول اأمــــــــــٌل       كاأ�صي تقارع فــي الأ�صى كاأ�صي
داري التـــي �صّيْدتهـــــــــا هرمًا       يف ملعـــب التاريـــــخ وال�صمـ�س
�َصهــــا       غيـــري، ويعليهــــا على رجــ�س اأاأمــــــوت عنها كــــي يدننِّ
داري التــي خفقــــــت ماآذنهـــا      باحلبنِّ والتكبيــــــر واجلـــــْر�س
اأحنت على املجهــــول هامتهــا      يف اللد، يف يافا، ويف القـــد�س

وجتّمـــَدْت اأحالمهــــا هلعــــــــًا       ت�صكو الأذى وال�صيم فــي هم�ِس 
*      *    *                   

�صّباَبَة الراعي التــــي زرعــــْت       تلك الروؤى ال�صوداء فــي نف�صي 
ل تن�صديني، واخر�صـــي ، فاأنا      األتذُّ جتربتـــي علــــى بوؤ�صــــــــي
وتلوُح يل عرب العـــــــذاب روؤى       لل�صعب، ت�صــرُع ظلمة الياأ�س!

)�س285-284(
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 اأغنية جزائرية
اأنا من هناك من اجلزائْر    اأحالم ثائــــرة وثائــــــــْر
اأنا ملء ثورتها لهيٌب هـــــــــــــــــادٌر، وجــــراُح هــــــــادْر
اأنا حّبٌة من رملها الُقُد�صِي اأحيــــــــــا فــــي اخلواطــــر
ْت اإىل �صدري املنى ُو�صــــددُت يف درب املخاطـــر �ُصدَّ
قلٌب ع�صامي وروٌح �صامـــــــــــــــــــٌد، وجمــــوح �صاعــــر
الناُر بني جوانحي دمــــــــــــــٌع حقـوٌد فــــي املحاجــــــــر
�ّصبت فماج لهيبها بيـــــــــــــن البــــوادي واحلوا�صـــــــْر
جمنونٌة تطاأ ال�صــــالَم فــــــــــــــال �صـــــالَم ول اأوا�صــــْر
�صكرْت باآلم ال�صحايــا وانت�صـــــــــــــــْت عبـــَر املجــازر
ودماوؤهــا تنزو اإبــــاء بيـــــــــــــــــن اأجفـــان اخلناجــــــر
�صالْت قرابينًا لــــدى اأحالمهــــــــــــــا احلمِر ال�صواحـر
�صهداوؤها يف الأفق حّط رحالــــــــــــــــهم، ل يف املقابــر
ل ي�صمتون : فكلُّهم حلـــــــــــــــــٌن دوى يف كـــل خاطـر:
اأنا من هناَك منا�صٌل اأنا مــــــن هناك من اجلزائــــْر

*      *    *
اأنا من هناك روؤى قيودي ظمــــاآُن ي�صرُخ بي وجودي
�صبعون عامًا مل ينــــم �صيفـــــــى ومل يخمـــــْد وقـــــودي
اأّنى تثاءب جاحـــــــٌد األقمتـــــــــــــــــــُه �صهـــــَم اجلحــــود
وملعت يف جنبيه ن�صــاًل حاقـــــــــــــــــــــدًا �صهــــَل الورود
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�صبعون عامًا والدم امل�صفـــــــوك، يجري فــي حـدودي
درب منا يف �صــدره املعطـــــــــــــــــــاِء، ملـيـــــــون �صِهيـد
ا�صاأل فرن�صــــا اإنهـــــا تنبيك عـــــــــــــن معنى ال�صمـود
عن خزيها ملــــا ا�صتباحت جمدهـــــــــــا عبـــــر اخللـود
ــــرت ل فكر ل تاريـــــــــــــــــــــَخ فـــي عيـــن الوجـود وتعهَّ
فاإذا علمــت وحّن �صــــــــــــــــدرك للجهــــاد وللمفاخـــر
فاهتف مع التاريخ اإين مـــــــــــن هناك، من اجلزائر!

*      *    *                     
اأنـــا مـــن هنـــاك ومن هنـــا يف كـــــل عا�صفـــــــــة اأنــــا 
وطنـــي الكبيـــُر يحـــّده قلبــــي علــــــــــى هــذي الدنـــــا
وطنــــي الكبيــــر حتــــــّده لغتــــــي، وت�صعلـــــــــــه املنـــى
وطنــــي الكبيـــر يحــــــــّده التاريــــــــُخ دربـــــًا موؤمنـــــــا

اأنا مــــن هنــــاك ولـــم اأزل يف بعــــــــــث اأمتنــــا هنا..! 
عّلقــــُت بني جنومهـــا ال�صهبــــاء احتمـــــــــُل ال�صنـــــى
ونحـــتُّ مـــن �صحرائهـــا و�صهولهــــــا، لـــــــي موطنــــــا
يف م�صـــــــر، يف بغــــــداد، يف لبنــــــــــــــان اآمــــــال لنـــا
ل نّدعيهــــا اإمنــــــــــا اأحالمهـــــــــــا جتـــــــــــــري بنـــــــــا
واأنا علــــى اأغ�صانهـــــــــا يف بعثهـــا املاأمـــــــــول طائـــر
فان�صد معي واهتف معي اأنا من هناك من اجلزائر!

)�س294-292(
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