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IRAK ŞİİRLERİNDE FİLİSTİN VE ABDUSSELAM ELMUHAMMEDÎ ÖRNEĞİ
Abdullah Kızılcık*
Öz: Göç, insanlık tarihi kadar eskidir. Nitekim
dünyanın kuruluşundan itibaren çeşitli nedenlerle göçler
günümüze kadar devam etmiştir. Modern Arap
Edebiyatında göçe maruz kalıp da çeşitli nedenlerle
vatanından uzaklaşmak zorunda kalan ve vatan hasretiyle
yananların edebiyatı ortaya çıkmıştır. Göçler ve acılar
sonucu ortaya çıkan “Vatana Dönüş Edebiyatı” İslam
dünyasında Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra en
çok vatan hasreti çeken ve en uzun süre mülteci
konumunda yaşayan Filistinlilerden doğmuştur. Bu
nedenle vatan özlemini ifade eden bu edebiyat göçmen
Filistinlilerle başlamıştır. Iraklı Şair Abdüsselam Hüseyin
el-Muhammedî de vatan hasretiyle şiir söyleyen şairler
arasında yer alır.
1959 doğumlu Iraklı şair Abdüsselam elMuhammedi Bağdat’ta öğretmen okulundan mezun oldu.
Birçok gazete ve dergide kasideleri yayınlanan
Abdüsselam el-Muhammedî’nin yayınlanmış şiir kitapları
mevcuttur. Bu sunumda Irak’ta ‘Gazeteciler ve Yazarlar
Birliği’ üyesi de olan el-Muhammedî’nin kısaca hayatını
ve Filistinle ilgili şiirlerini ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Irak, Filistin, Şiir, Abdüsselam
el-Muhammedî

*

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
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ﻓﻠﺴﻄﲔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﶈﻤﺪي إﳕﻮذًﺟﺎ
أ.د .ﻋﺒﺪ ﷲ ﻛﻴﺰﳉﻴﻚ
اﳌﻠﺨﺺ :اﳍﺠﺮة ﻗﺪﳝﺔ ﻛﻘﺪم اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي .وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،اﺳﺘﻤﺮت اﳍﺠﺮة
ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﻮن إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا .وﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺰال ﻫﺬا
اﻷدب ﳚﺴﺪ اﳊﻨﲔ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ وأﱂ اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻷﻫﻞ واﻟﻮﻃﻦ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺬﻳﻦ اﺿﻄﺮوا ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻋﻦ أوﻃﺎeﻢ.
وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أدب اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ﻇﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﳍﺠﺮات ،وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﳍﺠﺮة
واﻟﻠﺠﻮء ﻫﻢ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن .ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،ﺑﺪأ ﻫﺬا اﻷدب ﺑﲔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﱪون ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴﺴﻬﻢ وﻋﻦ ﺣﻨﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﻮﻃﻦ .واﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺒﺪ
اﻟﺴﻼم ﺣﺴﲔ اﶈﻤﺪي ،ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﻗﺼﺎﺋﺪ اﳊﻨﲔ إﱃ ﻓﻠﺴﻄﲔ.
ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﻋﺎم  1959ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ،اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
اﶈﻤﺪي ﲣّﺮج ﻣﻦ دار اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺑﻐﺪاد .وﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ،وﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻧﺸﺮت ﰲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ وا†ﻼت .وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﱵ أﻋﺮﺿﻬﺎˆ ،ﻗﺸﺖ ‰ﳚﺎٍز ﺣﻴﺎة
اﶈﻤﺪي وﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﻌﺮاق ,ﻓﻠﺴﻄﲔ ,ﺷﻌﺮ ,ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺣﺴﲔ اﶈﻤﺪي

Filistinliler m.ö 1400 yıllarında Kenan ili sahilini
fethederek daha önce Yunanlılar tarafından Filistiya denilen
bölgenin adını Filistin olarak adlandırmış ve uzun yıllar burada
yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Filistin topraklarının Asya,
Afrika ve Avrupa gibi üç kıtanın birleştiği verimli topraklar
olmasının yanı sıra üç semavi din için de mukaddes ve
mübarek sayılan mekanların yer aldığı yurt olması da önem
6

taşır. Bu nedenle tarih boyunca çatışma ve hakimiyet
mücadelesi devam etmiştir.
Hz. Ömer’in bu toprakları fethi ile İslam ülkesinin
egemenliğine girmiş ve en son Osmanlıların egemenliğinde
huzurla yaşamışlardır. Osmanlılardan sonra 1948 yılına kadar
Ürdün, Suriye ve Lübnan topraklarının bir parçası olan Filistin,
1948 yılından itibaren Avrupa’dan göçen Yahudilerin kurduğu
bağımsız bir devlet ile küçülmüştür. Bu mesele; bağımsız
İsral’in kurulması ile sona ermemiş ve barış yerini çatışmaya
bırakmıştır. Halihazırda Filistinliler özgürlük ve bağımsızlık
mücadelesi vermeye devam etmektedirler. 1
Kudüs’e gelince Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz.
Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa gibi peygamberlerin yaşadığı
şehir ve Hz. Muhammed’in Miraç’a yükseldiği şehir olmakla
üç din için de önem taşımaktadır. Bu yüzden İslamiyet’ten
önce Babilliler, Persler, Romalılar gibi büyük devletlerin
egemenliğine girmiştir. Ancak İslamiyet’ten sonra önce Hz.
Ömer ile Medine İslam Devleti’nin, sonra Selahaddin Eyyubi
ile Eyyübilerin, sonra Memlüklülerin ve nihayet Yavuz Sultan
Selim ile Osmanlıların hakimiyeti altına girdi. 2 Bölge halkı
müslümanların elinde yıllarca huzur içerisinde yaşamışlardır.
Ancak Osmanlı hakimiyeti sonrası Filistinliler huzur
yüzü görmemiş; hatta sürgün ve tehcire maruz kalmışlardır. Bu
da onları şiir ve nesirleri ile konuyu gündeme getirmelerine
neden olmuştur. Nitekim Mahmud Derviş, Tevfik Ziyad,
Abdurrahim Mahmud, Semih el-Kasım, Yusuf el-Katip, Ebu
Firas şiirleri ile genelde Filistini, özelde Kudus’ü ele alan
1

Abu Firas Ribhi Hallohum, Belgelerle Filistin (Dün-Bugün-Yarın), Alan Yayıncılık, İstanbul,
1989, s. 11-17.
2 Beşir Abdülgani Bereket, Dirase fi tarih beyt el-Makdis, Dar el-Beşair, Beyrut, 2014, s. 11-14.
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şairlerdir.3 “Göçmen Bülbül” adlı şiirinde Filistin’e olan
özlemini Yusuf el-Katip şöyle ifade eder:
Canım kuş sen de mi benim gibisin
Sen de mi mülteci oldun
Kara felaketler içinde bembeyaz kanayıp
Yaşamını çarçur edip gecede yitip gittin
Gözlerin yurdumdan bir kıpırtı yansıtıyor
Issız yabanda garip dolananlardan haber mi getirdin
Şimdi viran kalan canım evimizin
Sıla hasretini sen de çekiyor musun ?
Senin de mi yuvanı elinden aldılar
Bize toprağı değerli öyle Filistin’den
Ufak bir hatıra getirdin mi
Bir parça yaprak, belki bir kum tanesi
Şu verimli sevgili zengin topraktan
Canım güzel yurdum seni unutursam
Utanç ve yokluk beni sonsuza kadar gömsün4.
Bu arada Filistinliler dışında Kudus’e özlemlerini ifade
eden milletler de olmuştur. Nitekim Türkler bu
milletlerdendir. Bu maksatla Mehmet Akif İnan, Fahri Tuna,
Nuri Pakdil, Muhsin İlyas Subaşı, Cumali Ünaldı Hasannebi
oğlu, Arif Ay ve Ferman Karaçam gibi Türk şairler Filistin ve
Kudüsü konu alan şiirler söylediler.5 Nitekim 2019 yılında
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat edebiyat ödülünü de alan
1934 doğumlu Maraş doğumlu Nuri Pakdil Anneler ve Kudüs
adlı şiirinde kudüsü şöyle anlatır;

3

Abu Firas Ribhi Hallohum, a.g.e., s. 373-383.
Abu Firas Ribhi Hallohum, a.g.e., s. 379.
5 Adem Turan, Benim adım Kudüs, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 5-10.
4
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Tur Dağı’nı yaşa!
Ki bilesin! Nerede Kudüs?
Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum.
Ayarlanmadan Kudüs’e,
Boşuna vakit geçirirsin,
Buz tutar,
Gözün görmez olur.
Gel,
Anne ol,
Çünkü anne,
Bir çocuktan bir Kudüs yapar.
Adam baba olunca,
İçinde bir Kudüs canlanır.
Yürü kardeşim,
Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.6
Iraklı Şair Abdüsselam el-Muhammedî’ye gelince o da
şiirlerinde Kudüs’ü ele aldığı bir şiirinde şöyle terennüm eder:
اﯾِﮫ ﯾﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﺳـ ُــﻚ اﻟﺒﺎﻛـــﻲ ﺣﺰﯾـْﻦ
واﻟﻠﯿــﺎﻟـــــﻲ ﻣــﻦ أﻧﯿــــٍﻦ ﻷﻧﯿـــــْﻦ
...........
ﻛﻞ ﺟــﺮحٍ ﻣﻨــﮫ ﻧﮭــٌﺮ ﻣﻦ ﺣﻜـﺎﯾـــــﺎ
وﺟﺒﯿٌﻦ ﯾﺴــــﺘﺤﻲ ﻣﻨــــــﮫ اﻟﺠﺒﯿْﻦ
...............
6

Adem Turan, a.g.e., s. 5-10.

9

ﻛــﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣـــﺮ اﻧـﻲ ﯾﺎ ﺣﺒﯿﺒﻲ
أﺗﺸـــﻈـﻰ  ،أﺗﻠﻈــــﻰ  ،أﺳــﺘﻜﯿــْﻦ
.......
اﻟﻒ ﻣﻌــﺮاج طﻮﯾﻨـــﺎ واﻛﺘــﻮﯾﻨـــــﺎ
وﺳـــــﺮﯾﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﯿـــــﺎم اﻟﻼﺟﺌﯿــْﻦ
...........
ﻛــﻢ ﻗﺮأﻧـــﺎ وﻛﺘﺒﻨـــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺰواﯾـــﺎ
ﻟﻘﻠــــﻮب ﻣﺜـــــﻞ ﺻﺨـــــﺮ ﻻﺗﻠﯿــــْﻦ
...........
وﻛﻔــﺮﻧــﺎ ﺑﺎﻷھــﺎزﯾــــﺞ اﻟﻠﻮاﺗـــــﻲ
أﻧﺸـــــﺪﺗﻨــﺎ ﻻﺑﻦ آوى واﻟﻌــــﺮﯾــْﻦ
................
ﻛ ﻨــ ُ
ﺖ طﻔــــﻼً ﻋﻠﻤﻮﻧــﻲ أﱠن ﻓﺠـــــﺮا
ﺳﻮف ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﻀﻲ اﻟﺴﻨﯿْﻦ
...............
ﯾﺎ ﺣﻜﺎﯾﺎھـــــﺎ وﻗـﺪ ﻛﻨـــﺎ ﺻﻐــــﺎرا
ﺛــــــﻢ ﻣﺎﺗــﺖ وﺑﻘﯿﻨــــــﺎ ﻧﺎٔﯾﻤﯿــــْﻦ
Ah ! Sen ey mahzun ve gözü yaşlı Kudüs
Geceleri ağlayıp feveran eden Kudüs
Kudüs’ün her yarası hikaye dolu bir nehirdir
Yüzü olan herkes utanç duyar, bu acıdan
! Her şeyde olduğu gibi bu işte de sevgilim
Paramparça, boynu bükük ve kırgınım.
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Binlerce miracı bırakıp ezildik arkada,
Yürüdük geceleyin mülteci çadırlarına

Kuytu köşelerde neler okuduk, neler yazdık,
Taşlaşmış kalplere hitap etmek için yaptık
İnkar ettik o şarkıları kabul etmedik,
Çakalların yazdıkları nağmeleri dinledik,
Ben çocuktum, öğrettiler bana fecr vaktinin,
Yıllar sonra yeniden doğacağını,
Ey hikayeler ! Biz çocuktuk, dinlerken sizi,
Uyuyoruz, yok artık bizim hiyelerimiz, şimdi.
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“EDEBU’L-AVDE” KAVRAMI VE İLYAS HÛRİ’NİN BABU’ŞŞEMS ROMANI
Sultan ŞİMŞEK*
Öz: Modern Filistin Edebiyatına ait edebi eserlerde 1948’den sonra
ortaya çıkan “edebu’l-avde” (vatana dönüş edebiyatı) kavramı geçtiğimiz
yarım asır içerisinde özel bir edebî alana dönüşmüş ve bu kavramı temel alan
manzum ve mensur pek çok edebî eser yazılmıştır. Bu alan günümüzde de
güncelliğini korumakta olup yaşayan Filistinli Arap şair ve yazarlar tarafından
ele alınmaya devam etmektedir. Dahası bu kavram vatandan zorunlu ayrılıkların
yaşandığı Suriye ve Irak gibi ülkelerin edebiyatlarında da var olmaya
başlamıştır. Edebu’l-avde kavramının özellikle son dönem Suriye şiirinde ve
nesrinde de yoğun olarak varlık gösterdiği görülmektedir. Modern Filistin
nesrinde İlyas Hûri’nin Bâbu’ş-şems (Güneşin Kapısı) adlı romanı edebu’l-avde
kapsamında akla gelen ilk eserlerden biridir. Nekbe olaylarının 50.
Yıldönümünde 1998’de yayınlanan ve en iyi yüz Arap romanı arasına giren
Bâbu’ş-şems romanı 1948 sonrası ilk sürgün hayatına gidenleri ve onların yurda
dönüş çabalarını hikâye etmektedir. Birbirini takip eden hikayeler serisinden
oluşan bu romanda yazar hikayelerini mülteci kamplarında bulunan
Filistinlilerin gerçek yaşam öykülerinden derlemiştir. Bu yönü ile Bâbu’ş-şems
romanı edebu’l-avde kavramına çarpıcı bir örneklik teşkil etmektedir. Bu bildiri
ile Bâbu’ş-şems romanı örnekliğinde üzerinde yeterince ilmî araştırma
yapılmamış olan edebu’l-avde’nin kavramsal olarak ortaya çıkışının, gelişim
seyrinin incelenmesi ve edebî eserlerdeki yansımalarının tahlil edilmesi ve
tanıtılması hedeflenmiştir. Edebu’l- avde hakkındaki bu kavramsal araştırma ile
derin tarihî, dinî ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Filistin halkının yarım
asırdır yaşadıklarının edebiyat kanadındaki karşılığına dair genel bir tablo
çizilmiş ve Filistin meselesinin Filistin edebiyatındaki yansımasının izi
sürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Edebu’l-avde, Nekbe, Filistin, Bâbu’ş-şems,
İlyas Hûri.
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Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagati
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THE CONCEPT OF EDEBU’L-AVDE VE AND THE NOVEL THE GATE
OF THE SUN OF ILYAS HOURI
The concept of edebu’l-avde in the literary works of modern
Palestinian literature which emerged after 1948, has turned into a special
literary field in the last half century and many literary and prose literary works
based on this concept have been written. This area is still up to date and
continues to be discussed by Palestinian Arab poets and writers. Moreover, this
concept began to exist in the literatures of countries such as Syria and Iraq,
where forced separations took place. It is seen that the concept of Edebu’l-avde
is especially intense in the recent Syrian poetry and prose. In the modern
Palestinian prose, Ilyas Houri's novel The Gate of the Sun is one of the first
works that came to mind in the context of literary work. The Gate of the Sun
novel, which was published in 1998 on the 50th anniversary of Nekbe events
and became one of the best hundred Arab novels, tells the story of those who
went to their first exile after 1948 and their efforts to return home. In this
consecutive series of stories, the author collected his stories from the real life
stories of Palestinians in refugee camps. In this respect, The Gate of the Sun is a
striking example of the concept of literary-avde. With this paper, it is aimed to
examine the conceptual emergence of literary-avde that there has not been
enough scientific research on it and its development, and to analyze and
introduce its reflections in literary works as examples of The Gate of the Sun.
With this conceptual study of literature, a general picture of the literary
equivalent of what the Palestinian people have been living for half a century
with deep historical, religious and cultural ties has been drawn and the
reflection of the Palestinian issue in literature has been traced.
Keywords: Edebu’l-avde, Nekbe, Palestine, The Gate of the Sun, İlyas
Houri.

Giriş
Modern Filistin Edebiyatına ait edebi eserlerde 1948’den sonra
ortaya çıkan “edebu’l-avde” (vatana dönüş edebiyatı) kavramı
geçtiğimiz yarım asır içerisinde özel bir edebî alana dönüşmüş ve bu
kavramı temel alan manzum ve mensur pek çok edebî eser yazılmıştır.
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Bu alan günümüzde de güncelliğini korumakta olup yaşayan Filistinli
Arap şair ve yazarlar tarafından ele alınmaya devam etmektedir. Dahası
bu kavram vatandan zorunlu ayrılıkların yaşandığı Suriye ve Irak gibi
ülkelerin edebiyatlarında da var olmaya başlamıştır. Edebu’l-avde
kavramının özellikle son dönem Suriye şiirinde ve nesrinde de yoğun
olarak varlık gösterdiği görülmektedir.
Modern Filistin nesrinde İlyas Huri’nin Bâbu ’ş-şems (Güneşin
Kapısı) adlı romanı edebu’l-avde kapsamında akla gelen ilk eserlerden
biridir. Nekbe olaylarının 50. Yıldönümünde 1998’de yayınlanan ve en
iyi yüz Arap romanı arasına giren Bâbu’ş-şems romanı 1948 sonrası ilk
sürgün hayatına gidenleri ve onların yurda dönüş çabalarını hikâye
etmektedir. Birbirini takip eden hikayeler serisinden oluşan bu romanda
yazar hikayelerini mülteci kamplarında bulunan Filistinlilerin gerçek
yaşam öykülerinden derlemiştir. Bu yönü ile Bâbu’ş-şems romanı
edebu’l-avde kavramına çarpıcı bir örneklik teşkil etmektedir.
Bu araştırma ile Bâbu’ş-şems romanı örnekliğinde üzerinde
yeterince ilmî araştırma yapılmamış olan edebu’l-avde’nin kavramsal
olarak ortaya çıkışının, gelişim seyrinin incelenmesi ve edebî eserlerdeki
yansımalarının tahlil edilmesi ve tanıtılması hedeflenmiştir. Araştırma
yapılırken vatana dönüş edebiyatında ön plana çıkan makaleler ve şiir
divanları, romanlar ve öyküler taranmıştır.
Bu alandaki akademik çalışmalar henüz başlangıç düzeyinde
olup vatana dönüş edebiyatından bahseden başlıca çalışmalar Adil
Esta’nın makaleleri, Salih Ebû İsbu ‘ ’nun, er-Rivâyetu’l-Filistiniyye
ve’l-menfâ, Subhî es-Şehrûrî’nin, el-Kıssatu’l-kasîra fi’l-ardi’l-muhtelle,
Selmâ Hadrâ el-Ceyyusî’nin,
Mevsûatu’l-edebi’l-Filistînî
adlı
eserleridir. Ayrıca 2017’de İstanbul üniversitesi edebiyat Fakültesinde
düzenlenen bir sempozyumda Filistin’e Dönüş Edebiyatı’nın
Türkiye’deki yansımaları ile ilgili bir bildiri sunulmuştur. Daha sonra
bildiri konusu genişletilerek İngilizce kitap bölümü olarak hazırlanmış ve
2018’de yayınlanmıştır. Ayrıca 2019 yılı Ekim ayında Meryem Berzak
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tarafından Uluslararası Malezya İslam Üniversitesinde “Edebu’l-avde
fi’ş-şi’ri’l-Filistînî (Dirâse vasfiyye fenniyye)” başlıklı bir doktora tezi
hazırlanmıştır. Tez araştırma sürecinde resmi olarak erişime açılmadığı
için incelenememiştir. Ancak Meryem Berzak’ın tez konusundan
üreterek Malezya’da yayınladığı “Edebu’l-avde ve medâmînuhû fi’şşi‘ri’l-Filistînî” başlıklı makaleye erişilmiştir. 1
Edebu’l- avde hakkındaki bu kavramsal araştırma ile derin
tarihî, dinî ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Filistin halkının yarım
asırdır yaşadıklarının edebiyat kanadındaki karşılığına dair genel bir
tablo çizilmiş ve Filistin meselesinin Filistin edebiyatındaki yansımasının
izi sürülmüştür.

I.

Edebu’l-Avde (Vatana Dönüş Edebiyatı) Kavramı

Vatana Dönüş Edebiyatı kavramının anlaşılması için yakın
dönem Filistin Tarihinin kırılma noktalarının bilinmesi gerekir. Filistin
1917 yılında dört asırlık Osmanlı Hakimiyetinden sonra İngilizler
tarafından işgal edilmişti. Üç yıl süren işgalden sonra da İngiliz manda
yönetimiyle idare edilmişti. İşte bu süreçte Siyonist derneklerin
Filistin’de Yahudilere toprak edindirme projesi desteklenmiş ve Filistin’e
peyderpey Yahudi göçleri başlamıştı. İkinci dünya savaşından sonra bu
göçler hızlandı. Avrupa’da yaşayan Yahudiler Filistin’e yoğun bir şekilde
göç etmeye başladılar. Bu durum Filistin’de yaşayan Arap halk ile
Yahudi yerleşimciler arasında çatışmalara neden oldu. 1948 yılında İsrail
Devleti kuruldu ve Nekbe (Büyük Felaket) Olayı yaşandı. Filistin’de
yaşayan Arapların 1948 olaylarına büyük felaket demesinin sebebi bu
tarihte ülkelerinden sürülmek istemeyen halk üzerinde toplu katliamların
yapılmasıdır. 1948’de Filistin Halkına zorla evleri ve köyleri terk
1

Meryem Berzak, “Edebu’l-avde ve medâmînuhû fi’ş-şi‘ri’l-Filistînî”, Mecelletu’d-dirâsâtu’llugaviyye ve’l-edebiyye, vol.10, no. 2, Mâlizyâ, 2019.
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ettirilmiştir. Yaşadıkları topraklardan koparılan insanlar zorla sınır
bölgelerindeki sürgün kamplarına gönderilmiştir.2 Bütün bu olaylar
silsilesi Modern Filistin edebiyatına yansımıştır. Modern Filistin
Edebiyatı, ilk evrelerinde diğer Arap ülkelerindeki edebi hareketler ile eş
zamanlı bir gelişim izlemekteyken 1948’deki bu trajedi sonrasında farklı
bir sürece girmiştir. Süreç Modern Filistin Edebiyatının içinde çeşitli
edebî akımların doğmasına neden olmuştur. Bu bağlamda Filistin’e
dönüş edebiyatı, Modern Filistin Edebiyatının içerisinde yer alan
edebu’l-menfâ (sürgün edebiyatı), edebu’s-sucûn (zindan edebiyatı),
edebu’l-mukaveme (direniş edebiyatı) gibi edebi hareketlerden biri olup
edebu’l-avde (vatana dönüş edebiyatı) adıyla anılmaktadır. 3
1948 ve sonrasında yaşanan büyük acılar Filistinli
edebiyatçıların zihin ve gönül dünyalarından şiirlere, hikayelere,
romanlara akmıştır. Böylece Filistinlilerin topraklarından sürülüp,
kamplarda yaşamaya başladığı zamanlardan itibaren, dönüş edebiyatı
varlık göstermeye başlamıştır. 1967 mağlubiyetinde acı daha da büyümüş
ve Filistin Halkı yavaş yavaş vatanının elinden kaydığına şahitlik
etmiştir. Bunun üzerine Filistin Edebiyatında düşmana karşı koyma,
direniş ve mücadele kavramları baskın olarak görülmeye başlanmıştır.
Yani Filistin edebiyatının içerisinde direniş edebiyatı akımı
belirginleşmiştir. Direniş vatan içindir. Bu bağlamda vatana dönüş ve
direniş edebiyatı iç içe geçmiş iki kavramdır. İlerleyen yıllarda yapılan
ikili anlaşmalarda 1948 yılında zorla göç ettirilen Filistinlilerin hakları
görmezden gelindi. Bunun üzerine vatana dönüş olgusu Modern Filistin

2

Filistin’e Dönüş Edebiyatı ve Türkiye’deki yansımaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sultan
Simsek, "Homeland Literature in the Case of Palestine and Reflections over Turkey", İn: Social
sciences studies in Turkey, Saritas Eyup, Eds., Trafford Publishing (North American),
Bloomington, in 47403, 2018, Pp.109-129.
3 1948 ve sonrası olaylar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. :Pappe Ilan, Modern Filistin Tarihi,
çev. Nuri Plümer, Phoenix Yayınevi, 2007; M. Lutfullah Karaman, “Filistin”, DİA,c. XIII,
İstanbul, 1996, s.89-103.
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Edebiyatına iyice yerleşti. Dönüşü arzulayan, hayal eden ve müjdeleyen
yeni bir ruh ile etkin bir edebî alan haline geldi. 4
İlk yirmi yılda realist bir çizgisi olan dönüş edebiyatı, dönüşün
giderek imkansızlaşması üzerine, gitgide derinleşen duygusal romantik
bir düzleme taşındı. 1967’ye kadar edebiyatçılar vatana dönüşten
bahsederken gerçekten dönme arzusuyla ve dönüşün gerçekleşeceğine
inanarak bunu dile getiriyorlardı. Ancak 1967’de Doğu Kudüs’ün
işgalinden sonra dönüşün giderek zorlaştığı görüldü. Bunun üzerine
edebu’l-avde aslında edebu hulmi’l-avde’ye dönüştü.
Vatana Dönüş edebiyatının doğuşuna ve tarihsel sürecine işaret
ettikten sonra Modern Filistin Edebiyatındaki ıstilahî anlamını şu şekilde
ifade edebiliriz:
-

Vatana Dönüş edebiyatı, 1948 sonrasında Filistin
edebiyatında ortaya çıkmış, vatana dönüş hakkını, vatan
tasvirini, vatan sevgisini, vatan özlemini, vatan için kendini
feda etmeyi mihverine alan edebî bir harekettir.
- Vatana Dönüş Edebiyatı, Filistin halkının ana vatanı olan
Filistin’e geri dönmesini hedef olarak işleyen nesir metinleri
ve şiirlerden oluşan külliyata verilen addır.
- Vatana Dönüş edebiyatı, Modern Filistin edebiyatındaki
diğer hareketler ile ortak içeriğe sahip olabilir. Ancak bu
akımı diğerlerinden ayıran belirgin özellik vatana dönüş
meselesini ve hakkını merkeze almasıdır.
Vatana dönüş edebiyatında sembolizm ön plana çıkar. Anahtar
( )ﻣﻔﺘﺎحen belirgin sembollerden biridir. Evlerini terk etmek zorunda
bırakılanlar anahtarları ve tapularını beraberinde götürmüştür. Bir gün
tapularını gösterip evlerine tekrar anahtarlarıyla dönmeyi umarlar.
Dönüşü ana tema olarak alan hemen hemen her edebî eserde özellikle
şiirlerde; راﺟﻌﻮن- ﻋﺎﺋﺪونdönenler;  ﺳﻨﻌﻮدdöneceğiz;  ﻋﻮدة اﻟﻐﺮﺑﺎءyabancıların
4

Adil Estâ, “Edeb’ul avde ve edebu’l-âidîn: Suâlu’l-ihtilâf- Defâtiru’l-eyyâm,(31.03.2015)”,
(Çevrimiçi), http://www.al-ayyam.ps/ar, 08.10.2017.
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dönüşü;  ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪﯾﻦdönenlerle birlikte;ﻧﺎزﺣﻮن- ﺗﺸﺮدyurtsuz kalmak, evsiz
olmak kelimelerine rastlamak mümkündür.
Filistin’e Dönüş Edebiyatı ile ilgili edebî eserler veren yazarlar
ve şairler sadece Filistinlilerden oluşmamaktadır. Diğer Arap
ülkelerinden de vatana dönüşe dair yazan edebiyatçılar da vardır. İlyas
Huri Lübnanlı, Muhammed Tevekkelnâ Suriyeli, Muhammed Mahmûd
ez-Zebûrî ve Abdullah Berdûnî Yemenlidir. 5 Vatana Dönüş edebiyatı
sadece sürgündeki veya gurbetteki edebiyatçılar tarafından yazılmaz.
Filistin’in içinde yaşayan şairler de dönüş içerikli şiir yazmışlardır.
Vatana dönüş edebiyatında haksızlık karşısında sessiz kalmaya
ve mazlumun yanında yer almamaya karşı eleştiri vardır. Dönüş ile
mutlu bir son hayal edildiği için iyimser ve olumlu bir yapıya sahiptir.
Filistinlileri tarihlerini unutmamaya ve geçmişte gasp edilmiş haklarının
peşinde olmaya teşvik eder. Zira tarihi unutmak bir milletin yok olması
demektir. Zekeriya Muhammed, Mahmud Derviş, Mahmud Şakir, Cebrâ
İbrahim Cebra, Halil Sevâhirî, Faysal Hurânî, Murîd el-Bergusî, Yahya
Yahlef, Fâruk Vâdî gibi onlarca şair dönüş edebiyatına eserlerinde yer
vermiştir. Bazıları de vatana dönüş edebiyatı ile ilgili müstakil şiir
divanları yazmışlardır. Bazı şairler Oslo’dan sonra dönüş hakkında
yazmayı bırakmıştır. Reşad Ebu Şâvir gibi bazıları ise dönüş hakkında
yazmayı sürdürmek için bir sürgün hayatından vazgeçmemiştir. Ali
Haşim Reşid’in, Eğâni’l-avde(1960), Harûn Haşim Reşîd’in, Enâşidu’lavde, (Arapça İngilizce neşir,2011), Yahya Muhammed Berzak’ın, el‘Amâlu’ş-şi‘riyyeti’l-kâmile I-II,( Dımaşk: Beytu Filistin li’ş-şi‘r 2011)
eserleri vatana dönüş edebiyatıyla ilgili müstakil şiir divanlarının
başında gelir.
Vatana Dönüş Dönüş Edebiyatında, Gassân Kenefânî’nin Âidun
ilâ hayfa (1969); Cihad er-Recebî’nin Len Emute suden6 1993, Murîd el5

“Muessetu’d-dirâsâti’l-Filistiniyye”, (Çevrimiçi) , https://www.palestine-studies.org, 25.11
2019.
6 İslami Arap Edebiyatı Birliği Birincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.
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Berğûsî’nin, Raeytu Ramallah7, 1996, İlyas Hûrî’nin Bâbu’ş-şems,1998;
Rabaî‘el-Medhûn’un, Masâir8, 2010 ve İbrahim Nasrallah Romanları öne
çıkan romanlar arasında yer alır.

II.

Vatana Dönüş Edebiyatı Bağlamında İlyas Hûri’nin
Babu’ş-Şems Romanı

İlyas Hûrî’nin Babu’ş-şems romanı, Filistin meselesi ile ilgili
yazdığı romanların en meşhurudur. Babu’ş-şems romanını vatana dönüş
edebiyatı açısından ele almadan önce romanın yazarına ve eserlerine
kısaca değinelim. İlyas Hûrî, 1948’de Beyrut’da orta halli bir Hıristiyan
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Nekbe olayları ile aynı tarihte
doğması bu olayların sonrasında devam eden süreci yakından tanımasına
vesile oldu. Lübnanlı olmasından dolayı Lübnan’daki kamplarda kalan
Filistin mültecilerle yakın bir diyalog kurmuş olup edebî çalışmalarını
Filistin meselesi ve vatana dönüş ideali üzerine yoğunlaştırmıştır.
Lübnan’daki Amerikan Üniversitesinde hocalığının yanısıra halen
Filistin Araştırmaları Dergisi’nin Editörlük görevini yürütmektedir. Çok
sayıda edebî eser telif eden yazar, özellikle romanları ve edebî tenkit
eserleriyle modern Arap edebiyatında yerini almıştır. Edebi faaliyetlerini
aktif bir şekilde sürdürmekte olan yazarın eserlerinden bazıları şunlardır:9
1. An alâkati’d-dâire, (roman),1975.
2. el-Cebelu’s-sağîr, (roman), 1977.
3. Dirâsât fî nakdi’ş-şi’r, 1979.
4. Ebvâbu’l-medîne, (roman), 1981
5. el-Vucûhu’l-beydâ, (roman), 1981.
6. ez-Zâkiretu’l-mefkûda, (edebî tenkit), 1982.
7. el-Mubteda ve’l-haber, ( Öykü), 1984.
8. Tecribetu’l-bahs an ufk, ( edebi tenkid), 1984
7

1997 Necip Mahfuz Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştür.
2010 yılında Evrensel Arap Romanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
9 Bkz. İlyâs Hûri, (Çevrimiçi), https://www.marefa.org, 28.11.2019.
8
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9. Rıhletu Gandî es-Sagîr, (roman), 1989.
10. Memleketu’l-gurebâ, (roman), 1993.
11. Mecmau’l-esrâr, (roman), 1994.
12. Babu’ş-şems, (roman), 1994.
13. Râihatu’s-sâbûn, (roman), 2000.
14. Yalû, (roman), 1994.
15. Kennehâ Nâime, (roman), 2007.
Bâbu’ş-şems Romanı, Nekbe Olaylarının 50. Yıldönümünde
1998’de yayınlanmıştır. Aynı yıl en iyi yüz Arap romanı arasına giren
Bâbu’ş-şems, “Filistin Roman Ödülü” ’ne layık görülmüştür. Bu roman
dönüş edebiyatı kapsamında değerlendirilen en önemli romanlardan
biridir. Elimizdeki Dârulâdâb baskısı yedinci baskıdır. 528 sayfa olup,
toplamda iki bölümden oluşur. Romanın defalarca baskısı yapılmıştır.
Yazar romanda yer verdiği hikayeleri 1948 sonrası vatanlarından sürülüp
kamplarda yaşamını sürdüren mültecilerden derlemiştir. Bu durumu
romanın en son sayfasında yer alan “İşârât” kısmında şöyle dile
getirmektedir: «Burcu’l- berâcine’de, Şatilla’da, Mâr İlyas’da, Aynu’lHulve’de bana hikayelerinin kapılarını aralayan ve beni anılarına,
hayallerine götüren onlarca kadın ve erkek olmasaydı bu roman
olmazdı.»10 Yazar mültecilerden topladığı hikayeleri olduğu gibi
anlatmamış, kendi hayal gücünü de kullanarak edebî bir kurguya
aktarmıştır. Ayrıca bilgi kaynağı olarak sadece mültecilerden değil aynı
zamanda tarihi kaynaklardan da istifade etmiştir. Bu yönüyle Bâbu’şşems tarihî bir roman olma özelliğine sahiptir.
Romanın ana konusu 1948 sonrası ilk sürgün hayatına
gidenlerin yaşadıkları ve onların vatana dönüş çabalarıdır. İlk sürgüne
gönderilenler kamplardan kaçarak başkalarının oturduğu evlerine, harap
olmuş köylerine dönerler. Ancak dövülerek oradan tekrar kovulurlar. Bir
kısmı İsrail ile civar Arap ülkelerinin sınırlarında öldürülür. Bir kısmı da
tutuklanarak İsrail Mahkemelerinde yargılanır.
İşte böyle bir ortamda
romanın kahramanı gizli bir direnişçi kimliğe sahip ve aşık bir adam olan
10

Sâmî Kelîb, “Bâbu’ş-şems ve Târîhu Nekbeti Filistîn”, ( Çevimiçi), https://www.aljazeera.net,
10.12.2019.
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Yunus el- Esedî otuz yılı aşkın bir süre zarfında Lübnan ve Filistin
arasındaki dağları, vadileri arşınlar, Nehile ismindeki eşi ile güneşin
kapısı ismini verdiği bir mağarada bir araya gelir. Çok sayıda kız ve
erkek çocuğu olur. Esedî ülkeden ayrılmadan sürdürdüğü gizli yaşamı
direnişin bir parçası olarak görür. Çocuklarını sürgünde yaşayanlar ile
vatanda kalanlar arasında kopmayan bir bağ olduğunu düşünür.
Roman sıra dışı bir edebî üsluba sahiptir. Mukaddimede
yazılması gereken hususlar en son sayfaya bırakılmıştır. Roman hikmet
içeren kısa bir hikâyenin iktibasıyla başlamaktadır. Bu kısa hikâyeden
sonra doğrudan anlatıcının (Dr. Halit’in) ifadeleriyle romana geçiş
yapılır. Şeyh Cüneyd ve bir köylü arasında geçen bu kısa öykü şöyledir:
“O (Allah ondan razı olsun) şöyle anlattı:
Şeyh Cüneyd yolculuğa çıktı. Yolculuğu esnasında susuzluk
hissetti. Ve suya erişemeyeceği kadar derin bir kuyuya rastladı. Kuşağını
çözdü ve suya erişmek için onu kuyuya sarkıttı. Onu yukarı doğru
kaldırıp sıkarak ağzına su akıttı. Tam o sırada fakir bir köylü geldi ve
ona şöyle dedi: “Neden böyle yapıyorsun? Suya yükselmesini söyle ve
suyu elinle iç.” Sonra fakir kuyunun başına geldi ve suya: “Allah’ın
izniyle yüksel dedi” dedi. Su hemen yükseldi. Şeyh ve fakir sudan içti.
Sonra şeyh fakire döndü ve “Sen nerelisin?” diye sordu. Fakir: “Allah’ın
kullarından biriyim.” Diye cevap verdi. Şeyhin kimdir diye sordu?
“Şimdiye kadar onu görmemiş olsam da Şeyhim Cüneyd’dir.” Dedi.
“Peki bu seviyeye nasıl eriştin?” diye sordu. “Şeyhime olan samimi
bağlılığımla.” Dedi.11 Romanın en başında yer alan bu hikâyede
verilmek istenen mesaj samimi bir inanca dayanarak yapılan işlerin
imkansız gibi görüneni imkanlı kılabileceği gerçeğidir. Yazar bu hikâye
ile Filistinlileri adeta vatana dönüşün gitgide imkansızlaştığı bir
dönemde, dönüş hayalinde ve dönüş hakkını talep etmede samimi bir
gayretle ısrara teşvik etmektedir.
Roman yazılış üslubu açısından da sıra dışıdır. Zira yazar
verdiği bir röportajda yazma sürecine mülteci kamplarında devam etmiş,

11

İlyas Hûrî, Bâbu’ş-şems, 7. bs., Dârulâdâb, Beyrut, 2017, s. 5.
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yazdıklarını mültecilerle tartışarak beraber olgunlaştırmış olduğunu ifade
eder.12
Romanın temel mesajı vatana dönüş hakkının nesilden nesle
tevarüs eden bir hak olduğu ve sürgünde de olsa hayata sımsıkı
yapışmanın gerekliliğidir.
Göç hikayelerinin ve Nekbe Olaylarının rivayetlerinden dolayı,
Filistin ve Nekbe hakkında tarihi bir belge olma özelliğine sahiptir.
Gerçek olayların hikâye edilmesi sebebiyle de toplumsal gerçekçi bir
roman olarak nitelendirilebilir.
Romanın son cümlesi « »و أﻣﺸﻲ و أﻣﺸﻲ و أﻣﺸﻲibaresi yer
almaktadır. Cümlenin sonunda nokta yoktur. Bu durum bir imla hatası
değildir. Nokta yazar tarafından davasının henüz sonuçlanmadığına ve
sonuçlanana kadar da bu davanın devam edeceğine işaret etmek üzere
kendisi ile yapılan röportajda da belirtildiği gibi kasten konulmamıştır.
Romanın baş kahramanı Yunus ve ailesi boyun eğmeyişleriyle
ve gizli de olsa kendi topraklarında yaşamaya devam edişleriyle
haksızlığa karşı direnişi, vatan sevgisini ve vatana bağlılığı sembolize
ederler.
Roman pek çok dile çevrilmiş olmakla birlikte Türkçe ‘ye de
Güneşin Kapısı adıyla çevrilmiştir.13 Ancak Türkçe ’ye yapılan çeviri
romanın orijinal dili olan Arapça’dan değil, İngilizce’den çeviridir. Bu
nedenle çeviri metni üzerinde ikinci dilden çevirinin yol açtığı anlam
kaybı, eksik veya yanlış çeviri gibi olumsuz etkiler görülmüştür.
Bâbu’ş-şems romanı Filistin topraklarında yaşamaya devam
eden halka ilham kaynağı olmuştur. 2013 yılının Ocak ayında İsrail’in
Kudüs Yerleşim Planını protesto etmek için 250 Filistinli Kudüs’ün
giriş kısmında kurdukları 40 çadırlık köye Bâbu’ş-şems adını
vermişlerdir.

12

Sâmî Kelîb, “Bâbu’ş-şems ve Târîhu Nekbeti Filistîn”, (Çevrimiçi), https://www.aljazeera.net,
10.12.2019.
13 Bkz. İlyas Hûrî, Güneşin Kapısı, çev. Feyza Akgün, Hece Yayınları, Ankara, 2016.

23

Sonuç
Vatana dönüş edebiyatı külliyatı son 71 yıllık süreçte Filistin
halkının yaşadıklarının insani yönünü anlamak için önemli bir
kaynaktır.
Vatana dönüş edebiyatı edebî eserler vesilesiyle Filistin’in yakın
tarîhî sürecini yansıtan zengin bir arşivdir. Yapılan çalışmalar ve ilmî
araştırmalar, edebu’l-avde külliyatının hacminin büyüklüğü ile ters
orantılıdır. Hakkında daha fazla ilmî araştırmalar yapmayı hak
etmektedir.
Vatana dönüş edebiyatının, hak iadesi talebini dillendirmek ve
vatana dönmeyi bir ideal olarak ortaya koymak suretiyle Filistin
halkının kimliğini savunma ve milli hafızayı taze tutmayı hedeflediği
anlaşılmaktadır.
Vatana dönüş edebiyatı Filistin’in acı verici gerçeklerini konu
edinmesine rağmen umut sancağı taşır.
Vatana dönüş edebiyatı der ki; vatan bir toprak parçası değildir.
Vatan kimliktir, tarihtir, kültürdür, inançtır, varoluştur.
Vatana dönüş edebiyatı 1948 sonrası Modern Filistin
Edebiyatında nesir ve şiir alanlarında kendini göstermiştir. Bu süreçte
vatana dönüş edebiyatını temsil eden pek çok roman içerisinde İlyas
Hûrî’nin Bâbu’ş-şems romanı, gerçek hayat hikayelerini ve toplumsal
gerçekleri dile getirmesi açısından önemli bir roman olmasına rağmen
yeterince edebî tenkite tabi tutulmamış bir romandır.
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FAHRETTİN KABEVE VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

Kerim AÇIK*
Öz: Fahrettin Kabeve h.1352/m.1933 yılında Suriye’nin Halep şehrinde
mütevazı bir aile içinde doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitiminin bir
bölümünü Halep'te tamamladı. İlkokul öğretmenliği diploması almaya hak
kazandı. 1966 yılında Kahire Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Arap
Edebiyatı alanında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. Kendisi
aynı yıl Halep'te Edebiyat Fakültesi ve Arapça Bölümü'nü kuran üç kişiden
birisi oldu. Aynı bölümde Cahiliye ve İslam Edebiyatı dersleri verdi. Daha
sonra Halep ve Lazkiye Üniversitelerinde ve Pekin Doğu Dilleri Enstitüsü'nde
ve Birleşik Arap Emirlikleri el-Ayn şehrinde yer alan Edebiyat Fakültesi’nde,
Fas’ta Muhammed bin Abdullah Üniversitesi’nde, Suudi Arabistan el-Gassim
şehrinde bulunan Arap ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Arapça Sarf ve
Dilbilgisi dersleri verdi ve çeşitli araştırma ve tahkik çalışmaları yaptı.
Arkasından Kur'an ve Hadis bilimleri öğretimine yöneldi. Bu alanlarda onlarca
eser kaleme aldı ayrıca hakemli dergilerde Kur'an, Hadis ve Arap Dili bilimleri
alanında birçok bilimsel makale yayınladı.
Fahrettin Kabeve İslami ilimleri yaymak için kendi şehri Halep'ten üç kez
ayrıldı: İlki 1979’da Fas’a, İkincisi 1989’da Suudi Arabistan’ın Gassim şehrine,
üçüncüsü ise 2013’te İstanbul’adır. Buralarda çeşitli dersler verdi. İstanbul’da
İsar, Îlam, İSAM gibi araştırma merkezlerinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi’nde çalıştı.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi'nde
Arapça Dilbilgisi, Tefsir Metinleri ve Modern Edebi Metinler dersleri verdi.
İstanbul’da bir çok hoca ve öğrenci kendisinden; Vahyu’l-kalem, Katru’n-nedâ,
el-Bahru’l-muhît, el-Keşşâf, Tefsiru’l-Beydâvî, Mea’ş-Şi‘ru’ş-şuâ‘ra, el-İ‘râb
el-menhecî lil-Kur’ani’l-Kerim, Mucemu’l-efâ‘l el-muteaddiye fil-huruf, Şerh
Karu’n-nedâ, Muğni’l-lebîb Li-İbni Hişâm, el-Hasâis li-İbni Cinnî, tefsir
*
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metinleri, kaside şerhleri gibi kıymetli eserleri okuma imkanı bulmuştur. Şu
anda İSAM İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırma ve tahkik çalışmalarına
katılmakta ve kitap çalışmalarının yayınlamasıyla ilgilenmektedir. Kendisinin
80’nin üzerinde basılı kitabı ve 150’den fazla yayınlanmış makalesi
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fahrettin Kabave, Suriye, İslami İlimler

ودراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

اﳌﻠﺨﺺ  :وﻟﺪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة ﺳﻨﺔ  1352ه  1933 -م ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ﰲ أﺳﺮة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ .وﻗﺪ أﰎ
دراﺳﺘﻪ اﻹﺑﺘﺪادﻳﺔ واﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﺑﻌﺾ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﺣﻠﺐ  ،وˆل ﺷﻬﺎدة دار اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وأﰎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ واﻟﺪﻛﺘﻮراة ﰲ
اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲣّﺮج ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﺔ  ،1966وﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ أّﺳﺴﻮا ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب وﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻠﺐ
ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ  ،ودّرس اﻷدﺑﲔ اﳉﺎﻫﻠﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﰒ ﲣﻠّﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺪّرس اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ

 ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻼذﻗﻴﺔ وﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﻜﲔ وﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟَﻌﲔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻔﺎس وﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﻢ  ،ﰒ اﻧﺼﺮف إﱃ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ  ،وأﺻﺪر ﻋﺸﺮات اﳌﺼﻨﻔﺎت وﻧﺸﺮ
ﰲ ا†ﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈّﻜﻤﺔ ﻋﺸﺮات اﻷﲝﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻫﺎﺟﺮ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ﻟﻴﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات  :أوﻻﻫﺎ إﱃ اﳌﻐﺮب
اﻷﻗﺼﻰ ﺳﻨﺔ  ، 1979واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،1989واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﱃ إﺳﺘﻨﺒﻮل ﺳﻨﺔ  ، 2013ﻓﺪّرس ﰲ ﺗﻠﻚ

اﳌﻨﺎﻃﻖ  ،وﻛﺎن ﻟﻪ أﺧًﲑا ‰ﺳﺘﻨﺒﻮل اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ إﻳﺴﺎر وإﻳﻼم وإﻳﺴﺎم  ،وﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ
اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮة .

وﻗﺪ دّرس اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ وﻧﺼﻮص اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ

اﻟﻔﺎﺗﺢ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ  ،وﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ إﺳﺘﻨﺒﻮل أﺳﺎﺗﺬة وﻃﻼّب ﻣﻦ اﻟﻌﺮب وﻏﲑﻫﻢ وﺣﻲ اﻟﻘﻠﻢ وﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ اﳌﻴّﺴﺮ واﻟﺒﺤﺮ
اﶈﻴﻂ واﻟﻜﺸﺎف وﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي وﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء واﻹﻋﺮاب اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻣﻌﺠﻢ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ·ﳊﺮوف

ﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ وﺷﺮح اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻌﺸﺮ ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي وﻏﲑ ذﻟﻚ .وﻫﻮ اﻵن
وﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى واﳋﺼﺎﺋﺺ ﻻﺑﻦ ﺟّﲏ وﻧﺼﻮ ً
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. ﻳﺸﺎرك ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ،  ﻛﺘﺎ· ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺴﺎم٨٠ ﻟﺪﻳﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
.ً ﲝﺜﺎ١٥٠
.  اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, Á ﺳﻮر, ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

Fahrettin Kabeve Doğumu ve Öğrenim Hayatı1 :
1352/1933’te Suriye'nin Halep şehrinde doğdu ve babası Necip ve
dedesi Ömer, Halep şehrinden Sayyid Caddesi'ndeki halk
kahvehanesinin sahipleri olan sıradan insanlardı. Her ikisinin de, tefsir,
fıkıh ve edebiyat kitaplarından biraz okumuş olmalarının dışında bilim
ile ilgileri yoktu.
Prof. Dr. Fahreddin Kabave, ilkokul eğitimini doğduğu şehirde
aldı. Çocukluğundan itibaren babasına işyerinde yardımcı oldu.
Babasının ölümü üzerine büyük kardeşi Ömer ile ayakkabı ve tekstil
üretimi gibi değişik mesleklerde çalıştı. Birkaç yıl sonra, tekrar tahsil
hayatına döndü ve gündüz işte çalışıp gece okula devam ederek ortaokul
diplomasını aldı. Sonra Daru’l-Muallimin’e girdi. Buradaki eğitimini
başarıyla tamamlayarak ilköğretim öğretmenliği sertifikasını kazandı ve
lise diplomasını aldı.
1945 yılına kadar ilkokullarda öğretmenlik yaptı. Aynı yıl Eğitim
Bakanlığı bursuyla Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesine girdi. Beş
yıllık eğitimin ardından 1958 yılında Arap Dili ve Edebiyatı Bilimleri
bölümünden mezun oldu. 1959 yılında lise öğretmenliği sertifikasını
almaya hak kazandı ve çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı.

1

Bu bildiri metninde yer alan bilgiler Fahrettin Kabave ile görüşülerek, bizzat kendisinin
ifadelerine dayanan bilgilerdir.
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Öğretmenliğin yanısıra kendi eğitimine ve çeşitli edebiyat
çalışmalarına devam etti. Şam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
sürdürdüğü çalışmalarının sonucunda Eğitim Yönetimi ve Denetimi
bölümünden de diploma aldı. 1960 yılında Kahire Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nden yükseköğrenime hazırlık sertifikası aldı. Yüksek Lisans
çalışması olarak Şam Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölümü’nde “1958 yılına kadar Arap Ülkelerinde Eğitim Denetimi”
başlıklı tezi hazırlamaya başladı. Fakat bu sırada Arap Edebiyatı
alanında doktora çalışması yapmak üzere Kahire Üniversitesi’ne
gönderildi. Bu nedenle Şam Üniversitesi’ndeki mastır çalışmasını
tamamlayamadı. Kahire Üniversitesi’nde Arap Edebiyatı alanında 1964
yılında yüksek lisans, 1966 yılında doktora çalışmasını tamamladı.
Burada birçok ileri gelen bilim adamına öğrenci olma fırsatı yakaladı.
Hocaları arasında; Abdulvahhab et-Tuncî, Saîd el-Afganî, Abdurrahman
el-Başâ, Abdurrahman Utbe, Şükrî Faysal, Muhammed Mubarek, Subhî
Salih, Ömer Ferruh, Şevkî Dayf, Yusuf Halîf, Hüseyin Nassar vardı.
Fahrettin Kabeve’nin Akademik Hayatı:
1967 yılında Halep Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesine
Cahiliye Edebiyatı öğretim üyesi olarak atandı. Cahiliye Edebiyatı,
Nahiv, Sarf dersleri vermeye başladı. Genç bir akademisyen olarak Arap
edebiyatı alanındaki çalışmalarını, İslam öncesi, İslami Dönem ve
Emevi dönemlerini içine alacak şeklide genişletti.
1972 yılında doçent ve 1977 yılında aynı üniversitede profesör
oldu. Sözü geçen dersleri Halep ve Tişrin üniversitelerinde vermeye
devam etti. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, İ’rab ve sarf
alanlarında ve araştırma-tahkik metodoloji üzerine dersler verdi. İ’rab,
sarf ve Cahiliye Edebiyatı alanlarında yüksek lisans ve doktora
çalışmalarına danışmanlık yaptı.
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1979-1983 yılları arası Fas’ın Fas şehrşinde yer alan Muhammed
Bin Abdullah Üniversitesi’nde Cahiliye Edebiyatı, Nahiv, Sarf dersleri
vermek üzere misafir hoca olarak görevlendirildi. Sonra Halep
Üniversitesi’ndeki görevine döndü.
Çeşitli Arap ülkleri ünivesitelerine ve Çin’in başkenti Pekin’deki
Şarkiyat Araştırmaları Merkezi’ne eğitim ziyaretlerinde bulundu ve
dersler verdi.
1989 yılında emekli oldu. Suudi Arabistan’nın Gassim şehrindeki
İmam Muhammed Üniversitesi, İslam Arap ve Sosyal Bilimler
Fakültesi’nde Cahiliye Edebiyatı, Nahiv, Sarf dersleri vermek üzere
gitti.
1992 yılında Haleb’e döndü emekli olmasına rağmen Halep
Üniversitesi’ne davet edildi fakat bazı sorunlar nedeniyle iki ay sonra
üniversiteden tamamen ayrıldı .
2005 yılında emekliliğe sevk edildi ve Yüksek Eğitim Bakanlığı
deneyim ve bilgisinden yararlanmak için lisansüstü çalışmalara
danışmanlık yapmak üzere Edebiyat Fakültesine geri dönmesini talep
etti. Karşılaştığı bazı sorunlar nedeniyle görevden affını istedi.
Sultan Bin U’veys Ödülü hakem heyetinde görev aldı. Edebiyat ve
Nahiv alanında birçok konferans ve seminere katıldı. Hakemli
dergilerde hakem görevi yaptı ve Ürdün ve Türkiye’de hazırlanan
bilimsel ansiklopedilere maddeler hazırladı. Arap ülkelerindeki bilimsel
konseylerin bazılarına üye olarak seçildi. Onlarca bilimsel araştırma
yayınladı ve seksenin üzerinde kitap telif etti. Kitapların çoğu
üniversitelerde ders kaynağı ve araştırma konusu oldu.
2012 kadar yılına yaklaşık yedi sene Halep’te bulunan Abdullah b.
Abbas camisinde tefsir ile birlikte Kur’an-ı Kerim irabı dersleri verdir.
Benzer şekilde yine Halep şehrinin ileri gelen alimlerinin ve
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araştırmacılarının katıldığı “Muğni’l-lebib Okumaları” dersleri
yapmıştır. Bu derste ileri düzey dil meseleleri ele alınmıştır. Bu ders
halkalrının sonucusu Halep Emevi camiinde sabah namazından sonra
yaptığı “Riyazu’s-salihin kitabından peygamber hadislerinin irabı”
derslerini olmuştur.
Fahrettin Kabeve’nin Akademik Çalışma Yöntemi:
Değişmez şiarı sabır, ihlas, üretme, ilmi gayret olmuştur. İlim
erbabı ve Müslüman gençlere tavsiyesi; Resullah’ın (sav) “Elinizde bir
ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek kadar
zamanınız varsa mutlaka dikin.” sözü ile Yüce Allah’ın “Sizden biriniz
bir işi en iyi şekilde yaparsa Allah onu sever.” ayeti kerimesinde
buyurduğu gibi yapılan işin en iyi şekilde yapılması olmuştur. Bu
ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fahrettin Kabave Halep’teki kaldığı
dönemlerde genç bir akademisyen iken çalışmalarını Ömer Ebu Rişa
kütüphanesinde sabır ve fedarlıkla sürdürdü. Hatta görevliler resmi tatil
günlerinde kütüphanenin anahtarını kendisine teslim ederek ve
kütüphanenin nadir eserlerin bulunduğu depo bölümlerindeki kendisine
açarak istifade etmesini sağladılar. Sabah sekizden akşam sekize kadar
yaklaşık beş yıl bu kütüphnede çalışan Kabave alanıyla ilgili çok
kıymetli eserleri mütalaa etme fırsatı buldu. Buradan Fahrettin
Kabave’nin çalışma disiplinini, öğrenme arzusunu, ilim yolunda
katlandığı sıkıntıları ve sabrını görmek mümkündür. Bu kararlı ve azimli
çalışma anlayışını yetmişi aşkın yaşına rağmen hala sürdürmekte
kıymetli eserler hazırlamaya devam etmektedir. İlmi çalışma metodu
olarak benimsediği bazı yöntemlerini örnek olarak vermekte fayda var.
Nahiv öğretiminde Peygamber hadislerinin kullanılması yömtemi;
bu yönteme 1985 yılında “( اﻓﺘﺤﻮا اﻷﺑﻮاب ﻷﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﻀﺎدArapça ile en
fasih konuşmak için kapıları açın) başlıklı makalesi ile başladı.
Araştırmalarındaki bir çok hadisi kullanarak ve öğrencileri nahiv
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konularıyla ilgili peygamber (sav) hadislerinden oluşan ders metinlerine
yönlendirerek bu yöntemi uygulama devam etti. Bu konuda İmam
Muhammed bin Saud İslam Üniversitesi Arap ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Dekanlığına iki proje sundu . Biri; “Araplığının sünneti
müekkedesi fasih Arapçanın öğretimini gerektirir.” Bu projeyi dekanlık
kabul etti ve fakültedeki tüm hocalrın uygulamasına karar verdi.
İkincisi; “Dilbilgisi çalışmalarında rivayet zinciri sağlam olan
hadisleri derleyen bir kitap yayınlamak üzere hadis ve dilbilgisi
bilginlerinden olşan bir komitesi oluşturmak.” Bu projenin uygulanması
ile hem el-Sıhah ve es-Sünen kitaplarında rivayet edilen sağlam
hadislerin seçilmesiyle lafız ve mana olarak hem peygammber
hadislerinin öğretimi hem de sarf, nahiv ve irap konularının öğretimi
sağlanamış olacaktır. Bu amacını " " ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺸﮭﺎد اﻟﻨﺤﻮي ﺑﺎﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ
(Arapça Nahiv Kurallarının Hadisi Şerifler ile İstişhad Tarihi) isimli
kitabını yayınlarak gerçekleştirmiştir.
Celaleyn Tefsirini” yazma nüshasına ve orijinal kaynaklara
dayanarak tahkik etti. On yıllık hassas bir çalışmadan sonra iki seviyeli
bir çalışma ortaya çıkardı. Birincisi genel okuyucu için tahkik, şerh,
esbabı nüzül, ve israiliyatın düzenlemesi gibi kolay seviyededir. İkincisi
ise araştırma ve tahkik çalışanlar için okuma, dil, sarf, nahiv, tarih ve
belaği meseleleri içeren kapsamlı seviyededir .
Son çalışmalarından biri olarak, “et-Tefsiru’l-vâfî li’n-nâşi’
çalışmasını yayınladı. Bu çalışmasında kelime ve terkiplerin ayetlerdeki
geçtiği yere göre tafsilatlı açıklamasını ve sonrasında ayetlerin tefsirini
yapmıştır.
Halihazırda “el-İ’rabu’l-menhecî lil-Kurâ’ni’l-Kerim: Suretâ elfatiha ve’l-bakara numuzecen” adlı eseri üzerinde çalışmaktadır.
Fahrettin Kabave Nahiv uygulaması alanında ilmi metot kullanarak
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hazırlayacağı kitabının bu alanda çalışma yapanlar için kıymetli bir
model oluşturmasını hedeflemektedir.
İslam Kültürünün Canlanması ve Gelişmesi Hakkındaki
Görüşleri:
İslam dünyasındaki gerilemenin ve yaşanan kültürel sorunların
temelinde islamdan uzaklaşmanın, İslam dininin kurallarının hayata
hakkıyla geçirilememesinin ve Arap dilinin ve onun engin kültüründen
gerektiği gibi yararlanılamamasın bulunduğunu düşünen Fahrettin
Kabave’nin Arap ve islam dünyasının yeniden parlak devirlerine
ulaşması için yapılması gerekenleri şöyle sıralamaktadır:
1-Basın ve sosyal medya, eğitim, öğretim alanları ile dini ve askeri
rehberlik çalışmalarındaki üslup ve yöntemlerin Arap kültürüne uygun
hale getirilmesi ,
2-Arapça islami bilimsel
canlandırılması ve geliştirmesi,

birikimle

ilgili

araştırmaların

3-İthal edilen yabancı yöntemlerin yerine Arap kültürüne has olan
tahkik ilminin canlandırılması,
4-Tüm merhaleleri kapsayan bir “Arap İlim Tarihi”nin yazılması,
5-Düşünce dilinin Arapçalaşmasını yeniden sağlamak ve yeni bir
Arap İslam medeniyeti kurmaya başlayabilmek için eğitimin tüm
aşamalarında pratik dilbilgisi ve bilimsel dilbilgisi arasındaki ayrımı tam
olarak yapmak.
Fahrettin Kabave’nin Makale Çalışmaları :
Arap edebiyatı, dili, nahvi ve edebi tenkit alanında kaleme
aldğı makaleleri şu dergilerde yayınlanmıştır:
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، ( ﻣﺠﻤــﻊ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ﺑﺪﻣﺸــﻖŞam Arap Dili Akademisi), اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ
(Arabiye), ( اﻟﻌﺮﺑـﻲArabî), ( اﻟﺨﻔﺠـﻲal-Hafacî), ( اﻟﻤﻌﻠـﻢ اﻟﻌﺮﺑـﻲArapça
öğretmeni), ( ﺑﺤﻮث ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐHalep Üniversitesi Araştırmaları), اﻟﻔﻜﺮ
( اﻟﻌﺮﺑ ـﻲArap Düşüncesi), ( اﻟﻤﻨﺘ ـﺪىForum), ( اﻟﺠﺎﻣﻌ ـﺔ اﻹﺳ ـﻼﻣﯿﺔİslam
Üniversitesi), ( ﻛﻠﯿـــﺔ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻹﺳـــﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿـــﺔİslam ve Arap
Araştırmaları Fakültesi), ( اﻵداب ﺑﻘﺴـﻨﻄﯿﻨﺔKonstantin Sanatları), اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ
( اﻹﺳـﻼﻣﯿﺔİslam Kültürü), ( ﻋـﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘـﺐKitap Dünyası), ( اﻷﺣﻤﺪﯾـﺔelAhmediye).
Fahrettin
Konferanslar:

Kabave’nin

Katıldığı

Sempozyum

ve

Dilbilgisi ve Sarf Sempozyumu ()ﻧـﺪوة اﻟﻨﺤـﻮ واﻟﺼـﺮف, Nasır
el-Din el-Esad’e itaf edilen kolay şeçkiler )ﻗﻄﻮف داﻧﯿـﺔ ﻣﮭـﺪاة إﻟـﻰ ﻧﺎﺻـﺮ
(اﻟﺪﯾﻦ اﻷﺳـﺪ, Küreselleşme Sorunları Karşısında Arap Dili Konferansı
()ﻣـــﺆﺗﻤﺮ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿـــﺔ أﻣـــﺎم ﺗﺤـــﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤـــﺔ, Abu Ala'a Al-Maari
Sempozyumu
()ﻧـﺪوة أﺑـﻲ اﻟﻌـﻼء اﻟﻤﻌـﺮي, ve Dilbilgisi Öğretimi
Kolaylaştırma Konferansı ()ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻨﺤﻮ
Bunların dışında Arap ülkelerinde birçok konferansa
katılmıştır. Ayrıca çeşitli gazetelerde Arap Edebiyatı, Sarf ve Nahiv
ilimlerini konu alan pek yazısı yayınlanmıştır.
Fahretin Kabave’nin Akademik Çalışmaları:
اﻷﺟﺰاء ﻣﻜﺎن

اﳌﺆﻟﻒ

اﻟﻜﺘﺎب
رﳜﻬﺎÃاﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و

1423  دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ2 ط

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي

ﺷﺮح اﺧﺘﻴﺎرات اﳌﻔﻀﻞ

1997  دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ2 ط

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﱪﻳﺰي ﰲ ﺷﺮوﺣﻪ واﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻀﻠﻴﺎت
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اﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ﰲ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ) ·ﳌﺸﺎرﻛﺔ (

اﳌﺮادي

ط  4دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 2008

ﺷﻌﺮ اﻷﺧﻄﻞ

اﻟﺴﻜﺮي

ط  3دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1996

ﺷﺮح اﳌﻠﻮﻛﻲ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ

اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ

ط  3دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 2006

ﻛﺘﺎب اﻷﻟﻔﺎظ

اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺒﲑوت 1998

ﻛﺘﺎب اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ

اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ

ط  5دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 2009

أﺑﻮاب وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻹﻧﺼﺎف

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  2دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 2001

ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺤﻮي ـ ﻣﻨﻬﺞ وﳕﻮذج

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  2دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 2008

إﻋﺮاب اﳉﻤﻞ وأﺷﺒﺎﻩ اﳉﻤﻞ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  12دار اﻟﻘﻠﻢ ﲝﻠﺐ 2007

اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻋﺮوﺑﺔ اﻟﻠﺴﺎن

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  2دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 2009

اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻟﺮوض واﻟﻘﻮاﰲ ) ·ﳌﺸﺎرﻛﺔ (

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي

ط  15دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 2006

اﻟﻘﺴﻄﺎس ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض

اﻟﺰﳐﺸﺮي

ط  3دار ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ 2008

ﺗﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1999

وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ
Òﺬﻳﺐ إﺻﻼح اﳌﻨﻄﻖ

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي

ط  2ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺒﲑوت 1999

ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﲰﺎء واﻷﻓﻌﺎل

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ﺑﺒﲑوت  1998ط 3ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎر

اﳌﻮرد اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻜﺒﲑ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  9دار ﻃﻼس ﺑﺪﻣﺸﻖ 2008

اﳌﻤﺘﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ

اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر

ط  6ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺒﲑوت 1996
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اﳌﻮرد اﻟﻨﺤﻮي

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  12دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 2009

ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻨﺪل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺎرس

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  2دار اﻟﻔﻜﺮد ﲟﺸﻖ 1994

دﻳﻮان ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻨﺪل ﻋﻦ اﻷﺻﻤﻌﻲ

اﻷﺣﻮل

ط  2دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت

واﻟﺸﻴﺒﺎﱐ
ﺷﺮح ﻣﻘﺼﻮرة اﺑﻦ درﻳﺪ

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي

ط  2ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺒﲑوت 1994

ﻧﺼﻮص ﳓﻮﻳﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  2دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1999

ﻛﺘﺎب اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﻦ اﳌﻔﻀﻠﻴﺎت واﻷﺻﻤﻌﻴﺎت

اﻷﺧﻔﺶ اﻷﺻﻐﺮ

ط  3دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1999

ﺷﺮح ﺷﻌﺮ زﻫﲑ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻰ

ﺛﻌﻠﺐ

ط  3دار ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ 2008

اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  2دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 2000

ﺷﺮح اﳌﻌﻠﻘﺎت اﻟﻌﺸﺮ

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي

ط 11دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 2006

ﺷﻌﺮ زﻫﲑ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻰ

اﻷﻋﻠﻢ اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي

ط  4دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 2002

اﻷﺧﻄﻞ اﻟﻜﺒﲑ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  3ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ˆﺷﺮون 2009

اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﺷﺮح ﺳﻘﻂ اﻟﺰﻧﺪ وﺿﻮﺋﻪ

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي

دار اﻟﻘﻠﻢ ﲝﻠﺐ 2000

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻔﺮد

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار ﻟﻮﻧﻐﻤﺎن ·ﻟﻘﺎﻫﺮة 2001

ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻋﺮاب

ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺎﻓﻴﺠﻲْ◌

ط  4دار ﻃﻼس ﺑﺪﻣﺸﻖ 1996

ﻣﱪز اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ

اﻟﺮﲰﻮﻛﻲ

ط  2دار ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ 2008

eﺎﻳﺔ اﻹﳚﺎز ﰲ دراﻳﺔ اﻹﻋﺠﺎز ) ﻣﺮاﺟﻌﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﺑﻦ اﻟﺮازي

دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ﺑﺒﲑوت1985
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ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ (
دﻳﻮان ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ ) ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ (

اﻷﻋﻠﻢ اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي

ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1395

دﻳﻮان ﻋﻠﻘﻤﺔ اﻟﻔﺤﻞ ) ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ (

اﻷﻋﻠﻢ اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي

دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﲝﻠﺐ1389

دﻟﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ) ﻣﺮاﺟﻌﺔ

وﻟﻴﺪ ﺳﺮاج

ﻣﺮﻛﺰ إﻳﻜﺎردﻩ ﲝﻠﺐ 1989

ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ (
ﺑﻮادر ﺷﺮح اﻟﺸﻌﺮ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1395

اﳌﻮرد اﻟﻜﺒﲑ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

أدب اﳊﻮزة ﺑﺘﻬﺮان 1398

ﻛﺘﺎب اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ

اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ

أدب اﳊﻮزة ﺑﺘﻬﺮان 1410

ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ اﳌﻴﺴﺮ

اﳉﻼﻻن

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺒﲑوت 1424

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮي ـ أﺻﻮﻟﻪ وأدﻟﺘﻪ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار ﻟﻮﳒﻤﺎن ·ﻟﻘﺎﻫﺮة 1422

وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺼﺪر ﰲ اﻻﺷﺘﻘﺎق واﻹﻋﺮاب

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﻟﻘﻠﻢ ﲝﻠﺐ 1428

إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1424

ﻗﺮاءة ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﱰاث ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1424

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﻣﻨﺎﻫﺞ وﳕﺎذج
ﰲ ﻣﻮﻛﺐ اﻟﻨﻮر ) إﺷﺮاف وﻣﺮاﺟﻌﺔ (

ﻓﺎﻃﻤﺔ ﳏﻤﺪ ﺷﻨﻮن

دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ  1418ـ 1423

رﺳﺎﺋﻞ وﻣﺸﺮوﻋﺎت ) إﺷﺮاف ﻋﻠﻤﻲ (

ﻟﻄﻼب اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺳﻮرﻳﺔ واﳌﻐﺮب واﻟﻘﺼﻴﻢ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ اﻷدب واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ )

ﻟﺰﻣﻼء ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت

ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ (
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ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺤﻮي وﻧﻈﺮﻳﺔُ اﻻﻗﺘﻀﺎء

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

وﻻﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ  :ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ط  2دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1430

ط 2دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1426

واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﺮوﺑﺔ اﻟﻠﺴﺎن
اﺑﻦ أﰊ ﲨﺮة

Ûﺠﺔ اﻟﻨﻔﻮس وﻏﺎﻳﺘﻴﻬﺎ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳍﺎ وﻣﺎ

دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ﺑﺒﲑوت1420

ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ (
إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ) أﻗﺮاص ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1424

ﻟﻠﻜﺒﺘﺎر (
Òﺬﻳﺐ اﻷﻟﻔﺎظ

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺒﲑوت 1424

اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻊ اﻹﻋﺮاب

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﻮﳒﻤﺎن ·ﻟﻘﺎﻫﺮة 1429

اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪ
إﺻﻼح اﳌﻨﻄﻖ

اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺒﲑوت 1427

ﺷﺮح اﻷﻟﻔﻴﺔ

اﳌﺮادي

ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ﺑﺒﲑوت 1428

Ãرﻳﺦ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﻨﺤﻮي ·ﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1425

ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1426

ﺷﺮح ·ﻧﺖ ﺳﻌﺎد

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1427

ﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1427

اﻟﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ وﳕﻮذﺟﺎن

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﻟﻘﻠﻢ ﲝﻠﺐ 1428

·ﻟﺘﱪﻳﺰي وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﻓﺘﺎوى ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة
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دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1428

إﺣﻴﺎء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻧﺸﻮء

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1428

اﻟﻠﻐﺎت وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﳕﻮذًﺟﺎ
ﺷﺮح اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻄﻮال

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي

دار ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1430

اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﳌﺸﱰك

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1430

ﺟﺬور اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮي ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1428

اﻟُﻘﺪَﻣﻰ
ﺷﺮح اﳌﻘﺼﻮرﺗﲔ

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1428

ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﲝﻠﺐ 1428

ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1428

ﻓﺮاﺋﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟَﻌﻠَﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻷزﻫﺮﻳﺔ

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻠﱯ

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1428

أدب اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺑﲔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﳋﻴﺎل

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1430

أﻳﻦ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1430

اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﻮء اﻟﻠﻐﺎت وﺗﻄﻮرﻫﺎ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1430

ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1430

اﻟﻨﺤﻮي
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﰲ ﻣﻴﺰان اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1430

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎزي وﺻﺪى اﻟﻮﺣﻲ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1429

واﻟﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ
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اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮاﰲ اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ا†ﻴﺪ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1430

اﻹﻋﺮاب اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1430

ﻗﺮاءة اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺪﻣﺸﻖ 1430

Ãرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ

ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ1330

أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﱰﺑﻮي وﻧﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﰲ أورﺑﺔ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1430

ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﱰﺑﻮي ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻋﺎم

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة

دار اﳌﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1430

اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة
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دار اﳌﺘﻘﻰ ﲝﻠﺐ 1430

GÖÇ VE SÜRGÜN DOLU KISA BİR HAYAT: SURİYELİ ŞAİR
VE YAZAR EDİP İSHAK
Ömer İSHAKOĞLU*
Öz: Şam’da 21 Ocak 1856 yılında doğan gazeteci, yazar, şair ve hatip
Edip İshak, aslen Ermeni bir aileye mensuptur. İlk eğitimini Katolik okulunda
almış, ancak ailesinin çektiği geçim sıkıntısı nedeniyle daha sonra okuldan
ayrılarak gümrük idaresinde çalışmaya başlamıştır. Babasının Beyrut’taki
görevi dolayısıyla yanına giderek postanedeki işinde kendisine yardımcı olmuş
ve bu dönemde birçok edebiyatçı ile tanışma şansı bulmuştur. Daha sonra
yazarlığa olan hevesi dolayısıyla işinden ayrılmış ve çeşitli gazetelerde
çalışmaya başlamıştır. Ayrıca Selim el-Bustani başkanlığında kurulan edebi
cemiyete katılan Edip İshak, burada çeşitli hutbe ve kasideler okumuş, edebi
konferanslar da vermiştir. Bir süre hayatına böyle devam eden Edip İshak,
arkadaşı Selim en-Nakkaş’tan gelen teklif üzerine onunla birlikte Mısır’ın
İskenderiye şehrine gitmiş, burada eser vermeye ve gazeteciliğe devam etmiştir.
İshak’ın ele aldığı konular siyasileri ve bölgedeki sömürgeci İngilizleri zamanla
rahatsız etmeye başlamış ve fikirlerini daha özgürce dile getireceği Fransa’nın
başkenti Paris’e iltica etmiştir. Burada gazetesini yeniden neşretmeye başlayan
Edip İshak, Fransız yazarlarla bir araya gelerek dil ve edebiyat konusundaki
bilgisini geliştirme fırsatı bulmuş, çeşitli Fransız gazetelerinde Doğu hakkında
makaleler kaleme almıştır. Bu tebliğde, göç ve sürgünlerle dolu kısa ömrüne
çok şeyler sığdıran Edip İshak’ın şahsiyetine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Erken
yaşta şiir yazmaya başlayan, Fransızca ve Türkçe öğrenen, dile olan yatkınlığı
sayesinde hitabet sanatında da öne çıkan bu yazar ve şair, ardında birçok eser
bırakmıştır.
Anahtar Kelimeler: Edip İshak, Göç, Edebiyat, Basın.

*

Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
(omer.ishakoglu@istanbul.edu.tr)
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A SHORT LIFE FULL OG MIGRATION AND EXILE:
SYRIAN POET AND AUTHOR EDIP ISHAK
Abstact: Journalist, writer, poet and preacher Edip İshak was born in
Damascus on January 21, 1856 and originally belongs to an Armenian family.
He received his first education in Catholic school, but due to his family's
livelihood shortage, he left the school and started working at the customs
administration. Due to his father's work in Beirut, he went to the post office to
assist him in his work and had the chance to meet many writers during this
period. Later, he quit his job and started to work in various newspapers due to
his enthusiasm for writing. In addition, Edip İshak, who joined the literary
society founded under the presidency of Selim al-Bustani, read various sermons
and kasides and gave literary conferences. Edip İshak, who continued his life
like this for a while, went to Alexandria, Egypt with his friend Selim enNakkas, and continued to work there and to work as a journalist. The issues that
Isaac dealt with began to disturb the politicians and the colonial British in the
region and defected to Paris, the capital of France, where he expressed his ideas
more freely. Here, Edip İshak started to reissue his newspaper and came
together with French writers to develop his knowledge of language and
literature and wrote articles about the East in various French newspapers. In this
paper, it is tried to shed light on the personality of Edip İshak, who puts many
things into his short life full of immigration and exiles. This writer and poet,
who started writing poetry at an early age, learned French and Turkish and
became prominent in the art of rhetoric thanks to his predisposition to language,
left behind many works.
Keywords: Edip İshak, Migration, Literature, Press.

Hayatı
Şam’da 21 Ocak 1856 yılında doğan gazeteci, yazar, şair ve hatip
Edîb İshâk, aslen Ermeni bir aileye mensuptur1. İlk eğitimini Katolik
okulunda alarak burada Arapça ve Fransızca öğrenmiş, ancak ailesinin
çektiği geçim sıkıntısı nedeniyle daha sonra okuldan ayrılarak gümrük
1

Edhem el-Cundi, A‘lâmu’-edeb ve’l-fenn, 2 c., Dımaşk, 1954, C. II, s. 348.
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idaresinde çalışmaya başlamıştır2. Küçük yaştan itibaren şiire ilgi duyan
Edîb İshâk, boş zamanlarında da Türkçe öğrenmiştir3. Babasının
Beyrut’taki görevi dolayısıyla yanına giderek postanedeki işinde
kendisine yardımcı olmuş ve bu dönemde birçok edebiyatçı ile tanışma
şansı bulmuştur. Daha sonra kısa süreliğine Beyrut gümrük idaresinde
çalışan Edîb İshâk, yazarlığa olan hevesi dolayısıyla bu işinden ayrılmış
ve on yedi yaşında Semerâtu’l-funûn, ardından et-Tekaddum gazetesinde
çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde edebiyatçıların toplantılarına
katılarak şiirler kaleme almaya başlayan, ayrıca yoğun bir okuma
faaliyetine giren Edîb İshâk, ilk kitabı Nuzhetu’l-ahdâk fî mesâri‘i’l‘uşşâk ile yavaş yavaş tanınmaya başlamış ve bu eserinde kullandığı yeni
üslup dolayısıyla birçok Suriye ve Mısırlı yazar tarafından taklit
edilmiştir4.
Daha sonra Selîm el-Bustânî başkanlığında kurulan “Zehratu’lâdâb” cemiyetine katılan Edîb İshâk, burada çeşitli hutbe ve kasideler
okumuş, ayrıca edebi konferanslar da vermiştir. Gelen teklif üzerine
Selîm Şehhade ve arkadaşı Selîm el-Hûrî’nin çıkarmakta oldukları
Âsâru’l-edhâr5 adlı ansiklopedik kitabın yazarları arasına katılmış ve bu
eserin ilk üç cildinde, yirmi yaşındaki bir genç için erken sayılabilecek
seviyede ilmi maddeler yazmıştır 6.
Bir süre hayatına böyle devam eden Edîb İshâk, arkadaşı Selîm
en-Nakkâş’tan gelen teklif üzerine onunla birlikte Mısır’ın İskenderiye
şehrine gitmiştir. Burada daha önce Beyrut’ta tercüme etmiş olduğu
Andromak adlı eserini tekrar gözden geçirmiş ve yeni şiirleriyle
zenginleştirmiştir. Ayrıca Şarlman isimli eseri de Arapçaya kazandırmış,
2

Filib Dî Tarrâzî, Târîhu’s-sahâfeti’l-Arabiyye, 4 c., el-Matba‘atu’l-edebiyye, Beyrût, 1913, C.
II, s. 106.
3 Mârûn Abbûd, Edib İshak’ın ed-Durer adlı kitabının mukaddimesi, Dâr Mârûn Abbûd, Beyrût,
1975, s. 7.
4 Dî Tarrâzî, a.g.e., C. II, s. 106.
5 Tarihi ve coğrafi bilgiler içeren bu eserin ilk cildi 1875 yılında yayınlanmış ve türünde ilk eser
olması sebebiyle Sultan Abdülaziz tarafından 250 Osmanlı lirası mükâfatla ödüllendirilmiştir.
Yazarlarından Selîm el-Hûrî’nin kısa süre sonra vefat etmesi üzerine, arkadaşı Selîm Şehhâde
bu ansiklopedik eserin yazımına tek başına devam ederek altıncı cilde kadar ulaşmış, ancak
büyük boydaki yaklaşık bin sayfalık bu eser “b” maddesinden sonra yarıda kalmıştır (ayrıntılı
bilgi için bkz.; Dî Tarrâzî, a.g.e., C. I, s. 131-132, 134).
6 Dî Tarrâzî, a.g.e., C. II, s. 106.
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bunun yanı sıra Garâ’ibu’l-ittifâk7 adlı bir roman da kaleme almıştır. Bu
üç eser de İskenderiye’de sahneye konulmuş ve halkın büyük beğenisini
kazanarak yazara büyük şöhret kazandırmıştır8. Daha sonra Kahire’ye
geçen Edîb İshâk, burada Cemâleddîn el-Afğânî9 ile tanışmış ve onun
ders halkasına katılmıştır. Onun reformist fikirlerinden çok çabuk
etkilenerek 1877 yılında “Mısır” gazetesini kurmuş ve bu fikirleri ateşli
bir şekilde dile getirmiştir. Bu gazetenin idaresini daha sonra
İskenderiye’ye taşıyarak arkadaşı Selîm en-Nakkâş ile birlikte et-Ticâra
adlı günlük bir gazete kurmuş, önceki gazetesi Mısır’ı ise haftalık
çıkarmaya devam etmiştir10. Bu iki gazete, halkın ve aydınların çeşitli
konularda uyanışına sebep olmuş ve kullandığı yazı üslubu ile makale
yazarlığında çığır açmıştır11.
Ele aldığı konularla siyasileri ve bölgedeki sömürgeci İngilizleri
zamanla rahatsız etmeye başlayan bu gazeteler bir süre sonra kapatılmış
ve fikirlerini daha özgürce dile getirmek isteyen Edîb İshâk, İngiltere ile
çıkar çatışmasında olan Fransa’nın başkenti Paris’e iltica etmiştir (1880).
Burada “Mısır” gazetesini yeniden neşretmeye başlayan Edîb İshâk,
Fransız yazarlarla bir araya gelerek dil ve edebiyat konusundaki bilgisini
geliştirme fırsatı bulmuş, çeşitli Fransız gazetelerinde Doğu hakkında
makaleler kaleme almış ve Teracim Mısr fî hâza’l-‘asr12 (:günümüz
Mısır yazarları) adlı kitabını tamamlamıştır. Bu arada İskenderiye’de
bozulmaya başlayan sağlığı, Paris’in soğuk havasıyla birlikte kötüye
gitmiş ve şiddetli bir göğüs hastalığına kapılmıştır. Paris’te dokuz ay
kaldıktan sonra Beyrut’a dönerek bir süre “et-Takaddum” gazetesinin
yazı işlerini yürütmüştür. Mısır’daki siyasi ortamın biraz rahatlaması
neticesinde tekrar Kahire’ye dönmüş ve Ma‘ârif Divanı yazı ve tercüme
bürosunda kalem müdürlüğü görevini üstlenmiş, ayrıca hükümetin izin
vermesi neticesinde Mısır gazetesinin neşrine kaldığı yerden devam
7

Bu eser, ölümünün ardından kaybolan eserler arasındadır.
Semîr Ebû Hamdân, Edib İshâk, Dâru’l-kitâbi’l-‘âlemî, Beyrût, 1994, s. 17-18.
9 Cemâleddîn Muhammed b. Safder el-Afğânî (1838-1897) İslâmî uyanışı etkileyen XIX. yüzyıl
fikir ve siyaset adamlarındandır. Hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Hayreddin Karaman,
“Cemâleddîn Efganî” DİA, C. X, s. 456-466.
10 Dî Tarrâzî, a.g.e., C. II, s. 107.
11 Ebû Hamdân, a.g.e., s. 20.
12 Bu eseri de diğer birçok eseri gibi kaybolmuştur.
8
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etmiştir. Hastalığı için doktorların Mısır’ın havasını tavsiye etmeleri
üzerine burada kalmayı tercih eden Edîb İshâk, bir süre sonra ağırlaşınca
tavsiye üzerine Beyrut’a ailesinin yanına geri dönmüş ve otuz gün sonra
12 Haziran 1885 yılında 29 yaşında vefat etmiştir 13.
Edîb İshâk’ın ömrü kısa olmasına rağmen çok hareketli ve dolu
dolu geçmiştir. On yaşında şiir yazmaya başlamış, Fransızca ve Türkçe
öğrenmiş ve dile olan yatkınlığı sayesinde hitabet sanatında öne
çıkmıştır. Hitabet kabiliyeti hakkında Corcî Zeydân şöyle der 14:
“O, hitabeti ve güçlü kalemiyle şöhret olmuştur.
Konuştuğu zaman çağlayanlar gibi coşar, kelimeler birbirinin
ardı sıra akar ve coşkusundan minberler sallanırdı.
Yazılarında ise büyüleyici bir üslup kullanır, belagati ve
fesahatiyle diğer yazarlara örnek olurdu.”
Edîb İshâk, hocası Cemâleddîn el-Afğânî gibi Osmanlıcılık
fikrini savunmuş ve Batı’nın sömürüsüne karşı Arapları Osmanlı
etrafında birleşmeye çağırmıştır. Osmanlı Devleti’nin bazı konularda
hatalarının olduğunu kabul etmiş, ancak birçok dış cephe varken bir de
içeride devlete karşı iç cephelerin açılmasını tasvip etmeyerek, yapıcı
olmayı, karışıklıklara ve bölücü hareketlere girişilmemesini yazılarında
ve yaptığı haberlerde dile getirmiştir15.
Eserleri
Edîb İshâk’ın eserleri -kaybolanlarının dışında- kardeşi Avnî
İshak tarafından ed-Dürer (:inciler) adıyla bir kitapta toplanmıştır. Bu
kitabın 1905 yılında Mısır’da yapılan baskısında; Andromak adlı tiyatro
eseri, müellifin kısa hayat hikâyesi, vefatından sonra kendisi hakkında
yazılanlar ile şiirleri ve yazılarından seçmeler yer almaktadır. Bu kitabın
Dâr Mârûn Abbûd tarafından Beyrut’ta 1975 yılında yapılan diğer bir
baskısında; müellifin hayatını ve edebi kişiliğini değerlendiren Marûn
Abbûd’un bir mukaddimesi ile yazarın değişik konularda kaleme aldığı
13

Di Tarrâzî, a.g.e., C. II, s. 107-108.
Corcî Zeydân, Terâcimu meşâhiri’ş-şark fi’l-karni’t-tasi‘a ‘aşar, 2 c., Dâr Mektebeti’lhayat, Beyrût, C. II, s. 99.
15 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ebû Hamdân, a.g.e., s. 43-55.
14
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yazılar yer almaktadır. Bu yazılarda siyasi, sosyal ve edebi konular ele
alınmıştır. Secili bir üslup kullanan Edîb İshâk, ele aldığı konularla ilgili
gerek eski Arap şiirinden gerekse kendi şiirlerinden örneklerle yazılarını
süslemiştir. Onun en-Nidâ’u’l-mesmû‛ (:duyulan çağrı) adlı yazısından
yapacağımız alıntı buna örnektir 16:
“… Zamanı yermeyin, çünkü başınıza ne geliyorsa
görevinizi ihmalden geliyor. Ekin ekmeyen nasıl onu biçecek,
gayretli olmayan nasıl amacına ulaşacak, çabalamayan nasıl
rahata erecek, çalışmayanın rızkı nasıl devam edecek,
münafıkların hükmüne boyun eğdiğiniz sürece, nasıl olup ta
alçalmayacaksınız ve vatanınız elden gitmeyecek.”
ِ ع اﻟْﻌُ ْﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ ِﰲ ﻃَﻠَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ﺐ اﻟُْﻤ َﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎِل
َ َأ
َ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ
َ

ﺐ اﻟْ ُﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَﲎ ِﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْﻦ َﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِْﲑ َﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّﺪ
َ َوَﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْﻦ ﻃَﻠَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

Çalışmadan

Koşar durur olmazların peşinden

kazanmak

isteyen

Beyiti ile yazısını tamamlar. Türkçeye olan merakı, şiir
tercümeleri yapmasını sağlamıştır. Bunlar arasında Kamil Paşa’nın,
Sultan Abdülazîz’in öldürülmesi üzerine yazdığı mersiyenin tercümesi
yer alır. Bu mersiyenin ilk beyti şöyledir17:
اﻳﻠﻤﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠﺮ ﺣﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮة ﻋﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ اﻟﻌﺰﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺰ ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﱐ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬﻴﺪ

ﻣﻼﻋـ ـ ـ ـﲔ ﻳﺰﻳـ ـ ـ ـﺪ

دﻳـ ـ ـ ـﻦ ودوﻟـ ـ ـ ـﺖ ﺧـ ـ ـ ـﺎﺋﲏ ﺑـ ـ ـ ـﺮ ﻗـ ـ ـ ـﺎچ

Tercümesi:
َﺧﺎﻧـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔٌ ﻟِﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّﺪﻳِﻦ َوﻟِﻠﱠﺪْوﻟَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِﺔ ِﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْﻦ ﻗَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْﻮِم ﻳَِﺰﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٍﺪ

ﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﻓَـ ُﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَﻮ َﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِﻬﻴُﺪ
َ َﻗَـﺘَـﻠُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا َﻋْﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَﺪ اﻟَْﻌِﺰﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِﺰ اﻟُْﻤْﺮﺗ

16
17

Edib İshak, ed-Durer, Dâr Mârûn Abbûd, Beyrût, 1975, s. 98.
Bu mersiyenin diğer beyitlerinin tercümesi için bkz.: Edîb İshâk, ed-Durer, Mısır, 1905, s. 83.
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Edîb İshâk’ın, edebiyatçıların dilinde dolaşan şu beyitleri de
meşhurdur:
ﻚ
َ ﻚ َوﻟَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ ُﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱡﻞ َﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﺗَـْﻨﻈـُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُﺮﻩُ ِﻣْﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

َـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎÛِ ٌإِﱠﳕَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻟْ َﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْﺮأَةُ ِﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْﺮآة

ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠَْﺤﺘَـَﻬﺎ ﻓَ ِﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَﻲ َﻣﻠَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ
ْ ََوإَِذا أ

َﺎÒَﻓَ ِﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَﻲ َﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْﻴﻄَﺎٌن إَِذا أَﻓْ َﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْﺪ

Kadın ancak bir aynadır bakılan

Onda gördüğün her şey senindir inan

Şeytan olur kötü davranırsan

Melekleşir ona iyi davrandığın her an

Edîb İshâk, şiirlerinden çok yazılarıyla şöhret olmuştur. Harîrî’nin
Makâmât’ında kullandığı üsluba modern dönemde ilk önce Nâsîf elYazicî ve daha sonra Edîb İshâk yaklaşmıştır. Yazıları şiir gibi akıcı ve
ahenklidir. Onun özgürlüğü seven yapısı, vezin ve kafiyelerin
kısıtlamaları altında duyguların dile getirildiği bir tür olan şiirden çok,
daha serbest hareket etmeyi sağlayan düz yazıyı tercih etmesini
sağlamıştır. Ayrıca edebiyat tarihçilerinin, Osmanlı dönemi Arap
edebiyatını inhitât (:gerileme) dönemi olarak itham ettikleri bir dönemde,
Edîb İshâk gibi Arapçaya ve diğer dillere hâkim bir yazarın çıkmış
olması, bu ithamların yersiz olduğunu göstermektedir.
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GÖÇ SONRASINDA ÇOK DİLLİ EDEBİ VE KÜLTÜREL
FAALİYETLER: İŞRAK GAZETESİ ÖRNEĞİ
Osman Düzgün*
Öz: Farklı dilleri ve kültürleri temsil eden bireylerin göç sonrasında,
kendi kimlikleriyle içinde bulundukları topluma katılma sürecinde dil, kültür ve
edebiyat alanında çeşitli faaliyetler yaparak öz kimliklerini koruma ve bununla
birlikte kendilerinden farklı dil ve kültürü temsil eden toplumla kültürel ilişkiler
kurma ve bu ilişkiyi geliştirme arzularını mümkün olan her fırsatta sürdürmeye
çalıştıkları yaşamsal bir gerçekliktir. Suriye’den Türkiye’ye yaşanan büyük
göçün sonuçları arasında bu türden bir gerçekliğe işaret eden bulgulara ulaşmak
mümkündür. Nitekim, Suriyeli Araplar da yaptıkları kültürel etkinlikler ve
faaliyetlerle bu dinamiği koruma eğiliminde olduklarını pek çok platformda
göstermişlerdir. Bunun en belirgin örneği, 2015 yılından beri ülkemizde Arapça,
Türkçe ve Kürtçe olarak yayımlanan ve Gaziantep’ten dünyanın 60 ülkesine
dağıtılan İşrak Gazetesi olmuştur. Bugün itibariyle 91. Sayıya ulaşan gazetenin
yayın ve editör kurulunda, Türkiye ve Suriye’den birçok gazeteci, yazar, şair,
aydın, kanaat önderi ve akademisyen yer almaktadır. Gazetenin yayınlarını
incelediğimiz bu çalışmada, göç sonrasında Türkiye’deki çok dilli ve kültürlü
yaşamın genel özellikleri hakkında önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bu çalışmada,
çok dilli edebi ve kültürel faaliyetler temelinde, özellikle gazetenin kültür
bölümünde yer alan yazılar değerlendirilecek ve sonuç gözlemlerine yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Medya, Kültürel Faaliyetler, İşrak Gazetesi
MULTILINGUAL LITERARY AND CULTURAL ACTIVITIES
AFTER MIGRATION: ISHRAQ NEWSPAPER AS AN EXAMPLE
Abstract: After immigration, it is a vital reality that individuals
representing different languages and cultures desire to protect their own
identities by performing various activities in the field of language, culture and
literature in the process of joining the society in which they live with their own
identities; establish and develop cultural relations with the society representing
*

Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu
Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,
(duzgunosman@gmail.com)
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different language and culture, try to maintain at every opportunity. It’s
possible to reach some findings pointing to this kind of reality among the results
of the great migration from Syria to Turkey. As a matter of fact, the Syrian
Arabs have also shown on many platforms that they tend to maintain this
dynamic through their cultural activities and activities. The most prominent
example of this is Ishraq Newspaper, which has been published in Arabic,
Turkish and Kurdish in our country since 2015 and distributed from Gaziantep
city of Turkey to 60 countries of the world. As of today, we see many Arab
journalists, poets, intellectuals, opinion leaders and academics from Turkey and
Syria work at the editorial board of the newspaper reaching 91 issues published.
This study which we examined the issues of the newspaper yielded significant
findings about the general characteristics of the multilingual and multicultural
life in Turkey after migration. In this study, on the basis of multilingual literary
and cultural activities, especially the articles in the cultural section of the
newspaper will be evaluated and conclusions will be included.
Keywords: Migration, Media, Cultural Activities, Ishraq Newspaper

Giriş
Göç kişilerin yerleşmek amacıyla bir yerleşmeden diğerine gitmek
suretiyle gerçekleştirdikleri yer değiştirme hareketidir. Göçleri terk
edilen yerdeki itici sebepler ve (veya) gidilen yerdeki çekici sebepler
tetiklemektedir. Sosyal bir hareketlilik olgusu olan göç, tarihsel süreçte,
insanlık tarihi kadar eski olarak değerlendirilen önemli olaylardan biridir.
İnsanlar ilkçağlardan beri doğal afetler, din, fakirlik, savaşlar, çatışmalar
vb. nedenlerle bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalmışlardır.
Göçler, farklı fiziksel yapılara, din, kültür ve dillere sahip toplulukları
karşı karşıya getirir ve bu toplulukların bir arada yaşamalarına, böylelikle
etkileşim içine girmelerine de neden olmaktadır 18.
Cahiliye dönemindeki göçler, genelde daha uygun mekân bulma,
mevsim şartları veya savaşlar nedeniyle olmuştur. “klasik Arap şiirinin
ilk örnekleri, eski sevgilisinin hatırasını zikrettiği “nesîb” adı verilen
romantik bir başlangıç teşkil eden, kısa bir pasaj ile şiirine başlar. Burada
18

Bkz. Prof. Dr. Kemal H. Karpat, Etnik yapılanma ve Göçler (Osmanlı’dan Günümüze),
Timaş Yayınları, İstanbul, 2013, Giriş kısmı.

52

sevgilinin terk ettiği diyar, artakalan kalıntılar ve izlerden bahsedilir.
Bunu ilk defa şiirinde kullananın, İmru’u’l-Kays (545) olduğu söylenir.
Ondan sonra gelen şairlerin büyük bir kısmı bu hususta onu taklit
etmişlerdir.”19
Tunus ve Mısır’dan başlayan protestolar ve halk isyanlarının Mart
2011’de Suriye’ye sıçramasıyla birlikte yaşanan çatışmalar ve iç savaş
ortamı nedeniyle binlerce Suriyeli başka ülkelere göç etmek zorunda
kalmıştır. Sosyal bir hareketlilik olgusu olan göç, tarihsel süreçte,
insanlık tarihi kadar eski olarak değerlendirilen önemli olaylardan biridir.
İnsanlar ilkçağlardan beri doğal afetler, din, fakirlik, savaşlar, çatışmalar
vb. nedenlerle bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalmışlardır.
Türkiye’ye Suriyeli sığınmacı akını ilk olarak Nisan 2011 tarihinde
başlamıştır. Türkiye, sürenin uzaması ve sayının dramatik şekilde
artmasına rağmen Suriyelileri kabul etmeye devam etmiştir. Sürekli
büyüyen Suriyeli sığınmacı popülasyonu Türk toplumu ile hem sosyal
hayatın birçok alanında hem de kongre, seminer, sempozyum, söyleşi vb.
çeşitli kültürel etkinler kapsamında bir araya gelmektedir. Bu etkinlikler
bağlamında basın yayın alanında öne çıkan çok dilli kültürel faaliyetlere
bir örnek teşkil etmesi bakımından bu çalışmada İşrak Gazetesi ele
alınacaktır.
İşrak Gazetesi 2015 yılının sonlarında ilk sayısının baskısını
yaptırarak yayın hayatına başlamıştır. 15 Günde bir yayımlanmakta olan
gazetenin 92. sayısı yayımlanmıştır.
Kuruluş amacı Suriye meselesini merkeze alan, hâlihazırda Suriye
halkına karşı yürütülen dezenformasyonun önüne geçmek ve STK’ların
Suriye meselesine dair yapmış olduğu çalışmaları otaya koymaktır.
Temel amacı, Suriyelilerin kendi problemlerinin çözümünde kendi
görüş ve fikirlerini özgürce paylaşacakları bir ortam sağlamaktadır. Bu
gazetenin çıkmaya başladığı ilk andan itibaren yaklaşık 300’e yakın
farklı din ve etnik kökenden, farklı politik görüşten Suriyelinin bu çatı
altında yazılarıyla gazeteye destek verdiği söylenebilir.
Gazete, genel yayın yönetmeni, siyasi yayın yönetmeni, kültür
yayın yönetmeni ve kadın bölümü yayın yönetmeniyle birlikte gazete
19

Nurettin Ceviz, Kenan Demirayak, Nevzat H. Yanık, Yedi Askı Arap Edebiyatının
Harikaları, Ankara Okulu, Ankara, 2004. s. 25.
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genel koordinatörü ile yayın hayatına devam etmektedir. Aşağıdaki
bilgiler, İşrak gazetesinin kimlik bilgilerinden oluşmaktadır:
İşrak Gazetesinin
Kimlik Bilgileri
Gazete Adı: İşrak
İmtiyaz
Sahibi
ve
Müdürü: İdris Tekin / Mehmet
Fatih Eminoğlu
İlk
Yayın
Tarihi: 01.11.2015
Adres: Güneykent
Mahallesi 102230 sok. No:0/1
Şahinbey/Gaziantep
Yayın Aralığı: 15 günde
bir yayın
Yayın Yeri: İhlas yayın
dağıtım. İstanbul Matbaası
Mevcut Sayılar: 90 Sayı
Sayfa Sayısı: 24
Özellikleri: Genel olarak
sayfalar 3 ya da 4 sütundur.
Gazete
Arapça, Türkçe ve Kürtçe
olarak çıkarılmıştır.
İletişim
Adresi:
www.israkgazetesi.com,
israkgazetesi@gmail.com
Gazetenin
Yazarları:
Subhi
Dessûki
(Yayın
Yönetmeni), Ali Muhammed
Şerîf (Kültür Bölümü Başkanı),
Muhammed
Semir
Abras
(Yayın Müdürü), İlham Hakkı
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(Kadın Bölümü Başkanı), Fatih
Eminoğlu (Genel Koordinatör),
Eymen Ebû Hâşim, İbrahim
Karagül, Burhanettin Duran,
Ahmet Mazhar Saadu, Ömer
Faruk Kavuncu, Yasir elHüseyni, Ferec Beyrkadar,
Muhammed Süleyman Zâde,
Semira Bedrân, Ahmed Meşûl,
İbtisam Hamade, Selâm Halûm
vb. Türkiye ve Suriye’den
birçok gazeteci, yazar, şair,
aydın, kanaat önderi ve
akademisyenlerden
oluşmaktadır.
15 günlük, periyodik ve sosyokültürel bir gazete olan İşrak
Gazetesi Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere üç dilde
yayımlanmasının yanı sıra ücretsiz olarak Suriye ve Türkiye’de
dağıtıldığı nüshaları basıp dünya çapında 65 ülkede göç ve sığınmayla
alakadar kurum ve kuruluşlara göndermektedir.
İşrak Gazetesi Gaziantep merkezli Bülbülzade Vakfının
destekleriyle, Suriyeli entelektüel yetenekleri bir araya getirmek gibi
önemli bir rolü üstlenmiştir. Bu büyük kültürel projenin külfetini
yüklenmek konusunda gerekli teşviki sağlayan ''Minber Al-Sham''
örgütünün de doğrudan katkılarıyla, 2015 yılında yayın hayatına
başlamıştır.
Kuruluş amacını gazete, “Türkiye’nin Suriye konusunda yaptığı
çalışmaların ve üslendiği tarihi sorumluluğun dünya kamuoyuna doğru
bir şekilde anlatılabilmesi, gerçek haberlerin yapılması ve
enformasyonun sağlanması için Arapça ve Türkçe dillerinde bir gazete
çıkarılmalıdır” şeklinde açıklamaktadır. Bu bağlamda, kamuoyuna
kaynağından doğru bilgileri ulaştırmak gibi ayrı bir misyona da sahip
olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, devletimizin, sivil toplumun ve halkın
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el ele vererek yaptığı çalışmaların belgelenmesi, dağıtılan insani
yardımlar, eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler vb. yapılan
çalışmaların tarihi değeri olacak şekilde belgelendirilerek haberleşmesi
de bu amacı desteklen alt görevlerden oluşmaktadır.
İşrak Gazetesi göçe zorlanan Suriye halkının hafızasına, milli ve
kültürel kimliğine karşı tehlike arz etmeye başlayan istisnai şartların
tevdi ettiği kaçınılmaz gereksinime bir cevap olarak, iki kardeş ülke
Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkiler hususunda genişlemekte olan
uçurumu kapatmak ve yine iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin
artırılmasıyla toplumsal ve kültürel entegrasyonu öngörülen düzeye
getirmek amacıyla medya alanında çalışmalarına devam etmektedir.
Kültür bölümü müdürü, Ali Muhammed Şerîf ile yaptığımız
görüşmede, gazetenin yayın hedefleri arasında şu hususların olduğu ifade
edilmiştir:
- Türkiye ve Suriye halkı arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirme,
uygar ve insani bir şekilde birlikte yaşama bilincini, düşmanlık ve fitneyi
amaçlayan kandırma ve saptırma girişimlerine engel olan dik duruşunu
sağlamlaştırmak,
- Duyguları besleyen ve aklı canlandıran her türlü yazın, sanat ve
insani düşünce çeşidi vasıtasıyla çok kültürlülüğü Suriye toplumunun
tüm kademelerinde yaymak ve toplum içindeki sevgi ve barışın kök
salmasına katkı sağlamak,
- Köklü ve muteber gelenek ve göreneklerin üzerinde durmak ve
sözlü-yazılı mirasa ihtimam göstermek suretiyle Türkiye ve Suriye
kimlik bilincinin oluşmasına uygun zemin hazırlamak ve bu bilincin
gelişmesine dair kültürlerarası etkileşimi destekleyecek çeşitli
faaliyetlerde bulunmak,
- Beşeri ve ahlaki ilkelerle manevi değerleri güçlendirmek ve
vatana dönme hakkı, hürriyet, adalet, insanlık onuru, zulmün ve
diktatörlüğün reddi gibi temel hususları vurgulamak,
- Hayata karşı her alanıyla ve yönüyle farkındalık oluşturmak ve
aklı selimin gelişmesine katkı sağlamak,
- Her fırsatta toplumun ve ailenin kalkınmasında ve tesis
edilmesinde kadının önemini vurgulamak ve onun Suriye iç savaşı
boyunca devam eden ve siyasi iktisadi kültürel ve toplumsal alanda
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yıkılan temellerin yeniden imar edilmesi hususunda da kendini gösteren
etkisine ve merkezi rolüne ışık tutmak,
- Özellikle gençlerle ve çocuklarla ilgili olmak üzere Suriye
toplumunun her kesiminin fiziksel ruhsal ve eğitimle alakalı çok sayıda
sıkıntılarına ilişkin sorunlarını gündeme getirmek,
- Bu bölgenin ve dünyanın insanına iyilik ve barışı getirecek
huzurlu ve aydınlık bir geleceğin inşa edilmesi için, aynı coğrafyada aynı
derde ortak olan ve yine müşterek bir ruhun, medeniyetin ve kültürel
birikimin köklerinden beslenen Türkiyeli ve Suriyeli aydın ve düşünürler
arasında kültürel arası iletişim temelinde insani ve medeni bir diyalog
oluşturmaktır.
Bu hedeflerin gerçekleşmesiyle her iki toplumun kültürel arası
iletişimi üst düzeye çıkması beklenmekte ve bu sayede ortak
gerçekleştirecek olan birçok kültürel faaliyete zemin hazırlanması
öngörülmektedir.
Gazete ve İçeriği
24 sayfadan oluşan gazetenin ilk 10 sayfasında Türkiye ve
Ortadoğu Ülkelerinin gündemi, bölgesel ve siyasi konular, göç vb.
konular ele alınmaktadır. Bu bağlamda araştırma, makale ve köşe
yazılarına yer verilmektedir.
Çeşitli resmi ve yarı resmi Sivil Toplum Kuruluşları tarafından
gerçekleştirilen yardım faaliyetlere 20 ve kültürlerarası diyalog temelinde
gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin bilgiler 11-13. sayfalarda Türkçe ve
Arapça olarak sunulmaktadır. 14-17. sayfaların kültür bölümüne tahsis
edildiği görülmektedir. Bu bölümün editörlüğünü Ali Muhammed Şerif
yapmaktadır. Gazetenin kadın bölümünün editörlüğünü, Subhi
Dessûkî’nin eşi İlham Hakkı yürütmektedir. Her sayıda göç ve kadın ile
20

Bkz. Duygu Şerife Yıldırım, “Suriyeli Göçü ve Sığınmacıların Entegrasyon Sürecinde Stk’lar”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 12, Nisan 2019, s. 63, 726-735 ; Apak, H.,
“Uluslararası Göç ve Sivil Toplum: Suriyeli Göçmen STK'lar”, Sosyal Bilimler; Genç
Akademisyenler Senpozyumu 1, Mardin, 2015, s. 274-282. ; İltica ve Göç Araştırmaları
Merkezi-İGAM , Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler İiçin Yaptıkları
Çalışmalar İle İlgili Rapor, Anıl Matbaa, Ankara, 2013.
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ilgili bir konu ele alınmakta ve kadın şair ve yazarların makale, şiir ve
kısa hikaye gibi çeşitli edebi ürünlerine yer verilmektedir. Bu sayfayı
takip eden Kürtçe bölümünün editörlüğünü Ahmed Kâsım yürütmektedir
ve burada Arapça-Kürtçe çeşitli edebi çalışmalar bulunmaktadır.
Çalışmamızın aşağıdaki kısmında, ilgili gazetenin edebi ve kültürel
faaliyet bağlamında yayımladığı ve örnek olarak son on sayısını
incelediğimiz şiir, hikaye ve deneme türünde telif edilen edebi ürünlerin
tasnifine yer verilmiştir.
Son On Sayıda Yayımlanan Şiir, Kısa Hikaye ve Deneme
Yazıları
Sayı

Şiir

93

Kumun
anılarından,
Senin için
yorulmuş bir
adam,
Ülkenin
anahtarlarını kim
teslim etti?
Göç eden
gökyüzünün
bulutları,
Sağanak yağmur

92

Irak’ın kıyameti,
Biracık,
Hezimet,
Gevşemeyin,
Arapların Irak’ı,

91

İstasyonlar,
Başka bir
makamda

Kısa Hikaye

Güzelliğe dair bir
sonata,

İki devrim
arasında,
Hümanist filozof,
Kuşlar,
Madenlerin kucak
açması, Saat
altıda
Kale,
İnsanlığımıza
tekrar dönelim

58

Deneme

Muhafaza ve
takviye arasında
kültür,
Şaşı aydın ve kör
terörist,
İmkansız kaçış

Toplam

9

Değişim
başlangıçtadır,
Kişisel görüş,
Odun kokusu ve
kakulenin tadı

13

Ayşe’ye dair beş
ihtimal,
Sessizliğin sesi

10

90

89

88

87

güzellemeler,
Çiçekler yollarına
dizilsin ey
Menbiç!
Bizim hikayemiz
bu,
Uzaktaki evimiz
Putlar,
Zamanın su gibi
akıp gitmesi,
Sarkaç,
Ülke,
Altmış yaşından
sonra
Serap,
Ağıtlar,
Zamanın hepsi
senin,
Belki,
Şeref timsali (aruz
kasidesi
formunda),
Anneme
Siyah bir renk
değildir,
Hasarın bir kısmı,
Gülden dökülen
kan,
Deyri’z-zor,
Gazze’ye,
Ayrılış köprüsü,
Vatan hasreti,
Sıradan bir subay,
Şefkat gözyaşları,
Ölülere bir kaside
Ümit
gülümsemesi,
Marmara’ya
giden yol,

Türkiye’de eşyalı
kiralık daire

Vatana özlem,
Yokuşun
Nirvana’sı,
Savaşın ortasında
kadın,
Rakka Şehri
(Kürtçe-Arapça)

10

İçimde bir cihaz,
Çocukluk,
Güzel yüz

Anlamın tevili,
Kadın göçü

11

Kadının harap
oluşu

Biryanı eksik olan
kişiye özlem,
Seni seviyoruz,
Suriye kimlik
bilincine dair yeni
bir soru,
Nazlı çocuk,
Kadına karşı kötü
bir davranış
İnsanlığı öldürme
koalisyonu,
Serbest düşüş,
Gizli boyutlar ve
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16

13

86

85

Ağaçlar büyüsün
diye,
Ülkelerin
anahtarı,
Ruhun İkizliği
(Kürtçe-Arapça)
Yanmak (KürtçeArapça)
Bazen (KürtçeArapça),
Ölüm günlüğü
(Kürtçe-Arapça)
el-Bâlim,
“Kazandık”
diyorlar (aruz
kasidesi
formunda),
Yanan tren,
Gecenin
çiselemesi,
Bir avuç dolusu
yağmur (KürtçeArapça)
Şehirlerin
prensesine iki
kaside,
Şehitlerin
vasiyeti,
Aynaların
kandırmacası
(aruz kasidesi
formunda),
Odun toplamaya
gerek kalmadı,
Babacığım seni
çok özledim!,
Ege denizi
(Kürtçe-Arapça),
Yönetimden

tek taraflı bakış,
Dünyanın Sihri,
Dökülüp giden
hayaller

Hüdhüd ve karga,
Sınırdaki serçe
(Kürtçe-Arapça)
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Şiir garip bir
şekilde ölmez,
Bundan sonra
hüzne dair
yazmayacağım,
İyi akşamlar İdlib,
Rüzgar neden şarkı
söylüyor bugün?
Öldüren kuruntu
(Kürtçe-Arapça)

12

Coğrafyanın kaderi,
Yokluğun
soğukluğu,
Hakikat

11

84

Topl
am

(Kürtçe-Arapça),
Bir kez olsun
sorsan beni
(Kürtçe-Arapça)
Bakış,
Şiir yazmıyorum,
Ey ruhu pak olan!
(aruz kasidesi
formunda),
Vatana dair
anılar,
Sevgilin sana
gönül vermiyorsa!
(Kürtçe-Arapça),
Veda (KürtçeArapça),
Gülüşlerinle
(Kürtçe-Arapça)
64

Kısa hikayeye
benzeyen bir
hayal

16

8

33

113

Örnek olarak incelenen son on sayıda yer alan 113 edebi
çalışmanın, % 56’sının şiire ayrılarak 64 şiir örneğine, % 14’ünün kısa
hikayeye ayrılarak 16 kısa hikaye örneğine ve % 30’unun ise denemeye
ayrılarak 33 deneme örneğine yer verildiği görülmektedir.
Şiir temalarında, çocukluk anıları, gençlik, yaşlılık, vatan özlemi,
kutsal değerler, geleceğe bakış, kadın, annelik, göç, savaş ve Türkiye
izlenimleri vb. konuların yoğun bir şekilde işlendiği, kısa hikaye türünde
ise devrim, hümanizm, zaman, mekan, kadın, çocukluk ve savaş
konularının incelendiği, deneme türünde kültür, değişim ve yeni bir
başlangıç, suskunluk, vatana özlem, savaşın ortasında kadın, sevgi,
kimlik bilinci vb temaların ele alındığı tespit edilmiştir.
İlgili tablodaki verilere baktığımızda nazımda genel olarak serbest
vezinli şiirin tercih edildiği görülmektedir. Az sayıda da olsa vezinli
kaside türünde şiirin de telif edildiği göz önüne alındığında, İşrak
gazetesi bünyesinde edebi ürünlerini yayımlayan müelliflerin çeşitli
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nazım türlerini kullanarak edebi ürünlerini telif ettiklerini söylemek
mümkündür. İster nazım ister nesir olsun, bu gazetenin çatısı altında
yayın hayatına devam eden edebiyatçıların ürünlerinin, yapı, üslup, tema
vb. bakımlardan incelenmesine dair lisansüstü tez çalışmalarının göç ve
dönüş edebiyatı bağlamında yaptırılmasının yerinde olacağı mütalaa
edilmektedir.
Ortadoğu Araştırmaları üzerine çok sayıda stratejik merkez, enstitü
ve akademinin kurulmakta olduğu günümüzde, sivil toplum örgütleri
üniversiteler- yerel yönetimler ortaklaşa çalışmalar yürütmek, yeni
projeler geliştirmek suretiyle akademinin de bu konuda kayıtsız
kalmaması gerektiği düşünülmektedir.
Sonuç
Etnik, dini, siyasi ve fikri akımlarının ve ekollerinin farklılığına
rağmen Suriye ve Türk düşünce hayatına yön veren birçok sayıda
edebiyatçı ve yazarı bünyesinde toplayan İşrak gazetesi, vatanından
uzaklaşmak zorunda kalan Suriyeli misafirlerimizin, vatansız olmanın
hüsranı, ona olan özlem, bulundukları ülkelerde çektikleri yalnızlık ve
gariplik hisleriyle yüklü olan edebi yazılarının yayımlanmasında önemli
bir arşiv de oluşturmaktadır.
Savaş sonrası göçle birlikte yayın hayatına 2015’te başlayan İşrak
gazetesinde, göçmenlerin çektiği acı ve sıkıntılar, gurbetlik hissi, içine
düştükleri psikolojik ve dramatik haller, vatanlarına olan özlemleri vb.
konuların çeşitli edebi türlerle ele alındığı gözlemlenmiştir. Çalışma
kapsamında elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:
1. İşrak gazetesinin çok dilli kültürel ve edebi faaliyetlere önemli bir
yer ayırdığı görülmüştür.
2. Edebi türler açısından, şiir ve deneme türlerine ağırlık verildiği
gözlemlenmiştir.
3. Şiir temalarında, çocukluk anıları, gençlik, yaşlılık, vatan özlemi,
kutsal değerler, geleceğe bakış, kadın, annelik, göç, savaş ve
Türkiye izlenimleri vb. konular işlenmektedir.
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4. Kısa hikaye temalarında, göçten sonra Türkiye’deki yaşamın bir
sonucu olarak Türkiye’de anılaşmaya başlayan anlatımlara yer
verilmesi dikkati çekmektedir. Türkiye’de geçen bu hikayelerin
Arapça olarak bütün dünyaya ulaşıyor olması kültürlerarası
etkileşimin boyutlarını da gözler önüne sermektedir.
5. İşrak gazetesinin çok dilli ve çok kültürlü bir yayın politikasına
sahip olduğu ve bunun Türkiye’de kültürlerarası diyalog
ortamının bir meyvesi olduğu yönünde gözlemler edinilmiştir.
6. İşrak gazetesinin meydana gelmesinde Arapça-Türkçe, TürkçeArapça çevirinin önemli bir rol oynadığı görülmektedir.
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SUBHÎ DESSÛKÎ, HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ
Mehmet Ali Kılay ARAZ *
Öz: 2011 yılında Suriye’deki iç savaştan dolayı birçok insan dünyanın
değişik yerlerine ve özellikle de komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır.
Göç eden bu insanlardan bir kısmının da edebiyatçı olduğu bilinmektedir. Bu
edebiyatçılar içinde şair, roman ve hikâye yazarları da bulunmaktadır.
Ülkemizin çeşitli bölgelerinde özellikle de sınıra yakın bölgelerde bu
edebiyatçıların yoğun olarak yaşadığını, içinde yaşadıkları toplumun bireyleri
olarak sadece beşeri münasebetlere katılmadıklarını, bununla birlikte edebi ve
kültürel faaliyetlerde bulunarak ürün vermeye devam ettiklerini görmekteyiz.
Bu edebiyatçılar arasında özellikle hikâye alanında birçok eser veren Subhi
Dessûkî de ülkemizde yaşayan Suriyeli edebiyatçılardan birisidir. İç savaş
sonrasında Türkiye’nin Gaziantep iline yerleşen Dessûkî, burada edebi
faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezi Gaziantep’te bulunan Suriyeli
Edebiyatçılar ve Yazarlar Derneği kurucularından biri olan Dessûkî edebi
faaliyetlerinin yanında Arapça ve Türkçe yayın yapan İşrâk Gazetesinin de
Genel Yayın Yönetmenliğini yürütmektedir. Dessûkî, Suriyeli bir göçmen
olarak edebiyatçı kimliği ile kültürel ve edebi çalışmalara çeşitli etkinliklerle
katkı sunmaktadır. Suriye’deki iç savaş öncesinde uzun bir süre Arap Yazarlar
Birliğine üye olmuş ve Rakka genel sekreterliği yapmıştır. 2011 yılı iç savaş
öncesinde çoğu kısa öykü olmak üzere birçok eser kaleme almıştır. Bu
çalışmada, Dessûkî’nin hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ele alınarak, Türkiye’de
yaşayan edebiyatçılar arasındaki yeri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Subhî Dessûkî, Suriyeli Edebiyatçılar ve Yazarlar
Derneği, Edebiyat, Öykü
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SOUBHI DASSOUKI’S LIFE, WORKS AND LITERARY
PERSONALITY
Abstract:Due to the civil war in Syria in 2011, many people were forced
to migrate to different parts of the world, especially to neighbouring countries.
It’s known that some of these immigrants are the men of letters. These writers
include poets, novel and story writers. We see that these writers live intensively
in various regions of our country, especially in the regions close to the border,
as individuals of the society in which they live, they not only participate in
human relations, but also continue to produce by carrying out literary and
cultural activities. Soubhi Dassouki, who gave many works especially in the
field of story, is one of the Syrian writers living in our country. After the Syrian
Civil War, Dassouki settled in Gaziantep province of Turkey and continued his
literary activity there. He is also one of the founders of the Syrian Writers 'and
Writers' Association located in Gaziantep Province. Dassouki, as a Syrian
immigrant and man of letters, contributes to cultural and literary studies with his
literary identity. Prior to the civil war in Syria, he was a member of the Arab
Writers' Union for a long time and was the general secretary of Raqqa. Prior to
the civil war in 2011, he wrote many Works which most of them were short
stories. In this study, Dassouki's life, dealing with literary works and personality
will be examined among the men of letters living in Turkey.
Keywords: Soubhi Dassouki, Syrian Literature and Writers Association,
Literature, Story

Giriş
Suriye’de 2011 yılı Mart ayında başlayan meşru hak talepleri Esed
rejimince kanlı bir şekilde bastırılmaya çalışılmış, barışçıl protestolara
silahlı ve ölümcül müdahaleler yapılmıştır. Esed rejiminin göstericilere
doğrudan ateşli silahlar kullanması, Suriye’de bir iç savaşın başlamasına
sebep olmuştur. Bunun sonucunda büyük bir göç dalgası meydana
gelmiştir.
Göçün pek çok alandaki etkisine ek olarak, edebi hareketlilik de
bundan etkilenmiş, bazı yazarlar ve edebiyatçılar, Türkiye’ye gelerek
çalışmalarını burada sürdürmeye devam etmişlerdir. Türkiye’ye gelen
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Suriyeli akademisyenler, yazarlar ve edebiyatçıların çeşitli STK’lar ve
platformlar adı altında örgütlendikleri de gözlemlenmektedir.
1. Subhî Dessûkî’nin Hayatı (1957- …)
Rakka doğumlu olan Subhî Dessûkî 1976 yılı Eğitim Enstitüsü
mezunudur. 1988 yılına kadar Arap Yazarlar Birliği üyesi ve birliğin
Rakka genel sekreterliğini yapmıştır. Suriyeli Yazarlar Birliği Mısır
temsilciliği başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Birçok televizyon ve
radyoda program sunumu yapmış olan Dessûkî birçok dergide editörlük
ve hakemlik yapmıştır. Türkiye’ye geldiği sırada da edebî faaliyetlerini
sürdüren Dessûkî Gaziantep’te 2015 yılında Arapça-Türkçe yayın
hayatına başlayan İşrak Gazetesinin editörlüğünü de yapmaktadır.
Dessûkî, Bir süre Gaziantep ilimizde ikamet ettikten sonra halen
Fransa’da yaşamını sürdürmektedir.
Dessûkî Öncü Suriye Dergisinde (« )ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔKabbânî’nin
Şiirindeki Çelişki» ( )ھﺬا ھﻮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻘﺒﺎﻧﻲbaşlığıyla ilk makalesini 9
Eylül 1972 tarihinde yayınlamıştır. Birçok kısa hikâye ve eleştiri yazıları
da kaleme alan Dessûkî, Suriye Devrim, Teşrîn, Ba‘s, Mesîra (Süreç)
Gazetesi gibi çeşitli gazete ve dergilerde bu yazılarını yayınlama imkânı
bulmuştur.
Dessûkî’nin eleştirel çalışmalarına ve görüşlerine dair çeşitli
gazete, dergi ve kitaplarda birçok edebiyatçı ve eleştirmen tarafından
görüşler dile getirilmiştir. Dessûkî’nin yayınlanan toplam 6 öykü
kitabının yanında Rakka üzerine yazdığı eseri ve Rakka’da yaşayan
edebiyatçılar ve yazarlara ait bir bibliyografya eseri de bulunmaktadır.1
2. Subhî Dessûkî’nin Eserleri
Subhî Dessûkî Gazeteci-yazar olmasının yanında edebi alanda
birçok kıs hikâye türünde eserler vermiştir. Bu eserlerini sırasıyla şöyle
zikretmek mümkündür.
2.1.Şehri Terk Eden ( اﻟـﺬي ﺗــﺮك اﻟﻤـﺪﯾﻨـــﺔHikâye –Halep 1978)
1

Subhî Dessûkî’nin hayatı bizzat yazarın kendisiyle görüşülerek kaleme alınmıştır.
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Bu eser 44 sayfadan ibaret olup içinde 14 tane kısa hikâye yer
almaktadır. Bu hikâyelerden bazılarının konu başlıklar şöyledir:
Öğretmen, Kahraman, Dönüş, Bekleyiş, Şehri Terk Eden, Çok Eski ve
Çok Yeni Bir Hikâye, Bayan X’in Defterinden Bir Okuma. Hikâyeler
Suriye’nin Çeşitli bölgelerinde, özellikle Dimaşk ve çevresinde
geçmektedir.2
2.2.Yorgun Hafızaya Yazılmış Sahneler
( ﻣﺘﻌﺒﺔHikâye-Şam 1984)

ﻣﺸﺎھﺪ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ ﻓﻲ ذاﻛﺮة

Bu eser 70 sayfadan ibaret olup içinde 14 tane kısa hikâye yer
almaktadır. Bu hikâyelerden bazılarının konu başlıklar şöyledir: Bir
Hanımefendinin Hatıralarından Okumalar, Hüzünlü Nağmeler, Zeytin
Dalları, İki Hikâye, Çok Modern Bir Aşk, Pazarlık, Sayının Öyküsü,
Öğretmen Kadın, Köpek, Ölüm. Hikâyeler Suriye’nin değişik
bölgelerinde geçmekte olup, genellikle hüzünlü ve dramatik konuları ele
almaktadır.3
2.3.Damarlardan Gelen ( اﻟﻘــﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﯾﯿﻦHikâye-Beyrut 1988)
Bu eser 90 sayfadan ibaret olup içinde 18 tane kısa hikâye yer
almaktadır. Bu hikâyelerden bazılarının konu başlıklar şöyledir: Bu Yaz
Asla Şarkı Söylemeyeceğim, Boşluk, Yolcu, Randevu, Duman.4
2.4.Ruhun Yaygarası  ( ﺿﺠﯿــﺞ اﻟــﺮوحHikâye-Daru’l-HivârLazkiye 1995)
Bu eser 70 sayfadan ibaret olup içinde 14 tane kısa hikâye yer
almaktadır. Bu hikâyelerden 13 tanesi Rakka’da bir tanesi de Dimaşk’ta
2

Dessûkî, Subhî, Ellezî Tereke’l-Medîne, Matba‘atu’l-Urube, Haleb, 1978, s. 1-44.
Dessûkî, Subhî, Meşâhid Menkûşe fî Zâkira Mut‘abe, Matba‘atu Kâtibi’l-Arabî, Dimaşk,
1984, s. 70.
4 Dessûkî, Subhî, el-Kâdime min Şerâyîn, Dâru’s-Sadâka li’tıbâ‘a ve’n-Neşr, Beyrut, 1988, s.
87.
3
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kaleme alınmıştır. Bu hikâyelerden bazılarının konu başlıklar şöyledir: O
Kadın, Haykırış, O Kadın ve O Adam, Önemli Bir Adamın
Günlüğünden, Bir Kalbin İntiharı, Sabun Köpüğü, Şöhret Yolu, Ziyaret,
Kalitesi Yüksek Ayakkabı, Bir Kadının Günlüğü, Özür, Uzun Bir
Bekleyiş5.
2.5.Külün Haykırışı ( ﺻﺨﺐ اﻟﺮﻣــﺎدHikâye-Arap Yazarlar BirliğiŞam 2001)
Bu eser 125 sayfadan ibaret olup içinde 13 tane kısa hikâye yer
almaktadır. Bu hikâyelerden bazılarının konu başlıkları şöyledir: Kadın O
Adama Dedi ki, Yorgunların Sonuncusu, Kaçak, Mezarlık, Randevumuz,
Kurtarma Odası, Buluşma, Vali, Can Çekişen Şehirler, Sahilli Bir
Kadının Mektupları6.
2.6.Rüya ( اﻟﺤـــــﻠﻢHikâye-Arap Yazarlar Birliği-Şam 2002)
Bu eser 105 sayfadan ibaret olup içinde 12 tane kısa hikâye yer
almaktadır. Bu hikâyelerden bazılarının konu başlıklar şöyledir: Rüya,
Ey Babacığım, Doğum Günü, Neden Kapıyı Açtın, Katiller, Debke, Asla
Yazmayacağım Öyküler, Mûsâ el-Atram’ın Dönüşümü, Tüm Zamanların
Kahramanı, İstasyonlar, Uygar7.
2.7.(1900-1989) Rakka İlinin Kültürel Hareketi –Bibliyografik
Bir Çalışma- ( اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺮﻗﺔ دراﺳﺔ ﺑﯿﺒﻠﻮﻏﺮاﻓﯿﺔŞam
1990)
Bu eserde Yazar Rakka vilayetinde çeşitli kültürel çalışmalara
(Öykü, Şiir, Roman, Eleştiri, Halk Şiiri vb.) değinmiştir. 1900 yılından
itibaren 100’den fazla edebî şahsiyetin biyografileri ile edebi faaliyetleri

5

Dessûkî, Subhî, Dacîcu’r-Rûh, Dâru’l-Hivâr li’n-Neşr ve’t-Tevzî‘, Lazkiye, 1995, s. 1-70.
Dessûkî, Subhî, Sahbu’r-Ramâd, Matba‘atu İttihâdi Kuttâbi’l-Arab, Dimaşk, 2001, s. 119.
7 Dessûkî, Subhî, el-Hulm, Matba‘atu İttihâdi Kuttâbi’l-Arab, Dimaşk, 2002, s. 103.
6
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hakkında bilgiler vermiştir. Eserde önde gelen öncü edebiyatçılar
hakkında da bilgiler vermiştir.
2.8.Rakka Fırat’ın İncisi  اﻟﺮﻗﺔ درة اﻟﻔﺮاتRakka şehri üzerine bazı
araştırmacılarla ortak çalışma (Şam 1992)
Yazar bu eserde Rakka şehri hakkında bilgiler vermektedir.
3. Subhî Dessûkî’nin Edebî Kişiliği
Ülkemizin çeşitli bölgelerinde özellikle de sınıra yakın bölgelerde
ülkelerinden göçmek zorunda kalan edebiyatçılar bulunmaktadır. Bu
edebiyatçılar arasında özellikle hikâye alanında eserler veren Subhi
Dessûkî ön plana çıkmaktadır. Onun edebî kişiliği ile ilgili olarak şunları
söylemek mümkündür:
- Önemli bir kısa hikâye yazarı olan Subhî Dessûkî’nin
hikâyelerinde duru ve akıcı bir üslup vardır.
- Hikâyelerinde mekân ve şahıs betimlemelerini oldukça açık bir
şekilde ifade etmiştir.
- Hikâyelerinde fasih dil kullanmıştır.
- Hikâyelerinin bazılarında klasizm, bazılarında ise romantizmin
izlerine rastlanmaktadır.
- Dessûkînin, psikolojik tahlillerle birlikte sosyal gerçekliği ifade
eden temaları vermede sembolizmi ustaca kullandığı
görülmektedir.
- Dessûkî, özlü bir anlatım sağlamak için sıklıkla imgelerden ve
edebî sanatlardan yararlanan bir hikâyecidir.
İç savaş sonrasında Türkiye’nin Gaziantep iline yerleşen Dessûkî
burada Edebi faaliyetlerini yürütmenin yanı sıra merkezi Gaziantep’te
bulunan Suriyeli Edebiyatçılar ve Yazarlar Derneği kurucuları arasında
yer almaktadır. Dessûkî edebi faaliyetlerinin yanında Arapça ve Türkçe
yayın yapan İşrâk Gazetesinin de Genel Yayın Yönetmenliğini
yürütmektedir. Suriyeli göçmenler arasında öne çıkan edebiyatçılardan
biri olan Dessûkî edebi çalışmalara çeşitli etkinliklerle katkı sunmaktadır.
Dessûkî Suriye’deki iç savaş öncesinde uzun bir süre Arap Yazarlar
70

Birliğine üye olmuş ve Rakka genel sekreterliği yapmıştır. 2011 yılı iç
savaş öncesinde çoğu kısa öykü olmak üzere birçok eser kaleme almıştır.
Sonuç
Bu çalışma ile zorunlu göç nedeniyle Türkiye’de yaşayan Suriyeli
yazar ve edebiyatçı Subhî Desuki’nin Hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ele
alınmış ve sonuç olarak aşağıdaki değerlendirmelere ulaşılmıştır:
1. Dessûkî, Türkiye’de Suriyeli yazarların yürüttüğü Kültürel ve
edebi faaliyetlerde kilit bir rol üstlenmektedir.
2. Yazarın çalışmalarının bu alanda lisansüstü araştırmalar
yapılmasına imkân tanıyan bir derinlikte olduğu gözlemlenmektedir.
3. Subhî Dessûkî özelinde Suriyeli yazarların genel olarak kendi
kültürel kimliklerini koruma ve sürdürme dinamizmini sergiledikleri
ortaya çıkmıştır.
4. Yazarın eserleri incelendiğinde gurbette yaşamın ve vatan
özleminin temelinde göç ve savaşın Suriyeliler üzerindeki etkisine
yönelik yeni bulgulara ulaşılmıştır.
5. Yazarın biyografisi Türkiye ve Suriye’de yaşayan Arap insanının
portresini çizen bir izlence sunmaktadır.
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GÖÇÜN ETKİSİNDE TÜRKİYEDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
Abdullah Ballı*
Öz: Çok kültürlülük, göç gibi büyük toplumsal hareketler devreye
girdiğinde var olan bir olgudur. Ortadoğu’da yaşanan savaşlar, ekonomik, siyasi
ve toplumsal istikrarsızlar sonucunda milyonlarca Arap ülkelerini terk edip
Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış, bu durum Osmanlı döneminden bu yana
belirli düzeylerde İstanbul’da var olan çok kültürlülüğün, 2011’den itibaren
yaşanan büyük göç hareketiyle birlikte Türkiye’nin büyük oranda diğer
kentlerine de yayılması sonucunu doğurmuştur. Bu sonuç başta Türkçe olmak
üzere diğer yerel diller ekseninde dönen anadil kültürlerine ek olarak, Arap dili
ve kültürünü temsil eden Arap göçmenlerin pek çok düzeyde ve alanda Türk dili
ve kültürünü temsil eden Türklerle ve Türk devletiyle iletişim kurmasını, başka
bir deyişle bu kültürler arasında bir iletişimin tesis edilmesi için gerekli olan
Arapça çeviri faaliyetlerini beraberinde getirmiştir. Hiç kuşkusuz, çeviri de
ancak çok kültürlülük devreye girdiğinde ve kültürlerarası iletişim için var olan
bir olgudur. Bu çalışmada, 2011’de başlayan Suriye göçünün ardından
Türkiye’de sağlıktan eğitime, ekonomiden turizme ve insan haklarına kadar pek
çok alanda yapılan Arapça-Türkçe faaliyetlerinin hangi amaçlarla icra edildiği
betimlenerek, göçün etkisinde Türkiye’de ortaya çıkan yeni çok kültürlülük
süreci ve kültürlerarası iletişim ortamının genel görünümü ve önemli boyutları
hakkında elde edilen bulgular ve gözlemlere açıklanmış ve sonuçları
bakımından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çok Kültürlülük, Kültürlerarası İletişim, Türkiye,
Göç, Suriye
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MULTICULTURALISM AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
IN THE INFLUENCE OF SYRIAN MIGRATION IN TURKEY

Abstract: Multiculturalism is a phenomenon that exists when large social
movements such as migration come into play. As a result of the wars in the
Middle East, political and social instabilities, millions of Arabs, abandoned their
countries and have been forced to emigrate to Turkey, this situation has resulted
in the spread of multiculturalism that was at certain levels in İstanbul since the
Ottoman period, along at a great rate to other cities of Turkey too, after the great
migration of Syrian refugees took place from the year 2011 and so far. This
result, in addition to the mother tongue cultures that are rotating in the axis of
other local languages and mainly in the axis of Turkish, made Arab immigrants
representing the Arabic language and culture communicate with the Turks and
the Turkish state representing the Turkish language and culture in many levels
and areas, in other words, leads to establish a communication between these
cultures where Arabic translation activities are required for this. Certainly,
translation is also a phenomenon that exists when multiculturalism comes into
play and for cross-cultural communication. Therefore, if we track and follow
the oral and written translation activities from Arabic to Turkish and vice versa
in many fields from health to education, from economy to tourism and human
rights after migration; and if we describe for what purposes were these
activities done, a general view on multiculturalism and cross-cultural
communication environment emerging under the influence of migration to
Turkey can be reached together with the important findings and observations
with its new dimensions. In this study, important findings and observations
obtained on the basis of multiculturalism and cross-cultural communication in
the nine years since the immigration will be evaluated.
Keywords: Multiculturalism, Cross-cultural Communication, Turkey,
Migration, Syria
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Giriş
Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2011’de başlayan büyük göç hareketi
sonucunda ülkemizde yaşamaya başlayan Suriye Araplarının pek çok alandaki
beşeri ihtiyaçlarının karşılanmasında Arapça ve Türkçe çeviri faaliyetleri büyük
rol oynamıştır. Göçmen sayısının milyonlarla ifade ediliyor olması pek çok
platformda ve alanda bu toplumsal hareketin etkisi bakımından sonuçlarının
neler olabileceğinin tartışılması ve araştırılmasını, elde edilen bulgulardan
hareketle ilgili bilim dallarında yeni yaklaşımlar geliştirilmesini sağlamıştır.
Buna karşın, Suriye göçü çeviri araştırmalarında önemli kavramlardan biri olan
çokkültürlülük bağlamındaki sonuçları bakımından değerlendirilmemiştir.
Sık kullanılan anlamıyla, farklı dil ve kültürlerin, dinler, etnik guruplar
ve milletlerin çatışma olmadan bir arada yaşamasını ifade eden Çokkültürlülük,
geniş bir zaman dilimi içerisinde oluşan veya Suriye göçü gibi büyük toplumsal
hareketler sonucunda devreye girebilen önemli sosyolojik olgulardan biridir.
Kuşkusuz dil ve kültür farklılığı ile birlikte doğal olarak başlayan ben ve
ötekinin birbirini anlamlandırma süreçlerinde çeviri etkinlikleri farklı kültürler
arasında arabuluculuk görevi üstlenerek ortaya çıkabilecek gerilimleri ve
çatışmaları önler, başka bir deyişle çeviri etkinliği içinde yer alan çevirmenler
aracılığıyla Kültürlerarası İletişimi gerçekleştirir. Göç süreciyle birlikte
ülkemizde devreye giren çeviri etkinliklerinin izi sürülür ve bu etkinlikler genel
olarak betimlenebilirse özellikle Arap dilini ve kültürünün kahir ekseriyetini
temsil eden Suriye Arapları ile aramızdaki kültürlerarası iletişim ortamının
boyutları ve çok kültürlük temelinde ülkemizde ortaya çıkan sonuçlar daha iyi
anlaşılabilir.
Kültürlerarası Etkileşim Alanları
Son 10 yıldır Türkiye’de gerçekleştirilen yazılı ve sözlü çeviri
hizmetlerin kamusal alanda genelde sağlık ve eğitim gibi göçmenlerin birincil
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Buna ek
olarak Arapça çeviri etkinliğinin, teşebbüs, istihdam, tüketim alışkanlıkları,
hukuk ve adalet ile kültür ve edebiyat alanındaki projelere ve çeviri
çalışmalarına kadar pek çok alanı kapsadığı özellikle göçle birlikte çeviri
bürolarına gelen Arapça yazılı ve sözlü çeviri çalışmalarının dikkate değer bir
biçimde arttığı belirtilmektedir. Türkiye’de çok kültürlülüğün ve kültürlerarası
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iletişimin seyrinin anlaşılmasında bu alanlardaki çalışmaları daha yakından
izlemek ve betimlemek yerinde olacaktır.
SIHHAT Projesi
4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 22/10/2014 tarihli ve
29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma
Yönetmeliğiyle geçici koruma altına alınan yabancıların ülkemizdeki sağlık
hizmetleri, eğitim hizmetleri, iş piyasasına erişim hizmetleri, sosyal yardım ve
hizmetler, tercümanlık hizmetleri ve gümrük işlemlerinden yararlanması
öngörülmüştür. 1 Kısa adı SIHHAT olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin
Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili
Hizmetlerin Geliştirilmesi” Projesi 1 Aralık 2016’da başlatılmış ve 36 ay
süreyle uygulanarak 1 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Göçmen sağlığı
merkezleri kurulması ve hizmete açılması, sağlık personeline muhtelif mesleki
konularda eğitimler verilmesi vb. pek çok önemli hedefleri gerçekleştiren proje
kapsamında Türkçe ve Arapça bilen 960 hasta yönlendirici personel istihdam
edilmiştir. Hasta yönlendirici personellerin Türk Hekimler ile Arap hastalar
arasındaki dil engelini aşmak üzere istihdam edildikleri görülmektedir. 2
PİKTES Projesi
«Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi» projesi, kısa adıyla PİKTES projesi “Milli Eğitim Bakanlığı ile
AB Türkiye Delegasyonu arasında «Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım
Programı» anlaşması (FRIT) çerçevesinde imzalanan sözleşme” ile Suriyeli
çocukların Türk Eğitim Sistemine entegrasyonunda Milli Eğitim Bakanlığının
faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 03.10.2016 tarihi itibariyle
başlayan projeyle Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye’deki
eğitime erişimine katkı sağlanması, Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine
entegrasyonundaki çabalarında Milli Eğitim Bakanlığı’na destek verilmesi,
Suriyeli öğrencilerin eğitime erişiminin artırılması, Suriyeli öğrencilere sunulan
eğitimin kalitesinin artırılması, Eğitim kurumlarının ve personelinin
1

(Çevrimiçi), https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma-kanunu-ve-yonetmeligi,
20.12.2019.
2 (Çevrimiçi), http://www.sihhatproject.org/proje-faaliyetleri_0-657, 06.07.2019.

76

operasyonel kapasitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin ana
faaliyetlerinde Türkçe dil eğitimi, Arapça dil eğitimi ve telafi eğitimlerinin
bulunduğu görülmektedir.3
TEDA Projesi
Kısa adı “TEDA” olan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür,
Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi”; “Türk
kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili Türkçede veya başka bir dilde yayımlanmış
eserlerin, çeviri ve yayım marifetiyle yurt dışında tanıtılmasını sağlamak için
yurt dışında veya yurt içinde faaliyet gösteren yayıncılara teşvik veren bir
çeviri, yayım ve tanıtım destek programıdır”. 2005 yılında Türk edebiyatının
dünya çapında dolaşımını desteklemek amacıyla başlatılan bu proje kapsamında
2013’ten beri TÜRAPÇAT (Arapça-Türkçe/Türkçe-Arapça) Edebi çeviri
atölyeleri düzenlenmektedir. 4 Özellikle göçten sonraki dönemde Arap
öğrencilerin Türkçe öğrenimiyle birlikte Türk edebiyatına ilgililerinin arttığı
gözlemlenirken, Üniversitelerimizin çeşitli bölümlerinde okuyan Arap
öğrencilerin Türk edebiyatından seçtikleri ve beğendikleri kimi eserleri
Arapçaya çevirerek Arapça Edebi Çeviri Atölyelerine başvurdukları
bildirilmektedir.
Yerelleştirme Faaliyetleri
Çeviri araştırmalarında, yabancı bir kültüre ait ürün ya da içeriğin
çevrilerek erek kitleye uyarlanmasını, ürün ve hizmetlerin farklı kültür ve dil
seçeneklerine göre aktarılmasını ifade eden yerelleştirme, uygulamada ise
özellikle web sitelerinin farklı dillerde versiyonlarının hazırlanmasına dönük
faaliyetleri içermektedir. Bu bağlamda göç krizinden bu yana ülkemizdeki
önemli kurum ve kuruluşların web siteleri için diğer dünya dillerinin yanı sıra
Arapça dil seçeneği de oluşturarak veya bu sitelerde Arap dilinde bilgilendirici
dokümanlar
paylaşarak
kültürlerarası
iletişime
katkı
sağladıkları
gözlemlenebilir.5

3

(Çevrimiçi), https://piktes.gov.tr/, 20.12.2019.
(Çevrimiçi), https://teda.ktb.gov.tr/, 08.06.2019.
5 Bkz: (Çevrimiçi), https://www.tccb.gov.tr/; http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa;
https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma-kanunu-ve-yonetmeligi; vd., 23.12.2019.
4
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Türkçe Öğrenimi ve İki Dillilik
1984 yılında, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla dünyanın önde
gelen dil ve kültür merkezleri örnek alınarak “Türkçe Öğretim Merkezi
(TÖMER)” adıyla kurulan TÖMER’in bu alandaki faaliyetleri genel olarak
bilinmektedir.6 Ülkemizde yabancılara Türkçe öğretim hizmeti TÖMER ile
sınırlı değildir. Yükseköğrenimin belirli programlarına kayıt yaptırmak veya
belirli branşlarda yabancı uzman olarak çalışmak için kurumlarımızca istenen
Türkçe yeterlik belgeleri, bu amaçla kurulan pek çok dil merkezinde verilen
eğitimler ve yapılan sınavlar neticesinde verilmektedir. Bunun karşısında,
Türkiye’ye göç ettiği sırada en hızlı öğrendiği dönemleri yaşayan veya
Türkiye’de doğan Suriyeli çocukları Türkçe öğrenmek ve yeterlik belgesi almak
için kursa giden yabancılardan ayıran bir öğrenme durumu ortaya çıkmıştır: İki
dillilik.
Günay, kişinin iki dillilik ediminin ailede çocuğun annesi ve babasının
anadilleri birbirinden farklı olması ve anne ve babanın çocuğuyla kendi dillerini
konuşmaya karar vermesi halinde veya çocuğun aile dışında, yani çocuğun
içinde büyüdüğü toplumda, bir başka dil işlevsellik gösteriyorsa, çocuğun
toplumsal çevresi genişledikçe öteki dili de edineceğini, bu şekilde iki dilli
olacağını belirtir.7 Diğer taraftan, Kamu Denetçiliği Kurumunca hazırlanan
"Türkiye'deki Suriyeliler" özel raporuna göre, 2011-2017 yılları arasında
Türkiye'de 276 bin 158 Suriyeli bebek doğduğu açıklanmıştır. 8 Bu veriler
ışığında, Türk Dili ve Kültürüyle erken dönemlerinde buluşan bu çocukların bir
kısmının gelecekte Türk dilini anadiline yakın seviyelerde konuşabilecekleri ve
iki dilli olacakları söylenebilir.
Göçten Sonra Çok Kültürlülüğün Çekim Merkezleri
Mülteciler Derneğinin ‘Aralık 2019 itibariyle Türkiye’deki Suriyeli
Sayısı’ başlıklı raporuna göre “Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 13 Aralık
2019 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 8 bin 700 kişi artarak toplam 3 milyon
6

(Çevrimiçi), http://tomer.ankara.edu.tr/hakkimizda/, 25.12.2019.
Doğan, Günay, “İki Ya Da Çok Dillilik ve Avrupa Toplumu”,
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/177709 , (Çevrimiçi), 23.12.2019.
8 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyede-dogan-suriyeli-bebek-sayisiaciklandi/1144564, (Çevrimiçi), 23.12.2019.
7
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695 bin 944 kişi oldu. Bu kişilerin 2 milyon 2 bin 880’i (%54,2) erkeklerden, 1
milyon 693 bin 64’ü (%45,8) ise kadınlardan oluşuyor”. Yaş aralığı tablosuna
göre 0-18 yaş Aralığında 1 milyon 740 bin 760 Suriyeli (%47,09) bulunduğu
belirtilen raporda, Suriyelilerin büyük çoğunluğunun İstanbul, Gaziantep,
Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis, Konya, Ankara,
Kahramanmaraş, Mardin, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya,
Adıyaman, Batman, Sakarya, Muğla, Şırnak, Manisa, Tekirdağ, Elazığ, Denizli,
Nevşehir, Burdur, Afyon’da yaşadığı görülüyor. 9 Bu veriler, tarihsel süreçte
diğer yabancı kültürlerle de iletişim halinde bulunan coğrafyamızda, çok
kültürlülüğün bu yeni süreçte, göç hadisesiyle birlikte Arap dili ve kültürüyle
daha sıkı bir iletişim halinde olduğunu ve pek çok ilimize yayıldığını ortaya
koymaktadır.
Kültürlerarası İletişim, Teşebbüs ve İstihdam
İç savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli esnaflar ve iş adamları,
ülkemizin çeşitli vilayetlerinde ticari girişimlerden bulunurken hem Türk
vatandaşları için hem de kendi vatandaşları için istihdam yaratıyor. Göçten bu
yana ülkemizin çeşitli kentlerinde sürdürülebilir bir yaşam mücadelesi vermeye
çalışan Suriyelilerin bir kısmı devletin sunduğu imkânlar ve yardımlarla
barınma merkezlerinde yaşamını sürdürürken, bir kısmı da şehirlerin ekonomik
ve sosyal hayatı içerisinde aktif rol alarak, ticari işletmeler ve Suriyeli İş
Adamları Derneği (SİAD) kabilinden sivil toplum örgütleri kuruyor, bu
çabaların bir sonucu olarak elde edilen ürün ve hizmetleri halka ulaştırıyor.
Şanlıurfa'da 150 dönüm arazi üzerine kuracakları 20 fabrika için çalışma
yaptıklarını belirten Halid Babili şunları kaydediyor:
"Bu tesislerle Türkiye ve Şanlıurfa ekonomisine katkı sağlayacağız.
Yatırımlarımız yaklaşık 80 milyon lira tutarında olacak. Ortalama her bir
fabrika için 4 milyon lira bütçe ayrıldı. İnşallah bu yatırımlarla bin 500 kişiye iş
ve istihdam sağlayacağız. Suriyeliler dolayısıyla Türkiye üzerinde oluşan ağır
yükü hafifletmek adına çeşitli girişim ve yatırım hamlelerinde bulunuyoruz.
Yatırımlarımızla Türkiye'nin yükünü, Suriyeli kardeşlerimize iş imkânı
sağlayarak hafifletmeye çalışıyoruz. Şu an Türkiye genelinde yaklaşık 300
şirketimiz ile çeşitli yatırımlarımız bulunmaktadır. Türklerin de aralarında
9

https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/, (Çevrimiçi), 20.12.2019.
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olduğu yaklaşık 15 bin kişiyi istihdam ediyoruz. İlerleyen dönemlerde yeni
fabrikalar açmak için de proje çalışmalarımız bulunuyor." 10
Arapça Çeviri Etkinliğine İlişkin Genel Gözlemler:
Arapça çeviri faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü illerimizden biri
olan Bursa’da faaliyet göstermekte olan Bursa Tınmaz Tercüme ve iletişim
Hizmetleri firması11 yetkilisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. 1979 yılından bu
yana tercüme sektöründe hizmet verdiklerini ve başlangıçta Arapça ve
Osmanlıca (Eski Türkçe), Farsça dilleri ile çeviri sektörüne girdiklerini belirten
firma yöneticisi Nurettin Tınmaz, 40 yıllık çeviri sektörü deneyimi içerisinde
özellikle 2011’den itibaren Arapça sözlü ve yazılı çeviri hizmeti taleplerinin
önemli ölçüde arttığına dikkat çekerek “Arapça sözlü çeviri çalışmaları genelde
emlak alım-satım işlemleri ve Türkiye’de yapılan evlilikler nedeniyle icra
ediliyor. Yazılı çeviri çalışmalarına baktığımızda, pasaportlar, kimlikler, doğum
belgeleri, evlenme belgeleri, boşanma belgeleri, özellikle Suriye’den gelerek
burada iş arayan üniversite mezunu Arap öğrencilerin yükseköğrenim
mezuniyet belgeleri, transkript ve diplomalarının tercümelerinin bizden talep
edildiğini görüyoruz. Bu tercümeler sadece, Suriye’den alınan diploma ve
belgelerin çevirisiyle sınırlı değil tabii ki, aynı zamanda diğer Arap ülkelerinden
alınan diploma ve transkript belgelerinin çeviri taleplerinin büyük bir oranda
arttığını, özgeçmiş çevirilerinin bizden istendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yazılı çeviri de genel ve özel vekâletnameler ile sözleşmeler ve şirket
evraklarının tercümesi de önemli bir yer tutuyor. Bu çevirileri incelediğimizde,
birçok Arap ve Türk işadamının birlikte projeler gerçekleştirdiklerini,
birbirlerini vekil tayin ettikleri, beraber şirket kurduklarını, ürün ve hizmetler
konusunda karşılıklı anlaşmalar yaptıklarını anlıyoruz. Yakın zamanlarda,
özellikle Türkiye’deki yakınları ve çocuklarının eğitim, velayet, seyahat vb.
işlemleri için Arap Ülkelerinde düzenlenen vekâletnameler ve taahhütnamelerin
Türkçeye tercüme edildiğini söyleyebiliriz”.

10

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/suriyeli-is-adamlarindan-turkiyeye-yatirim40979216, (Çevrimiçi), 23.12.2019.
11 (Çevrimiçi), http://tinmaztercume.com/kurumsal.aspx, 25.12.2019.
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Sonuç
Göçten sonraki süreçte, Arapça çeviri faaliyetleri yaygınlaşmış,
kültürlerarası iletişimin bir sonucu olarak Türkçe öğrenimine olan ilgiyle
birlikte, sahadaki çeviri ihtiyaçlarının profesyonel olarak karşılanması temelinde
Arapça öğrenimine olan ilgi de artmıştır. İki dilli Arap bir nesil yetişmektedir.
Türk Edebiyatına ilgi artmıştır. Ben ve öteki algısı kültürel farklılıktan
kaynaklanabilecek çatışmaları önleyecek düzeyde değişmiştir. Sadece Suriye
Arapları nezdinde değil, diğer Arap ülkelerinde de Türkiye algısı her
zamankinden daha olumlu düzeyde gelişmiştir. Bunun bariz sonuçları çeviri
sektörünün gözlemlerine yansımıştır. Tarihsel süreçte diğer yabancı kültürlerle
de iletişim halinde bulunan coğrafyamızda, çok kültürlülük bu yeni süreçte, göç
hadisesiyle birlikte Arap dili ve kültürüyle daha sıkı bir iletişim halinde
olduğunu ve pek çok ilimize yayılmıştır. Göç sonrasında ortaya çıkan yeni çok
kültürlülük ortamı ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir araştırma problemi
olarak belirginleşmiştir.
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FİLİSTİNLİ ŞAİR MURÎD EL-BARĞÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE
SÜRGÜN TEMASI
Rukiye Aydemir*
Öz: Filistin edebiyatı, 1948 Nekbe felaketine paralel olarak içerik
düzleminde menfada biçimlenmeye başlamıştır. Filistin edebi yazınsal türleri,
Filistin’e özgü bir karaktere sahip olup zaman, uzam, kimlik ve aidiyet sorunsalı
bağlamında sürgün olgusundan imgeler taşımaktadır. Edebiyatçılar kimliklerini
sürgün yurtlarında ortaya koydukları edebi ürünlerle seslendirmişler ve
sürgünün neden olduğu toplumsal olayları, yaraları ve derin acıları edebi bir
çerçeveden okuyucuya aktarmışlardır. Şair Murîd el-Barğusî de sürgünden
halkının sorunlarına duygudaşlık ederek yazınlarını Filistin ekseninde kaleme
almıştır. İşgale karşı kalemiyle eyleme geçmiş, vatanına edebi yapıtlarında
kavuşmuş ve sürgünün yarattığı boşluğu yazarak doldurmuştur. Kendisini
direniş ve sürgün yazarı olarak tanımlayan el-Barğusî’nin roman ve şiirlerinde
sürgün mefhumu ön plana çıkan temel izleklerdendir. Bu çalışmamızda şairin
şiirlerine yansıyan sürgün temasını ele almaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Sürgün, Filistin Edebiyatı, Murîd el-Barğûsî
THE THEME OF EXILE IN THE POEMS OF PALESTINIAN POET
MOURID ALBARGUSI
Abstract: Palestinian literature started to crystallize after the
Palestinians have lost their land by the occupation of Israel, those expatriates
chose to defend their national identities by the writings and literary products of
their writers and poets because their pens are the most powerful weapons with
the absence of the world justice. The exiled writers preferred to conduct their
people's sufference and misery through arts like poems novels and so on since
it is the best and the only way that the world can feel the hardships they are
suffering while they are living in the exile. However, Murid Elbarguthi is one of
the other Palestinian poets who was also expelled from their country, Elbarguthi
was later known as the exile writer for his great participation in describing his
people sufference and hardships in his poems as well as in his novels, it can be
said that Elbarguthi gave priority and dedicated his life for the Palestinian issue.
For us as being concerned with the exile topic, we will be shedding the light on
*

Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (mail adresi )
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how Palestinian poets conducted exile sufference through their poems and
writings
Key words: Exile, Palestinian Literature, Mourid Barghouti

Giriş
Sürgün, edebiyat tarihinde ele alınan başlıca meselelerden biridir.
Bu konu tehcir, baskı ve zorunlu göç gibi birçok kavramı bünyesinde
barındırır. Sürgün, kişinin önceki hayatı ile menfadaki yeni hayatı
arasında ayırt edici bir göstergedir. Sürgün edebiyatı denildiğinde
yabancı ülke topraklarında ortaya çıkan edebiyat kastedilmektedir. Ancak
zaman zaman vatan sınırları içerisinde bile olsa kendilerini sürgünde
addedebileceğimiz bazı edebiyatçılar mevcuttur.
Bir edebiyatçı öz vatanından, tarihi bağlarından, kültüründen ve
geleneklerinden koparılıp bu sürgün yaşantısı çok uzun sürse bile
hayatının son anlarına kadar bulunduğu ülkeye karşı tam bir aidiyet
hissedemez. Nitekim sürgündeki edebiyatçılar da yeni yurtlarına entegre
olmaya çalışıp, gurbetteki yaşantılarını, duyuş ve düşünüş biçimlerini
anlatan bir edebiyat meydana getirirler. Bu çalışmamızda üniversite
eğitimi için ülkesinden çıkan ancak mezuniyetinin 1967 Arap İsrail
savaşına1 denk gelmesi nedeniyle tam otuz yıl boyunca ülkesine geri
dönemeyen Murîd el-Barğûsî’nin şiirlerinde sürgün hayatının temalarını
incelemeye çalışacağız.

1

Altı Gün Savaşı, diğer adlarıyla 1967 Arap-İsrail Savaşı, Üçüncü Arap-İsrail Savaşı, Altı Günün
Savaşı veya Haziran Savaşı, 5 Haziran 1967 Pazartesi, İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve
Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaşa verilen addır. Detaylı bilgi için bkz: İsmail Levent
Atmaca, Arap İsrail savaşları (1948-1973) ve Orta Doğu'ya etkileri, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, 2008, s. 74-91.
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1. Sürgün Nedir?
a) Lügat Manası Olarak Sürgün Kavramı
Sürgün kavramı ()اﻟﻨﻔﻲsözlükte bir şeyden mahrum olmak
demektir. Yine Arapça sözlüklerde var olan diğer anlamları şunlardır:
( ﺣﺠﺪİnkar etmek), ( طﺮدkovulmak) ve ( اﺛﺎرةsürmek). Yine Kur’an’ı
Kerim’de sürgün mefhumu “ceza” ve “alışılmış bir mekândan zorla
çıkarılıp başka bir mekâna sürülmek” manalarında kullanılmıştır.
ﺼﻠﱠـ ٓﺒُﻮا
ُ َ َوَرó
“اِﻧﱠَﻤﺎ َﺟ ٰ ٓﺰُؤا اﻟﱠ ۪ﺬﯾَﻦ ﯾَُﺤﺎِرﺑُﻮَن ﱣ
ِ ﺳﻮﻟَﮫُ َوﯾَْﺴﻌَْﻮَن ِﻓﻲ اْﻻَْر
َ َض ﻓ
َ ُﺴﺎدا ً ا َْن ﯾُﻘَﺘ ﱠ ٓﻠُﻮا ا َْو ﯾ
ٰ
ٰ
ا َْو ﺗ ُﻘَ ﱠ
ۜ ِ ف ا َْو ﯾُْﻨﻔَْﻮا ِﻣَﻦ اْﻻَْر
ٍ ﻄَﻊ ا َْﯾ ۪ﺪﯾِﮭْﻢ َوا َْرُﺟﻠُُﮭْﻢ ِﻣْﻦ ِﺧَﻼ
ِي ﻓِﻲ اﻟﺪﱡْﻧﯿَﺎ َوﻟَُﮭْﻢ ﻓِﻲ اْﻻِﺧَﺮة
ٌ ض ذِﻟَﻚ ﻟَُﮭْﻢ ِﺧْﺰ
“ﻋ۪ﻈﯿٌۙﻢ
ٌ ﻋﺬَا
َ ب
َ
“Allah’a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde
bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya
asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da
bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onların dünyada
uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap
vardır.”2
Bu ayetteki sürgün kavramı şeriatın sınırları aşan kişiye ceza
manasındadır. Yine ayetteki ( اﻟﻨﻔﻲNefiy) toplumsal ve ahlaki fesat ile de
alakalıdır.
Sürgün veya tehcir kelimesi siyasi, iktisadi, milli ve dini amaçlar
için kullanılmıştır. Bir anlamda bununla bir bölgenin - II. Dünya Savaşı
esnasında Yahudilere, Nekbe 3 felaketinden sonra Filistinlilere karşı
yapıldığı gibi- demografik yapısı değiştirilmek istenmiştir.
Öte yandan göç ile sürgün kelimeleri arasındaki farka işaret
etmekte fayda vardır. Göç, kişinin herhangi bir sebepten dolayı kendi
iradesi altında dâhili bir muharrik unsur ile bir yerden bir yere gitmesidir.
2

Maide suresi, 33. ayet, Diyanet İşleri Başkanlığı Meali.
Nakba Günü, Türkçe karşılığı «talihsizlik günü» anlamındadır. Nakba, nekbet ya da nikbet
kelimesi, Filistinliler açısından felaket olarak olarak görülen İsrail Devleti'nin bağımsızlık ilanını
ve ardından gelişen olayları nitelemek için kullanılır. Detaylı bilgi için bkz: Haifa Majadly, İbrahim Yılmaz Filistin Edebiyatında Kimlik Sorunu, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, s.
145-157
3
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Ancak sürgün, dış etkenlerle zorunlu olarak kendi yurdundan başka bir
mekâna tehcir edilmektir. Nitekim bahsettiğimiz bu ikinci tanım,
vatanlarından koparılarak zorunlu göçe maruz bırakılan ve hem Arap
dünyasına hem de dünyanın farklı yerlerine dağılmak zorunda kalan
Filistin halkının durumunu yansıtmaktadır. Yine vatan topraklarında
kalanlar ise yurtiçinde mülteci konumuna düşmüşlerdir.
b) Istılah Manası Olarak Sürgün Kavramı
Sürgün mefhumuna modern edebi literatürde sözlük manasının
dışında başka anlamlar da eklenmiştir. Dolayısıyla çok anlamlılık ile
birlikte kavramın tanımı da çeşitlilik arz etmiştir. Ancak bütün anlamlar
hep bir eksen etrafında dönmüş ve edebiyatçılar menfa kavramının
çehresinde gurbet, özlem ve göç gibi duyguları taşıdığı üzerinde hemfikir
olmuşlardır. Sürgün anavatanından uzak kalmak ve mecburi olarak
dünyanın dört bir yanına dağılmaktır. Sürgün olunan kimse sürgün
olmasına neden olan koşullar ortadan kalkmadan yurduna geri dönemez.
Eğer dönebilse bilse umduğu muameleyi göremez ve öz yurdunda hep
“öteki” olarak kalır, özgürlüğü kısıtlanır ve hareketleri sınırlandırılır. Ne
gariptir ki bu anlamda bazen insan sürgündeki topraklarda daha rahat
nefes alabilmekte ve yurduna hâkim olan baskıcı ortamdan da daha
güvende olabilmektedir.
Edward Said’e göre menfa, yeni çevre ile adapte olamamak ve
uzun ikametinden faydalanamamaktır. Said, menfa ile ilgili şu cümleleri
kaydetmektedir:
“Menfada uzun süreli ikamet ediyor olsanız da onlardan biri
olmazsınız, içinde bulunduğunuz toplumla kaynaşamazsınız ve yerel
lehçesinden mutlak bir şekilde faydalanma gücünün eksikliğini
hissedersiniz. Elinize kalem aldığınızda Yazdıklarınız fazladan bir endişe,
detaylara dikkat ve hatta mübalağa taşır.”4

4

İzzedin el*Munâsıra, Edward Said ve En-Nakdu’s-Sekâfi’l-Mukâran ve
Kırâ’atuTıbâkaiyye, Mecelletu Fusûl, sayı 64,el-Hey’etu’l-Mısrıyyetu’l- ‘Âmme li’l-Kuttâb,
Kahire, Mısır, 2004, s.130.
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Yukarıdaki cümlelerde yazar, sürgün yaşamını ve edebi yazılarını
birbiriyle ilişkilendirmiştir. Kendisinin de bir muhacir olması ve sürgün
sorunsalını bizzat yaşaması bağlamında Said, yazısını şu vasıflarla
nitelendirmiştir: Dikkat, abartı, bulunduğu yere yabancı olmak ve bu
nedenle zor bir duruma düşmemek için en küçük detayları düşünmek
zorunda kalmak. Sürgün edebiyatı, kendine has bir karaktere sahip
olmasının yanı sıra özlem, gurbet ve endişe gibi duygularla dolu özgün
bir zevki selime de sahiptir. Sürgün edebiyatçıları iltica ettikleri
ülkelerdeki hassas konumlarından dolayı yazın hayatında en iyi olmak
için çabalarlar, Nitekim de öyle olmuşlardır. Onlara göre bunun nedeni
göç ettikleri ülkelerin kendilerine en iyi şartları sunmuş olması değil
bilakis bu yaratı melekesinin bizzat özlerinde bulunmasıdır.
Genel anlamda sürgün, dış mihraklar tarafından kişinin kendi iradesi
dışında mecburi iltica edilen geçici veya kalıcı bir mekândır. Bireyi sürgün
yurdunda yaşamaya iten koşullar sona erene kadar maddi manevi tüm benliğine
sirayet etmiş olan üzüntü, dert ve ıstırapları devam eder. Hatta kişinin sürgünü
sona erdiğinde bile sürgünde geçirdiği yılları bir ukde olarak içinde kalacak ve
kolay kolay iyileşmeye yüz tutmayacaktır. 5

c) Filistin’de Sürgün
Filistin literatüründe sürgün kelimesinin manası sözlük
anlamından daha kapsamlıdır. Filistinliler için sürgün kelimesinin
çerçevesi genişlemiş, acı ve üzüntü dolu kendine has bir karaktere sahip
bir kavram haline gelmiştir. Sürgün Filistin’in zaman - 60 yılı aşkın
vatansız, derbeder ve dağılmış- ve mekân sınırlarını aşarak Arap
dünyasına oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Pek çok Filistinli bir gün
vatanına dönmenin hayaliyle mahzun, garip ve mahcur bir halde gurbet
diyarlarda hayatını kaybederek oralara gömülmüştür. Bazılarının vatana
geri dönüş hayali ise sürgündeki topraklarda suikastlar düzenlenerek
katledilmiştir. Filistinliler için 1948 yılı Nekbe izlerinin başlangıcıdır. O
süreçte topraklarından olan Filistinliler bu sürgün azabının uzun
olmayacağını, kısa bir süre sonra çatışmaların sona ererek geri
döneceklerini düşünmüşlerdir. Ancak bu savaşın nüfuzu giderek tüm
5

Muhammed Abdulkadir Rayyân, Palestinian exile poetry between Thought and Art,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazze Filistin, 2013, s. 4-10.
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ülkeyi tesiri altına almıştır. Nüfusun büyük çoğunluğu mülteci olarak
dünyanın dört bir yanına sürülmüşlerdir. 6
2. . Murîd el-Barğûsî’nin Hayatı
Murîd el-Barğûsî, 8 Temmuz 1944 tarihinde Filistin’in Ramallah
kentinde Dayrğassâne köyünde dünyaya geldi.
Lise eğitimini
Ramallah’ta tamamladıktan sonra 1963 yılında Mısır’da Kahire
Üniversitesi’ne kaydoldu. 1967 senesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu 1967 yılının İsrail’in Batı
Şeria’yı işgal ettiği yıla denk gelmesi ve İsrail’in o sırada Filistin dışında
olanların ülkeye girmelerini yasaklaması nedeniyle ülkesine bir daha geri
dönemedi. Mısırlı roman yazarı ve İngiliz Dili kürsüsünde öğretim üyesi
olan Radvâ Aşur ile evlendi. Bir çocuğu olan şairin oğlu Temîm elBarğûsi’de kendisi gibi şairdir.
Şair, 60’lı yılların sonuna doğru Filistinli karikatür yazarı Nâcî el-Alî ile
dostluk kurdu. el-Alî’nin 1987 yılında Londra’da suikasta uğrayarak hayatını
kaybetmesine kadar bu yakın dostlukları devam etti. Türkçeye “Şairin Filistin’i”
olarak çevrilen ‡( رأﯾﺖ راﻣﺎRa’aytu Ramallah) adlı kitabında el-Alî’nin
cesaretinden bahsetmiş ve yine Londra’daki kabrine gerçekleştirdiği ziyaretten
sonra kendisine “ ( ”أﻛﻠﮫ اﻟﺬﺋﺐKurt onu yedi) adlı kasidesini yazmıştır. 2000
yılında Filistin Şiir Ödülü’nü kazanan şairin şiirleri pek çok dile çevrilmiştir.
‡( رأﯾﺖ راﻣﺎRa’aytu Ramallah) isimli romanı 1997 yılında yayınlandığı andan
itibaren büyük ilgi görmüş ve Necip Mahfuz Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.
Şair, Enver Sedat’ın 1977 yılında İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaretin hemen
öncesinde Mısır’dan da sürülmüştür. Ailesinden ayrı iç içe sürgün olgusun
yaşayan el-Barğûsî, tam 17 yıl sonra Mısır’a geri dönebilmiştir. 1995 yılında
Mısır’a dönmesine izin verilene kadar kendisi Budapeşte ve Beyrut’ta, eşi ve
çocuğu ise Mısır’da ayrı hayat sürmüşlerdir. 7
Şairin kasideleri ortak insani değerlere yönelik olup her ırktan insanın
kalbine nüfuz etmektedir. el-Barğûsî, duygulu, özdeksel ve dokunaklı patetik bir
dil kullanmaktadır. Kasideleri; içerik, dil ve üslup düzleminde etkileyici olması
sebebiyle dünya çapına yayılmıştır. Şairin 12 şiir divanının yanı sıra ‡رأﯾﺖ راﻣﺎ
6

Rayyân, a.g.e., s. 13-14.

7 Tahia

Abdel Nasser , Between Exile and Elegy, Palestine and Egypt: Mourid
Barghouti’s Poetry and Memoirs, Journal of Arabic Literature , sayı 45, 2014, s. 245.
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(Ra’aytu Ramallah) ve ( وﻟﺪت ھﻨﺎك وﻟﺪت ھﻨﺎVuliddu Hunâ ve Vuliddu Hunâke)
adlı iki nesir kitabı bulunmaktadır.8

3. Şairin Şiirlerinde Sürgün Teması
a) Vatansızlık ve Yersiz yurtsuzluk
Murîd el-Barğûsî’nin şiirlerinde vatansızlık/yurtsuzluk temel
izleklerden biridir. Sürgünde yaşayan şair, vatanına adeta şiirlerinde
kavuşmuştur.
Sürgünün yarattığı boşluklardan biri olan vatansızlık, kimlik ve
aidiyet sorunlarını da beraberinde getirmiştir. İltica edilen yerde eski-yeni
kimlik durumu ve yaşam alanı, yeni yere adaptasyon ve uyum süreci, bu
ulamlar arasındaki çatışma ve bireyin iç dünyasındaki yerlilik-yabancılık
sorgusu dizelere dökülmektedir. Başka bir ülkeye iltica edenler,
yabancısı oldukları topraklarda hayata tutunmak ve var olmak için
devamlı bir mücadele halindedirler. Onlar, hem geride bıraktıklarının
hüznünü ve acısını beraberinde taşımak zorunda olan hem de yeni bir
hayat inşa etmeye çalışırken “öteki” olmanın acısını da yaşayanlardır.
Sürgünde birikmiş acılarla kurulmayan çalışılan bu hayat sağlam
zeminler üzerine inşa edil(e)memiştir. el-Barğûsî’nin şiirleri mültecilerin
hislerine tanıklık eder ve kalemle verilen bir mücadelenin sessiz çığlığı
olarak satırlara dökülür. Şair şiirlerinde mültecinin, aniden
kovulabileceği bir ülkede ikamet iznini yenilemek yani meçhul ve
güvensiz bir geleceğe rağmen bugünü için uğraşmak zorunda olduğunu
sıkça ifade eder. Mültecinin daima bir yanı eksiktir, buruktur bulunduğu
yerde intisap sorunsalı bağlamında hep güçlüktedir. Çoğu zaman toplum
tarafından kendi içine kabul edilmez ve hep “öteki” olarak kalır:

8

Nevîr İhsan el-Fârûkî,, El-Udabâu’l-Filistîniyyûn ve Musâmâtuhum el-Edebiyya
min sene 2000 ilâ 2018, Men El-evvelu, İnsan, Alet, Bîetu, Kulliyetu
Cem‘iyyetu’ta‘lîmi’l-İslâmî Konferansı, 2019,Ocak, s. 122.
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ِ ﻓ ـﻲ ﺻـ ـ ـﻮ
ِ ف اﻟﺒﻄ ـ ـ ـﺎﻃ ـ ـ
ﲔ اﻟﻘـ ـﺪﳝـ ـﺔ

ﻟَـﻢ ﻳـ ـﺒـ ـﺼـ ـُﺮوا اﻷوﻻَد ﻣﺼ ـ ـﺮورﻳﻦ

وﻫ ـ ـﻲ ﲢـ ـﻤ ـﻠ ـ ـُﻬـ ـ ـﻢ وراء اﻟﻨَـ ـﻬـ ـ ـ ـﺮ

و اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﺘﻐـ ـﺎُل ﺗ ـ ـﻜـ ـ ـﺎد ﺗ ـ ـ ـﺪﻣـ ـُﻊ

و اﻧْﻔ ـ ـََﺮًط اﳌـ ـ ـَﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣـ ـﺎﻛِﻦ ﻓﺠـﺄًة

ُْﺧﺬﻫﻢ ﺑَﻌﻴﺪاً ﻓﻮق َﻣْﻮج اﻟﺒﺤﺮæ ص
ُ واﻷﻗﻔﺎ

9ﻧﻜﻦ

ْ

ﺣﱴ ﻇﻨَﻨﺎ اﻟَﺮاﺋﻲ ﻗِﺒﺎﺣﺎ ﰲ اﳋﻴﺎم و ﱂ

ﻟﺘَﻀـﻴَﻊ زﻳ ـ ـﻨﺘُﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄ ـ ـﺮﻗَـ ـ ـ ـﺎت

Eski battaniyelere sarılı çocukları görmediler..
Nehrin arkasında onları taşırken neredeyse ağlamak üzere olan
katırları da.
Kafesler onları deniz dalgalarının ötesine taşıyor,
Ve aniden mekân, birden fazla mekânlara bölündü.
Süslerimiz yollara savrulmuştu
Bu nedenle bakanlar bizi çirkin sanıyorlardı çadırlarda, oysa
değildik.
Görünen sürgün ve göçün çirkinliğiydi.
Şairin şiirlerindeki imgelerden biri de sürgündeki bireyin yakınını
kaybettiğinde hissettiği yalnızlık duygusunun artmasıdır. Göçler bir ve
bütün değildir. Sürgün, aileleri parçalar ve her bir ferdini başka yurtlara
tehcir eder. Dolayısıyla bazı durumlarda mültecinin uzakta bulunan aile
fertlerinden biri hayata veda ettiğinde yanında kendisini teselli edecek bir
yakını ve uzaklarda ölen sevdiğini son yolculuğuna uğurlama imkânı
yoktur. Aşağıdaki şiirde şair, gurbet çığlıklarını yanan bir köze
benzetmektedir. Mültecinin çığlıkları adeta soğuk mezar taşlarına
çarparak geri dönen bir feryat gibidir. Acılarıyla yüreği yansa da ne
çığlıklarını duyan biri vardır ne de yüreğindeki kora su serperek teselli
edecek kimsesi. Yalnızlığıyla biçaredir:
9

Murîd el-Barğûsî, Kasâ’idun Muhtâra, Vizâratu’s-Sekâfe el-Filistîniyye, Nablus, 1996, s.108

90

ﺻﻴﺤﺎت ﻏُْﺮﺑﺘﻨﺎ ﺗّﻮزع َﲨَْﺮﻫﺎ
َ
ﺻﻘﻴﻊ اﻟﻠﻴِﻞ
َ وﺗَﻌﻮد أﺑْﺮد ﻣﻦ
10اﻟﺮﺧﺎم

ّ ﺣﲔ ﻳﺸ
َ ُ ﻒ َﺷﻬﺎَدة

Gurbetimizin çığlıkları korunu dağıtıyor
Ve sonra kor, gecenin ayazından daha soğuk halde geri dönüyor
Tıpkı ölülerin çığlıklarının sadece soğuk mezar taşlarına
çarparak geri dönmesi gibi…
Tinsel bir olgu olan sürgün bir bakıma kişiyi ölmeden öldürür.
Şair aşağıdaki şiirinde fiziksel sürgün devinimini yaşayamayan bir
Filistinlinin kendi yurdundaki tinsel sürgününden bahseder. Bu bağlamda
Filistinli şehidi merminin değil, sürgünün öldürdüğünü imlemektedir:
وأﻧ ـﺖ َﲤْـﻌ ـﻦ ﺑﻌﺪا أﻳ ـﻬﺎ اﻟ ـﻮﻃ ـﻦ
ﺑﻄﻲ وﻻ ﻧـﻬـﻦé وﻧ ـﺤﻦ ﻧﺮﻛﺾ ﻻ

ﺖ ﺧﻄﻮˆ اﳌـﺪن
ْ ﻃَﺎَل اﻟﺸﺘَﺎت وَﻋﺎﻓ
ﻛـﺄن ﺣ ـﺒﻚ رﻛـ ـﺾ ﳓﻮ ﺗـﻬﻠ ـ ـﻜﺔ

ﻳﻘ ـﻮل ﻣﻦ ﱂ ﻳـﺠﺮب ﻣ ـﺎ ﻧ ـﻜﺎﺑ ـ ـﺪﻩ ﻛ ـﺄن أﺟ ـﻤﻠـﻬﻢ · ـﻠﻤﻮت ﻗﺪ ﻓُـﺘ ـﻨﺄوا
و ﺣﻜﻰ اﳌﻮت ·ﻟﻔﺼﺤﻰ ﻟﺼﺎح ﺑﻨﺎ ﻛﻔﻰ ازدﺣﺎﻣﺎً ﻋـﻠﻰ ﻛﻔـﻲ واﺗ ـﺰﻧ ـﻮا
ﻫﻞ ﻣ ـﺎت ·ﻟﻨﺎر أم أودى ﺑﻪ اﻟﺸـﺠـﻦ

ﻳﻬﻮي اﻟﺸ ـﻬﻴﺪ و ﻓ ـﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺣﲑﺗﻨﺎ

ﻓﺒ ـﻌﺜ ـﺮﺗـ ـﻨﺎ ﻋﻠﻲ اﻣﻮاﺟ ـﻬﺎ اﻟﺴﻔ ـﻦ

ﻟ ـﻚ اﲡ ـﻬﻨﺎ وﻣ ـﻮج اﳊ ـﻠﻢ ﳚﻤﻌﻨﺎ

11ﺳـﻜﻦ

ﻓ ـُﺪوﻧ ـﻚ اﻷرض ﻻ ﻗﺒ ـﺮ وﻻ

إرﺟﻊ ﻓ ـﺪﻳﺘ ـﻚ إن ﻗﺒ ـﺮا وإن ﺳ ـﻜﻨﺎ

10

Murîd el-Barğûsî, el-Kasâ’idu’l-Muhtâra, Hey’etu’l-Mısriyyetu’l- ‘Âmme li’l-Kuttâb, Kahire,
Mısır, 1994, s. 44.
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Sürgün uzadıkça uzadı, şehirler adımlarımızı sildi. Sen ey sevgili
vatanım her geçen gün daha da uzaklaşıyorsun
Sanki aşkın ölüme doğru bir koşuş, biz ise yorulmadan dur durak
bilmeden peşinden koşuyoruz
Bizim çektiklerimizi tatmayan diyor ki, sanki en güzel insanlar
ölüme âşık olmuşlardı
Ölüm fasih dil ile konuşsaydı bize haykırırdı: Yeter artık
avuçlarım doldu, terazide dengelenin diye
Şehidimiz yere doğru yığılırken gözünde bizim şaşkınlığımız,
acaba mermi miydi onu öldüren yoksa sürgün mü?
Özlemlerimizi göğsümüze bastırsak bile dışarı taşıyor, namlunun
ucunda birikmiş üzüntümüz
Yönümüzü sana çevirdik, rüyamızın dalgası bizi bir araya
getiriyor, gemilerin dalgalarında bir o yana bir bu yana savrulduk
Haydi, geri dön mezar da olsan mesken de olsan sana feda olsun
canım, sensiz yeryüzü bize ne meskendir ne de kabir
Biz henüz ölmeyenleriz
Biz ki yeni çadırlarla bir ay, iki ay, bir yıl ya da iki yıl (yani
belirsizce) kalması gerekenleriz
Kahvelerimizi sürgünde tanıyoruz
Ve düşümüze ulaşmak içindir tüm çabamız…

11

Murîd el-Barğûsî, el-A‘mâlu’ş-Şi‘riyye,
Beyrut, 1997, c.2, s.228.

Muessesetu’l-‘Arabiyye li’d-Dirâsêt ve’n-Neşr,
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b) Acılar, Aşağılanmalar, Engellenmeler ve Aidiyet
Sorunu
el-Barğûsî’nin dizeleri Filistin halkının acılarına, kederlerine ve
sıkıntılarına duygudaşlık yapmaktadır. Ölümden beter bir durum olan
sürgünün sadece vatan topraklarının çok uzağında değil bilakis Filistin
topraklarında da aynı şiddette mülahaza edildiğini yansıtır. Şair aşağıdaki
şiirinde kendi bağında oturup yemeklerini yiyen bir ailenin iki işgal
askerinin gelmesiyle bölünmesini ve sonrasında yaşananları sessiz bir
harbe benzetir. Kendi topraklarında ve kendi bahçendesin ama onlara
sahip değilsin, yanı başında olanın özlemindesin. Keyfi bir aşağılama,
tutuklama ve tahrik etme durumu olağan bir vaziyet almış buna karşı ise
adeta sessiz bir harp dışında başka bir seçenek bırakılmamış. Askerlerin
bu keyfi tutumları bir anlamda Filistinlilerin kendi kendilerine olan öz
saygılarını yitirme politikasının bir ürünüdür.

ﺗَـَﻮﻗﱠـَﻔﺖ ﻓﺠﺄة ﻋﻦ ﺗﻨﺎَُول اﻟﻐََﺪاء

12اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

""ﻫﻞ ِﺟْﺌـﺘَُﻤﺎ ِﻹْﻋﺘَِﻘﺎﻟﻪ ﻣّﺮة أْﺧﺮى؟-

نÁﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ اﳉﻨﺪ

.ﺎ أﻗﺮب اﻟﻔﺮوعÛ َﺷّﺪ

 رﻓﻊ ﺑُﻦءدﻗﻴﺘﻪ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻜﻴﺔ،اﺑﺘﺴﻢ اﳉﻨﺪي

ﻤﺎ و ﻋﻴﻮن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔeﻋﻴﻮ

ﺣﺒﺔ ﻟﻪ و ﺣﺒﺔ ﻟَﺰﻣﻴﻠﻪ

ﺼﺒﻴﺔ ﻻ ﲣﻔﻰ
َ وﺑَﻌ

ﺎ ﰲ ﺣﺮب ﺑﻼ ﺻﻮتeﻣﺸﺘﺒﻜﺔ ﻛﺄ

اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺘﻮت اﻷﲪﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﻮش اﻟﱰاﰊ

ﻫﺰ اﳉﻨﺪي اﻟﻐﺼﻦ اﻟﻌﺎﻣﺮ

ﻤﺎÒن ووردت اﻟﺴﻤﺎء ﻗﻬﻘﻬﺎÁﻏﺎدر اﳉﻨﺪ

Dut ağacının altında oturan aile
İki asker gelmişti:
12

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳉﺎﻟﺴﺔ ﲢﺖ ﺷﺠﺮة اﻟﺘُﻮت

ﺑﺪون اﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ
Birden yemek yemeyi bıraktılar
“Yine onu tutuklamaya mı

el-Barğûsî, a.g.e., c. 2, s.73-74.
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geldiniz”?
Asker gülümsedi ve tüfeğini En yakın dalı tüfek ile kendine
kaldırdı.
doğru çekti
Eğlenerek yemeye başladılar
Bir tane kendisi bir tane arkadaşı
için
Askerlerin ve ailenin gözleri
Sanki sessiz bir savaşta çatışma
içinde
Ve gizlenmesi mümkün olmayan Asker dut dolu dalı salladı.
bir sinir hali..
Ve kırmızı dut toprağa saçıldı.
Tek bir kelime duyulmadan
Gökte yüksek sesli kahkahaları İki asker oradan ayrıldı.
yankılanırken
Yurtsuzluk, bireyi varken yok olmaya iten bir mahmuzdur. Vatan
kişinin doğarken edindiği kazanımları; ırk, dil, din, kültür gibi hususları
yani kişinin kimliğini belirleyici bir faktördür. Bu bağlamda sürgün,
sosyolojik ve psikolojik açıdan pek çok olumsuz sonuçları beraberinde
getirir. Sürgün olunan yerde toplumla bütünleşme sağlanabilse bile
bireyin zihin dünyasında mevcut olan yerli-yabancı ikilemi tinsel olarak
hep sürgün kalmasına neden olur. Şairin şiirlerinde aidiyet sorunu bir
diğer temel izlektir. Mülteciler için aidiyet sorunsalı bağlamında belirsiz
bir gelecek söz konusudur. El-Barğûsî, iç içe sürgün olgusunu yaşamış
biri olarak bu muhteşem dizeleriyle bizlere Filistinlilerin basit
hayallerinin mahrumiyetini anlatmaktadır:
ﻧـَْﺒ ـﺴ ـﻂ اﻟﺴ ـﺠـّﺎد ﻓ ـﻲ ﻛ ـﻞ رﺣﺎﺑﻪ

ي ﺑْﻴﺖ ﻧُﻮﻗ ـ ـﺪ اﻟﻨـ ــَﺎر ﺑﺒ ـ ـَﺎﺑـ ـ ـﻪ
ّأ

ي ﻣﻨ ـ ـﺰل
ّا

ِ
ﺼﺐ ﺗُﺮاﺑـ ـ ـ ـﻪ
ْ ﻧَـْﺰرع اﻟﻠﻴﻤﻮن ﰲ ﺧ

وﻳُﻐ ِﻄّﻲ ﺳﻘﻔﻪ اﻟﻌﺎﱄ َﺟﻨﻴﻨﺎ َﺳْﻮف ﻳُﻘﺒﻞ

ﺳﻮف َْﳛﻤﻲ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺑﺮد اﻟِﺸﺘـ ـ ـﺎء
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13!ت ﻛ ـﺜ ـﲑة
ٍ ﻣ ـﺮا

ِ ِ
ي ﻣﻨﺰل؟
ّ ي َﻣْﻨِﺰل ﺳﻮف ﻧَـْﺒﻨﻴﻪ أَﺟْﺒﲏ أ
ّأ

ﻗـَـﺒـْﻞ ان ﻧُـﻘ ـﺘ ـﻞ

Hangi evin
Kapısında ateş yakacağız
Her köşesine halı sereceğiz
Verimli topraklarına limon ekeceğiz
Hangi ev
İki kişiyi kışın soğuğundan koruyacak
Yüksek çatısı doğacak çocukları kanatları altına alacak
Hangi evi inşa edeceğiz haydi cevap ver hangi evi?
Daha defalarca öldürülmeden önce..

İşgalden sonra Filistin günlük yaşamında pek çok şey gibi sevinç
ve hüzün kavramları da değişmiştir. Hüzün süregelen bir duygu olurken
sevinçler hep buruk olmuştur. Filistin’in çocukları farklı topraklara
sürgün olarak muhtelif ülkelerin pasaportlarını taşımaya başlamışlardır.
ﺗَﻌّﺪَدت اﳌَﻬﺎﻟِﻚ واﳌﻤﺎﻟِﻚ واﳊُﺪود
َ
َ
ﺗـ ـَـ ـﻌﱠﺬَر اﳊـ ـ ـﺰُن اﻟﻌ ـ ـﻈﻴ ـ ـﻢ
ﺗـ ــَـَﻌّﺬَر اﻟﻔ ــَـَﺮُح اﻟﻌـ ـﻈﻴـ ـ ـﻢ
َ ت ﻣﻊ ﻣﻦ ﻣﺎت َﻣﺄْﻟﻮف
َ وَﻣﺎ

14اﻟﻜﻼم

13
14

el-Barğûsî, a.e., c. 2, s. 620.
el-Barğûsî, el-Kasâ’idu’l-Muhtâra, Hey’etu’l-Mısriyyetu’l- ‘Âmme li’l-Kuttâb, s. 160.
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Tehlikeler, ülkeler ve sınırlar çoğalmıştı
Büyük acılar imkânsızdı
Büyük sevinçler de
Ve güzel sözlü ölenlerde öldü.
c) Siyasete etkisi
Şair verdiği demeç ve söylemlerinde kendisinin siyasi parti ve
gruplardan bağımsız olduğunu ifade etse de Filistin ile ilgili siyasi
gelişmelere sessiz kalmayarak şiirlerinde bu konulara da değinmiştir. elBarğûsî’nin temas ettiği siyasi gelişmelerden biri Oslo15 anlaşmasıdır.
Şair Oslo anlaşmasına karşı çıkmış ve sürgünden bu durumu şu dizelerle
protesto etmiştir:
ﺻْﺨﺐ و ُﻣ ـﻮﺳ ـِـﻴـ ـﻘ ـﻲ وَﺣْﻔﻞ راﻗ ـﺺ
َ
ِﰲ َﻣْﻘ ََﱪة
َﻣﻮت و ﻗَـْﻬَﻘﻬﺔ ﻫـ ـﻨﺎ
ﺻــَﻤـْـﺖ و َراﻳــَﺎت ُﻣـ ـَﺰّوﻗـَـﺔ ﻫ ـﻨ ـﺎك
ُزْﻏـ ـُﺮوَدة ﺗـ ـْﺮﺗ ـّﺞ ﻓـ ـﻲ َوادي اﻟ ـَﻬ ـﻼك
!َﻣﺎ أَْﲨُﻞ اﻟﺘﺎﳒﻮﻫﻨﺎ

ﺑــَﻴ ـْـﻦ اﻟﺸـََﻮاﻫــِﺪ واﻵِﻫـ ـﻠَـ ـﺔ واﻟُﺴـ ـﻜـ ـﻮن
15Oslo

Anlaşması, resmen Geçici Yönetim Düzenleme İlkelerinin Bildirgesi olarak adlandırılır ve
Filistin-İsrail çatışması için bir dönüm noktasıdır. Bu görüşme, İsrail ile Filistin temsilcilerinin üst
düzeyde ilk direkt yüz yüze anlaşma çabası olarak tarihe geçmiştir. Detaylı bilgi için bkz: Bora
Bayraktar, Bir barış süreci örneği olarak Oslo, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012.
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ﻢ َرﻗَﺼﻮا ﻋﻠﻲ أَْﺷَﻼﺋﻪ؟eأﳝُﻮت ﻣﻦ َْﲢﺖ اﻟﱰاب ﻷ
اﳌــَْﺸﻬـَـﺪ اﻟﻌـَﺒــَﺜﻲ ﻃَـﺎل ﺑ ـﻨﺎ وﻃـ ـﺎل
ﻫﻲ ﻟَْﻴﻠﺔ ﳎﻨﻮﻧﺔ
ِ
َ ﺻـَـﺨـْﺐ و ُﻣﻮﺳﻴﻘﻲ وَﺣ ـﻔـْﻞ

16راﻗﺺ

Sohbet, müzik, parti ve dans ..
Mezarlığın içinde
Kahkaha ve ölüm burada
Sessizlik ve süslü bayraklar orada
Helak vadisinde zılgıtlar yankılanıyor
Ne güzel buradaki tango!
Mezar taşları, meskûn mahaller ve sessizlik içinde
Cesedinin üzerinde dans ediyorlar diye toprağın altındaki ölür
mü?
Bu abes görüntü uzadıkça uzadı
Çılgın bir gece
Sohbet, müzik, parti ve dans ..
Mezarlığın içinde
Öte yandan şair, sürgünde olduğu Mısır’da 2011 Arap Baharı
olaylarında şehit olanlara da bir mersiye yazmıştır. İnsanoğlunun
zalimler, zulümler ve kötülüklerle mücadelesi bağlamında Mısır’da
16

el-Barğûsî, Kasâ’idun Muhtâra, Vizâratu’s-Sekâfe el-Filistîniyye, s. 121-122.
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zaruri gereksinim ve ihtiyaçları için hak talep insanların acımasızca
öldürülmesine sessiz kalmamış ve kaleminden şu dizeler dökülmüştür:

ﻇﻨﻨﺘُﻪُ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻔّﻜُﺮ؟

ت ﻗﺘﻴﻼ ﻣﺴﺠّﻰ
ُ ﳌﺎذا ﻛﻠﻤﺎ ﺷﺎﻫْﺪ

ض ﺑﺼﺤٍﺔ ﺟﻴﺪٍة
ُ واﻷر

ﻫﺎ أﻧﺖ ﻣﻘﺘﻮل ﻋﻠﻲ اﻷرض

ب ﺣﻮﻟﻚ ﻳﻨﺒﺾ
ُ واﻟﱰا

ِ
ﻒ ﲤﺎﻣﺎ
ٌ ّﻗَـْﻠﺒﻚ ُﻣﺘﻮﻗ

... ﻗَﺎﺗَـْﻠﺘَُﻤﺎ ﻣًﻌﺎ،ﺧﺮﺟﺘﻤﺎ ﻣﻌﺎ

، أﻧﺖ وَﻣﻄِﺎﻟﺒﻚ: ﻛﻨﺘﻤﺎ اﺛﻨﻴﲔ
17ﻣﺖ

ّ ُ وأﻧﺖ وﺣﺪك

Neden her defasında kefenine sarılı bir ölü gördüğümde
Onu düşünen biri sanıyorum?
İşte sen yeryüzünde bir maktul
Yeryüzü ise oldukça sağlıklı
Kalbin tamamen durmuş atmaz haldeyken
Etrafındaki toprağın kalbi atıyor
Siz iki kişiydiniz: Sen ve taleplerin,
Beraber sokaklara çıktınız birlikte savaştınız
Ama sen bir başına öldün
d) Dile Etkisi
Sürgündeki Filistinli şairlerin kullandıkları dil fasih Arapçadır.
Ancak bazen günlük hayattan bazı kelimeler de edebi ifade diline
karışmıştır. Bu noktada el-Barğûsî’nin Filistin’in günlük yaşamından
17

el-Barğûsî, el-A‘mâlu’ş-Şi‘riyye, c.1, s. 20-21.
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kelimeler zikretmesinin edebi dilini bayağılaştırmadığı, sürgün
yurdundan halkı ile intisap ve irtibat bağlarını güçlendirdiği
düşünülmektedir. Yine Filistinli şairler, konuşma dilinden kelimeleri
kullanarak şiirlerini ulusal bir imge ile bezemişlerdir. Bu bir anlamda
Filistinlerin halkının duygularına daha yakından hitap etme sanatıdır.

اﻟ ـﺬي َﻏـ ـﻠَ ـﺐ اﳌ ـﺘﺪرﺳـ ـﺔ

اﻟَﻔ ـﺘـ ـﻰ اﻷَْزَﻋـ ـ ـﺮ اﻷﻛ ـﺬﺑـ ـﺎن

"اﺑـ ـ ـﻨ ـﻜـ ـﻢ "ﺑـ ـﻴ ـﻦ ﺑ ـﻴـ ـﻦ

:س ﻟِﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ
ُ واﻟﺬي ﻗَﺎل ﻋﻨﻪ اﳌﺪّر

ض ﻣﻦ ﻣ ـﻮﺗِﻪ
ْ َداَﺧ ـ ـ
ُ ﺖ اﻷر

ض ﻣﻦ ﺻ ـ ـﻮﺗـ ـﻪ
ْ ََداﺧـ ـ
ُ ﺖ اﻷر

ﺿﱠﺠﺔ
َ  أْﻏَﻔﻰ ﺑﻼ، وَﻛَﻔﻰ،ﻓَﻮﱠﰱ

إذ ﻫﻮى َˆِزﻓًﺎ ﻓﻮق ﺣ ِّﺪ اﻟَﺮﺻﻴﻒ
18 !واﻧـﺘﺼﺮ

َ َ َْ

Şiir de kullanılan  اﻷزﻋﺮ اﻷﻛﺬﺑﺎن ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻦ داﺧﺖ وﻓّﻰ ﻛﻔﻰgibi sözcükler Filistin
lehçesine ait olup günlük konuşmalarda kullanılan kelimelerdendir.
 ﻧَـَﻮاﻃﲑ اﻟﺒََﺴﺎﺗﲔ اﻟﺒﻌﻴﺪة أﲨﻞ اﻟﺜَﻤَﺮاتÁ ﻓَﻬﺎﺗُﻮا
19 واـ ـﻠﻮردات

َْ

وَزَواداﺗـ ـﻜﻢ و اﻟ ـَﺰﻳْﺖ واﻟـَﺰﻳَﺘ ـﻮن

Ey uzak bostanların bekçileri haydi en güzel mahsullerinizi
getirin
Azıklarınızı, yağları, zeytinleri ve gülleri
Buradaki şiirdeki  زادkelimesi Filistinli çiftçilerin konuşma dilinde
kullandıkları azık anlamındadır.

18
19

el-Barğûsî, el-Kasâ’idu’l-Muhtâra, Hey’etu’l-Mısriyyetu’l- ‘Âmme li’l-Kuttâb, s. 8-7.
el-Barğûsî, el-A‘mâlu’ş-Şi‘riyye, c.2, s.714.
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e) Zaman ve Mekân
Hiçbir zaman ve uzama ait olamayan şairin hayatı sürekli bir
yerlere göç ve sürgün deviniminde geçmiştir. Âdeta Filistin toprakları
dışındaki bütün dünya kendisi için sadece bir otel mahiyetinde olmuştur.
Sürgün, el-Barğûsî ‘ye bir yere ait olamama ve tutunamama duygusunu
öğretmiştir. Yaşadığı hayat koşulları nedeniyle menfa fikrini kabul etmek
zorunda kalan şair için zaman ve mekânın manası artık hem yaşamında
hem de edebi eserlerinde mutat anlamda olmamıştır. el-Barğûsî, zaman
ve mekan ile ilişkisini şu ibarelerle dile getirmiştir:
“Ben bir mekânda yaşamıyorum, zihnimde bir zamanda ve kendi
duygunluğumda yaşıyorum. Pek çok şehirde otuza yakın evde yaşadım.
Ancak hiçbir zaman bir mekânda yaşadığımı hissetmedim,
hissetmiyorum. Bilakis sadece bir zamanın içinde yaşadığımı
hissediyorum. Benim mekânla olan ilişkim oldukça keyifsiz bir ilişki.
Çünkü yaşadığım yerlerin çoğunda mecburi olarak ikamet ettim. Sözün
özü; yani eğer yaşayacağınız yeri siz seçmiyorsanız bu demektir ki
aslında tam manasıyla yaşamıyorsunuz. Filistin’in işgalinden sonra
benim için tüm mekânlar sadece mecburi ikamet yeri oldu. Çok azında
tercihimle oturdum. Düşünün ki şartların sizi yaşamaya mecbur ettiği
bir yerdesiniz, bir evde yaşayacaksınız ama sizin dışınızda başkalarının
mobilyalarını seçilebileceği bir ev. Şehirlerin size hoş geldin ya da
hoşça kal dediği yani sizin değil şehirlerin sizi seçtiği mekânlarda
yaşamak mecburiyetindesiniz.”
Filistin işgalinin mekânsal boyutunun yanı sıra zamansal durumu
da bulunmaktadır. İsrail işgali zamanın yularını elinde tutarak seyrinde
akıp giden zamanı Filistinliler için durdurmuştur. Bu bağlamda zaman ve
uzam sürgünü kültürel sürgüne intikal eder. Emniyette olmayan ve
sürekli can güvenliğini düşünmek zorunda kalan bireyler bir şey
üretemezler. Böylece toplumlar kültürel gelişim hususunda zorunlu bir
tehcire maruz kalırlar. Neticede sürgünün mekânsal ve zamansal boyutu
fertlerin kişilikleri, tinsel durumları ve kültürleri üzerinde oldukça büyük
etki bırakır.
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Şairin şiirlerinde şimdide geçmiş ve gelecek arasında gidiş
gelişler ön plana çıkmaktadır. Geçmişe hissedilen özlemi ve geleceğe
dair umutları imlemektedir. el-Barğûsî, sürgünün oluşturduğu boşluğu
dizelere dökerek doldurur ve kalemiyle sürgünde yaşanan acıları
okuyucularına duyumsatır.
ِ ﻗﺎل اﻟﺬي اﻟﺘﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ِﺷﺒﺎُك اﳌﻮ
:ت ﰲ اﳌْﻨﻔﻰ
َْ
َ
،اﻟَﺴَﻤَﻜﺔ
ِ
ﺼﻴّﺎدﻳﻦ
َ ﺣﱴ وﻫﻲ ﰲ ﺷﺒﺎك اﻟ
20 اﻟﺒﺤﺮ

ْ َ َﺗَﻈُﱡﻞ ﲢﻤُﻞ راﺋﺤﺔ

Sürgünde ölümün ağlarını ördüğü kişi şöyle dedi
Balık,
O balıkçıların ağınayken bile hala denizin kokusunu taşıyor
:ﻗَﺎَل اﺑُﻦ آدم
ِ ﺼﺎﻓﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟَﻘﻔ
ﺺ
َ ﻃُﻮﰉ ﻟﻠَﻌ
ﺎ ﻋﻠﻲ اﻷﻗ ِّﻞeإ
…21ف ﺣﺪوَد ﺳﺠﻨِﻬﺎ
ُ ﺗَـْﻌْﺮ

Âdemoğlu dedi ki:
Ne mutlu kafesteki kuşlara
Onlar en azından hapislerinin sınırını biliyor
20
21

A.g.e., c.1, 535.
A.e., c.1, s.543.
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ِﰲ َزَﻣﺎﱐ
ﲰُﺤﻮا ·ﻟﺮْﻛ ِ
ﺾ ﻟﻠﻜﻞ وˆََداˆ اﳌﻨﺎدي:
َ

ﺼَﻮى ﻛﻤﺎ ِﺷْﺌـﺘُْﻢ،
اُْرﻛﻀﻮا ·ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟُﻘ ْ
ﺺ! 22
اﻟﻘﻔ ِ

ﻟﻜﻦ ﰲ َ َ

Benim zamanımda
Herkesin koşmasına izin verdiler
Münadi bize seslenerek:
“Haydi dilediğiniz gibi en hızlı şekilde koşun
Ama kafesin içinde” dedi.
اﻟﻌُْﻤُﺮ ِﺻْﻔﺮ
اﳊﻴﺎة ﻏًﺪا.
وﻏًﺪا وﻏًﺪا وﻏًﺪا
ﻀﺌِﻴﻞ
ﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳊَْﻴِﺰ اﻟ َ
ﻳَـْﺰَﺣ ُ
ﻣﻦ ﻳﻮٍم اﱄ ﻳﻮٍم
ﺣﱴ َﻣْﻘﻄَﻊ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻜﺘُﻮب
َ
ﻣﺎ اﳊﻴﺎةُ إﻻ ﻃَﻴﻒ ﳝﺸﻲ
ﺗﻌِﻴﺲ 23

ُﳑَﺜّﻞ َ

A.e., s. 128
a.e.g., c 1, s. 113.

22

23el-Barğûsî,
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Ömür sıfır
Hayat yarın
Yarın, yarın, yarın
Bu dar aralıkta sürünüyor
Günden güne
Ta ki yazılı kaderin son demine kadar
Hayat dediğin yürüyen bir hayalet
Bedbaht bir aktör gibi
Sonuç:
Mevlana’nın dediği gibi “güneş herkesin üzerine eşit doğar” ama herkes
için aynı şekilde parlamaz. Bu anlamda güneş, Nekbe’den beri Filistin
toprakları üzerinde parlamamaktadır. Murîd el-Barğûsî eserlerinde Filistin
halkının sürgün çerçevesinde yaşadığı esaret, özgürlük, yurtsuzluk, göç, aidiyet
ve yabancılaşma gibi pek çok temel izlekleri ele alır. Edebi yapıtlarıyla vatanına
hâkim olan işgale direnir ve halkının acılarını tüm insanlığa duyumsatır.
Şiirlerinde sürgün olgusu ekseninde kafes, hapis, çit, duvar, kuş gibi sembolleri
ve gurbet, özlem, umut ve direniş gibi duyguları işler. Şiirleri Filistin
toplumunun acılarının aynası mahiyetindedir.
Öte yandan sürgünün kültürel, toplumsal, siyasal ve iktisadi gelişim
üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Emniyet ve güven içinde olamayan bireyler
üretemezler ve verimli olamazlar. İşgalin sistematik olarak fakirleştirme
politikası yürüttüğü Filistin’de siyasal ve iktisadi bir gelişim söz konusu
değildir. el-Barğûsî, “”ﻣﻄﺒﻌﺔ24 (Matba‘a) isimli şiirinde Filistin halkı için her
alandaki gelişim ve ilerlemelerin pas tuttuğunu ifade eder. Yine “Filistinliler
için genel anlamda birçok başlangıçlar sondur”25 diyerek sürgündeki kimlik ve
kültür asimilasyonunu da imler. Ğarîb) adlı şiirinde -Menzilu’l-(el 26 اﻟﻤﻨﺰل اﻟﻐﺮﯾﺐ
24
25
26

a.e., c 1, s. 502.
a.e., c.1, s. 73.
a.e., c.1, s. 405-406.
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bu yozlaşmaya dikkat çeken şair yabancılaşan aile bireylerini taziye
koltuklarında oturanlara benzetir. Geri döndüğünde, ailesinin yabancılaştığını
gözlemleyerek evini taziye evi gibi addeder. Şair; “Sürgünde tam anlamıyla ne
ölü ölüdür, ne doğan doğmuştur, zillerin sessizliği, sessizliğin ise sesi vardır.
Sürgünde doğan yıldızlar ölür. O zaman bu halde ne yapabilirsin ki?” 27 diyerek
uluslararası arenada Filistin’in yokluğunu tanımlar.
Son olarak şair, “İki kere ölmeyi değil bir kere ölmeyi, iki hayat değil
bir hayat istiyoruz, artık bizden başkalarıyla tanış ey ölüm”28 der. Sürgün bir
ölüm, sürgün yurdu ikinci hayattır. Şair şiirlerinde bu duruma şiddetle karşı
çıkar ve sürgünün bitmesini temenni eder.

27
28

a.e., c.1, s. 140.
a.e., c.1, s. 232.
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ABDULKERİM EL-KERMÎ’NİN ŞİİRLERİNDE FİLİSTİN
Yasemen Toruloğlu *
Öz: Abdulkerim el-Kermî Ebû Selmâ, 1909 yılında Filistin’in Tulkerim
isimli şehrinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ikinci sınıfa kadar Tulkerim’de
okuyan şair, babasının o dönemde Şam’da kurulan Arap Hükümeti
bünyesindeki Birinci Tercüme ve Telif Şubesi’ne asil üye olarak seçilmesinin
ardından ilkokul eğitimini burada tamamlamıştır. İlkokul üçüncü sınıftayken
annesi vefat etmiş, 1929 yılında babasının Doğu Ürdün’deki Doğu Arap
Hükümeti’nde yeni bir vazifeye getirilmesiyle orta öğretimini burada almıştır.
Lise eğitimini Şam’da tamamlamasının ardından memleketi Filistin’e dönen
Kermî, 1948 yılına kadar Hayfa’da çalışmış ve aynı zamanda hukuk fakültesini
bitirmiştir. Vatanseverliği daha ortaokul yıllarında başlayan şair, o dönemlerde
siyasi gösterilere ve öğrenci hareketlerine katılmaya başlamıştır. Kermî’nin
‘Cebelu’l Mukebbir Ya Filistin’ adıyla kaleme aldığı ilk şiiri, dönemin İngiliz
Manda yöneticilerini rahatsız etmiş ve şairin Reşidiye mektebindeki
öğretmenlik görevinden atılmasına neden olmuştur. Yaşadığı olumsuzluklar
şairin vatanı Filistin’e olan sevgisini etkilemediği gibi kalemiyle giriştiği
mücadelesini daha da kamçılar hale getirmiştir. Filistin’e dair sayısız şiir
nazmeden şair, şiirlerinde pek çok sosyolojik ve siyasi meseleleri ele almış ve
halkına zulüm eden dahili ve harici her düşmanla adeta mısraları ile savaşmıştır.
Biz de bu çalışmamızda mümkün olabildiğince Kermî’nin şiirlerinde Filistin
temasını işlemeye gayret göstereceğiz.
Anahtar Kelimeler: Abdulkerim el-Kermî, Filistin Şiiri, Filistin
PALESTINE ON THE POEMS OF ABDOUL KAREEM AL KARMEE
Abstract: Abdoul Kareem Al Karmee Abu Salma was born in 1909 in
Tulkarm city of the Palestine. He studied the first and second year of primary
school in Tulkarm and then complete his elementary education in Dimescus in
consequence of his father permenant membership of new Arabic Government’s
*

Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (y.toruloglu@gmail.com).
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The First Branch of Translation and Copyright Service. His mother died when
he was the thirh class of elementary school so that he took his secondary
education in 1929 year in Jordan because of his father another duty in that
country. After he completed his high school education in Dimescus, turned back
to his hometown Palestine and worked here till 1948 year and studied at the
faculty of law at the same time. He who was a real patriot when he was studying
at the secondary school, has got started to join the political demonstration and
student movements. Al Karmee’s the first poem eiththe name of ‘ Jabal
Mukabber Ya Palestine’ has annoyed the British Mandate Government and
caused to be fired his job in Rashideyye School. He never stop to be loved his
hometown Palestine although he lived such a bad experience during his life
time. He mentioned the several political and sosyological problems of Palestine
in his poems. In this study, it has been tried to be examine the Palestine issue in
Al Karmee’s poems as much as we can.
Key Words: Abdool Kareem Al Karmee, Palestine Poet, Palestine.

Giriş:
John Berger, ‘Şiirin Saati’ adlı kitabında ‘şiir…’ diyor ‘kanayan
yaraya seslenir…’1 Zalimlerin kol gezdiği coğrafyalarda hangi duyguları
uyandırmaz ki şiir? En başta karşı konulamaz bir direniş aracı…
Hayatta kalabilme hamlesinin dayanağı… Ölümsüz bir mücadele
cevheri… Derin bir yürek sızısı… Kanaması durdurulamayan bir yara…
İşgal topraklarının şiirini, muasır medeniyet yalanına kanmış yeni dünya
aydınlarına, tarihçilerine, gazeteci ve siyasilerine, kılını bile
kıpırdatmadan tanıklık eden, kayıt tutuculara atılan hokkalı bir Osmanlı
tokatı olarak da okuyabilirsiniz.
Şiir, 21. asra çok talihsizce adım attı. Gerçi önceki asra da veda
ederken şansının pek de yaver gittiği söylenemez. Dünya denen devasa
sahrenin muhtelif mekanlarında nasıl da talihsiz bir kaderi vardı şiirin!
1

John Berger, Şiirin Saati, çev. Gönül Sipahi Çapan, Adam Yayınevi, İstanbul, 1998,
s. 65.
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Ve şu son asrın başlangıcı ne zulümler, ne felaketler ne kederlere şahit
olmuştu? Çoğumuz tüm bu yaşananlar karşısında sadece izlediğimiz
televizyon ekranlarındaki görüntülere ahlayıp vahlamakla yetindik.
İnsanlık, insanlık dışı bırakılmaya sindirilip susturulmaya, kanıksanmaya
mahkum edilirken bizler sadece sessiz tanıklardık…
İşte tam bu noktada bizim söylemeye dilimizin varmadıklarını,
istesek de neyi nasıl diyeceğimizi bilemediklerimizi dile döken şairler
vardı ve belki tüm dünyanın ama en çok da İslam dünyasının göz ardı
ettiği Filistin; şairlerin şiirlerinde can bulacaktı. Lübnanlı şair, Sâlim elZurkali ‘şiirin aşındırdığı vatan hasreti o kadar ağırdı ki…’ diyecekti
‘Filistin’ adlı şiirinde ve ‘volkan gibi püskürt öfkeni / ey Filistin
övünçlerimizin incisi’ diye de ekleyecekti sözlerine…
Suriyeli üstad, Nizâr Kabbâni de ‘Kudüs’ adlı şiirinde ‘Kim
durdurur düşmanları / sana karşı ey dinlerin gerdanlığı / Kim siler
kanları duvar taşlarından / İncil’i kim kurtarır / Kur’an’ı kim kurtarır /
Kim kurtarır İsa’yı öldürenlerden / İnsanı kim kurtarır’ diye soracaktı.
Türk şairlerimizden Sezai Karakoç, ‘Alınyazısı Saati’ adlı şiirinde ‘Gülle
kusuyor ana rahmi / bomba parçalıyor beynini bebeğin / Tanklar
saldırıyor evlere bir anda ev yok tank var / Uçak var gök yok utanç var /
Ve kime karşı bütün bunlar / Masum insanlara karşı’ diyecek ve
Filistin’de olan biteni özetleyecekti. Bir başka Türk şairimiz Cahit
Zarifoğlu ise; ‘Daralan Vakitler’ adlı şiirinde ‘Ey Filisin kar kar
toprağını / yoğur gazabını yaradanın’ mısralarıyla katılacaktı Filistin
direnişine.
‘Biz Burada Kalacağız’adlı şiirinde Tevfîk ez-Zeyyât ‘Susarsak
eğer / Taşları sıkacağız / Acıkırsak / Çamurla doyacağız / ama asla terk
etmeyeceğiz / Kanımız masumdur / ama çekinmeyeceğiz dökmekten onu’
diye seslenecekti kardeşlerine. Üstad İbrahim Tukan da yoldaşını
destekleyecek ve ‘Kılıç ve Kalem / simgemizdir bizim’ diyerek Filistin’in
kaderini özetleyecek ve ‘Benim Ülkem’ adlı şiirindeki satırlarıyla da
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geleceğe dair müjdeler verecekti: ‘Ölüm şerbetini içeceğiz / ama asla
köle olmayacağız’ 2

Abdulkerim el-Kermî Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği3
Filistin’in önemli şairlerinden biri olan Abdulkerim el-Kermî,
1909 senesinde Filistin’in Tulkerim bölgesinde dünyaya gelmiştir.
İlköğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan şair ardından Şam’da
bulunan ‘Melik Zahir’ medresesine devam etmiştir. Ortaokulu ise
Ürdün’ün Salt şehrinde okumuştur. Lise eğitimini Şam’da bulunan
‘Mektebe Anber’ de tamamlayan şair, 1927 senesinde Suriye’de hukuk
alanında üniversite diploması almıştır.
Vatansever duyguları daha ortaokul sıralarındayken başlayan şair,
lise yıllarında siyasi gösterilere ve öğrenci protestolarına katılmaya
başlamış, 1925 Nisan’ın da Lord Balfour’un Şam’a gelmesini protesto
eden halk gösterilerinde en ön saflarda yerini almıştır. Aynı şekilde 1925
Temmuz’unda Fransız manda yönetimine karşı bir hareket olarak ortaya
çıkan Suriye Devrim Hareketine de destek verenlerden biri olmuştur.
1927 senesinde Filistin’e dönen el-Kermî, evvela bir ilköğretim
okuluna öğretmen olarak tayin olmuş, ardından Kudüs’te bulunan bir
Reşidiye Mektebi’ne atanmıştır. Akşamları da Kudüs Hukuk
Enstitüsü’nde eğitim almaya başlamıştır. Hukuk eğitimi sırasında
‘Mir’âtu’ş-Şark’ dergisinde bazı edebi makaleler yazmıştır. Aynı
2

Cevat Akkanat, Şiirin Şiddeti, Metamorfoz Yayıncılık, İstanbul, 2015, s. 162-163.
Abdulkerim el-Kermi’nin hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bknz.: Subhi
Muhammed Ubeyd, “Abdulkerim el-Kermi Ebu Selma fi Şi’ri’l-Vatani”, Mevsuʿa
Ebhas ve Dırasat fî Edebi’l-Filistini’l-Hadis, Umm el-Fahim, Baka el-Garbiyye, sa.7,
s.119-144; Abdulkerim el-Kermî, eş-Şeyh, Saʽîd el-Kermî Siyretehu’l-ʽİlmiyye ve’sSiyâsiyye, Matbaʽa Teʽâcuniyye, Dımaşk, 1973; Mustafa el-Fâr, Şâʽir Ebû Selmâ
Ediyben ve İnsanen, 1. bs., Muessese Arabiyye li-Dırâsât ve’n-Neşr, Beyrût, 1985;
Nâsıreddin el-Esed, eş-Şiʽiru’l-Hadîs fî Filistîn ve’l Urdun, Matbaʽatu Lecneti’lBeyâni’l- ʽArabî, 1961.
3
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zamanda aralarında Halil el-Bedirî ve Ra’îf Hûri gibi meşhur
edebiyatçılarında da bulunduğu ‘Usbetu’l-Kalem’in bir üyesi olmuştur.
Hayfa ve Kudüs’te bulunan ‘Cemmiyyetu’ş-Şaban Mesihiyyin’ ve ‘Arap
Ortodoks Derneği’nin faaliyetlerinde yer almıştır.
1930’larda ilk şiirini ‘Cebel Mukebbir Ya Filistin’ adıyla
neşretmesinin ardından, durumdan rahatsız olan İngiliz Manda
yöneticileri tarafından eserin neşrine engel olunmuştur. Şiire konu olan
Mukebbir Dağı, Hz. Ömer’in hicri 638 yılında Kudüs’ü fethettiği
dönemde teşrif ettiği ve Allah-u Ekber nidalarıyla Kudüs halkını İslam’a
davet ettiği hikayesi ile meşhurdur. Aynı zamanda bu dağ üzerinde
bulunan Mendûbu’s-Sâmî sarayı da Filistin tarihinde sembolik öneme
sahip mekanlardan bir tanesidir. Saray aynı zaman da Paris’te bulunan ve
Fransız Devrimi’nin başlatıldığı nokta olarak kabul edilen Bastille
Hapishanesi’ne olan benzerliği ile bilinmektedir.
Kermî, 1936 yılının 11 Ekim’inde Arap Emir ve Krallarının tüm
Filistinlileri İngiliz siyasetine ve Siyonizm taraftarlarına karşı birlik
protestosuna davet etmelerinin üzerine, bu yöneticileri eleştirdiği
‘Lehebu’l-Kasîd’ adlı şiirini kaleme almıştır. Bu şiir öyle bir ses
getirmiştir ki; 1936 yılında Filistin’de yaşanan ilk devrim kıvılcımlarının
adeta bir sembolü haline gelmiştir.
İngiliz yöneticiler tarafından yazdığı şiiri sebep gösterilerek
Reşidiye Mektebi’ndeki görevinden azledilmesinin ardından el-Kermî,
Filistin Radyosuna bağlı edebiyat bölümünde çalışmaya başlamış ve aynı
zamanda 1941 senesinde diplomasını edineceği Hukuk eğitimine devam
etmiştir. Ardından 1948 yılına kadar Avukatlık mesleğini icra edeceği
Hayfa’ya taşınmıştır.
1948 senesinin Nisan ayında Hayfa’nın Siyonist kuvvetlerin eline
geçtiği gecenin arefesinde zorunlu olarak Lübnan üzerinden geçerek
Suriye’ye mülteci olarak göç etmek zorunda kalmıştır. Şam’a yerleşen
Kermî, burada önce öğretmenlik mesleğine devam etmiş, ardından bir
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süre bakanlığa bağlı Basın-Yayın ve Enfromasyon Genel Müdürlüğü’nde
görev almış ve son olarak avukatlık mesleğini icra etme şansı bulmuştur.
1964 yılında Kudüs’te düzenlenen ve Filistin Kurtuluş
Örgütü’nün kuruluşunun ilan edildiği ‘Birinci Ulusal Filistin Kongresi’ne
katılmıştır. Aynı zamanda Kudüs’ten ayrılıncaya kadar şehirde
düzenlenen tüm ulusal toplantı ve organizasyonlarda yer almaya
çalışmıştır.
Kermî, kongreye katılımının akabinde FKÖ’nün Asya ve Afrika
Birliği temsilcisi olarak seçilmiştir. 1965 senesinde Kahire’de
gerçekleşen ‘Asya ve Afrika Dayanışma Birliği’’nin kuruluş kongresinde
özel temsilci olarak yer almıştır. Kermî, aynı zamanda ‘Asya ve Afrikalı
Yazarlar Birliği’nin ve ‘Dünya Barış Örgütü’nün düzenlediği toplantı ve
organizasyonlara da katılmıştır.
Kermî, Asya ve Afrikalı Yazarlar Birliği tarafından her yıl
edebiyat alanında verilen Lotus ödülüne layık görülmüş ve ödülünü
1Temmuz 1979 yılında bizzat Angola Cumhurbaşkanı’nın elinden teslim
almıştır. FKÖ tarafından Abdul Kerim el-Kermî’nin onuruna Beyrut’ta
düzenlenen organizasyonda Arap ülkelerinin pek çoğundan önemli
düşünür, şair, yazar ve Filistin Devrim Liderleri hazır bulunmuşlardır.
1980 senesinde Kermî, Filistinli Gazeteci ve Yazarlar Birliği’nin
başkanı olarak seçilmiştir. Aynı yılın Ekim ayını takiben birliğin
Moskova’da düzenlediği toplantılarından birine katıldığı esnada Şair
Abdulkerim el-Kermî, aniden rahatsızlanmış ve hemen Amerika’ya
nakledilmiştir. Burada geçirdiği sayısız ameliyatın sonuç vermemesi
üzerine 11 Ekim 1980 günü vefat etmiştir. Cenazesi Şam’a getirilen şair
için burada, halkın da katılımının olduğu resmi cenaze töreni
düzenlenmiş ve naaşı Şehitler Mezarlığına defnedilmiştir.
Abdulkerim el-Kermî, Filistin’in gurur duyduğu cesur yürekli
şairlerinden, önemli edebiyatçılarından bir tanesidir. Vatanı, milleti,
ümmeti için savaşarak büyük mücadeleler vermiş, çocuklara olan
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düşkünlüğü ve geleceğe olan umuduyla ün salmış önemli düşünce
adamları arasında saygıyla anılmıştır. İbrahim Tukan gibi döneminin
büyük Filistinli şairlerinin güven ve sadakatine nail olmuş, şair Şehîd
Abdurrahim Mahmûd’un akrabalığı ile şereflenmiş ender şahsiyetler
arasında adını Filistin edebiyat tarihine yazdırmıştır. 1990 senesinde
FKÖ tarafından Kudüs Kültür Sanat ve Edebiyat Madalyası ile
onurlandırılmıştır.
Abdulkerim el-Kermî’nin Şiirlerinde Filistin
Modern dönem Filistin şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan
el-Kermî’nin şiirlerinin büyük bir kısmı Filistin’i anlatır. Onun
mısralarında Filistin direnişinin yakın tarihine yakından tanıklık ettiğimiz
gibi bir milleti var eden vatan mefhumunun ve Filistin halkı için vatana
dönüşün önemini bir kez daha idrak etmek mümkündür.
Abdulkerim el-Kermî’nin 1930’lu yılların sonlarında İngiliz
komutasındaki Ürdünlü askerler tarafından üzerine atılan el bombasıyla
şehit edilen 15 yaşındaki bir kız çocuğu olan Recâʼ hakkında yazdığı
şiiri, Filistin dramının belki en çok yürek burkan yüzü olan masum
yavruların öldürülmesinin dayanılmaz acısına bizleri tanık etmektedir.
Şiirine Recâʼ adını veren el-Kermî, Filistin direnişinin sembol
isimlerinden biri haline gelecek olan bu genç kızın hikayesini şu hüzünlü
satırlarla dile getirecektir:

ﻗﻠﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺐ

ﻟﻤﺎ ﺟﻔﺎھﺎ ﻛﻞ ﻗﻠﺐ ﺣﻨﺎ

Tüm yürekler hasretinden soğumaya başladığında… Filistin’in kalbi seni
hasretle anmaya devam edecek ya Recâʼ!
ﯾﺠﯿﺒﮫ إﻻ اﻟﺼﺪى و اﻟﮭﻮاء
و ﯾﺴﺄل اﻟﺸﺎطﺊ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻼ
Sahil onu soruyor ama ne fayda ….
Duyan yok
ki sesini bir dalga bir de rüzgardan başka
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إﻻ ﺷﻈﺎﯾﺎ روﺣﮭﺎ و اﻟﺬﻣﺎء

 ﯾﻮم اﻟﻨﻮى..  رﺟﺎء.. ﻣﺎ ﺣﻤﻠﺖ

Ey Recâ’… niyet gününde nelere tahammül etmedi ki …
Ruhundan geriye kalan birkaç şerapnel parçası ile son nefesi değil miydi
sanki
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﻨﻰ و اﻟﺴﻨﺎء

ﻓﻲ ﻣﻘﻠﺘﯿﮭﺎ داﻣﯿﺎت اﻟﺮؤى

Gözlerinde kan dolu gözyaşları ….

Bakışlarında suhulet ve ulviyet var

ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻷﯾﺎم دﻧﯿﺎ ﺷﻘﺎء

ﻣﻦ اﻟﺼﻮراﻟﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﮭﺎ

Kalbinde kainatın günlerini hüzne boyamış Nekbe’nin izleri var
ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎح اﻟﻘﺪس ﻛﺎﻧﺖ رﺟﺎء

ﻣﺪت ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺪس ﺟﻨﺎح اﻟﮭﻮى

Kanatlarını açtı Kudüs sana… zaten Recâʼ artık sen Kudüs’ün
kanatlarındasın ya…
أرض ﺗﺮوت ﺑﺪم اﻷﺑﺮﯾﺎء

ﺛﻢ ھﻮت ﻧﺠﻤﺎ ﺻﻐﯿﺮا ﻋﻠﻰ

Ardından gökten küçük bir yıldız kaydı masumiyet kanıyla sulanmış
toprağa…
ﺳﻔﺢ أرﯾﺤﺎ ﻗﺒﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاء

ھﻨﺎك ﻓﻲ ﺗﺮﺑﺔ أرﺿﻰ ﻋﻠﻰ

Eriha’nın eteklerinde bir vatan toprağı var. Onun kabri de orada, açık
havada, bir başına …
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4

ﺧﻠﻒ اﻟﺪﺟﻰ أﻻ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺧﺒﺎء

ﺗﻮﻟﻮل اﻟﺮﯾﺢ و ﻻ ﻣﻦ ﺷﺞ

Rüzgar ortalığı velveleye vermiş, sebebi karanlığın arkasına gizlenmiş
hüzün değil ise; başka ne ola !!!
Cevdet Akkanat ‘Şiirin Şiddeti’ adlı eserinin ön sözünde; “Ş
sesinin hayranıyım. Şiir şiddettir. Ama şiddete karşı şiddettir.
Kendiliğinden değil. Bir karşı koyucu olarak çıkar şiirin bu yönü.
Kaçınılmaz derecede gerekli bir haldir o zaman şiddet. Kullanılmaması
düşünülemez. Öyle durumlarda harfler dilden dökülürken, eğri büğrü
çıkar. Fakat hafakanlara maruz kalan şairin ruhu onları öyle bir kalıba
sokar ki, sonra, bakınız ne olmuş; derbe-der, beyhude, serkeş bir evren,
aynı hizadadır, sizi çağırır.”5 der.
Hâsıl-ı kelam, şiirde şiddet, şiddetin kendisi değildir. Şiirde
şiddet, şairin gerçekle tahayyülündeki düşünceyi sentezleyerek
oluşturduğu fikrin, sözcükleri inci gibi dizerek anlatmasıdır. Tıpkı Behçet
Necatigil'in “Nilüfer”i, Tevfik Fikret'in “Yağmur”u ve Abdülkerim elKermî'nin “Elbet Döneceğiz”indeki gibidir. el-Kermî, Filistin’e geri
dönecekleri günün geleceğine olan sonsuz inancını şu mısralarıyla dile
getirir:

ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺳﮭﻮﻟﻚ واﻟﮭﻀﺎب

 ﻛﯿﻒ أﺣﯿﺎ..! ﻓﺎﺳﻄﯿﻦ اﻟﺤﺒﯿﺒﺔ

Ey sevgili Filistin! Yeşil ovaların ve yüksek tepeliklerinden ırak ben nasıl
hayatta kalırım?
وﻓﻲ اﻵﻓﺎق آﺛﺎر اﻟﺨﻀﺎب

ﯾﻨﺎدﯾﻨﻲ اﻟﺴﻔﻮح ﻣﺨﻀﺒﺎت

4

Abdulkerim el-Kermî, Dîvân Abdulkerim el-Kermî Ebî Selmâ,Daru’l-Avde,
Beyrût, 1978, s. 34-35.
5 Cevat Akkanat, a.g.e., s.7-9.

114

Ufuklar kızıllığın gölgesine bürünmüş… Kınaya boyanmış dağ etekleri
beni çağırıyor
و ﻓﻲ ﺳﻤﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﺻﺪى اﻧﺘﺤﺎب

ﺗﻨﺎدﯾﻨﻲ اﻟﺸﻮاطﺊ ﺑﺎﻛﯿﺎت

Sessiz çığlıklar zamanın kulaklarında çınlarken gözlü yaşlı sahiller bana
sesleniyor
ﺗﺴﯿﺮﻏﺮﯾﺒﺔدون اﻏﺘﺮاب

ﺗﻨﺎدﯾﻨﻲ اﻟﺠﺪاول ﺷﺎردات

Gurbete göçmeden yabancılaşmışken dalgın dalgın akan ırmakların beni
çağırıyor
ﺗﻨﺎدﯾﻨﻲ ﻗﺮاك ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎب

ﺗﻨﺎدﯾﻨﻲ ﻣﺪاﺋﻨﻚ اﻟﯿﺘﺎﻣﻰ

Yetim kalmış şehirlerin bana sesleniyor… Kubbeli köylerin beni
çağırıyor…
و ھﻞ ﻣﻦ ﻋﻮدة ﺑﻌﺪ اﻟﻐﯿﺎب ؟

وﯾﺴﺄﻟﻨﻲ اﻟﺮﻓﺎق أﻻ ﻟﻘﺎء

Yoldaşım bana soruyor ona (Filistin’e) kavuşmayacak mıyız ? Bunca
hasretten sonra ona geri dönmeyecek miyiz?
 ﺳﻨﻘﺒﻞ اﻟﺘﺮب اﻟﻤﻨﺪى..!أﺟﻞ

و ﻓﻮق ﺷﻔﺎھﻨﺎ ﺣﻤﺮ اﻟﺮﻏﺎب

Tabiki döneceğiz Kardeşim! Nemli vatan toprağını yeniden öpeceğiz.
Dudaklarımızda şehit kanıyla sulanmış toprağın kızıl izleri kalacak…
إﻟﻰ وﻗﻊ اﻟﺨﻄﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﯾﺎب

ﻏﺪا ﺳﻨﻌﻮد و اﻷﺟﯿﺎل ﺗﺼﻐﻲ

Döneceğimiz gün gelecek ve o gün geldiğinde adımlarımızın sesini tüm
neslimiz duyacak…
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ﻣﻊ اﻟﺒﺮق اﻟﻤﻘﺪس و اﻟﺸﮭﺎب

ﻧﻌﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﺻﻒ داوﯾﺎت

Elbette döneceğiz ve dönüşümüzün şerefine mukaddes gökyüzü şimşekler
çakacak, fırtınalar koparacak, her bir şehidimizin ruhu toprağa yıldız
yıldız yağacak…
6

ﻣﻊ اﻷﻣﻞ اﻟﺠﻨﺢ و اﻷﻏﺎﻧﻲ

ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺮاﻟﻤﺤﻠﻖ و اﻟﻌﻘﺎب

Büyük umutlarla döneceğiz; bir kartal gibi bize kanat açan kahraman
mücahitlerimizle şarkılar söyleyeceğiz…

Filistin milliyetçiliğinin ilham kaynağı olmuş, ‘Vatan ve
Hürriyet Şairi’ olarak tanımlayabileceğimiz Abdulkerim el-Kermî’nin
şiirlerinde dile getirdiği; vatan, toprak, hürriyet, vatana dönüş umudu,
hasret, gurbet acısı, zulüm, baskı, sindirme … gibi kavramlar onun
dilinde adeta ideojik birer slogan haline dönüşmüş ve Filistin direnişinin
sembolik mirasçısı olmuştur. Zalim bir ustanın elinden çıkmış bir saat
çarkı gibi işlemekte olan Filistin’deki sefil hayatı, resmettiği mücadeleci
karakterlerle donatmış ve hürriyet aşkını anlattığı satırlarında bizleri de
hüznüne ortak etmiştir.

6

Abdulkerim el-Kermî, Dîvân, s. 448-450.
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ﲡﺎذZت اﳌﻨﻔﻰ وﺣﻠﻢ اﻟﻌﻮدة ﰲ ﺷﻌﺮ ﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎب
)ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﺞ أﳕﻮذﺟﺎً(
أ.د .ﻫﺸﺎم ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ*
أﺳﺘﺎذ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻨﻘﺪ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ /اﻟﻌﺮاق
اﳌﻠﺨﺺ :ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﻴﺔ أدب اﳌﻨﻔﻰ أو اﻟﻠﺠﻮء وأدب اﻟﻌﻮدة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﻴﺪة
راﺋﺪة ﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ و راﺋﺪﻩ ﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎب ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﻌّﱪ ﺗﻌﺒﲑاً ﺻﺎدﻗﺎً ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻐﱰب واﻟﻼﺟﺊ
ﻚ ﻳﺮاودﻩ ﰲ
اﻟﺬي ﻳﻔﺎرق وﻃﻨﻪ ،وﻳﻌﻴﺶ ﳘﻮم اﻟﻮاﻗﻊ و ﳜﻔﻲ وﻃﻨﻪ داﺧﻞ ﻗﻠﺒﻪ ،وﻫﻮ ﳛﻠﻢ ·ﻟﻌﻮدة إﱃ أرﺿﻪ و وﻃﻨﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔ ّ

ﻛﻞ وﻗﺖ و ﺣﲔ ،وﻗﺪ ﻣّﺮ اﻟﺴﻴﺎب ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺮب ﺳﺮاّ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق إﱃ إﻳﺮان ﰒ إﱃ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻗﻔﻪ وآراﺋﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﺘﻤﻠﻬﺎ أو ﺗﺴﻤﺢ Ûﺎ ،،وﻛﺎن اﻟﺴﻴﺎب ﻳﻘﻀﻲ وﻗﺘﺎً ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ
ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻜﺎن ﳛﻠﻢ ·ﻟﻌﻮدة إﱃ وﻃﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻣّﺮت ﺳﻔﺎﺋﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ ،وﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى ،وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﶈﺎور:

ﻓﻜﺎن اﶈﻮر اﻷول ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ·ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﱵ راﻓﻘﺖ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻌﻮدة ،ﻣﺮوراً ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ دﻻﻻÒﺎ
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻮد ﻛﻞ ﻧﻮٍع ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻫﺬا اﻷدب ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ذاÒﺎ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﺷﺒﻪ ﻗﺎر ﻟـ )أدب اﻟﻠﺠﻮء( و)اﻟﻌﻮدة(.
واﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻨﺎول اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ·ﳌﻜﺎن اﻟﱵ ﳉﺄت إﻟﻴﻪ و ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ و ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،وﻗﺪ ﻗّﺪﻣﺖ
اﻟﻘﺼﻴﺪة )ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﺞ( ﺗﻮﺻﻴﻔﺎً دﻗﻴﻘﺎً ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﻔﻴﺔ أو اﳌﻐﱰﺑﺔ ﰲ أرض اﻟﻠﺠﻮء ،ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺣﺪة و اﻟﺸﻌﻮر اﳊﻴﻒ
واﻟﻈﻠﻢ واﳌﻬﺎﻧﺔ.

ِ
ﺼﻪ اﻟﺸﻌﺮي ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪت اﻟﻘﺼﻴﺪة ·ذﺧﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ
أﻣﺎ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻮدة ﻛﻴﻒ ﻗّﺪﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎب ﰲ ﻧ ّ

وﻣﺴﺘﻠَﺒَﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﳊﻠﻢ اﻟﺬي ﻣﺎ ﻏﺎدرﻫﺎ ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎن اﻟﻮﻃﻦ ﺣﺎﺿﺮاً و واﻗﻌﺎً ،وﺧﺘﺎﻣﺎً ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺼﻴﺪة أﳕﻮذﺟﺎً ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻌﻮدة ﰲ اﳊﺲ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻤﻮﻣﺎً وﰲ ﺷﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎب ﺧﺼﻮﺻﺎً.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﺴﻴﺎب ،اﻟﻌﻮدة ،اﳌﻨﻔﻰ ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟﻐﺮﺑﺔ
__________________

* أ.د.ﻫﺸﺎم ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ،أﺳﺘﺎذ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق )(hisham_phdart@yahoo.com
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BEDR ŞÂKİR ES-SEYYÂB’IN ŞİİRİNDE GURBETİN CEZB
EDİCİ YÖNLERİ VE GERİ DÖNÜŞ HAYALİ
-ĞARÎB Fİ’L-HALC (HALİÇTEKİ GURBETÇİ) ÖRNEKLİĞİNDEÖz: Bu makale çağdaş şairlere öncü olan Bedr Şâkir es-Seyyâb’ın şiiri
ışığında, modern Irak şiirinde sürgün, sığınma ve geri dönüş edebiyatı konusunu
ele alıyor. Bu şiir; vatanından ayrılmış, endişeyle yaşayan, vatanını kalbinin
derinliklerine saklamış ve her zaman aklında ve kalbinde olan vatanına,
toprağına dönmeyi hayal eden gurbetçinin, mültecinin halini içten bir şekilde
dile getiriyor. es-Seyyâb da mülteciliği siyasi otoritenin onaylamadığı, izin
vermediği siyasi görüş ve tutumları nedeniyle Irak’tan İran’a ve daha sonra
Kuveyt’e gizlice kaçtığında deneyimlemişti. Bu dönemde Irak ve Kuveyt’in
güneyi arasında Basra körfezinde vaktini geçirmiş ve boşu boşuna da olsa her
balıkçı teknesi geçtiğinde vatanına dönmeyi düşlemiştir.
Bu makale birkaç başlığı ele almaktadır. Sığınma (el-lucû’) ve geri
dönüş (el-‘avde) lafızlarına eşlik eden terim ve kavramların tanımlarının, delalet
ettikleri anlamların ve bu edebiyatlardan her birinde baskın olan konuların
doğasının belirginleştirilmesiyle beraber verilmesi ilk başlığı oluşturmaktadır.
Aynı şekilde bu çerçeve içerisinde, bahsi geçen ıstılahların da bizzat delaletin
kendisini gösterdikleri fakat Edebu’l-lucû’ ve’l-‘avde’nin bir mefhumu olacak
düzeyde belirgin bir hal alamadıklarına da işaret edilecektir.
İkinci başlık, iltica edilen mekân ile karakterin ilişkisini, ona nasıl
baktığını ve muamele ettiğini ele almaktadır. Bu anlamda örnek olarak
incelenecek olan Ğarib ‘ale’l-halîc (Haliç’teki Gurbetçi) isimli kaside, göç
edilen yerde sürgüne gönderilen kişinin veya gurbetçinin karakterini yalnız
olması, adaletsizlik, zulüm ve aşağılanmıştık hissetmesi bakımından çok doğru
ve ince bir şekilde betimlemektedir.
Üçüncü başlık ise es-Seyyâb’ın kendi şiirinde geri dönüş hayalini nasıl
sunduğunu ele almaktadır. Örnek olarak incelenen bu kasidenin duygularla dolu
yönü ile öz vatan var olduğu sürece kişiyi terk etmemiş olan dönüş hayaline
boyun eğişin görünümleri ortaya konulacaktır. Son olarak bu kaside, sığınmanın
(el-lucû’) ve geri dönüşün (el-‘avde) iki yüzü olarak genel anlamda toplumun
hissiyatında özel olarak da es-Seyyâb’ın şahsiyetinde örnek ve model kabul
edilebilir.
Anahtar Kelimeler: es-Seyyâb, dönüş, sürgün, Irak Şiiri, gurbet.
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ﺗﻘﺪﻣﺔ اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ
ﻓﺮﺿﺖ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻨﻘﺪي ،وأﺣﻴﺎˆً اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺸّﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮة ·رزة ﰲ ﳏﺘﻮى اﻷدب
اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻛﺘّﺎﺑﻪ اﻟﻔﻜﺎك ﻋﻨﻪ

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪارﺳﲔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻐﺮﺑﺔ إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أو زﻣﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ إﻻ أن اﻟﺴﻴﺎب ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﺞ
ﻗﺪ اﻛﺘﻮى ·ﻟﻨﻮﻋﲔ ،،ﻓﺎﻟﻐﺮﺑﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻐﺮﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ،وﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺑـ" اﻟﺸﻌﻮر ·ﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ
واﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻣﻮروث أو رؤى ﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻓﻬﻢ اﻷدﻳﺐ واﻟﻔﻨﺎن ،ﻓﻨﺮاﻫﺎ ﻏﺮﺑﺔ æﺧﺬ ﻣﻼﻣﺢ وأوﺟﻪ ﻣﺘﻌﺪدة،
ﻓﻬﻲ ﻏﺮﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﻓﻴﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻌﺮ")  ،(1ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻜﺎن اﻻﻏﱰاب ·ﺧﺘﻴﺎر اﻻﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ،
ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺮﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻮل وﻗﺪ ﺗﻘﺼﺮ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻜﺎن/اﻻﻧﺴﺎن ،واﻟﱵ ﻗﺪ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺮﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪرة اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴّﻒ و إﻋﻤﺎل اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮورة اﻻﺳﺘﺒﺪال اﳌﻜﺎﱐ ،ﻓﻴﻐﺪو اﳌﻜﺎن
اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎˆً ﻳﺘﺤﻮل ﺗﺪرﳚﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻏﺮﻳﺐ إﱃ ﻣﻜﺎن ﳏﺎﻳﺪ ﰒ إﱃ ﻣﻜﺎن أﻟﻴﻒ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻴﻪ ذاﺗﻪ و وﺟﻮدﻩ،
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﺘﺪّرج ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﺧﺮج ﳐﺘﺎراً ﻣﻦ أرﺿﻪ إﱃ أرض اﻟﻐﺮﺑﺔ ،إﻣﺎ اﻻﻧﺴﺎن
ا†ﺘَﺚ ﻣﻦ أرﺿﻪ ·ﻹﺑﻌﺎد أو اﻟﻨﻔﻲ ،وﻣﺎ زاﻟﺖ أواﺻﺮﻩ و ذﻛﺮÁﺗﻪ و ﺣﻀﻮرﻩ ﻣﺰروﻋﺎً ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﻘﺪﱘ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن
ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺪﻳﺪ ،وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﲟﻘﺪورﻩ إﺣﺪاث اﻻﺳﺘﺒﺪال ،ﻓﻬﻮ ﻳﻈﻞ ﻣﺄﺳﻮراً ﻣﺴﺘﻠﺒَﺎ ﻟﻜﻞ اﻷﻣﻜﻨﺔ واﻷزﻣﺔ
ﺺ Ûﺎ ﻛﻞ ﺣﲔ أو أﺑﺮاً ﺗﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻀﺠﻌﻪ ﻓﻼ ﻳﻬﺪأ ﻟﻪ
واﻟﺬﻛﺮÁت واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻜﻮن ذﻛﺮى اﻟﻮﻃﻦ ﺷﻮﻛﺔ ﻳﻐ ّ
·ل وﻻ ﻳﺮﺳﻮ ﻟﻪ ﻗﺮار.

دواﻋﻲ اﻟﻨﻔﻲ:
ﻻﺷﻚ üن ﻣﻐﺎدرة اﻷوﻃﺎن ﻫﻲ ﻋﺐء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺎن ﰲ أول ﺣﺪوﺛﻪ ،وﻗﺪ ﻳﺰداد وﻗﺪ ﻳﻘﻞ ﺛﻘﻠﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف اﳌﻜﺎن
اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺸﻐﺎل ﲟﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋّﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺎض و ﺳﺎﺑﻖ ،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ·ﻻﻧﺘﻘﺎل
اﳌﻜﺎﱐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺘﺎرﻩ اﻻﻧﺴﺎن اﺧﺘﻴﺎراً ،وﻟﻜﻦ ﰲ ﻇﺮوف اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻳﻌّﺞ ·ﳊﺮوب واﻟﻜﻮارث و ﻏﻴﺎب ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳊﻴﺎة
اﻵﻣﻨﺔ و اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋّﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ و اﻟﻌﻴﺶ ·ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎي ﳜﺘﺎرﻫﺎ ،وﺗﺴﻠّﻂ ﻣﻨﻄﻖ اﳉﱪ واﻻﺳﺘﺒﺪاد
ﰲ ا†ﺘﻤﻌﺎت ،ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺴﺎن ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ أﺣﻼﳘﺎ ﻣّﺮ؛ ﺑﲔ اﻻﻧﺼﻴﺎع و اﻟﺘﻜﻴّﻒ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،وﺑﲔ

*أ.د.ﻫﺸﺎم ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ،أﺳﺘﺎذ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق.
( ﺷﻌﺮ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﺒﻴﺪة اﻟﺸﺒﻠﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮﻣﻮن ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة.٢٠ / ٢٠١٨ ،
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اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻀﺎء آﺧﺮ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻴﺘﺴّﲎ ﻟﻪ اﻟﺸﻌﻮر ‰ﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ و ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﳊﻘﻮﻗﻪ ﰲ اﻟﻌﺎﻳﺶ و اﻟﻘﻮل ،وﻣﻊ ﻛّﻞ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺘﻮﻟّﺪ ﻇﺮوف و أوﺿﺎع ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻟﺬا ﻓﻼ ﻏﺮو أن ﳒﺪ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻳﺮﺗﻀﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﰲ
وﻃٍﻦ وﻟﻜﻨﻪ وﻃﻦ ﳏﻜﻢ اﳊﺪود وﺿﻴّﻖ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﻧﺴﺎﱐ ،ﻓﻨﺠﺪ أﻧﻪ ﳝﺎرس ﻃﻘﻮس اﻟﻜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻛّﻞ
ﻓﻜﺮة ﲢﻴﻲ ﻓﻴﻪ ﺷﻌﻮراً وﲝﺜﺎً ﻋﻦ وﻃٍﻦ ﻟﻪ ﺻﻮرة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﶈﻜﻮم ﺑﺸﻜٍﻞ أو ﺻﻮرٍة ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ،وﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺘﺤّﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻃﻦ اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﰲ وﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

إﱃ أﻳﻘﻮﻧﺔ ﺧﺎﻓﺘﺔ اﻟﻮﺟﻮد واﳊﻀﻮر ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻌﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﺷﻌﻮر اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ و اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﻪ ،ﻓﻴﺒﺪأ ﻳﺘﻼﺷﻰ ،وﻻ ﻳﻈﻬﺮ إﻻ ﰲ
أوﻗﺎت ﳏﺪودة و ﻗﺼﲑة ﻳﻠﻤُﺰ ﺻﺎﺣﺒﻪ و ﻳﻠﺴﻊ ﻗﻠﺒﻪ ،دون أن ﳝﻠﻚ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﺧﺰ وﻫﺬﻩ اﻟﻠﺴﻌﺎت.
ﺐ ﻋﻦ ﻃﻮق ﻫﺬﻩ اﳊﺪود اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ،ﻓﻬﻢ ﳛﺎوﻟﻮن ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻏﺪﻫﻢ اﻟﺬي
وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﳒﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻀﻮن اﻟﺸ ّ

ﻛﺎن ﻣﻐﻴّﺒﺎً ﰲ وﻃﻨﻬﻢ ،وﻫﻨﺎ ﺗﺘﻨّﻮع أﺷﻜﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ و اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ و ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ
ﻫﻮ اﳌﺒﺪع اﻟﺬي ﺗﺸّﻜﻞ ﲡﺎرب ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻲ واﻹﺑﻌﺎد ﻣﺎدة ﺛّﺮة ﳌﻨﺘَِﺠﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ،وﻟﻌّﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻜﺒﺖ واﻷﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻧﺺ ﳑﻴﱠﺰ ﳚﻤﻊ ﻣﻊ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻗﺪرة ﻓﻨﻴﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻨﺺ ﳛﻠّﻖ ﲜﻨﺎﺣﻲ اﻟﺼﺪق اﻟﻔﲏ
و اﻟﺼﺪق اﻟﺸﻌﻮري اﻟﺬي ﺗﻜﻠّﻢ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﻘﺎد ﰲ ﺗﻘﻮﳝﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ.

وﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻫﺬا ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺿﺮورة ﻧﻘﺪ اﻟﻨﺺ و ﺑﻘﺎء اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ ﺣﺪودﻩ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ
ﻻ ﻳﻘﺪح ﰲ ﻣﺴﺎٍر آﺧﺮ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ و ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ ،ﻓﲑﺑﻂ ﺑﲔ داﺧﻠﻪ و ﺑﲔ ﳏﻴﻄﻪ وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻪ اﻟﱵ
اﺳﺘﺪﻋﺖ ﺣﻀﻮر اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻓﺮﺿﺖ æﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺣﱴ ﳓﻴﻂ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﻣﻜﻮˆÒﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺴﺘﻨﲑﻳﻦ
·ﺳﺘﻜﺸﺎف ﻇﺮوف اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ أوﺟﺒﺖ ﲡﺮﺑﺔ اﳍﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ.
ﻣّﺮت ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎب ·ﻧﺘﻘﺎﻻت أﺛّﺮت ﰲ æﻃﲑ ﻣﻨﺘِﺠﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﲟﻀﺎﻣﲔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮّزﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ
æﺛﺮ ﺑﺘﻴﺎر روﻣﺎﻧﺴﻲ ﺣﺎﱂ ﺑﺪأ ﻣﻊ ﺷﻌﺮاء ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻮان و اﳌﻬﺠﺮ و ﺗﻌّﺰز ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺷﻌﺮاء ﻣﺪرﺳﺔ أﺑﻮﻟﻮ اﻟﺬﻳﻦ ﻛّﺮﺳﻮا

ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر و ﺗﺸﺮﺑﻮﻩ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎÒﺎ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮاء دون ﲤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﻌﻤﺮ أو اﻟﺘﻮﺟﻪ،

ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎر ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و وﺟﺪ أرﺿﺎً ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻴﺴﺘﻘّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺮواد ﰲ اﻟﻌﺮاق ﳑﻦ وﺻﻠﺘﻪ
ﻧﻔﺤﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻓﻠﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻇﺮوﻓﺎً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﲔ ﺟﻨﺒﺎÒﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ اﻷوﱃ اﻟﱵ
اﺳﺘﻬﻮت اﻟﺴﻴّﺎب ﻛﻤﺎ أeﺎ ﺗﺴﺘﻬﻮي ﻏﲑﻩ ﳑﻦ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻈﺮوف ذاÒﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎب ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﺬي رآﻩ ﻛﻤﺎ ﻏﲑﻩ رآﻩ ﻣﺜﺨﻨﺎً ·ﻷﺳﻰ واﻟﺘﻮﺟﻊ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
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اﻟﻨﻔﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﻲ اﻟﻔﺮدي:
وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﻨﻔﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔً و أﳌﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﺮﺑﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻳﺘﺠّﺮﻋﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن ،وﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪﻳﻖ أو ﻗﺮﻳﺐ أو

ﳎﺘﻤﻊ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻐﺮﺑﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ّÒﻮن اﻷوﺟﺎع ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ّÒﻮن ﺗﺒﻌﺎت ﻫﺬا اﻻﻏﱰاب و ﲣﻔﻒ ﻣﻦ وﻃﺄﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﺘﻌﺼﻢ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط أو اﻻeﻴﺎر أو اﻟﺸﻌﻮر ·ﻟﻼﺟﺪوى اﻟﱵ ﺗﺼﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺪÒÁﺎ ﰲ ﺻﻮرة ﲣﻠّﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻮﻃﻦ و ﺗﻼﺷﻲ ﺣﻀﻮرﻩ ،وﻫﺬا* 2أﻛﱪ ﻣﺎ ﻳﺘﻬﺪد اﻻﻧﺴﺎن و ﻳﻘﻠﻖ وﺟﻮدﻩ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻴﻊ اﻟﺬﻛﺮÁت و ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﲨﺮة اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎب ﻓﺈن اﻟﻨﻔﻲ ﻛﺎن ﻓﺮد ًÁﲡّﺮﻋﻪ ﻣﻨﻔﺮداً ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﰲ ﳏﻄﺎت ﻣﺘﻌﺪدة و
ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺘﺨﻔﻴﺎً ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،ﻓﺘﱰاءى أﻣﺎﻣﻪ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺬاﻫﺒﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ إﱃ اﻟﺒﺼﺮة اﻟﱵ اﺣﺘﻀﻨﺖ ﻗﺮﻳﺘﻪ و ﻣﻮﻃﻦ

ﺻﺒﺎﻩ و ﺷﺒﺎﺑﻪ.

إن ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻲ واﻹﺑﻌﺎد اﻟﻔﺮدي أوﻗﺪ ﻓﻴﻪ أوﺟﺎﻋﺎً ﻻ ﻗﺪرة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﳏﺪود
اﳊﺮﻛﺔ و ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﻃﺮﻩ اﳍﻢ ،ﻓﻜﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أن ﺗﺘﻘﺪ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﺘﺤّﻮل إﱃ ﻛﺘﻠﺔ ﺷﻮق ﻋﺎرم ﻻ ﳚﺪ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎً ﻟﻪ
إﻻ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺨﻤﺔ ·ﻟﻮﺟﻊ واﻷﺳﻰ واﻻﻏﱰاب واﳊﺮﻣﺎن ،ذاك أن اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ﻳﺘﻌّﻤﻖ و

ﻳﺘﺄﺻﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﳊﻈﺔ اﻧﻔﻌﺎل وﺻﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﳍﺎ ﰲ وﻋﻴﻪ.

إن وﺟﻮد اﳌﻠﻜﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﺴّﻮغ ﻛﺒﲑ ﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎب ﳝﻜﻦ رﺻﺪ

ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻗّﺪﻣﺖ ﻟﻨﺎ æﺛﲑات وﲡﺎذ·ت اﻟﻨﻔﻲ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ:

 .１اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺎ ﺟّﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎردة ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒّﲎ ﻓﻜﺮاً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻛﺎن ﻟﻪ
ﺗﺼﻮر ﺗﺒﻨّﺎﻩ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 .２ﻋﻤﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﻌﻘﻴﺪاÒﺎ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ واﻟﱵ اﻣﺘﺰج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﲟﺎ ﻫﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻮاﻗﻌﻲ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺨﻴّﻞ.
 .３ﻣﻠﻜﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ورÁدﺗﻪ اﻟﱵ أﻫﻠﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﳏﻘﻘﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺪﻗﺎً ﻓﻨﻴﺎً و ﺷﻌﻮر.ًÁ

وإذا أردˆ رﺻﺪ ﲡﺎذ·ت ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﳊﺪث اﻻﻏﱰاب و اﻹﺑﻌﺎد
ﻓﻘﻂ ،وإﳕﺎ ﺳﻨﻀﻄﺮ إﱃ اﻟﻨﺰول ﻋﻤﻘﺎً ﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻸﺳﻰ واﳊﺰن اﻟﻌﻤﻴﻖ ،ﻓﻬﺬﻩ أﻣﻪ
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ﲤﻮت وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،وﺗﻠﻚ ﲡﺮﺑﺔ اﳊﺐ اﳌﺘﻌﺜﺮة اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﰲ أرض اﻟﻮﻃﻦ ،وﻣﻦ ﰒ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻌﻴﺶ
ﰲ ﻛﻨﻒ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻃﺎردﻩ و ﱂ ﻳﺒِﻖ ﻟﻪ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎً ﳊﻴﺎة ﻛﺮﳝﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ.
إن ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب و ﺗﻨّﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أeﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻋﻤﻖ اﻟﺬاﻛﺮة إﻻ أeﺎ ﺗﻄﻔﻮ إﱃ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻜﻞ

ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺣﺎﳌﺎ ﲡﺪ ﺷﺮارة ﺗﻘﺪﺣﻬﺎ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﻨﻔﺲ و Òﺪأ و ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﺟﺪˆ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻫﺬﻩ
ﺗﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب و ﺗﺘﺼﺎدم و ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ أوﺟﺎﻋﻪ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺬﻛﺮÁت ﺳﺮﻋﺎن

ﻣﺎ ﻳﺼﺪم ﺑﺼﺨﺮة اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻼ ﳚﺪ إﻻ ﺳﺮا·ً و ﻫﺒﺎءً ،ﻓﺘﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺬﻛﺮÁت و ﺗﻜﻮن اﻟﺬﻛﺮى ﺳﻜﻴﻨﺎً ﳛﺪث
ﺟﺮﺣﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻳﻨﻀﺎف إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوح اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ذاﺗﻪ و ﻳﻜﺘﻮي Ûﺎ وﻋﻴﻪ.
ﲤﺜﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ أرض اﳌﻨﻔﻰ:
ﻟﻨﺘﻔﻖ اﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أن اﳌﻨﻔﻰ ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﺐ اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﻮﻃﻦ ،وﻫﻮ أرض اﻟﻠﺠﻮء أﻳﻀﺎً،
واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﳏﻜﻮﻣﺔ ·ﻻﻏﱰاب واﻟﻨﻔﻲ ﺿﻤﻨﺎً ،وﻣﻜﺎن اﻟﻨﻔﻲ ﻣﻜﺎن
ﳏﺪود ،و ﻫﻮ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ و ﻣﻌﺎٍد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ذاك أن اﳌﺒَﻌﺪ ﻓﻴﻪ أو اﳌﻨﻔﻲ ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﺤﺔ اﳊﻴﺎة إﻻ ﻣﻦ ﻛﻮة ﻳﻄّﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻗﻪ ،وﻏﺬا ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎب ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ

اﳋﻠﻴﺞ( ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ رﺻﺪ ﺻﻮر وﺣﺎﻻت ﻧﺴﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟﺘﺘﺸﻜﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻐﱰب ﻋﻦ وﻃﻨﻪ ،وﻗﺪ ﻗّﺪﻣﺖ
ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﻮﺻﻴﻔﺎً دﻗﻴﻘﺎً و واﻗﻌﻴﺎً ﳊﺎل اﳌﻐﱰب ﻋﻦ وﻃﻨﻪ ،واﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺘﺪئ ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ ﳊﻈﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻪ و

ﺗﻨﺘﻬﻲ ·ﳊﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ و ﺑﲔ ﻫﺬﻩ وﺗﻠﻚ ﺻﻮٌر دﻗﻴﻘﺔ ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ زﻣﻦ اﳌﻨﻔﻰ و ﲤﻀﻬﺮاÒﺎ.
 .１اﳌﻮاﺟﻬﺔ:

ﺗﺸّﻜﻞ ﳊﻈﺔ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻨﻔﻰ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎً ﺟﻮﻫﺮ ًÁﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،ﻓﻬﻮ ﳝّﺪ اﻟﻨﺺ ﲟﺎدﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻳﻜﻮن

ﻋﺎﻣﻞ ﲢﻔﻴﺰ وﲢﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ و اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻀﺎن واﻟﺘﺸﻜﻞ إﱃ ﳊﻈﺔ اﻟﻘﻮل واﻟﺘﻠﻔﻆ ،واﻟﱵ ﺣﻔﺰÒﺎ رﻏﺒﺔ

اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺨّﻔﻰ وراءﻫﺎ رﻏﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼء ·ﻟﻮﻃﻦ اﳌﻔﻘﻮد واﻟﺬﻛﺮÁت اﻟﻌﺰﻳﺰة ،وﻫﻜﺬا اﺑﺘﺪأت اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﺘﺤﻜﻲ
ﻟﻨﺎ ﳊﻈﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺬات اﳌﻐﱰﺑﺔ ﻟﻮاﻗﻌﻬﺎ ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﳛﻜﻲ ﻟﻨﺎ ﻧﺺ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻦ ذﻟﻚ اﶈّﻔﺰ ﻟﻠﺘﺬﻛﺮ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺬات إﱃ
اﻻﺳﱰﺳﺎل ﰲ ﻛﺸﻒ ذﻟﻚ اﳉﺰء اﻟﻜﺎﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﳉﺴﺪ اﳌﺘﻬﺮئ اﻟﻨﺤﻴﻒ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﳋﻠﻴﺞ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن واﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﱵ
ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﻜﺎﻧﻴﲔ و زﻣﻨﲔ و ﺣﻴﺎﺗﲔ و ﺣﺎﻟﺘﲔ ﺷﻌﻮرﻳﺘﲔ ،ذاك اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺬي:
"اﻟﺮﻳﺢ ﺗﻠﻬﺚ Zﳍﺠﲑ  ،ﻛﺎﳉﺜﺎم ،ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻴﻞ
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وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻮع ﺗﻈّﻞ ﺗﻄﻮى أو ﺗُﻨ ﱠ
ﺸﺮ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ
زﺣُﻢ اﳋﻠﻴﺞ †ﱠﻦ ﻣﻜﺘﺪﺣﻮن ﺟّﻮاﺑﻮ ﲝﺎر"
وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻜﺎﻣﲑا إﱃ ﻣﺸﻬﺪ آﺧﺮ ﳝﺜﻞ ﺑﺆرة اﻟﻨﺺ و ﻣﺮﺗَﻜَﺰﻩ اﻷﺳﺎس )اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﺞ( ،وﻷن ﻫﺬا اﻟﻐﺮﻳﺐ

ﻫﻮ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺬي ﻳﺪور ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺺ وﺟﺪˆ أن اﻟﺴﻴﺎب ﻳﻜّﺮس ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺆرة و ﻳﻌﺰزﻫﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻔﺘﺎﺣﺎً
ﻗﺮاﺋﻴﺎً واﺿﺤﺎُ ﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻨﻔﻲ واﻟﻠﺠﻮء.

" وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﺞ
ﲑ ﰲ اﳋﻠﻴﺞ
ﺟﻠﺲ اﻟﻐﺮﻳﺐ ،ﻳﺴّﺮح اﻟﺒﺼَﺮ اﶈ َّ
وﻳﻬّﺪ أﻋﻤﺪة اﻟﻀﻴﺎء ﲟﺎ ﻳﺼِّﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﻴﺞ"
ﻳﻘﺪم اﻟﻨﺺ اﺑﺘﺪاء ﺻﻮرة ﻫﺬا اﻟﻐﺮﻳﺐ وﻗﺪ اﺳﺘﻐﺮق ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺪوى واﻟﺸﻌﻮر ·ﻟﻮﺣﺪة ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ واﻗﻌﻴﺔ اﳌﻜﺎن
و اﳋﻠﻴﺞ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﺣﺎﻟﺔ روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﺒﺤﺮ و ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪادﻩ ﰲ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﻏﻤﻮض و أﺳﺮار و ﻋﻤﻖ ،إﻧﻪ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻜﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ اﻻﻏﱰاب اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ،وﻣﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﺗﻔﺮض
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼوﻋﻲ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺘﺠﻲء ذﻛﺮى )اﻟﻌﺮاق( ﺻﺮﺧﺔ ﲡﺪد ﻟﻪ أﺣﺰاﻧﻪ و ﺗﻌﻤﻖ ﻓﻴﻪ أوﺟﺎﻋﻪ:
ت ﺗﻔّﺠﺮ ﰲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻲ اﻟﺜﻜﻠﻰ :ﻋﺮاق،
"ﺻﻮ ٌ
ﻛﺎﳌّﺪ ﻳﺼﻌُﺪ ،ﻛﺎﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ،ﻛﺎﻟﺪﻣﻮِع إﱃ اﻟﻌﻴﻮن
اﻟﺮﻳﺢ ﺗﺼﺮخ ﰊ :ﻋﺮاق،
واﳌﻮج ﻳﻌِﻮل ﰊ :ﻋﺮاق ،ﻋﺮاق ،ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﻋﺮاق!
 .２ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ أرض اﳌﻨﻔﻰ:
ﳚﻤﻞ اﻟﻨﺺ ﺻﻮراً ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺼﻮرة اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻋﻦ وﻃﻨﻪ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻮٌر ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﻰ اﳌﻤﺰوج Ûﺬ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ

وﺗﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ وﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘّﺪم ﻟﻨﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة و وﺣﻴﺪة ﺗﺸﻌﺮ ·ﻟﻀﻌﻒ
واﻻﺳﺘﻼب ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﻟﻶﺧﺮ اﻟﺬي ﳚﻤﻌﻪ ﻣﻌﻪ ﻣﻜﺎن اﳌﻨﻔﻰ:
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ﻓﺼﻮرة ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮز وﺿﻴﻖ اﻟﻴﺪ واﻟﺸﻌﻮر üن اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ
ﻏﲑ وﻃﻨﻪ ﻳﻌﻴﺶ زﻣﻦ اﻟﺬل واﻻﻧﻜﺴﺎر و ﺗﻀﻄﺮﻩ اﻟﻐﺮﺑﺔ إﱃ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻔﻘﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ،وﻗﺪ
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔﻈﺔ )ﺧﻄﻴﺔ( ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺸﻌﱯ واﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺪر ﻟﻔﻈﺔ أﺧﺮى أن ﲢّﻞ ﻣﻜﺎeﺎ و ﺗﺒﻘﻰ ·ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ذاÒﺎ:
" ﻣﺎ زﻟﺖ اﺿﺮب ﻣﱰب اﻟﻘﺪﻣﲔ أﺷﻌﺚ ﰲ اﻟﺪروب
ﲢﺖ اﻟﺸﻤﻮس اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
"ﻣﺘﺨﺎﻓﻖ اﻷﻃﻤﺎر أﺑﺴﻂ Zﻟﺴﺆال ﻳﺪا ﻧﺪﻳّﺔ
ﺻﻔﺮاء ﻣﻦ ذل و ﲪﻰ  :ذل ﺷﺤﺎذ ﻏﺮﻳﺐ
ﺑﲔ اﻟﻌﻴﻮن اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺑﲔ اﺣﺘﻘﺎر و اﻧﺘﻬﺎر و ازورار أو ﺧﻄﻴّﺔ
و اﳌﻮت أﻫﻮن ﻣﻦ ﺧﻄّﻴﺔ
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﺷﻔﺎق ﺗﻌﺼﺮﻩ اﻟﻌﻴﻮن اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ"
ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨﺺ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻐﱰﺑﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺘﲔ :اﻷوﱃ اﳌﻈﻬﺮ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻋﺎﱂ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻓﺎﻟﺬل واﻻﺣﺘﻘﺎر واﳍﻮان ﻫﻮ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻬﻮن دوeﺎ اﳌﻮت،
إن اﻟﺬات اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻀﻲ اﳌﻮت وﺗﻘّﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺬل واﳍﻮان ﳍﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺼﺎﻣﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻻeﺰام اﻟﺪاﺧﻠﻲ و إن ﺑﺪت
ﻣﺄزوﻣﺔ وﻣﻨﻬﺎرة ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،وﻟﻌّﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺬات ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ اﳌﻘﱰن ·ﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﻨّﻊ وراء ﺷﺨﺼﻴﺔ )اﳌﺴﻴﺢ( اﻟﺬي ﲪﻞ أوﺟﺎع ﻗﻮﻣﻪ واﺣﺘﻤﺎ ﺧﻄﺎÁﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺪﻳﲏ اﳌﺴﻴﺤﻲ:
" ﻣﻦ ﻟﻴﻠﻚ اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻃّﻼً ﻓﻴﻪ ﻋﻄﺮك ¨ﻋﺮاق
ﺑﲔ اﻟﻘﺮى اﳌﺘﻬﻴﺒﺎ ِ
ت ﺧﻄﺎي واﳌﺪن اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ
ﻏﻨّﻴﺖ ﺗﺮﺑﺘﻚ ¨ ﻋﺮاق،
وﲪﻠﺘُﻬﺎ ﻓﺄ© اﳌﺴﻴُﺢ ﳚّﺮ ﰲ اﳌﻨﻔﻰ ﺻﻠﻴﺒﻪ،
ﻓﺴﻤﻌﺖ وﻗﻊ ﺧﻄﻰ اﳉﻴﺎع ﺗﺴﲑ ،ﺗﺪﻣﻰ ﰲ ﻋﺜﺎر"
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 .3اﺳﺘﻌﺎدة ﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﳌﻐﻴّﺐ ﳊﻈﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺬات ﻋﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﳌﻜﺎن اﻵﱐ ،واﻟﺪﺧﻮل ﰲ زﻣﻦ اﻻﺳﱰﺟﺎع واﻟﺒﺤﺚ ﰲ
ﻣﺴﺎرب اﻟﺬاﻛﺮة ﻋﻦ وﺟﻮدﻩ و ﲤﺜﻼﺗﻪ ،وﻫﺬا اﻻﺳﱰﺟﺎع ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﺬات اﳌﻐﱰﺑﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻓﻬﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر
·ﻷﻣﺎن واﻻﻧﺘﻤﺎء ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘّﻤﺺ ﳊﻈﺔ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﳝﺜﻠﻪ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ذي أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة وﻫﻮ
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺆﱂ واﳌﻌِﺪم ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﳌﻐﻴﺒﺔ واﳌﻘﻄّﻌﺔ اﳉﺬور ﻋﻦ أرض ﳕﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ " ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻧﻮٍع ﻣﻦ اﳍﺬ¨ن
ﳍﺆﻻء اﻟﻨﺎس اﳌﻌﱠﺬﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ وﻃﺄة اﳊﻴﺎة ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑٌ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﻢ اﻟﺘﻮاﻗﺔ ﻟﻠﺨﻼص ﻣﻦ ﺷّﺪة ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮن

ﺲ ﲟﻌﺎ©µﻢ /و واﺳﺎﻫﻢ" ) .(3وﻫﻜﺬا ﺗﻔﻌﻞ اﻟﺬات اﳌﻐﱰﺑﺔ ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﻣﺎﺑﲔ
ﻣﻨﻪ ،ﻷ³ﻢ ﱂ ﳚﺪوا أﺣﺪاً ﰲ أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ أﺣ ّ
ﺻﺪﻣٍﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ورﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺴﻴﺎب ﲢﺎﻛﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و ﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃﺐ ،ﻓﻬﻲ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻴﺼﻮرﻩ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻪ أدق ﺗﺼﻮﻳﺮ ،وﻻﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻌﺎم وإﳕﺎ
ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ،وﻫﺬا ﻳﻌّﱪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳍﻴﺎم و اﻟﺒﻘﺎء زﻣﻨﺎً أﻃﻮل ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻳﺪﺧﻞ إﱃ أرﺟﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻛّﻮة
ﻗﻠﺒﻪ اﶈﺮوم ﻣﻨﻪ:
-

اﻷم و ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ:
إن أول ﻣﺎ ﺗﺘﺰاﺣﻢ ﰲ وﻋﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮرة اﻷم اﻟﱵ ﻏﺎﺑﺖ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ اﳌﺒﻜﺮة ،وﻫﻲ أول ﻣﺎ ﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﻣﻦ
اﻧﺴﻴﺎب اﻟﺬاﻛﺮة ،ﻓﺎﻷم اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﲢﻀﺮ ﰲ زﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻃﻦ ،ﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﺿﺪة ﲡﻌﻞ اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة ﺗﻌﻴﺶ
زﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮ ﻳﺸﻜﻚ ﺑﻘﺪرة اﻟﺬات ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻣﻨﻪ:
"Zﻷﻣﺲ ﺣﲔ ﻣﺮرت Zﳌﻘﻬﻰ ﲰﻌﺘﻚ ¨ ﻋﺮاق
وﻛﻨﺖ دورة أﺳﻄﻮاﻧﺔ
ﻫﻲ دورة اﻷﻓﻼك ﻣﻦ ﻋﻤﺮي ،ﺗﻜّﻮر ﱄ زﻣﺎﻧﻪ
ﰲ ﳊﻈﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،وإن ﺗﻜﻦ ﻓﻘﺪت ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﻫﻲ وﺟﻪ أﻣﻲ ﰲ اﻟﻈﻼم
وﺻﻮµﺎ ﻳﺘﺰﻟﻘﺎن ﻣﻊ اﻟﺮؤى ﺣﱴ ا©م "

( أﻧﺴﻨﺔ اﳌﻜﺎن ﰲ رواÁت ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﻣﻨﻴﻒ ،ﻣﺮﺷﺪ أﲪﺪ ،دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ط.3) ٤٨ /٢٠٠٣ ،١
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ﻛﻤﺎ ﲢﻀﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﻜّﺮس ﻗﺴﻮة اﳊﺮﻣﺎن اﻟﺬي ﺣّﺮﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﺷﻌﻮر اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺒﻌﺪ ،ﻓﺘﻤﺮ ذاﻛﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻗﺼﺺ اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ وﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻤﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ ،ﻟﻴﺘﻤﺎﺷﻰ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻜﻮص إﱃ اﳌﺎﺿﻲ و
اﻟﺘﻘﻨّﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ واﻻﻟﺘﻔﺎف ﺑﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺳﺮد اﺳﱰﺟﺎﻋﻲ ﻣﺘﺪاﺧﻞ.
-

ﺳﻄﻮة اﻷﻣﻜﻨﺔ
ﺗﺸﺘﻐﻞ ذاﻛﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮاً أﺻﻴﻼً ﺗﺮﺗﺒﻂ
اﻟﺬات ﺑﻪ و وﺗﺘﺄﺛﺮ وﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ،وﲟﺠﺮد ﺣﻀﻮر اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﺈن اﳊﺪث ﺳﲑÒﻦ ·ﻟﺰﻣﻦ ،واﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﺣﺼﺮاً،
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ " ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ ،ﰲ ﺣﲔ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻫﻮ
ﺗﺜﺒﻴﺘﺎت ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺬو·ن ،واﻟﺬي ﻳﻮّد ﺣﱴ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ -ﺣﲔ ﻳﺒﺪأ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ -أن ﳝﺴﻚ ﲝﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻦ .إن اﳌﻜﺎن ،ﰲ ﻣﻘﺼﻮراﺗﻪ اﳌﻐﻠﻘﺔ اﻟﱵ ﻻﺣﺼﺮ ﳍﺎ،
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻜﺜﱠﻔﺎً ،وﻫﺬﻩ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻜﺎن ﲡﺎﻩ اﻟﺰﻣﻦ")  (4وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﻀﺮﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲡﻤﻊ

ﻣﻊ واﻗﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨﺔ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ " ،ﻓﺎﳌﻘﻬﻰ اﻟﺬي ﺟﻠﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﺬﻛﺮاً ﳝﺜﻞ
ﻣﻜﺎˆً ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﱃ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻷﺧﺮﻳﻦ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﺣﻴﺎÒﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن
ﺗﻨﺰاح ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ إﱃ وﻇﻴﻔﺔ ﳜﺘﻠﻘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﻨﻔﻰ ﻣﻜﺎن ﻋﺘﺒﺔ ﺗﻘﻄﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﻟﺘﻔﺘﺢ ﻟﻪ
ﻛّﻮﻩ اﻻﻏﱰاب اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﰲ داﺧﻠﻪ
" Zﻷﻣﺲ ﺣﲔ ﻣﺮرت Zﳌﻘﻬﻰ ،ﲰﻌﺘﻚ ¨ﻋﺮاق
ﺖ دورة اﺳﻄﻮاﻧﻪ"،
وﻛﻨ َ
وﻟﻌﻠﻪ ﻳﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ إﱃ اﻷﻏﺎﱐ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﺮج ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻏﺎﱐ ،وﲟﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﱰﻛﺎت
ﻛﺜﲑة ﺑﲔ اﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻠﻐﺔ واﳌﺴﺎﺣﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳋﻠﻴﺞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻳﺘﻤﺎزج اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ واﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ،ﻓﻜﺎن اﳌﻘﻬﻰ ﳛﻴﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ واﻟﺬي ﻛﺎن
ﻣﺸﱰﻛﺎً ﰲ ﻛﺜٍﲑ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﳛﻴﻞ إﱃ اﳌﻘﻬﻰ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮÃدﻩ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ اﻟﻌﺮاق ،واﻟﺴﻴﺎب ﻳﻘّﺪم اﻷﻣﻜﻨﺔ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺿﺮورات دﻳﻜﻮرﻳﺔ  ،وإﳕﺎ ﳚﺘﺬÛﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ روح اﻷﻣﻜﻨﺔ و دﻻﻻÒﺎ،
) ( 4ﲨﺎﻟﻴﺎت اﳌﻜﺎن ﰲ ﻣﺴﺮح ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ،ﻣﺪﺣﺖ اﳉﻴّﺎر .٢١ /ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب ﲨﺎﻟﻴﺎت اﳌﻜﺎن ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،ﻋﻴﻮن اﳌﻘﺎﻻت ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط.١٩٨٨ ،٢
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"ﻓﺎﻟﻔﻨﺎن ﻳﺆﻧﺴﻦ ﲡﻠﻴﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ،وﻳﺪﺧﻠﻬﺎ إﱃ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﲏ ،وﻳﺪﻋﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳉﺪﻳﺪ،
ﻟﺘﺴﻬﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺢ أن ﳛﻘﻘﻪ ،وﻟﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻊ اﻻﻧﺴﺎن وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ وأﻓﻜﺎرﻩ ،ﻛﻲ
ﺗﺸﺎرﻛﻪ اﳌﻌﺎˆة واﻟﻘﻬﺮ واﻟﻔﺮح واﳊﻴﺎة" ) (5
وإذا ﻛﺎن اﳌﻘﻬﻰ ﻳﻘّﺪم ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺮÃﺑﺔ واﻟﺸﻌﻮر ·ﻻﻧﻌﺰال واﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﳛﺎول اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺬّﻛﺮ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻐﺎﺋﺐ /اﻟﻮﻃﻦ ،ﻓﻴﺒﺪأ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﻓﻀﺎءاﺗﻪ وأﺷﻴﺎﺋﻪ.
-

ﺣﻀﻮر اﳊﺒﻴﺒﺔ ﺧﺎرج ﻓﻀﺎء اﻟﻮﻃﻦ:
ﺐ
ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ اﳊﺐ اﻟﺬي اﻧﺴﺎب ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﺴﻴﺎب ،إﻻ أﻧﻪ ﺣ ٌ
ﻣﺘﻌﺜّﺮ و ﻏﺎرق ﰲ اﻟﺴﻮداوﻳﺔ ،وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﳊﺐ ·ﳊﺮﻣﺎن اﻟﺬي ازداد ﻣﻊ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أّن
" وﺷﻮﺷﺔ اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﰲ أذن ﺑﺪر و ﺣﺴﻴﺴﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻨﺴﺎب ﰲ أﻋﺼﺎﺑﻪ ،وأﻟﺴﻨﺔ ﳍﻴﺒﻬﺎ وﻫﻲ ﲢﺮق زرع ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ،
ﻫﻲ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﳝﻴّﺰ أﺑﻌﺎد اﻷﱂ واﳊﺮﻣﺎن واﻹﺧﻔﺎق ،وﻳﺴﺘﺴﻠﻢ إﱃ اﻟﺴﻮداوﻳﺔ واﻟﺪﻣﻮع واﳊﺴﺮة واﻟﻠﻬﻔﺔ" )(6
ﻳﻘّﺪم ﻟﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎب ﺻﻮرة ﺗﻨﺎزع ﺑﲔ رﻏﺒﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻟﻔﻀﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ و رﻏﺒﺔ ﰲ ﻟﻘﺎء اﳊﺒﻴﺒﺔ اﻟﱵ
ﻳﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﰲ أرض اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﻠﺠﻮء ،وﻗﺪ ﺣﻔﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﻌﺎﺻﺮ ·ﻋﺘﻤﺎد
ﺗﻘﺎﻧﺔ ﺗﺮﻣﻴﺰ اﳌﺮأة ﻟﺘﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎب ﻓﺈن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺒﻘﻰ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﱰﻣﻴﺰ اﳌﺮأة ،ﻓﻬﻲ
ﻻ ﺗﻌّﻮض ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ و اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﻛﻴﺎﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻣﻌﱪاً ﻋﻦ أوﻟﻮÁﺗﻪ ﻗﺎﺋﻼً:
"أﺣﺒﺒﺖ ﻓﻴﻚ ﻋﺮاق روﺣﻲ وأﺣﺒﺒﺘﻚ أﻧ ِ
ﺖ ﻓﻴ ﻪ
¨ أﻧﺘﻤﺎ ،ﻣﺼﺒﺎح روﺣﻲ أﻧﺘﻤﺎ وأﺗﻰ اﳌﺴﺎء
واﻟﻠﻴُﻞ أﻃﻴﻖ ﻓْﻠﺘﺸّﻌﺎ ﰲ دﺟﺎﻩ ﻓﻼ آﺗﻴﻪ
ﱄ ﻣﺎ ﻛﻤَﻞ اﻟﻠﻘﺎء!
ﻟﻮ ﺟﺌﺖ اﻟﺒﻠَﺪ اﻟﻐﺮﻳﺐ إ ﱠ

اﳌ ﻠﺘ ﻘ ﻰ ﺑ ِ
ي ...ﻫﻮ اﻟﻠﻘﺎء"
ﻚ واﻟﻌﺮاُق ﰲ ﻳﺪ ﱠ
( أﻧﺴﻨﺔ اﳌﻜﺎن.٨ /

)5

)( ﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎب ،دراﺳﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺷﻌﺮﻩ ،إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط/١٩٩٢ ،٦
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وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺸﻮق ﻣﺪاﻩ اﻷﺑﻌﺪ ﺣﺎﳌﺎ -ﰐ ذﻛﺮ اﻟﻌﺮاق ،ﻣﻘّﺪﻣﺎً ﺻﻮرة ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻫﺬا
اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ وﻃﻨﻪ اﻟﻐﺎﺋﺐ:
ﺾ دﻣﻲ إﻟﻴﻪ ،ﻛﺄﱠن ﻛّﻞ دﻣﻲ اﺷﺘﻬﺎء
"ﺷﻮق ﳜ ّ
ﺟﻮعٌ إﻟﻴﻪ ..ﻛﺠﻮع ﻛّﻞ دم اﻟﻐﺮﻳﻖ إﱃ اﳍﻮاء
ﺷﻮق اﳉﻨ ِ
ب ﻣﻦ اﻟﻈﻼم إﱃ اﻟﻮﻻدة!
ﲔ إذا اﺷﺮأ ﱠ
ﺐ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳜﻮن اﳋﺎﺋﻨﻮن!
إﱐ ﻷﻋﺠ ُ
أﳜﻮن اﻧﺴﺎٌن ﺑﻼدْﻩ؟"
واﺿﺢ أن اﻟﺴﻴﺎب ﻳﺮﻳﺪ إﻳﺼﺎل ﻓﻜﺮة ﺗﻨﻘﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻓﺮدي و ﻟﻜﻦ ·ﻃﻨﻬﺎ ﻧﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺣﻮال اﻟﱵ آل
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ،واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻐﱰﺑﺔ أو اﳌﺒَﻌﺪة ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﴰﻮﱄ ﻳﺘّﺨﺬ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺻﻠﺔ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺼﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺸﻐﻮل Ûﻢ اﻟﻮﻃﻦ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ،وﻏﲑ ﻣﻜﺘ ٍ
ﻒ ﺑﺘﺄﻣﲔ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻮاءً أﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ أو
ّ
ّ
داﺧﻠﻪ " ،ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﲢﺎد واﻟﺘﻤﺎزج ﺑﲔ اﻹﺣﺴﺎﺳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎن واﻹﺣﺴﺎﺳﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ واﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﻓﻴﺾ اﻧﺴﺎﱐ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﻓﻴﻪ أﻋﻤﺎق اﻟﻔﻨﺎن وأﻋﻤﺎق اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﳊﻈﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮاﱃ اeﻤﺎر
ﺻﻮرﻩ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ وﺻﻘﻠﻬﺎ و ﺑﻄﻬﺎ ·ﳋﻴﻂ اﻟﻔﲏ") ، ( 7إن ﻫﺬا اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎص و ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻋﺎم ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻨﺺ أﺣﻴﺎˆً ﻓﻴﺴﺘﻐﺮق ﻧﻔﺴﻪ و ﻓﻨّﻪ ﰲ دواﻣﺔ اﻟﺬات أو دواﻣﺔ ا†ﺘﻤﻊ و ﳘﻮﻣﻪ ،أي أن
ﻣﻴﺰة ﺑﺮزت ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺮواد ﻫﻮ اﻣﺘﻼك ˆﺻﻴﺔ اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻌﺎً ،ﻓﺘﺘﻤﺎﻫﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻊ ا†ﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎٍر ﻣﺰدوج ﻳﺒﺪأ
·ﻟﺬات ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ا†ﻤﻮع ،و ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ا†ﺘﻤﻊ واﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﻟﺬات و ﻳﺴﺘﻐﺮق ﰲ ﲡﻠﻴﺎÒﺎ ،وﻟﻌّﻞ اﻟﺴﻴﺎب
ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻘﺴﻮم ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻻﺛﻨﲔ ،و ﻣﺎ إن ﻳﻨﺪﻣﺞ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة ﺣﱴ
ﻳﻨﻘﻠﻪ اﻟﻨﺺ إﱃ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ و ﺣﺴﻦ ﲣﻠّﺺ ،ﻓﻼ ﺣﺪود واﺿﺤﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ و إﳕﺎ ﺧﻄﻮط ﺧﺎﻓﺘﺔ ﻳﻌﱪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﰲ
ﲢﻮﻻﺗﻪ اﳌﺘﻌﺪدة.

( ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،رﺟﺎء ﻋﻴﺪ ،ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ٦ / .١٩٨٨ ،
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إن ﻗﺼﻴﺪة "ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﺞ" ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻮرة ·ﻧﻮراﻣﻴﺔ ﺗﺘﺴﻊ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻧﻈﺮة ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﻴﺚ æﺧﺬ
اﻟﻘﺎرئ ﰲ رﺣﻠﺔ اﻷﺳﻰ اﳌﱰاﻛﻢ اﻟﺬي ﻋﺎﺷﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻴﺎب ،ﻓﻘﺪ ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﺧﺘﺰﻟﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻣﺂﺳﻴﻪ اﻟﱵ ذاق ﻣﺮارÒﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﳊﺮﻣﺎن اﳌﺒﻜﺮة إﱃ ﳊﻈﺔ اﻹﺣﺴﺎس ·ﳌﻮت وﻫﻮ ﻣﻐﱰب وﻻﺟﺊ ﰲ أرض ﻻ
ﳝﻨﻌﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﺗﻠﻚ اﳊﺪود اﻟﻮﳘﻴﺔ واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ أﺷّﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻼك اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ أو اﻷﺳﻮار اﳌﺎﻧﻌﺔ ،وæﰐ اﳌﻔﺎرﻗﺔ
اﳊﺰﻳﻨﺔ و ﺗﺘﺠّﺬر ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى ﺣﻘﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻨﺘَـَﻬﻜﺎً و ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ وﻃﻨﻪ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻋﻨﻪ.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﳌﺼﺎدرـ ـ ـ ـ ـ ـ
 .１أﻧﺴﻨﺔ اﳌﻜﺎن ﰲ رواÁت ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻨﻴﻒ ،ﻣﺮﺷﺪ أﲪﺪ ،دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ط.٢٠٠٣ ،١
 .２ﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎب ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار ﻣﻴﺔ.٢٠٠٦ ،
 .３ﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎب ،دراﺳﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺷﻌﺮﻩ ،إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط،٦
.١٩٩٢
 .４ﲨﺎﻟﻴﺎت اﳌﻜﺎن ﰲ ﻣﺴﺮح ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ،ﻣﺪﺣﺖ اﳉﻴّﺎر ،ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب ﲨﺎﻟﻴﺎت اﳌﻜﺎن ،ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺆﻟﻔﲔ ،ﻋﻴﻮن اﳌﻘﺎﻻت ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط.١٩٨٨ ،٢
 .５ﺷﻌﺮ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﺒﻴﺪة اﻟﺸﺒﻠﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮﻣﻮن ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﺣﺰﻳﺮان،
.٢٠١٨
 .６ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،رﺟﺎء ﻋﻴﺪ ،ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.١٩٨٨ ،
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اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﲔ أزﻣﺔ اﻟﻠﺠﻮء وﺣﻠﻢ اﻟﻌﻮدة
أ  .د  .ﻓﻴﺼﻞ ﻏﺎزي اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ*
اﻟﻌﺮاق  /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ
اﳌﻠﺨﺺ :ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﲑﻳﻦ ﲢﻮﻻً ﰲ ﳕﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮرات واﻟﺮؤى واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ اﻟﱵ

ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﻜﺘﺎ·ت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ وﻫﺪﻣﺎً ﳌﺮﻛﺰÁت 1ﺑﺘﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي ،

ورﲟﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻗﻀﻴﺘﲔ اﻷوﱃ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓﲏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ·ﻟﺘﻄﻮر اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ا†ﺎل اﻟﻜﺘﺎﰊ  ،واﻟﺜﺎﱐ ﺳﻮﺳﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
·ﻷﺣﺪاث واﳌﺘﻐﲑات اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﻣّﺮ Ûﺎ اﻟﻌﺮاق ﰲ ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻹﺣﺘﻼل اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ  ،ﳑﺎ ﺷﻜﻞ داﻓﻌﺎً إﺑﺪاﻋﻴﺎً وﻓﻜﺮ ًÁوإﻧﺴﺎﻧﻴﺎً

ﳓﻮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻋﺎدة ﻃﺮح ﻗﻀﺎ Áﺟﻮﻫﺮﻳﺔ Òﻢ اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ .

وﻣﺜّﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺮدي ﻛﺸﻔﺎً اﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎً ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻌّﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳍﺠﺮة
واﻟﻌﻮدة ﻣﻦ وإﱃ اﻟﻮﻃﻦ وﻛﻴﻒ ﺷّﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﻀﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ إﺣﺪى ﳐﺮﺟﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ آ1راً واﺳﻌﺔ  ،وﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ

ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻞ ﺗﺘﺸﻈﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى  ،ﻟﻌّﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ اﻷˆ واﻵﺧﺮ  ،وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﺟﻮد ﰲ ا†ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﺐ واﻹﺛﺒﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺼﺮاع اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺪﻳﲏ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ
ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻏﻴﺎب ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ .
وإﻧﻌﺎم ﻛﺠﻪ ﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻟﻜﺘﺎﰊ ﺗﻌّﺪ ﳕﻮذﺟﺎً واﻗﻌﻴﺎً ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺎول اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﺜﲑ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﳍﺎ  ،ﻓﻬﻲ ﻛﺎﺗﺒﺔ
ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﻨﻔﻰ ) ﻓﺮﻧﺴﺎ(  ،وﻟﺪﻳﻬﺎ أرﺑﻊ رواÁت وﻛﺘﺎب ·ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻷدب اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺎت ﰲ ﺳﻨﻮات اﶈﻨﺔ
واﳊﺮوب .

وأﻧﻌﺎم ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ) ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺬاﻛﺮة ( وﻋﻦ ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻮدة وﻋﻦ ﺗﺸﻈﻲ اﳍﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻃﻦ اﻷم واﻟﻮﻃﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻋﻦ أﺧﻼﻗﻴﺎت
ا†ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﻒ اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﻮات اﶈﻨﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة .
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ  :اﻟﺮواﻳﺔ  ،اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ،اﳌﻮاﻃﻨﺔ  ،اﳍﺠﺮة  ،إﻧﻌﺎم ﻛﺠﻪ ﺟﻲ  ،اﻟﻌﻮدة  ،اﳊﻔﻴﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

_______________
* أ.د .ﻓﻴﺼﻞ ﻏﺎزي اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق )(abdgn1983@gmail.com
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GÜNÜMÜZ IRAKLI KADIN YAZARLARDA VATANDAŞLIK
MÜLTECİ KRİZİ VE DÖNÜŞ UMUDU
Öz: Irak edebiyatındaki öyküleyici anlatım, son yirmi yılda gerek bakış
açısı ve tasvirleri ile gerekse de geçtiğimiz yüzyılda yaygın olan anlatım
üslubundan farklı bir tarzda alışılmış konulardan uzaklaşması ile yazım tarzında
bir dönüşüme ve sabit noktaların yıkılmasına öncülük etmiştir. Muhtemeldir ki
bunun ilk sebebi edebi alandaki büyük gelişmelere bağlı olan sanatsal nitelik
iken ikincisi ise Irak'ta Amerikan işgali öncesi ve sonrasındaki olaylar ve
yaşanan büyük değişimlerle bağlantılı sosyo-politik nedenlerdir.
Bu öyküleyici sunum antropolojik bir keşifte de rol oynamış, pek çok
yönden Irak insanının konumunu ele almıştır ki bunların belki de en önemlileri
göç meselesi ve vatana dönüş ile alakalı olanlarıdır. Peki, bu son derece geniş
etkiler bırakan iki durumu da yaşayanların vatandaşlık mevzusu nasıl
şekillenecektir. Elbette bu ikili (göç meselesi-vatana dönüş) yalnızca bu boyutta
kalmayarak başka pek çok beşeri ve fikri ikilemleri de ortaya çıkaracaktır.
Bunların en önemlileri olarak, bir karşıt ikilem olan “ben ve diğerleri” ile işgal
sonrası dönemde ebeveyn otoritesinin eksikliğinden ve merkezi otoritenin
dağılmasından sonra ortaya çıkan ırksal ve dinsel çatışmalar arasındaki Irak
toplumunda varolma sorunsalı zikredilebilir.
Inaam Kachachi, hem beşeri hem de yazar kimliğiyle, bu araştırmanın
kendisi etrafında ortaya sorular konulması gayretinde olduğu ikilemin canlı bir
örneği sayılabilir. Fransa'ya sürgün edilen Iraklı yazarın dört romanı ile savaş ve
yıkım yıllarında Iraklı kadın yazarların kaleme aldıkları edebiyat hakkında
çıkardığı Fransızca bir kitabı bulunmaktadır.
Inaam Kachachi, gerçeklik ve hafıza boyutuyla vatan, ona dönüş rüyası,
anavatan ile göç edilen vatan arasında kimlik bölünmesi, Irak toplumunun
ahlaki değerleri ve yıkım yıllarında milli hafızanın korkunç bir şekilde imha
edilmesi konuları hakkında yazılar kaleme almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Roman, kadın yazar, vatandaşlık, göç, Inaam
Kachachi, dönüş, Amerikalı torun.
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ﻣﺪﺧﻞ :

ﻟﻌّﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ا†ﺎل اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮل ان ﻣﻔﻬﻮم ) اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳّﺔ ( ﻗﺪ ﻓﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،
ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳌﺮأة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ،ﳑﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻣﺘﺰاﻳﺪاً ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻜﺘﺎﰊ
.
وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ إﺷﻜﺎﱄ ‰ﻣﺘﻴﺎز  ،وﻫﻮ ﻳﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷدب اﻟﺬي ﺗﻜﺘﺒﻪ )اﳌﺮأة( ﲢﺪﻳﺪاً ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﳌﻮﺿﻮع  ،وﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﺮأة وﻗﻀﺎÁﻫﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺲ اﳌﺆﻟﻒ ) .(1وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ أن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ æﺧﺬ ﺑﻌﺪاً ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرة اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﻟﻨﺴﻮي ﻋﻠﻰ ﲤﺜّﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺬﻛﻮري  ،وﻫﺬﻩ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ
اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻟﻔﲏ ﺗﺴﻤﺢ ‰ﻋﺎدة ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ وﺟﻮدﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻐﲑة وﻟﻴﺴﺖ 1ﺑﺘﺔ :ﻓـ ـ ))ﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻘﻠﻢ
اﻟﻨﺴﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ اﱃ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﲔ ذات ﻣﻨﻜﺘﺒﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮع  ،وذات ﻣﻔﻜﺮة ﻛﺎﺗﺒﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ؟ وﻫﻞ ﻳﺘﺤﻮل اﳋﻄﺎب اﻟﻨﺴﻮي
اﳌﻌﺎﺻﺮ اﱃ ﺧﻄﺎب ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ وﺟﻮد ؟ وﺣﻀﻮر إﻧﺴﺎن ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﱴ ﺗﺴﻜﻨﻪ ﻫﻮاﺟﺴﻪ واﻧﻔﻼÃﺗﻪ وﲡﺎرﺑﻪ
اﳌﱰاوﺣﺔ ﺑﲔ اﳊﺮﻣﺎن واﻹﻣﻜﺎن ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﲔ ذﻛﺮ واﻧﺜﻰ ؟ (( ).(2
إّن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻣﺎ ﺗﻜﺘﺒﻪ اﳌﺮأة ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﺮدﻳﺔ Òﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ إﻋﺎدة
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ،وﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺮﻛﺰÁت ﻓﻜﺮﻳﺔ وﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺗﺒﺪو 1ﺑﺘﺔ  ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﺴﻮي ﲢﻮﻟﺖ اﱃ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﳚﺐ إﻋﺎدة ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ  ،وﻳﺒﺪو ﻫﺬا ﺧﻼف ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ) . (3

ﻣﺜﻠّﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﲑﻳﻦ ﲢﻮﻻً ﰲ ﳕﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮرات واﻟﺮؤى واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ اﻟﱵ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﻜﺘﺎ·ت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﺷّﻜﻠﺖ ﻫﺪﻣﺎً ﳌﺮﻛﺰÁت 1ﺑﺘﺔ
ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي  ،ورﲟﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻗﻀﻴﺘﲔ اﻷوﱃ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓﲏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ·ﻟﺘﻄﻮر اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ا†ﺎل
اﻟﻜﺘﺎﰊ  ،واﻟﺜﺎﱐ ﺳﻮﺳﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ·ﻷﺣﺪاث واﳌﺘﻐﲑات اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﻣّﺮ Ûﺎ اﻟﻌﺮاق ﰲ ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻹﺣﺘﻼل
اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ  ،ﳑﺎ ﺷﻜﻞ داﻓﻌﺎً إﺑﺪاﻋﻴﺎً وﻓﻜﺮ ًÁوإﻧﺴﺎﻧﻴﺎً ﳓﻮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻋﺎدة ﻃﺮح ﻗﻀﺎ Áﺟﻮﻫﺮﻳﺔ Òﻢ اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ .
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وﻣﺜّﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺮدي ﻛﺸﻔﺎً اﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎً ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ،ﻟﻌّﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳍﺠﺮة واﻟﻌﻮدة ﻣﻦ وإﱃ اﻟﻮﻃﻦ ،وﻛﻴﻒ ﺷّﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﻀﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ إﺣﺪى ﳐﺮﺟﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ
آ1راً واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد وا†ﺘﻤﻊ ،وﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻞ ﺗﺘﺸﻈﻰ إﱃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ،
ﻟﻌّﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ؛ اﻷˆ واﻵﺧﺮ  ،وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ ا†ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﺐ واﻹﺛﺒﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺼﺮاع اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺪﻳﲏ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻏﻴﺎب ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ
.
وإﻧﻌﺎم ﻛﺠﻪ ﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻟﻜﺘﺎﰊ ﺗﻌّﺪ ﳕﻮذﺟﺎً واﻗﻌﻴﺎً ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺎول اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﺜﲑ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﳍﺎ ،
ﻓﻬﻲ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﻨﻔﻰ ) ﻓﺮﻧﺴﺎ(  ،وﻟﺪﻳﻬﺎ أرﺑﻊ رواÁت وﻛﺘﺎب ·ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻷدب اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻪ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺎت ﰲ ﺳﻨﻮات اﶈﻨﺔ واﳊﺮوب .
وإﻧﻌﺎم ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ) ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺬاﻛﺮة ( وﻋﻦ ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻮدة وﻋﻦ ﺗﺸﻈﻲ اﳍﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻃﻦ اﻷم واﻟﻮﻃﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻋﻦ
أﺧﻼﻗﻴﺎت ا†ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﻒ اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﻮات اﶈﻨﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة  .وﻫﻲ ﺗﻘﺪم
ﻟﻨﺎ ﰲ رواﻳﺘﻬﺎ ) اﳊﻔﻴﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ( ) ، (4ﲤﺜﻼً ﺳﺮد ًÁوإﻧﺴﺎﻧﻴﺎً ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ذات أﺑﻌﺎد ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ  ،وﻟﻜﻦ
ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﻞ ﺟﺎء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف ﰲ ﺗﻴﺎر اﻟﺮواﻳﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ  ،اﻟﱵ اﻋﺘﺎدت ان ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ
اﻟﺬﻛﺮ وﻫﻮ ﰲ رﺣﻠﺔ اﱃ اﻟﻐﺮب ) واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻧﺜﻮ.(ًÁوﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ˆﻟﺖ ﻗﺪراً ﻛﺒﲑاً ﻣﻦ إﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪراﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب وﻣﺴﺘﻮÁت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﰲ اﳊﻔﻴﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺜﻰ ) أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ اﻷﺻﻞ ( وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻐﺎدر اﻟﻐﺮب)اﳊﻀﺎري(
إﱃ اﻟﺸﺮق ) اﳌﺘﺨﻠﻒ/اﳌﺘﻮﺣﺶ(  ،وﻟﻜﻦ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ Ûﺬﻩ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﻞ æﺧﺬ أﺑﻌﺎداً أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاً ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ Ûﺎ .
وæﺧﺬ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳍﺠﺮة واﻟﻌﻮدة ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﺨﻴﻞ ﻟﻨﺺ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳊﻀﻮر واﻟﻐﻴﺎب وﺻﻮﻻً إﱃ ﲢﻘﻴﻖ

ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ üﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  ،وﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﳌﺪﻟﻮﻟﲔ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ واﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺣﻮل راﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻦ  ،وﲤﻴﻴﺰ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻮاﺣﺪ واﻗﺘﺴﺎﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻃﻦ  ،وﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺸﺘﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺣﺎل ﺧﻀﻮع أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻘﻮة اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ). (5
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أرض اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﳊﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ وﺿﻐﻂ اﻟﺬاﻛﺮة اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ :

ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ وﺗﻄﺮح ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﺟﻮدي اﳌﻘﱰﻧﺔ ﺑﺸﺮوط Ãرﳜﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮ ﺑﺘﻮﺻﻴﻔﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .
اﻟﺮواﻳﺔ أﺷﺒﻪ ·ﳊﻮارﻳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ) اﻷˆ(  ،ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﶈﻮرﻳﺔ ) زﻳﻨﺔ( ﻓﺘﺎة ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ  ،اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ،ﻋﺮاﻗﻴﺔ  ،ﺗﻌﻤﻞ
ﻣﱰﲨﺔ ﰲ ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻌﺪ ﻏﺰوﻩ ﻟﻠﻌﺮاق  ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ذات ﺟﺬور ﻋﺮاﻗﻴﺔ  ،ﻓﺎﳉﺪة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﻐﺪاد  ،واﳉﺪ
ﺿﺎﺑﻂ ﰲ اﳉﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ  ،وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ﻗﻮﻣﻴﺔ  ،وﻟﺪﻳﻬﺎ إﺧﻮة )·ﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ( أﺣﺪﻫﻢ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺿّﺪ اﳉﻴﺶ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻊ اﳌﻘﺎوﻣﺔ
اﳌﺴﻠﺤﺔ ؛ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺷًﻜﻠﺖ ﻣﺰﳚﺎً ﺳﺮد ًÁﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﳋﻄﺎ·ت اﻷدﺑﻴﺔ ذات
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎذﺟﺔ .
ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻟﻨﺎ اﻟﺴﺎردة  /اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺴﺮد ذاﻛﺮاﰐ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﺧﻂ ﺣﻜﺎﺋﻲ واﺣﺪ اﳊﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ أزﻣﺔ اﳍﺠﺮة ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻮﺟﻮدي واﳍﻮÁﰐ وﺣﻠﻢ اﻟﻌﻮدة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﻃﻦ اﻷم ﻓﻮق ﺧﺎرﻃﺔ
اﻟﻮﻃﻦ اﳉﺪﻳﺪ .
ﳍﺬا ﺗﻄﺮح اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ·ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻟﻠﺬاﻛﺮة ﺣﻴﺚ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﰲ دÁر اﳍﺠﺮة ﳑﺎ ﻳﺆﻫﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﻠﻐﺔ ﻷن ﺗﺼﺒﺢ اﳍﻮﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ .
ﻧﻘﺮأ ﻫﺬا اﻟﻦ))2ﱂ أﲰﻊ واﻟﺪﰐ ﺗﺘﺤﺪث ﺑﻐﲑ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ  ،رﻏﻢ أن أﰊ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪˆ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻵﺷﻮرﻳﺔ  ،ﻟﻐﺘﻪ
اﻷم ؛ أﻣﺎ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻈﻠّﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﺎرع واﻟﻌﻤﻞ وﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر  ،ﻧﻠﻮي ﻓﻜﻮﻛﻨﺎ وﻧﻨﻄﻖ Ûﺎ ﳊﻈﺔ ﻧﻀﻊ اﻷﻗﺪام ﻋﻠﻰ

ﻋﺘﺒﺔ اﳌﻨﺰل  ،ﺗﺪور ﺳﻴﺎراﺗﻨﺎ ﺑﻨﺎ و·ﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺎرع إﱃ ﺷﺎرع  ،وﻣﻦ ﺳﻮق اﱃ ﺳﻮق  ،ﺣﱴ إذا ﻋﺎودت إﱃ
ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﺴﻘﻮف ·ﳉﻨﻜﻮ أﻣﺎم اﳌﺒﲎ  ،ﻟﺒﺴﻨﺎ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻷﺧﺮى ودﻟﻔﻨﺎ Ûﺎ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ((). (6

ﺗﺸﺘﻐﻞ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﺑﺬﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدة اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﰲ أرض اﳌﻬﺠﺮ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﺣﻴﺚ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻐﺔ
اﻟﺸﺎرع اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ) اﻟﻼ اﺳﺘﻘﺮار( ،أﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺼﻐﲑ .
وﺗﺴﺘﻌﺮض اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ ﻗﺒﻮل اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺮﺿﺎ ·ﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ·ﳊﻜﻢ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﰲ اﻟﻮﻃﻦ  ،ﻟﻜﻦ اﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ·ﻻﺑﺘﺰاز اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻘﺮ
واﳋﻮف اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮد واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ))ﺳﺒﻌﺔ وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻒ دوﻻر ﺗﻜﻔﻲ ﻷن ﻳﺪﻓﻊ اﻷﺑﻨﺎء آ·ءﻫﻢ وأﻣﻬﺎÒﻢ إﱃ ﺳﺎﺣﺎت
اﳊﺮب  ،ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﰲ اﳌﺌﺔ ﳐﺼﺼﺎت ﺧﻄﻮرة  ،وﻧﺴﺒﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻷﺗﻌﺎب اﳌﻬﻨﺔ ) (....وﻳﺼﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﱃ
ﻣﺌﺔ وﺳﺘﺔ وﲦﺎﻧﲔ اﻟﻒ دوﻻر ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  ،رﻗﻢ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻮداع ﰲ ﺳﻔﻦ ﻣﺎﻳﻞ اﻟﺒﺎﺋﺲ إﱃ ﻏﲑ رﺟﻌﺔ (( ). (7
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ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻐﺮÁت اﳌﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﰲ ﻓﻀﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺬاﻛﺮة اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﻹﺣﺴﺎس اﻟﻌﺎﱄ
·ﻹﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﻟﻮﻃﻦ اﻷم ﺣﻴﺚ ذﻛﺮÁت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﳉﺪة اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻫﻨﺎك ﰲ ﺑﻐﺪاد  ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪأ اﳋﻂ اﻟﺴﺮدي اﻟﺜﺎﱐ ﰲ
ﻣﺘﺨﻴﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻌﻮر ·ﻟﺬﻧﺐ ﲡﺎﻩ اﻟﻮﻃﻦ وﲡﺎﻩ اﻟﻨﺎس وﻣﺜﻠﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )) :رﻏﻢ ﲪﺎﺳﱵ ﻟﻠﺤﺮب
اﻛﺘﺸﻔﺖ أﻧﲏ أæﱂ أﳌﺎً ﻣﻦ ﻧﻮع ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ  .ﻫﻞ أˆ ﻣﻨﺎﻓﻘﺔ ؟ أﻣﲑﻛﻴﺔ ﺑﻮﺟﻬﲔ ؟ أم ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﺎت ﻣﺆﺟﻞ
ﻣﺜﻞ اﳉﻮاﺳﻴﺲ اﻟﻨﺎﺋﻤﲔ اﳌﺰروﻋﲔ ﰲ أرض اﻟﻌﺪو ﻣﻦ ﺳﻨﻮات )  (....ﻛﻨﺖ أﻧﻜﻤﺶ وأˆ أﺷﺎﻫﺪ ﺑﻐﺪاد ﺗﻘﺼﻒ وﺗﺮﺗﻔﻊ
ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻤﺪة اﻟﺪﺧﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺎرة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ،ﻛﺄﻧﲏ ارى ﻧﻔﺴﻲ وأˆ أﺣﺮق ﺷﻌﺮي ﺑﻮﻻﻋﺔ ﺳﺠﺎﺋﺮ أﻣﻲ (( ). (8
•

اﻷﻧﺜﻰ وﲡﺎذZت اﳍﻮﻳﺔ اﳌﺘﺸﻈﻴﺔ

ﲤﺜﻞ اﻻﻧﺜﻰ ﺑﺆرة اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ﻹﻧﻌﺎم ﻛﺠﻪ ﺟﻲ وﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻴﻪ  ،وﳍﺬا ﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺜﻰ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺪور
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻨﺎ  ،وæﺧﺬ ﻗﻀﻴﺔ اﳍﻮﻳﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ·ﻻﻧﺜﻰ وﻟﻴﺲ اﻟﺬﻛﺮ أﳘﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﳊﻀﻮر اﻻﻧﺜﻮي اﻟﺪﻳﻜﻮري اﱃ
اﳊﻀﻮر اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﻛﺸﻒ واﺳﺘﺠﻼء اﳍﻮﻳﺔ وﺗﺸﻈﻴﺎÒﺎ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ .
ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻹﻧﺘﻤﺎء وﲡﺎذ·ت اﳍﺠﺮة واﻟﻌﻮدة ﻣﻦ دون اﳌﺮور ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ واﺷﺘﻐﺎﻻﺗﻪ
داﺧﻞ اﳌﺘﺨﻴﻞ اﻟﺴﺮدي  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن اﳌﺆﻟﻔﺔ ﰲ ﳎﻤﻞ ﺧﻄﺎÛﺎ اﻟﺮواﺋﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻣﺘﺪاداÒﺎ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وإﳓﺴﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻹﺑﺘﺰاز اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي ﰲ اﳋﺎرج .
وإذا ﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳُﻌﺮف Ûﺎ اﻟﻔﺮد وﻳﻌّﺮف  ،وﻳﻨﺴﺤﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﻓﻤﺆﻛٌﺪ أن
اﳉﻤﺎﻋﺔ وا†ﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  .ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إّن اﳍﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻴﺎˆً ﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة وإﱃ اﻷﺑﺪ  .إeﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻮﻟﺪ وﺗﻨﻤﻮ
 ،وﺗﺘﻜﻮن وﺗﺘﻐﺎﻳﺮ  ،وﺗﺸﻴﺦ وﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ واﻷﺳﺘﻼب ).(9
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳌﺴﻨﺎﻩ ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ إﻧﻌﺎم ﻛﺠﻪ ﺟﻲ ﺣﻴﺚ إّن ﺑﻨﺎء اﳍﻮﻳﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة وإﳕﺎ أﺧﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻂ ﺳﺮدي
وﺣﻜﺎﺋﻲ  ،رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀﻌﻔﻬﺎ وﻗﻮÒﺎ أوﻻً  ،وﻋﺰز ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 1ﻧﻴﺎً ﺑﻌﺪ اﳍﺰات اﻟﱵ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ زﻣﻦ اﶈﻨﺔ .
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم) ﺳﺮد (ًÁﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻧﺴﺎﱐ وﻓﲏ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﱰاﺗﻴﺒﻪ ﺣﻜﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﳊﻔﻴﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
زﻳﻨﺔ  /اﳉﺪة  /اﻟﻨﺨﻠﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ رﻣﺰاً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻟﺼﻮرة اﳌﻮاﻃﻨﺔ .
وﺗﺴﺘﻌﺮض ﻟﻨﺎ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎً أوﻟﻴﺎً ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻫﻮﻳﺘﲔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻧﺸﻄﺎر اﻟﺬات
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲟﺸﺎﻋﺮﻫﺎ وأﻓﻜﺎرﻫﺎ وÃرﳜﻬﺎ ﻧﻘﺮأ ﻣﺜﻼً )) :ﺣﲔ ﺑﺪأ ﻣﻜﱪ اﻟﺼﻮت ﻳﻨﻘﻞ ﺧﻄﺎب ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻫﻮ ﻳﻘﺮأ اﻟﻨﺺ

اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻮﻻء ﻟﻸرض اﳉﺪﻳﺪة  ،ﺣﲔ eﺾ ﺣﺸﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻗﻔﲔ وارﺗﻔﻌﺖ أﺻﻮاÒﻢ ﲨﻴﻌﺎً ﻣﺮددة وراءﻩ
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ﻋﺒﺎرات اﻟﻘﺴﻢ ·ﻧﻔﻌﺎل وﺗﻮﻛﻴﺪ  ،ﺣﲔ راح اﻻﻣﺮﻳﻜﺎن اﳉﺪد اﳊﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮ ﻳﺘﻌﺎﻧﻘﻮن وﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻟﺘﻬﺎﱐ ...
ﺖ إﻟﻴﻬﺎ ورأﻳﺖ وﺟﻬﻬﺎ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻮدﻳﻊ وﻗﺪ ﺻﺎر ﻗﺮﻣﺰ ًÁﻛﻤﻦ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﲰﻌﺖ ﺻﻮت أﻣﻲ ﻳﺘﺤﺸﺮج وﻛﺄeﺎ ﲣﺘﻨﻖ واﻟﺘﻔ ﱡ
داﳘﺘﻬﺎ ﲪّﻰ ،واﻟﺪﻣﻮع Òﻄﻞ ﻏﺰﻳﺮة ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ وﺗﻔّﺮ ﻣﺘﺒﺨﺮة ﻣﻦ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﺧﺪﻳﻬﺎ ) (....ﻣﺪدت ﻳﺪي وﺗﻠﻘﻔﺖ ﻳﺪ ﻣﺎﻣﺎ
اﳌﺘﻴﺒﺴﺔ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳉﻤﻮع ﺗﺼﻎ أﻳﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﻠﻮÛﺎ وﺗﻠﻬﺞ ·ﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺬي ﺗﻌﺰﻓﻪ ﻓﺮﻗﺔ ﻟﻠﺠﺎز ) Áرب اﺣﻔﻆ
اﻣﲑﻛﺎ  ...ﻏﺎدﺑﻠﺲ اﻣﲑﻛﺎ ( وﻛﺎن ﺻﻮت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺘﻮل اﻟﺴﺎﻋﻮر ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎز اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﻮل ·ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  :ﲰﺤﲏ
 Áأﰊ  ·Á ...ﺳﺎﳏﲏ (().(10
ﲢﺘﺸﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﳌﺮﻛﺰي  ،واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺛﻮرة دﻻﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﱳ اﻟﺮواﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺳﺮدﻳﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ
ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳋﻴﺎﻧﺔ  ،ﻣﺎ ﺑﲔ اﻻﻛﺘﺴﺎب واﻟﻔﻘﺪان  ،ﻣﺎ ﺑﲔ ﻫﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻮﻓﺮ
اﻷﻣﺎن وﻫﻮﻳﺔ ﻗﺪﳝﺔ ذات ﺟﺬور ﻋﺮﻳﻘﺔ  ،وﻫﻨﺎ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﻟﻔﺔ وﻫﻲ ﺗﻀﻊ اﻟﻔﺘﺎة ) زﻳﻨﺔ( ﰲ وﺿﻊ
ﺳﺮدي ﻳﻘﺎﺑﻞ ) اﻷم ( اﳌﺘﺸﺒﺜﺔ ﺑﻮﻃﻨﻬﺎ وﺟﺬورﻫﺎ وﺗﻌﻴﺶ أزﻣﺔ وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ  .وﺗﺘﻌﺰز ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱰاﺗﺒﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺮﻣﻴﻢ
اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻈﻲ واﻟﺘﻌﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳉﺪة اﻟﱵ ﱂ ﺗﻐﺎدر اﻟﻌﺮاق ﲢﺖ أي ﻇﺮف )) وﲤﺴﺢ
ﺟﺪﰐ ﺑﻴﺪ راﻋﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮي وﻛﺄeﺎ ﺗﺮﺟﻮ أن ﺗﻌﻴﺪﱐ ﺗﻠﻚ اﳊﻜﺎÁت إﱃ ﺻﻔﻬﺎ  ،ﻫﺬﻩ ﻋﺠﻮز ﻻ ﺗﱰاﺟﻊ  ،وﻳﺒﺪو أeﺎ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻄﺒﺨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ  .ﺗﻐﺮف ﻣﻦ ﺧﺰان ﺣﻜﺎÒÁﺎ وﺗﺮوي ﱄ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻲ ﺟﺬوري وﳛﺮك أﻏﺼﺎن اﻧﺘﻤﺎﺋﻲ ((). (11
وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا ﺻﺮاﻋﺎً ﻣﺎ ﺑﲔ اﳊﻔﻴﺪة واﳉّﺪة  ،اﻟﱵ ﺗﺼّﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻤﺎء زﻳﻨﺔ اﱃ ﺟﺬورﻫﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ :
))  -إeﺎ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻣﻊ اﻻﻣﺮﻳﻜﺎن  ...زﻳﻨﺔ ﺗﺸﻐﻞ وÁﻫﻢ .
 -ﺧﺎﻟﺔ  ،ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻫﺬﻩ اﻷÁم ﻣﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن .

 ﻻ ﻋﻴﲏ ﺣﻴﺪر  .ﻣﻮ ﲤﺎم  .ﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻴﻨﺎ وﺟﲑاﻧﻨﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹﺣﺘﻼل . ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻣﲑﻛﻴﺔ  .ﻫﺎﺟﺮت ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻫﻲ ﻃﻔﻠﺔ وﺻﺎرت اﻣﲑﻛﻴﺔ . -ﻳﻌﲏ اﻻﻣﲑﻛﻲ ﻳﻨﺴﻰ أﺻﻠﻪ ؟

 -ﻻ  ،وﻟﻜﻦ زﻳﻨﺔ ﻛﱪت وﺗﺮﺑﺖ ﰲ دﻧﻴﺎ ﻏﲑ دﻧﻴﺎˆ .

 ﺳﻨﺮﺑﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺖ اﳉﺎﻫﻠﺔ (( ). (12ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺣﻮار ﺑﻞ ﻫﻮ أﺻﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻻﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻳﺰداد ﻣﻊ اﶈﻦ اﻟﱵ ﲤّﺮ Ûﺎ
اﻟﺒﻼد  ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻮﺟﻬﺔ ﰲ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻬﻲ) ﻟﻴﺴﺖ واﺟﻬﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ( ﺑﻞ روﺣﻴﺔ  ،ﺗﻠﻚ اﻟﱵ
ﺳﺘﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )زﻳﻨﺔ( ،وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﺎˆً ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻮدة إﱃ اﳉﺬور واﻹﻧﺘﻤﺎء اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻓﻨﻘﺮأ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل)) :
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أراﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻗﺪﻳﺴﺔ ﳐﺬوﻟﺔ ﲢﻤﻞ ﺣﺎﺟﻴﺎÒﺎ ﰲ ﻛﻴﺲ ﺧﺎﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ  ،ﺗﺮﺗﺪي ﺧﻮذة ﺻﻠﺒﺔ وﺑﺴﻄﺎﻻ ﻣﱰ·ً
وﺗﺴﲑ وراء ﺟﻨﻮد ﻣﻬﺰوﻣﲔ ﻳﺮﻓﻌﻮن ﺷﻌﺎرات اﻟﻨﺼﺮ  .أﻳﻦ رأﻳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ؟ أﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ ﰲ اﻟﻌﺮاق  ،اﻳﻀﺎً ،
ﰲ زﻣﻦ ﻣﺎ ِ
ض وﺣﻴﺎة أﺧﺮى ؟ ﻫﻞ ﺗﺘﻨﺎﺳﻞ اﳉﻴﻮش اﳌﻬﺰوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺐ ﻫﺬﻩ اﻷرض وﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ؟ أٌﻗّﺮ üﻧﲏ
ﻋﺪت ﻣﻬﺰوﻣﺔ  ،ﳏﻤﻠﺔ ﲝﺼﻰ اﻟﺸﺠﻦ وﲝﺒﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻣﻲ اﳊﻠﻮ اﺷﺘﻬﻴﺘﻬﻤﺎ ﻷﻣﻲ اﻟﱵ ﻳﺒﺪو أeﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻧﻌﻤﺔ اﳋﺬﻻن
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ  ،و·ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺳﻘﻴﺖ ﻓﻴﻪ اﱃ اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﻜﺒﲑ ﰲ دﻳﱰوﻳﺖ ﻟﻜﻲ ﺗﺆدي ﻗﺴﻢ اﻟﻮﻻء ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ
وﺗﻨﺎل ﺑﺮﻛﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ .
دﻣﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ وأˆ اﻣّﺪ ﳍﺎ ·ﻟﺜﻤﺮﺗﲔ اﻟﺼﻔﺮاوﻳﻦ اﻟﻠﺘﲔ ﻗﻄﻔﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي أﻣﻀﺖ ﺷﺒﺎÛﺎ ﻓﻴﻪ ،
أﺧﺬت اﻟﻨﻮﻣﻴﺘﲔ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻳﺪﻳﻬﺎ وﺗﻨﺸﻘﺘﻬﻤﺎ ﺑﻌﻤﻖ وﻛﺄeﺎ ﺗﺸّﻢ ﻣﺴﺒﺤﺔ أﺑﻴﻬﺎ وﺣﻠﻴﺐ أﻣﻬﺎ وﻋﻤﺮﻫﺎ اﳌﺎﺿﻲ(( ) . (13
ﲢﺎول اﳌﺆﻟﻔﺔ أن ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ اّن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ وﻣﻌﻘﺪة وﳍﺎ اﻣﺘﺪادات ﻛﺜﲑة  ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ·ﻹﻧﺘﻤﺎء اﳉﻐﺮاﰲ
واﻹﻣﺘﺪاد اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻓﺤﺴﺐ  ،ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎوز ﻛﻞ ذﻟﻚ اﱃ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺮوﺣﻲ واﻹﻣﺘﺪاد اﳊﻀﺎري  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﲤﺜّﻞ ﺑﺸﻜﻞ
واﺿﺢ ﰲ ﺑﻨﺎء وﺳﻠﻮك ﺷﺨﺼﻴﺔ زﻳﻨﺔ ا†ﻨﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ذات اﳉﺬور اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﰲ وﻻﺋﻬﺎ
واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮاﻃﻨُـﺘُﻬﺎ ﻣﺜﺎر اﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﱂ ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ ·ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ؛ وﻫﺬا أﻣﺮ ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﺮواﻳﺔ

ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺮﻣﻴﺰ وإÛﺎم  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻠﺘﻤﺴﻪ ﰲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺮدي ﻳﺆﺷﺮ اﱃ اﻟﺘﺄزم اﻟﺬي ﻳﺸﻄﺮ
ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﳌﲔ وﺛﻘﺎﻓﺘﲔ ووﻃﻨﲔ  )):وﺿﻌﺖ أﻣﻲ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺐ ﻗﻀﻴﱵ Û.ﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ .
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة ﺑﻐﺪاد  .ﻟﻮن اﻟﺸﻌﺮ أﺳﻮد  .اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ  :ﺷﻘﻴﻖ ﰲ دﻳﱰوﻳﺖ وﺳﺘﺔ أﺧﻮة ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺪر (( )(14
.

ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎ اﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ذات اﻟﻮﺟﻬﲔ اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،وﻫﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى
ﻏﻤﻮض وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ واﻟﱵ أﺑﺮزﻫﺎ :
اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود  ،واﻹﻧﺘﻤﺎء اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد
واﻻﺑﺘﺰاز  ،وﺻﻮرة أرض اﻟﻠﺠﻮء ﻣﺜّﻠﺖ وﺛﻴﻘﺔ وﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﻠﻢ اﳌﻮﻫﻮم  ،أﻣﺎ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻘﺪ ﻣﺜّﻠﺖ وﺛﻴﻘﺔ وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻧﺘﻤﺎء ،
وﻗﺪ أﺧﺬت اﻟﺮواﻳﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺴﺮد اﻟﺪاﺋﺮي ﻷeﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار داﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﺖ ،واﻟﺴﺮد ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﺎﲢﺔ
اﻟﻨﺼﻴﺔ واﳋﺎﲤﺔ -ﺧﺬ ﻃﺎﺑﻊ اﳊﻜﻲ اﻻﺳﺘﺬﻛﺎري اﳌﻜﺘﻨﺰ ·ﳌﻮروث اﻟﺸﻌﱯ،ﺣﻴﺚ اﻷﻏﺎﱐ واﻷﻣﺜﺎل واﳊﻜﺎÁت اﳌﻌﱪة ﻋﻦ
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ  ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳝﺜﻞ ﺗﻮﺛﻴﻘﺎً وﺟﺪاﻧﻴﺎً ﻟﻠﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
))دﻳﻞ  ..دﻳﻞ  ..دﻳﻼﱐ

138

ﺑﻌﺸﻴﻘﺔ و·ﺣﺰاﱐ ..
راح ·· ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻴﻌﺔ
اﺷﱰى ﻛﺸﻤﺶ وﻗﻀﺎﻣﻲ
آﻛﻠﺘﻬﺎ اﻟﺪاﻣﻲ
ﻃﻠﻊ زوﺟﻬﺎ ﺣﺮاﻣﻲ (( ) . (15
•

إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷ© واﻵﺧﺮ :

رواﻳﺔ اﳊﻔﻴﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﺮدﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻵﺧﺮ اﻷﺟﻨﱯ  ،وﲢﺎور آﺧﺮ )اﻟﻨﺤﻦ(
ﺣﻴﺚ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ ا†ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ  ،وﺗﻜﺸﻒ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻋﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻠﻮن ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ .
اﳊﻔﻴﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻌﺒﲑ ﺳﺮدي ﻣﻐﻠﻒ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ واﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻹﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ أوﻻ وإزاﺣﺔ وﻫﻢ ﲢﻀﺮ اﻵﺧﺮ وﲣﻠﻒ اﻟ ـ ) أˆ
(  ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺣﺸﻴﺔ ودﻣﻮﻳﺔ اﻵﺧﺮ ﺷﻜﻞ اﻻﻧﻘﻼب اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر
أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻟﻠﻔﺮد واﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮﲰﻲ اﳌﺰﻳﻒ !! .
وﻟﻨﻘﺮأ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ)) ﱂ أﻋﺪ اراﻫﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻳﻮم ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ  .ﻻ ﺑﻠﺰات ﻣﻠﻮﻧﺔ وﻻ ﺷﻌﺮ ﻣﻘﺼﻮص ﻗﺼﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ  .ﻛﺎﻧﺖ
اﳊﻜﺎﻳﺔ ﲢﻮﳍﺎ ﻓﺼﻼً ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ  ،إﱃ ﺳﻴﺪة رﺟﻌﻴﺔ  ،اوﻟﺪ ﻓﺎﺷﻦ  ،ﺗﺘﺒﲎ ﻗﻴﻤﺎً ﻋﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﺎن )  ( ....أﻛﺎد اراﻫﺎ ﰲ
ﺛﻴﺎب ﺳﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ  ،أﻻﺣﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻫﺎب اﳌﻮﺻﻠﻴﺎت اﻟﺼﺎرﻣﺎت اﻟﻠﻮاﰐ ﻳﺼﻠﺤﻦ  ،ﻗﺎﻃﺒﺔ  ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮات ﻣﺪارس
 ،رﺋﻴﺴﺎت ﳑﺮﺿﺎت  .دؤو·ت  ،ﺣﺮﻳﺼﺎت  ،ﻋﺼﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎوﻣﺔ  .ﺗﻌﺎﱄ éﺧﺬ وﻧﻌﻂ )  (...وﺿﻌﺖ ﺑﺪﻟﱵ اﳋﺎﻛﻴﺔ
ﰲ ﻛﻴﺲ ورﻣﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﳌﻄﺒﺦ  .ﻟﻦ أزرع ﰲ اﳋﻮذة رﳛﺎˆً  .اﻟﻌﻄﺮ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﳊﺪﻳﺪ ) (....ﱂ أﺟﻠﺐ ﻣﻌﻲ ﻫﺪاÁ
وﻻ ﺗﺬﻛﺎرات  .ﻻ أﺣﺘﺎج ﳌﺎ ﻳﺬﻛﺮﱐ Ûﺎ  .أﻗﻮل ﻣﺜﻞ أﰊ  :ﺷﻠﺖ ﳝﻴﲏ اذا ﻧﺴﻴﺘﻚ  Áﺑﻐﺪاد((). (16
إﻧﻌﺎم ﻛﺠﻪ ﺟﻲ ﻣﺼﺮة ﻫﻲ وﺑﻄﻠﺔ رواﻳﺘﻬﺎ ) زﻳﻨﺔ Ûﻨﺎم( رﻏﻢ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﳌﺪﻳﺪة ﰲ أرض اﳌﻬﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮاﻗﻴﺘﻬﺎ واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ،
وﻫﻲ ﺗﺮى أّن اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻻ æﰐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﻨﻴﺲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ  ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﻣﺮﻛﺒﺔ ﳍﺎ ﺟﺬورﻫﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ Ûﺎ  ،وﲢﺘﺎج اﱃ اﻧﺴﻼ ٍخ داﺧﻠﻲ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻈﻬﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ اﳉﻮﻫﺮ واﳌﺎﻫﻴﺔ.
اذاً اﳋﻼﺻﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ﰲ ﻃﺮﺣﻪ وﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻌﻮدة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑـ ـ :
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 -أرض اﻟﻠﺠﻮء ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن وﻃﻨﺎً ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻرﻛﺎن .

 أرض اﻟﻠﺠﻮء ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل اﱃ ﻓﻀﺎء ﻟﻼﺑﺘﺰاز واﺳﺘﻼب اﳍﻮﻳﺔ . أرض اﻟﻠﺠﻮء ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮل اﱃ وﻃﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﳛﻘﻖ ﻟﻠﺬات ﻣﺎ ﻻ ﳛﻘﻘﻪ اﻟﻮﻃﻦ اﻷﺻﻴﻞ  ،ﻓﺈﻧﻪ وﻃﻦ 1نوﻃﺎرئ  ،وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻮﻃﻦ وأرض اﻟﻌﻮدة  ،ﻫﻲ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﻴﻮات اﻷﺷﺨﺎص  ،ﻓﺘﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ
واﻟﺬﻛﺮÁت واﳊﺎﺿﺮ واﻻﺷﻴﺎء
ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ :
 -1ﻳﻨﻈﺮ  :اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬات واﳉﺴﺪ  ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎﱄ ﺑﻮ ﻃﻴﺐ  ،ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻮل  ،اﻟﻌﺪد  ، 2009 ، 75ص
. 25
 -2اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ،اﺷﺮاف وﲢﺮﻳﺮ  :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻮد اﶈﻤﺪاوي  ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺿﻔﺎف  ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف  ،دار
اﻷﻣﺎن  ،ﺑﲑوت  ،اﳉﺰاﺋﺮ  ،اﻟﺮ·ط  ،ط  ، 2013 ، 1ص . 179
 -3ﻏﺮﻓﺔ ﻓﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ووﻟﻒ –دراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺎء ، -رﺿﺎ ﻇﺎﻫﺮ  ،دار اﳌﺪى  ،دﻣﺸﻖ  ،ط  ، 2001 ، 1ص
.7
 -4اﳊﻔﻴﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ،اﻧﻌﺎم ﻛﺠﻪ ﺟﻲ  ،دار اﳉﺪﻳﺪ  ،ﺑﲑوت . 2008 ،
 -5اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ –أدور اﳋﺮاط ﳕﻮذﺟﺎ ، -ﳏﻤﻮد اﲪﺪ ﻋﺒﺪﷲ  ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،
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اﻟﺘﻬﺠﲑ ﰲ اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﲔ ﺣﻠﻢ اﻟﺒﻘﺎء وارﻫﺎﺻﺎت اﻟﻌﻮدة
أ .د .ﻏﻨّﺎم ﳏﻤﺪ ﺧﻀﺮ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ /اﻟﻌﺮاق
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ :ﺗﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﲢﻤﻞ دﻻﻻت واﺳﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ إﱃ ﺣٍﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻄﻬﲑ اﻟﺬي
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻌﺼﺒﺔ ﺿﺪ ﲨﺎﻋﺔ Ûﺪف إﺧﻼء أراﺿﻴﻬﻢ أو ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ,وﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻛﺮاﻩ وﺗﺸﺮﻳﺪ وإرﻏﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻣﺴﻜﻦ أو
ﺑﻠﺪ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ·ﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻧﺘﺸﺮت ﰲ ﺑﻠﺪˆ اﻟﻌﺮاق ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺮوب واﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ وزﻋﺰﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ
اﺿﻄﺮا·ت داﺧﻠﻴﺔ اﻧﻘﺴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وﻋﺮﻗﻴﺔ ،وﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة أﺛﺮت ﻛﺜﲑاً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷدﺑﻴﺔ  ,إذ ﺗﻨﺎول اﻷد·ء ﻫﺬﻩ
اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺳﻠﻄﻮا اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ .
وﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ وﺟﺪˆ ﺻﺪاﻩ ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎب اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ؛ ﻷن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﺴﺮﺣﻲ اﺑﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﺤﻴﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻧﻌﻜﺲ
ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺟﺎÒﻢ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑة ،وﺷﻴﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻧﺼﻮص ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ رﻣﺰ ﳍﺎ رﻣﺰاً ,وﻗﺪ اﺧﱰˆ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﻧﺺ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ )أﻳﻮب( ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة )إﳝﺎن اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ( اﻟﺬي ﺟﺴﺪت ﻓﻴﻪ
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﻮص اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ،إذ وﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ )أﻳﻮب( اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط ﻛﺒﲑة ﻟﱰك ﺑﻴﺘﻪ
ﻗﺴﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻣﺮأة ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﰲ أﺷﻜﺎل ﻛﺜﲑة ،ﻟﻜﻦ أﻳﻮب ﻳﻘﺎوم ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎٍن وإﺧﻼص وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﺪداً üﻓﻌﺎل )اﳌﺮأة( اﻟﱵ ﻫﻲ

ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺮﻣﺰ ﻟﻜﻞ ﻗﻮى اﻟﺸﺮ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﻄﻐﻴﺎن ،وﱂ ﻳﱰاﺟﻊ وﺑﻘﻰ ﰲ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬي اﻋﺘﱪﻩ ﻣﻔﺘﺎح اﳋﻼص ﻣﻦ
اﻟﻈﻠﻢ ،واﳌﻔﺘﺎح أﻳﻀﺎً ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﳋﲑ اﻟﻘﺎدم اﻟﺬي ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺗﻐّﲎ ﺑﻪ أﻳﻮب ،وﻣﺎ ﺑﲔ ﺣﻮار أﻳﻮب ﻣﻊ اﳌﺮأة ﺑﺜﱠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪروس واﻟﻌﱪ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄeﺎ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﻋﻲ اﳌﺘﻠﻘﻲ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ  :اﻟﺘﻬﺠﲑ -اﳌﺴﺮح -اﻟﺘﺸﺮﻳﺪ -اﻟﻈﺎﻫﺮة

________________
*ﻏﻨﺎم ﳏﻤﺪ ﺧﻀﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ،اﻟﻌﺮاق )(ghannam_2005@yahoo.com
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DÖNÜŞ’ÜN (EL-‘AVDE) HARİKULADELİKLERİ VE KALMA (ELBEKÂ’) HAYALİ ARASINDA
ÇAĞDAŞ IRAK TİYATROSUNDA GÖÇ
Öz: Göç ettirme (tehcîr) kelimesi geniş anlamlar taşıyan
kelimelerdendir. Bu kavram bir ölçüde, tutucu bir topluluğun topraklarını ve
meskenlerini boşaltma hedefiyle başka bir topluluğa karşı uyguladığı temizleme
davasıyla bağlantılı bir uygulamadır. Tehcîr aynı zamanda siyasi, iktisadi ve
toplumsal birçok sebepten ötürü bir ülkeyi ya da ikamet edilen bir mekanı terk
etmek üzere uygulanan bir dayatma, evsizleştirme ve nefret politikasıdır.
Söylemek gerekir ki; tehcîr olgusu Irak’ta, savaşlar, iç savaş, (siyasi)
düzendeki çalkantılar ve buna eşlik eden mezhepsel ve ırksal sorunlar olarak
ayrılan iç karışıklıklar sebebiyle yayılmıştır. Bu olgu, edebiyatçıların konu
edinmeleri ve açıklık getirme çabalarından anlaşılacağı üzere edebiyat alanını
çokça etkilemiştir.
Bu etkinin yansımasını Çağdaş Irak Tiyatrosu yazarlarında
görmekteyiz. Çünkü tiyatro yazarı çevresinin bir ürünüdür; toplumsal
çevresinden etkilenir ve bu etki, onun edebiyat eserlerine yansır. Tehcîr
olgusunun yaygınlaşması, bu olguyu doğrudan anlatımla ele almış olsun, onu
sembolik dille ifade etmiş olsun pek çok tiyatro metninin ortaya çıkmasına
sebep olmuştur. Bir bu araştırmamızda oyunun karakterleri aracılığıyla tehcir
olgusunu belirgin bir şekilde canlandıran çağdaş Iraklı yazar Îmân el-Kebîsî’nin
Eyyûb isimli tiyatro metnini seçtik. Zira yazar bu eserinde, birçok şekilde ortaya
çıkan hayali bir kadın tarafından zorla evini terk etmesi konusunda büyük
baskılara uğrayan Eyyûb karakteri üzerinde durmaktadır. Eyyûb tüm gayreti ve
içtenliğiyle direnmekte; gerçekte kötülük, zulüm ve baskı unsurlarının tümünü
simgeleyen kadının yaptıklarını yüksek sesle dillendirip eleştirmeye devam
etmekte; geri adım atmayarak ve zulümden kurtuluşun anahtarı saydığı o çareyi
arayış yolculuğuna devam etmiştir. Bu anahtar aynı zamanda Eyyûb’un çokça
dillendirdiği gelecek hayrın işaretlerinden bir işarettir. Yazar, Eyyûb ve kadın
arasındaki diyalogun satır aralarında, okurların bilinçlenmesini sağlayacak pek
çok ders ve ibretlere de yer vermiştir.
Anahtar kelimeler: Göç, tehcîr, tiyatro, sürgün, fenomen, olgu.
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اﳍﺠﺮة واﻟﺘﻬﺠﲑ واﻟﻨﺰوح وﻣﻐﺎدرة اﻷوﻃﺎن واﳍﺮوب ﻣﻦ اﻷرض واﻟﺘﺸﺘﺖ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺒﻌﻴﺪة وﻋﺒﻮر
اﻟﺒﺤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ رﻋﺒﻬﺎ ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻣﻌﻄﻴﺎÒﺎ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ وأدﺑﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ،ﰲ ﻇﻞ اﳋﺮاب اﳌﻬﻮل اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إذ ﺷﻜﻠﺖ أزﻣﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﱂ ﲡﺪ
اﻷﻣﻢ ﺣﻠﻮﻻ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳍﺎ إﱃ اﻵن.
وﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻔﲏ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻓﺘﻨﺎوﳍﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺪراﻣﺎ واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء،
واﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﳏﺎوﻟﺔ ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة
ﺷﻐﻠﺖ اﳌﻨﺠﺰﻳﻦ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻷدﰊ واﻟﻨﻘﺪي ،إذ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉﻤﺎﱄ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻬﺠﲑ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻮﺟﻊ
اﳉﻤﺎﻋﻲ ،وأﱂ اﻷﺟﻴﺎل اﳍﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺤﻴﻢ اﳊﺮب إﱃ ˆر اﻟﻐﺮﺑﺔ.
وﺗﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﲢﻤﻞ دﻻﻻت واﺳﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﱃ ﺣٍﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻄﻬﲑ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم
ﺑﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻌﺼﺒﺔ ﺿﺪ ﲨﺎﻋﺔ Ûﺪف اﺧﻼء اراﺿﻴﻬﻢ او ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ,وﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻛﺮاﻩ وﺗﺸﺮﻳﺪ وارﻏﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة
ﻣﺴﻜﻦ او ﺑﻠﺪ ﻟﻌﺪة اﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ·ﻟﺬﻛﺮ ان ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻧﺘﺸﺮت ﰲ ﺑﻠﺪˆ اﻟﻌﺮاق ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺮوب واﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ وزﻋﺰﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺎ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﺿﻄﺮا·ت داﺧﻠﻴﺔ اﻧﻘﺴﻤﺖ إﱃ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وﻋﺮﻗﻴﺔ ,وﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﺛﺮت ﻛﺜﲑاً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻻدﺑﻴﺔ  ,اذ ﺗﻨﺎول اﻷد·ء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺳﻠﻄﻮا اﻻﺿﻮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ .
وﻫﺬا اﻟﺘﺎﺛﲑ وﺟﺪˆ ﺻﺪاﻩ ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎب اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ,وذﻟﻚ ﻻن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﺴﺮﺣﻲ اﺑﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﺤﻴﻄﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺄﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺟﺎÒﻢ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑة ,وﺷﻴﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة أدى اﱃ ﻇﻬﻮر ﻧﺼﻮص ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ رﻣﺰ ﳍﺎ رﻣﺰاً ,وﻗﺪ اﺧﱰˆ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﻧﺺ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ )أﻳﻮب( ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة )اﳝﺎن اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ( اﻟﺬي ﺟﺴﺪت ﻓﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﻮص اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ,إذ
وﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ )أﻳﻮب( اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻌﺪة ﺿﻐﻮط ﻟﱰك ﺑﻴﺘﻪ ﻗﺴﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻣﺮأة ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﰲ اﺷﻜﺎل
ﻛﺜﲑة ,ﻟﻜﻦ اﻳﻮب ﻳﻘﺎوم ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎٍن واﺧﻼص وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﺪداً ·ﻓﻌﺎل )اﳌﺮأة( اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺮﻣﺰ ﻟﻜﻞ ﻗﻮى اﻟﺸﺮ
واﻟﻈﻠﻢ واﻟﻄﻐﻴﺎن ,وﱂ ﻳﱰاﺟﻊ ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﰲ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬي ﻋﺪﻩ ﻣﻔﺘﺎح اﳋﻼص ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ ,واﳌﻔﺘﺎح
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اﻳﻀﺎً ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﳋﲑ اﻟﻘﺎدم اﻟﺬي ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺗﻐﲎ ﺑﻪ أﻳﻮب ,وﻣﺎ ﺑﲔ ﺣﻮار أﻳﻮب ﻣﻊ اﳌﺮأة ﺑﺜﱠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ اﻟﺪروس واﻟﻌﱪ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄeﺎ ان ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﻋﻲ اﳌﺘﻠﻘﻲ.
ﺗﺸﲑ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ اﱃ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻋﺪة ،ﻓﻠﻬﺎ ﺟﺬور Ãرﳜﻴﺔ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ان اﻟﺘﻬﺠﲑ ﻳﻌﻮد اﱃ " اÁم ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﲔ
اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وˆﺟﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻬﻢ وﻃﻤﻮﺣﺎÒﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ,وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﱰﺿﻬﻢ ﻣﻦ
ﻋﻘﺒﺎت ﻋﺎﳉﻮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻲ واﻟﺘﻬﺠﲑ "

) (1

وﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ Ãرﳜﻴﺎً ،ﻓﺎﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ

اﱃ اﳘﻴﺔ دراﺳﺔ )اﻟﺘﻬﺠﲑ( ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺘﺠﺪد ﻛﻞ ﻋﺼﺮ وزﻣﺎن ﲝﺴﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ,وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻻدﻳﺐ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻬﺎ ان ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻔﺮدات
اﳊﻴﺎة ﺑﱰﻓﻬﺎ وﺷﻘﺎﺋﻬﺎ ,ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺮ Ûﺎ ﺑﻠﺪˆ )اﻟﻌﺮاق( ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص وﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻪ ،وﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  2006وﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وﺻﻮﻻً اﱃ ﻋﺎم  2014ﺣﲔ دﺧﻮل داﻋﺶ  ,ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
اﺣﺪﺛﺖ Òﺠﲑاً ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺣﻮل ﳍﻢ وﻻ ﻗﻮة ،اذ وﺟﺪوا اﻧﻔﺴﻬﻢ ﲢﺖ رﲪﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲤﺎرس ﺿﺪﻫﻢ أﺑﺸﻊ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺑﺘﺰاز واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ اﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﻮى اﳍﺮوب )اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ( اﱃ
ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ،ﻓﺎﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻘﻮل ﰲ ﺷﺄن ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ" :ان اﳍﺠﺮ ﻫﻮ اﻻﺑﻌﺎد و·ﺑﻪ ﻫﺠﺮ أي ﺑﻌﺪ
ﻣﻦ ﻫﺠﺮ ﻳﻬﺠﺮ ﻫﺠﺮاˆً " ), (2ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻬﺠﲑ ﻫﻮ " ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺑﻌﺎد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻏﲑ ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺟﱪاً ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﱃ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺮى") , (3وﻗﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻬﺠﲑ أﻳﻀﺎً ﻫﻮ " إرﻏﺎم أو اﺟﺒﺎر ﻓﺮد أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ او أﻣﺎﻛﻦ
اﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻟﱵ اﻋﺘﺎدوﻫﺎ واﻟﱵ ﻗﻄﻨﻮﻫﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻮاء ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﺑﻄﺮق ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ دون ﻣﱪرات ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺪوﱄ") . (4

وﻟﻌﻞ اﳌﺘﺄﻣﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﳚﺪﻫﺎ ﺗﺼﺐ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ وﻫﻮ ﺗﺮك اﻟﺒﻴﺖ أو اﳌﻜﺎن ﻗﺴﺮاً ﻟﻴﺲ ﻃﻮﻋﺎً ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ,وﳑﺎ ﳚﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻴﻪ اﱠن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻬﺠﲑ ﻛﻤﺎ اﺳﻠﻔﻨﺎ ذات أﳘﻴﺔ ﻛﱪى وﳍﺬا ﳒﺪ ﳍﺎ ﺟﺬوراً ﰲ

 ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﻘﺴﺮي دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ,ﺻﺒﺎح ﺣﺴﻦ ﻋﺰﻳﺰ ,رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ,اﺷﺮاف :أ.م.د .أﻣﻞ ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ ,ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ,ﻛﻠﻴﺔاﳊﻘﻮق5 :2015 ,
 ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ,اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر2. 638 :9 , اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺠﲑˆ ,دﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ,رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ,ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ318 :2010 , -ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﺼﻠﺔ ,ﳏﻤﻮد اﺣﺴﺎن ﻫﻨﻴﺪي4 135 :
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1

أدﺑﻨﺎ اﻟﻌﺮﰊ ,ﻓﺎﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم ﺳﻠﻄﻮا اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ارﲢﺎﳍﻢ ﻣﻦ أرض إﱃ
أﺧﺮى ﲪﻠﻮا ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻞ ﻟﻮاﻋﺞ اﳍﺠﺮة ،وﻣﻜﺎﺑﺪات اﻟﺘﻬﺠﲑ ،وﺗﻔﺠﺮت ﻃﺎﻗﺎÒﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻫﻢ ﳚﻮﺑﻮن اﻷرض ﻣﺮﲢﻠﲔ.
وﻗﺪ ارæﻳﻨﺎ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا أن ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻬﺠﲑ ﰲ اﳌﺴﺮح وﲢﺪﻳﺪاً ﰲ ﻧﺺ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ " اﻳﻮب " ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﳝﺎن اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ  ,اذ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﰲ ﻧﺼﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺛﻴﻤﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺣﺪاث اﻟﱵ ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ ,ﻓﺎﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺻﺮاﻋﺎً ﺣﺎداً ﺑﲔ رﺟﻞ ﻳﺮﻣﺰ اﱃ ﻗﻮى اﳋﲑ واﻟﺴﻼم واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن  ,واﻣﺮأة ﺗﺮﻣﺰ اﱃ اﻟﻌﺪو اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻸرض واﻟﺬي
ﳛﺎول Òﺠﲑ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻣﺎﻛﻨﻬﻢ .
وﻣﻨﺬ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﺼﻒ ﻟﻨﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻮﺻﻒ ﻳﺸﲑ اﱃ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻌﺎدة واﳍﺪوء " ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ
رﺟﻞ اﻧﻴﻖ وﻫﻮ ﻳﺮﻗﺺ ﻣﻊ اﻧﻐﺎم اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ زور ,Zﻳﻨﻈﺮ اﱃ اﳌﺮآة وﻫﻮ ﻳﻌﺪل ﻫﻨﺪاﻣﻪ

"). ( 1

ﻓﻬﺬﻩ اﻻوﺻﺎف ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻫﻲ اﺷﺎرة اوﱃ ﳊﻴﺎﺗﻪ اﳍﺎدﺋﺔ وﻫﻮ ﻳﺴﻤﻊ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﻫﻲ اﻻﺧﺮى اﱃ اﳍﺪوء اﻟﺬي ﳛﻴﻂ
·ﻟﺮﺟﻞ ,ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻓﻘﺔ وﻫﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ اوﱃ ﻋﺘﺒﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ,ﰒ ﺗﻨﻘﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺮاع
اﻟﺬي ﺑﻨﻴﺖ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً.
اﻟﺮﺟﻞ :آآآﻩ ﲨﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة ﺿﺤﻚ وﻟﻌﺐ وﺟﺪ وﺣﺐ  ...آآآﻩ ﻳﻨﻘﺼﲏ اﳊﺐ ) اﺻﻮات ﺿﺤﻜﺎت اﻣﺮأة
ﻣﺎﺟﻨﺔ وراءﻩ(.
ﻗﺒﺤﻚ ﷲ )...ﻳﺴﺘﺪرك( ﺗﻌﺎﱄ ¨ ﺣﱯ اﻻوﺣﺪ ) Ìﺧﺬ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻛﺎﺳﻴﺖ وﻳﻀﻌﻪ ﰲ اﳌﺴﺠﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲡﻠﺲ
اﳉﻮﻗﺔ ﻛّﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ وﻳﻀﻌﻮن اﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻓﻮاﻫﻬﻢ وأﻋﻴﻨﻬﻢ (
اﻏﻨﻴﺔ :ﺑﻌﺪ ﺣﲔ ﻳﺒﺪل اﳊﺐ داراً واﻟﻌﺼﺎﻓﲑ µﺠﺮ اﻷوﻛﺎرا "وﻣﺎ ان ﻳﺒﺪأ Zﻟﻐﻨﺎء ﻣﻌﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺘﻐﲑ اﻻﻏﻨﻴﺔ اﱃ
اﻧﺸﻮدة ﻻﺣﺖ رؤوس اﳊﺮاب ,ﻳﺘﻔﺎﺟﺊ وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻜﺎﺳﻴﺖ ووﺿﻌﻪ ﻣﺮة اﺧﺮى ﰲ اﳌﺴﺠﻞ ,ﺗﻌﻮد اﻏﻨﻴﺔ ام ﻛﻠﺜﻮم

 - www.اﻳﻮب ,اﳝﺎن اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ:
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وﻣﺎ ان ﻳﻨﺪﻣﺞ ﺣﱴ ﺗﻌﻮد ذات اﻻﻧﺸﻮدة ﺗﺘﻜﺮر اﳊﺎﻟﺔ ﻣﺮات ﻋﺪة ﺣﱴ ﻳﺘﺸﻴﻂ ﻏﻀﺒﺎً وﻳﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻜﺎﺳﻴﺖ
واﺗﻼﻓﻪ ﳍﻴﺴﺘﲑ¨ "

)(1

ﻓﺈذا æﻣﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻرﺷﺎدات اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪÒﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﳒﺪ ان اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺪأ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت ﻣﺎ ﺑﲔ اﻏﻨﻴﺔ
ﻏﺰﻟﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺐ اﱃ اﻧﺸﻮدة ﺣﺮب وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮاب ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﱵ ازﻋﺠﺘﻪ
وﻋﻜﺮت ﻣﺰاﺟﻪ .
ﺖ وراء ذﻟﻚ ...أﻋﻠﻢ اﻧ ِ
اﻟﺮﺟﻞ) :ﻳﻨﻈﺮ اﱃ اﻟﺴﻘﻒ واﳉﺪران ﻳﺘﻠﻔﺖ ﳝﻴﻨﺎ وﴰﺎﻻً( أﻧ ِ
ﻚ اﻟﺴﺒﺐ .
ْ
ﻟﻦ اﻗﱰن ﺑﺮوﺣﻚ اﳌﻠﻌﻮﻧﺔ
ارﺣﻠﻲ ﻋﲏ  ....اﺗﺮﻛﻴﲏ ﺑﺴﻼم.
ﺟﻨﻮﻧﻚ ﻳﺒﺪأ ﺑﻨﺸﻮة وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺒﻴﺖ ﳏﻄﻢ اﳉﺪران
ﺐ اﳊﻄﺐ .
¨ ﲪﺎﻟﺔ اﳊﻄﺐ  . ...ﺗﺒﺖ ﻳﺪاِك وﺗ ﱠ
اﳌﺮأة :ﺳﺘﻜﻮن ﱄ وﱄ وﺣﺪي وإﻻ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺷّﺪ اﻟﺮﺣﺎل(

). ( 2

ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ اﻟﻨﺺ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻧﺼﻬﺎ ,وﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﺪث
ﰒ اﻟﺼﻌﻮد ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً اﱃ ان ﻳﺼﻞ اﻟﺬروة واﳊﻞ.
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﻦ æﺟﻴﺞ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻪ وﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪة اوﺻﺎف ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺸﲑ
اﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻزﻣﺔ  ,ﻛﻤﺎ وﺿﻌﻬﺎ ارﺳﻄﻮ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻪ اﳌﺴﺮﺣﻲ اﳌﻌﺮوف ·ﻟﺒﻨﺎء اﻻرﺳﻄﻲ ,وﻟﻌﻞ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ذﻛﻴﺔ ﰲ æﺟﻴﺞ
اﻟﺼﺮاع  ,اذ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﳌﺮأة وﻫﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺼﺮاع أن ﺗﺆﻛﺪ اÒﺎﻣﺎت اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻬﺪﻳﺪﻩ " وإﻻّ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺷﺪ
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اﻟﺮﺣﺎل " وﻫﺬا اﻟﺮد ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﻮر دراﺳﺘﻨﺎ ,ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ اﻣﺎم ﺧﻴﺎرات
أﻓﻀﻠﻬﺎ ﺳﻲء .
اﻟﺮﺟﻞ :ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻣﻦ ﻗﺎل اﱐ ارﻳﺪ اﻟﺴﻔﺮ ؟ ﻟﻦ اﺗﺮك ﻏﺮﻓﱵ ...ﺳﺮﻳﺮي ) ﻳﻌﻮد ﳐﺎﻃﺒﺎً اﳌﺮأة( ﻟﻦ ﺗﻨﻌﻤﻲ Òﺷﻴﺎﺋﻲ
اﻳﺘﻬﺎ اﻟﺸﻤﻄﺎء )ﻳﻨﻈﺮ اﱃ اﳉﻮﻗﺔ( أﻋﻴﺪوا ﻣﻼﺑﺴﻲ اﱃ اﳋﺰاﻧﺔ  ...ﻛﺘﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻮف  ...ﻫﻴﺎ )ﺗﺸﻜﻞ اﳉﻮﻗﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ وﻛﺄ³ﻢ ﺟﻨﻮد ﻳﻬﺮوﻟﻮن ﻣﻊ اﻧﺸﻮدة ﻻﺣﺖ رؤوس اﳊﺮاب(.
اﻟﺮﺟﻞ) :اﱃ اﳌﺮأة( ﻛﻔﺎِك ﻗَﻄﻔﺎً ﻟﻠﺮؤوس اﻟﻴﺎﻧﻌﺔ
ﰲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﺄزم اﻟﺼﺮاع وﺗﺒﺪأ اﳌﺮأة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ Òﺪﻳﺪﻫﺎ ﳏﺎوﻟﺔً Òﺠﲑ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻪ /اﻟﻮﻃﻦ ,ﻓﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﻫﻨﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ
اﻟﻮﻃﻦ ﳍﺬا اﻟﺮﺟﻞ ,وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺘﺸﺒﺜﺎً ·ﳌﻜﺎن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻖ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ,وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺼﺮاع ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺰاﻳﺪ اذ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ Ãرة ·ﻟﺸﻤﻄﺎء وÃرة اﺧﺮى ·ﻟﻘﺎﺗﻠﺔ .
وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ إﱠن ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻳﺸﲑان اﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﳘﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﳝﺜﻼن ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,وﻟﻌﻞ
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺮأة ﳍﺬا اﻟﺪور اﻟﺴﻠﱯ ﺟﺎء ﻣﻐﺎﻳﺮاً ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ,ﻓﻬﻲ رﻣﺰ ﻟﻠﻌﺪو اﻟﻐﺎﺷﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ Òﺠﲑ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ ﻣﺪeﻢ ,وﻟﻌﻞ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻫﻨﺎ اﺧﺘﺎرت اﳌﺮأة ﺑﻘﺼﺪﻳﺔ ,وذﻟﻚ ﻷeﺎ ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻘﻮل ان ﻫﺬا اﻟﻌﺪو ﻟﻴﺲ ﻋﺪواً اﻋﺘﻴﺎدًÁ
ﻓﺄرادت ان ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ˆﻋﻤﺔ وﺳﻠﺴﺔ ,ﻓﺎﳌﺮأة ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺿﻮح ,ﻓﻬﻨﺎ اﺷﺎرة اﱃ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺪو ﻣﻨﻈﻢ
وﻇﺎﻫﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻛﺒﺎﻃﻨﻪ ,وﳍﺬا ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﳌﺮأة ﻫﻲ اﻟﻌﺪو واﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ اﻟﻀﺤﻴﺔ ,ﻓﺎﳌﺘﺄﻣﻞ ﳍﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ·ن
اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر.
ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ رب اﻻﺳﺮة وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﱰك اﳌﻜﺎن ﺑﻼ ﺷﻚ ﺳﻮف ﻳﺼﺎب ﻫﺬا اﳌﻜﺎن اﺻﺎﺑﺔ ﻛﺒﲑة  .واﳌﺮأة ﰲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﲤﺎرس دور اﻻﻏﺮاء ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺮﺟﻞ " ﺗﻐﺮﻳﻦ ﺟﺤﺎﻓﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻠﻴﺎٍل ﲪﺮاء ﻣﻌﺘﻤﺔ وﳎﺪ ﻣﺰﻳﻒ " .
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻣﲑ اﻟﺸﺒﺎب واﻻوﻃﺎن ,وﻟﻌﻞ اﺻﺪق ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ داﻋﺶ وﻫﻲ
ﲤﺎرس ﻫﺬا اﻟﺪور اذ ﺗﻌﻤﺪ ‰ﻏﺮاء اﻟﺸﺒﺎب üﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﺜﲑة  ,وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ :
اﻟﺮﺟﻞ :أ© ﻟﺴﺖ ﺣﻄﺎ ًZاو Ôﺟﺮا ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ وﻻ ﺑﺴﻴﺎﺳﻲ ﳐﻀﺮم
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ﺑﻞ أ© ﻟﺴﺖ ﺣﱴ ﺑﺮﺟﻞ دﻳﻦ ﳝﻜﻨﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﻓﺘﺎوﻳﻪ.
اﳌﺮأة :ﺳﺘﻌﻮد ﺻﺎﻏﺮاً ﺗﺮﻛﻊ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ

)( 1

وﻫﺬا اﳊﻮار ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ,وﻟﺘﺨﺘﺘﻢ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻻوﱃ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺎت اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ Ûﺬﻩ اﳉﺪﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﱪ
ﻋﻦ ﺣﻠﻢ اﻟﺒﻘﺎء.
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺎت اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﲝﻠﻢ اﻟﺒﻘﺎء وارﻫﺎﺻﺎت اﻟﻌﻮدة اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ:
اﻟﺮﺟﻞ) :ﻳﻨﻈﺮ اﱃ اﳉﻮﻗﺔ( ﻟﻦ ﺗﺘﺤﺮﻛﻮا ﻫﺎااا  ....ﺣﺴﻨﺎً أ© ﺳﺄﻋﻴﺪ أﺷﻴﺎﺋﻲ )ﻳﺸﻐﻞ ﺳﻴﺎرﺗﻪ وﳛﻤﻞ اﳊﻘﻴﺒﺔ اﻻوﱃ
واذا ﺑﺼﻮت اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻊ دﺧﺎن ﳝﻸ اﳌﻜﺎن ,وﺣﺮﻛﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻟﻠﺠﻮﻗﺔ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ اﳉﻤﻬﻮر ,ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﺷﻌﺚ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻘﻄﻊ اﳌﻼﺑﺲ ﺑﺴﺎق واﺣﺪة وﻋّﻜﺎز وﻫﻮ ﻳﺒﻜﻲ ( .
اذن أول ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻮدة ﻫﻮ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﺎق ,وﻫﺬا ﻳﺸﲑ اﱃ أﱠن اﻟﻌﻮدة ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ ,ﻓﻔﻘﺪ اﻟﺴﺎق ﻳﺸﻜﻞ أزﻣﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﻣﻦ اﻻزﻣﺎت اﻟﱵ ﺑﺪأت ﲢﻴﻂ ·ﻟﺒﻄﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳉﻬﺎت .
ﺖ اﺷﻴﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﻚ اﻵن ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﺄﻧﺖ اﻵن
اﻟﺮﺟﻞ) :ﻳﻨﻈﺮ اﱃ ﺳﺎﻗﻪ اﻻﺧﺮى ﳏﺪ×ً ا¨ﻫﺎ ﲝﺰن ( ﻫﺎ ﻗﺪ ﻫﺒ ْ
ﺧﻴﺎر اﳉﻤﺎﻫﲑ اﻷوﺣﺪ ...ﺧﻴﺎر  ..ﺧﻴﺎر " ﳝﺴﻚ ﺑﻄﻨﻪ " أﺷﻌﺮ Zﳉﻮع  ..ورﲟﺎ أﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﻏﲑ اﻟﻨﺨﺎﻟﺔ وﻃﺤﲔ
اﻟﻨﻮى " ﻳﺘﺤﺪث اﱃ ﻧﻔﺴﻪ " ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺮة ﺗﻐﻠﻖ أﺑﻮاب اﻟﱪاد Zﻟﻘﻔﻞ واﳌﻔﺘﺎح ﻓﻠﻦ أﺟﺪ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺆﻛﻞ -ﻋﻠﱠﻲ ﲢﻤﻞ
اﳉﻮع " ﻳﻨﻈﺮ اﱃ ﺑﻄﻨﻪ " اﺳﻜﱵ  ...اﺳﻜﱵ ¨ ﻋﺼﺎﻓﲑي ﻓﺎﻟﺼﻐﺎر ©ﺋﻤﻮن وﺑﻄﻮ³ﻢ ﺗﻼﺻﻖ ﻇﻬﻮرﻫﻢ .
اﳌﺮأة:
)ﺗﻀﺤﻚ( ﻻ ﻳﻔﻴﺪك اﻟﻌﻜﺎز وﻻ أرﺟﻞ ﻛْﻦ ﻣﻌﻲ وﺳﻮف ﺗﻨﻌﻢ وﺗﺸﺒﻊ ﻧﻌﻢ ﺗﺸﺒﻊ وا ( .
إن اﳌﺘﻔﺤﺺ ﳍﺬا اﳌﺸﻬﺪ ﳚﺪﻩ ﻣﻨﻄﻮ Áﻋﻠﻰ ﺣﻮار ﺟﺪﻳﺪ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ وﺳﺎﻗﻪ ﺑﻌﺪ أن ﰎ ﻗﻄﻊ أﺣﺪى ﺳﺎﻗﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ اﳌﺮأة
ﻟﻦ ﺗﺪﻋﻪ ﻳﺴﱰﺳﻞ ﰒ ﺗﻘﺎﻃﻌﻪ ﺑﺒﻴﺖ اﳍﺰﳝﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ,ﻓﺘﺤﺴﻢ ﻟﻪ اﻷﻣﺮ )ﻛﻦ ﻣﻌﻲ وﺳﻮف
 - al- khashaba. orgاﻳﻮب ,اﳝﺎن
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ﺗﻨﻌﻢ()( 1

ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ اﳌﺸﻬﺪ اﳊﻮاري ﻋﻦ ﺗﺸﺒﺚ اﻟﺮﺟﻞ ﲝﻠﻢ اﻟﺒﻘﺎء وﻋﺪم اﻻﻧﺰﻻق وراء ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺮأة وﲢﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ,وﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ,وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎً ان اﳌﺮأة ﻣﻨﺪﻓﻌﺔ وﺗﺆﻣﻨﻪ ﺑﻘﻀﻴﺘﻬﺎ
وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎً ·ن اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻌﺪو ﻗﻮ ًÁﻗﺎﺳﻴﺎً ,ﻋﺎﻣﺪاً ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ ,وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﳏﺎوﻻً ﻓﺘﺢ
اﳊﻘﺎﺋﺐ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺮى:
اﻟﺮﺟﻞÜ :ﺧﺮت ﻋﻦ اﻟﺪوام ﻋﻠﱠﻲ اﻻﺳﺮاع )ﻳﻨﻈﺮ اﱃ ﺳﻴﻜﺎرﺗﻪ( اراك ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ اﻳﺘﻬﺎ اﳊﺒﻴﺒﺔ )Ìﺧﺬ اﳊﻘﻴﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ان ﳝﺴﻜﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﰲ وﺟﻬﻪ ﻓﻴﺴﻘﻂ أرﺿﺎً ,ﺗﺒﺪأ اﳉﻮﻗﺔ Zﻟﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﺒﺘﲔ( .
اﻟﺮﺟﻞ :آآآآﻩ ﳌﺎ ﺗُﺼﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎك اﳉﺴﺪ اﳋﺎوي ,ﳌﺎ ﺗﺘﻠﺬذ ﺑﻘﻄﻊ اوﺻﺎﱄ .
أﻃﻔﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻣﺸﺮدون  ...أﺗﻌﻠﻤﲔ رﲟﺎ ﳝﺴﺢ اﺣﺪﻫﻢ ﻧﻮاﻓﺬ ﺳﻴﺎرﺗﻚ ﺣﲔ ﲤﺮﻳﻦ
)(............
ﱄ †ﻮس ﻗﺎﺗﻞ
وأﻧﺖ ﻣﺎ زﻟﺖ ﺗﻨﻈﺮﻳﻦ ا ﱠ

)( 2

إن اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﺺ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲨﻴﻌﻬﺎ Zﻟﺪﻣﺎر )ﻣﺸﺮدون -ﻓﺘﺢ ﻧﻮاﻓﺪ
اﻟﺴﻴﺎرة †ﻮس -اﻟﻘﺘﻞ( وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻓﻌﺎل ﺑﺪون ادﱏ ﺷﻚ ارﺗﺒﻄﺖ Zﳌﺮأة اﻟﱵ ﺗﺮﻣﺰ اﱃ اﻟﻌﺪو اﻟﻐﺎﺷﻢ ,وﻣﻦ
اﳌﻼﺣﻆ اﻳﻀﺎً أن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﻌﺮض اﻳﻀﺎً ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﱃ اﻧﻔﺠﺎر ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ ,ﻟﻜﻨﻪ ﳛﺎول
اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة وﻳﻌﻴﺶ اﻻزﻣﺔ وﻳﻔﻜﺮ ﲝﻠﻬﺎ داﺋﻤﺎً ,ﻫﺬﻩ اﻻزﻣﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻛﱪ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮاﻫﻦ اﻻ
وﻫﻲ )اﻟﺘﻬﺠﲑ( .
إﱠن اﺻﺮار ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ارﻫﺎﺻﺎت اﻟﻌﻮدة اﱃ وﻃﻨﻪ اﻻﺻﻠﻲ /اﻟﺒﻴﺖ ,اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔً ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻪ وﻋﺪم اﻟﺮﺿﻮخ ﳌﺨﻄﻄﺎت اﳌﺮأة:

 - al- khashaba. orgاﻳﻮب ,اﳝﺎن اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ,
 -م .ن2
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اﻟﺮﺟﻞ :ﻛﻔﺎﻛﻢ ) وﻫﻮ ﳛﺎول ﻓﻚ اﻟﻨﺰاع( ﻫﺆﻻء ﺑﻨﺎﰐ ﻫﱠﻦ اﻃﻬﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺎﺗﻘﻮا ﷲ ﰲ اﻧﻔﺴﻜﻢ ) ﻣﺸﻬﺪ دا Ôﺷﻮ
ﻳﻌﺮض ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ ﳐﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﲔ ( ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻫﱠﻦ ﺑﻨﺎﰐ ) ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎً ( ُوﺋِْﺪَن وُﻫﱠﻦ ﺻﻐﺎٌر ﲢﻤﻠﱠﻦ وزر ﺻﻤﺘﻨﺎ

وذﻟﻨﺎ .

اﳌﺮأة) :ﺑﺴﺨﺮﻳﺔ( ﻛﻠﻜﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن ذات اﻟﻜﻼم ,وﺗﺮﻓﻌﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻌﺎرات ﻟﻜﻨﻜﻢ ﲣﻀﻌﻮن اﻣﺎم ﻓﺘﻨﱵ وﲨﺎﱄ ﻓﺘﺬﻫﺐ
ﺷﻌﺎراﺗﻜﻢ ادراج اﻟﺮ¨ح

)( 1

ﻓﻈﻬﻮر اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ اﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت ازﻣﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎس ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺮأة /اﻟﻌﺪو ,ﻓﺎﳌﺮأة
ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺪواﻧﻴﺔ ﲤﺎرس اﺟﻨﺪÒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻻﻣﻨﺔ واﻓﺮض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺸﱴ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻧﺮاﻫﺎ
ﻣﺼّﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺼﺎر ,ﻓﺘﺼﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﺟﻞ üﻧﻪ ﳎﺮد اﻗﺎوﻳﻞ وﺷﻌﺎرات ...
اﻟﺮﺟﻞ :ﺻﻪ ﺻﻪ ﻻ اﻃﻴﻖ ﺻﻮﺗﻚ ﻟﻦ اﻛﻮن ﻣﺜﻞ ﻏﲑي ﻟﻦ اﻧﻘﺎد ﻟﻨﺰواﺗﻚ ﺳﺄﲝﺚ ﻋﻦ اﺷﻴﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺣﺠﺔ اﻟﺒﻴﺖ
وﻣﻔﺘﺎﺣﻪ وﺳﺄﻃﺮدك ﻣﻨﻪ وﺳﺄﻋﻴﺶ ﺑﺴﻼم وﺳﻂ ﲨﺎل اﻟﺸﻌﺮ وﻋﺬوﺑﺔ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻔﲑوزي ﲤﺎﻳﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت وﻫﻦ ﻳﺮﻗﺼﻦ
ﲝﺮﻳﺔ وﻋﻔﻮﻳﺔ ,ﻋﻨﻔﻮان ﺣﺐ اﳌﺮﻫﻘﲔ

اﻟﺼﺎدق). ( 2

ﻳﻌﻮد اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺮًة اﺧﺮى ﰲ ارﻫﺎﺻﺔ ﻣﻦ ارﻫﺎﺻﺎت اﻟﻌﻮدة واﻟﺘﻔﻜﲑ ·ﳋﻼص ﻣﻦ اﻻزﻣﺔ اﻟﱵ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل
ﻛﺜﲑة )ﺣﺠﺔ اﻟﺒﻴﺖ ,اﳌﻔﺘﺎح (...
ﻟﻴﺜﺒﺖ ﳍﺎ ان اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻠﻜﻪ ,وﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻼم اﻟﺮﺟﻞ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﺜﻘﻒ إذ ﻳﺘﻐﲎ ·ﻟﺸﻌﺮ وﲰﺎع ﻓﲑوز ورﻗﺼﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت,
وﻫﺬﻩ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺤﺮر واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ,وﻟﻌﱠﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ /اﻟﻌﺪو ﻫﻮ ﻣﺘﺸﺪد وﻻ
ﻳﺆﻣﻦ ·ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
اﳌﺮأة :ﺗﺮﻳﺪ اﻓﺴﺎد اﻟﻨﺎس

 اﻳﻮب ,اﳝﺎن م .ن2 -م .ن3

Zﶈﺮﻣﺎت)(3

اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ1 ,
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ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ·رﺗﻔﺎع وﺗﲑة اﻟﺼﺮاع واﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﺬروة ,اذ ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﻮدة اﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﺳﻬﻠﺔ وﻫﺬا درس اﻋﻄﺘﻪ
اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻣﻔﺎدﻩ ان اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺘﺤﺮر وﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻزﻣﺔ ) ازﻣﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ( ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻀﺤﻲ وﻳﺜﺎﺑﺮ وﻳﻘﺪم ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ .
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ زÁدة اﳌﺸﻜﻠﺔ.
اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
)ﻳﻔﺘﺢ اﳊﻘﻴﺒﺔ اﻻﺧﺮى واذا ﺑﺼﻮت اﻧﻔﺠﺎر ﻗﻮي ودﺧﺎن ﻛﺜﻴﻒ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺷﺒﻪ اﻋﻤﻰ( .
اﻟﺮﺟﻞ) :ﻳﺴﺪ اﻧﻔﻪ( ﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻨﺘﻨﺔ ؟ ﻫﻞ ا© ﰲ ﻛﻮﻣﺔ ﻧﻔﺎ¨ت ) ﻳﺬﻫﺐ اﱃ اﳉﻮﻗﺔ وﻳﺘﺤﺴﺲ رواﺋﺢ
اﺟﺴﺎدﻫﻢ ﻓﻴﻜﺘﺸﻒ ﻧﺘﺎﻧﺘﻬﺎ( اااوف ﺣﱴ اﻧﻔﺎﺳﻜﻢ ﻓﺎﺳﺪة ,اﺻﺎﺑﺘﻜﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻌﻴﻨﺔ Zﻟﻌﺪوى

) . (1

ﻓﺠﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻮدة وﻫﻲ اﻧﻔﺠﺎر اﺧﺮ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺼﺮﻩ وﻫﺬﻩ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﳌﻘﺎوﻣﺔ ,وﳏﺎوﻟﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﳏﺎوﻻت اﳋﺮوج ﻣﻦ ازﻣﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ واﻟﻌﻮدة اﱃ اﻟﻮﻃﻦ ,ﻓﻴﺘﺄزم اﳌﻮﻗﻒ وﺗﺘﺼﺎﻋﺪ وﺗﲑة اﻟﺼﺮاع  ,ﰒ ﺗﺴﺎرع
اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دراﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ·ﳊﻞ.
ﻓﺠﺎءت اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺢ ﳌﺸﻬﺪ دراﻣﻲ ﲨﻴﻞ ﺑﻜﺴﺮ اﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ:
ﻳﺬﻫﺐ اﱃ اﳊﻘﻴﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻔﺘﺤﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻮﻗﺔ ﳊﺎﻟﺔ اﳋﻮف وﺗﻨﺬر Zﻧﻔﺠﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﰲ وﺟﻬﻪ ,ﻻ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﺘﻨﻔﺠﺮ
ﺿﺤﻜﺎت اﻟﺮﺟﻞ †ﻴﺴﺘﲑ¨ ﻣﺴﺘﻔﺰة ﻟﻠﺠﻮﻗﺔ ﻓﺘﻬﺮع اﳉﻮﻗﺔ ﻏﻀﺒﺎً ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﳋﻄـﺄ .
اﳌﺮأة†) :ﻴﺴﺘﲑ¨( ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ان ﳛﺪث ﻫﺬا .
اﻟﺮﺟﻞ ) :ﻣﺴﺘﻤﺮاً Zﻟﻀﺤﻚ( ﳝﻜﺮون وﳝﻜﺮ ﷲ وﷲ ﺧﲑ اﳌﺎﻛﺮﻳﻦ.
)(........
اﻟﺮﺟﻞ :ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎ اﻻن وﺟﺪﺗﻚ اﻳﻬﺎ اﳌﻨﻘﺬ اﻧﺖ ﺧﻼﺻﻲ وﺧﻼص وﻃﲏ
اﳌﺮأة :ﺳﺘﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺨﺮﻳﺘﻚ وﲡﺎﻫﻠﻚ ﱄ .
 -أﻳﻮب ,اﳝﺎن اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ,
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اﻟﺮﺟﻞ :اﻟﻘﻠﺐ ﻳﻨﺒﺾ واﳌﻔﺘﺎح ﻳﻌﻤﻞ ,ﻛﻞ ﻣﺴﻌﺎﻛﻢ ﻫﺒﺎء ﻗﻄﻌﻮا ﺟﺴﺪي ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻬﻮن
ﺳﺄﻓﺘﺢ ﻣﻦ اﺑﻮاب اﻻﻣﻞ ,واﻋﻠّﻲ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳉﻤﺎل وﺳﻴﺸﻴﻊ اﻟﺴﻼم ﰲ ارﺟﺎء اﻟﺒﻴﺖ .
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ ﻧﺼﻞ اﱃ اﻧﻔﺮاج اﻻزﻣﺔ وﺣﺼﻮل اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺘﺎح ,واﻧﺘﻬﺎء ﻛﻞ ﺧﻄﻂ اﳌﺮأة  /اﻟﻌﺪو ,اذ ﺗﺒﲔ
ﻟﻨﺎ ان اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﺎ ﻧﺼﺎً ˆﻗﺸﺖ ازﻣﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ وارﻫﺎﺻﺎت اﻟﻌﻮدة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دراﻣﻴﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﲨﻌﺖ ﺑﲔ اﻟﺸﻜﻞ
واﳌﻀﻤﻮن .
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ:

&
&

أﻳﻮب ,اﳝﺎن اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ. www. al- khashaba. Org :

ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﻘﺴﺮي دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ,ﺻﺒﺎح ﺣﺴﻦ ﻋﺰﻳﺰ ,رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ,اﺷﺮاف :أ.م.د .أﻣﻞ ﻓﺎﺿﻞ
ﻋﺒﺪ ,ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ,ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق2015/

& ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﺼﻠﺔ ,ﳏﻤﻮد اﺣﺴﺎن ﻫﻨﻴﺪي ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮث،
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ.2007/

&
&

اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺠﲑˆ ,دﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ,رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ,ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ.2010 ,
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳏﻘﻘﺔ وﻣﺸﻜﻮﻟﺔ ﺷﻜﻼ ﻛﺎﻣﻼ وﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﻔﻬﺎرس ﻣﻔﺼﻠﺔ( ،اﺑﻦ

ﻣﻨﻈﻮر ،ﲢﻘﻴﻖ) :ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ ،ﳏﻤﺪ اﲪﺪ ﺣﺴﺐ ﷲ ،ﻫﺎﺷﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺎذﱄ( ،دار اﳌﻌﺎرف،
ﻣﺼﺮ):د.ت(.
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ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻷﻏﱰاب ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻘﺼﲑة
اﳕﻮذﺟﺎ رواﻳﺔ ) اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان ( ﻟﻠﺮواﺋﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن
م.د .ﺗﻐﺮﻳﺪ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﳏﻤﺪ*
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ /اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

ﻣﻠﺨﺺˆ :ل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب أﳘﻴﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،وﻷن اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ ﺗﺰال
ﲡﺴﻴﺪا أو اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب وأﻓﺼﺢ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ وأدق ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ،
ﻫﺬا ﳌﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت؛ وﻷeﺎ ﺗﻈﻞ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻺﺣﺴﺎس واﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻷﻓﻜﺎر ،وﻣﻴﺪاˆ رﺣﺒﺎ ﳍﻮاﺟﺲ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻌﺒﲑا أﺻﻴﻼ ﻋﻦ
ﺧﻠﺠﺎت اﻟﻨﻔﻮس ،ﻛﻤﺎ أeﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﲡﺎرب اﻟﺮواﺋﻲ اﳊﺰﻳﻨﺔ واﳌﺆﳌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎف ،ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻐﱰﺑﺔ ﻇﻠﺖ ﺗﺪور ﰲ
اﻟﻔﻠﻚ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺮﻏﻢ اﺑﺘﻌﺎدﻫﺎ اﳉﻐﺮاﰲ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﲡﱰﻩ ذاﻛﺮة اﻟﺮواﺋﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﻮادث وذﻛﺮÁت وﻣﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﺎﻟﺸﻌﻮر
·ﻻﻏﱰاب اﻟﺮوﺣﻲ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ ﰲ اﻟﺬات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وﻳﻌﺪ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﻴﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﰲ ﻓﱰة اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ،وﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮواÁت اﻟﱵ
ﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﲑا  ،ﻓﻜﺎﻧﺖ رواÁﺗﻪ ﺗﻌﺒﲑا واﻗﻌﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﻋﺎˆﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺮﺑﺘﻪ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﰲ اﻟﻌﺮاق ،واﺿﻄﺮارﻩ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﺧﺎرﺟﻪ ﲝﺜﺎ
ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ أﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻟﺼﺪور أﻣﺮ ‰ﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺎ اﺿﻄﺮﻩ
ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻋﺪة دول إﱃ أن اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻪ اﳌﻘﺎم ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ .وﺧﻼل إﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻛﺘﻮى )ﻏﺎﺋﺐ ( ﺑﻨﺎر اﻟﻐﺮﺑﺔ وذاق ﻣﺮارة اﻟﻔﺮاق
واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻓﻠﻢ ﳚﺪ ﻣﻔﺮا ﻏﲑ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎ·ت ﲡﻠﺐ ﻟﻪ ﺷﺬى اﻟﻮﻃﻦ وﻋﺒﻘﻪ ﻣﺎﻳﺒﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ وﳚﻌﻠﻪ
ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﻨﺘﻪ وﻣﻌﺎˆﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﺮﺑﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ رواﻳﺘﻪ )اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان( أول رواﻳﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﻮع اﻟﺮواﺋﻲ
ﲟﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ اﻷورﺑﻴﺔ .
واﺣﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﲤﻬﻴﺪ وﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﺧﺎﲤﺔ
أﻣﺎ اﶈﻮر اﻻول :ﻓﻜﺎن ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً.
واﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ  :ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ ﻧﺒﺬة ﳐﺘﺼﺮة ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ،ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻲ
________________

*ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

)(rwan_annas@yahoo.com

154

 اﻟﱵ ﺟّﺴﺪت اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ،  دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺮواﻳﺔ )اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان( واﻟﱵ ﺗﻌّﺪ ﻣﻦ رواﺋﻊ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ:ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

.اﳌﻐﱰﺑﺔ وﻇﻠﺖ ﺗﺪور ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻏﻢ اﺑﺘﻌﺎدﻫﺎ اﳉﻐﺮاﰲ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ

 اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان/  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ/  اﻻﻏﱰاب/  ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

GURBET VE YABANCILIĞIN (KISA IRAK KISSASINDAKİ) İZLERİ
ROMAN YAZARI GÂİB TU’MA FERMÂN’IN “HURMALIK VE
KOMŞULAR” ROMANI ÖRNEĞİ
Öz: Gurbet ve yabancılık konusu, genel olarak edebi çalışmalarda
özellikle de romanda önem kazanmıştır. Çünkü roman, dünya görüşüne insani
bir reaksiyon olduğu gibi dünya görüşünün somutlaştırılması işlevini de devam
ettirmektedir. Roman, taşıdığı bazı özelliklerden dolayı gurbet ve yabancılık
olgusuyla sıkı ilişki içerisinde olup bu olguyu daha fasih ve titiz bir şekilde
ifade ve tasvir edebilmektedir. Ayrıca hisler, duygular ve fikirler için bir
tercüme, insanın vesvese ve sıkıntıları için geniş bir saha, kişinin duygu ve
düşünceleri için isabetli bir yorumlama olmaya devam etmektedir. Bununla
beraber roman yazarının üzücü ve acı verici tecrübelerini net bir şekilde
yansıtmaktadır. Bu yüzden yurdundan uzak yaşayan Irak romanın, vatandan
coğrafi olarak uzak olmasına rağmen hâlâ daha Irak atmosferinde döndüğünü ve
bunu yaparken roman yazarlarının hatıralarının beraberinde getirdiği olay, anı
ve duygulara dayandığını görmekteyiz. Ruhsal yabancılık ve Irak’ın kendisinde
derinleşmiş olan buna benzer diğer konuların hissi, Irak romanında hâlâ
mevcuttur.
Gâib Tu‘ma Fermân 1950’li yıllarda meşhur olmuş önemli Iraklı roman
yazarlarından sayılır. Büyük başarılara imza atan birçok romanı vardır.
Romanları, Irak’taki düzensiz tecrübeleri boyunca çektiklerinin ve bazı
gazetelerin kapatılma emrinin ilan edilmesiyle siyasi durum sonrası daha iyi bir
fırsat aramak üzere Irak dışına göç etmeye mecbur kalmasının gerçekçi
tabirinden ibaretti. Bu yerlerden biri olan çalıştığı gazetenin de kapatılması,
kendisini Moskova’ya yerleşene dek bir devletten diğerine göç etmeye mecbur
bırakmıştır. Moskova’da ikamet ettiği süre içinde (Gâib) gurbet ateşiyle yanıp
tutuşmuş, ayrılık ve uzaklık acısı çekmiştir. Mekansal gurbetten dolayı çektiği
sıkıntı ve zorlukları bastıracak, vatanı ile iletişimini devam ettirecek şekilde
vatanının güzel kokusunu cezbedecek yazılar yazmak dışında kendisini
rahatlatacak başka bir çıkış yolu bulamamıştır. “Hurmalık ve Komşular” romanı
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da Avrupavâri özellikleriyle roman türünün özelliklerini içeren ilk sanatsal Irak
romanıdır.
Çalışma girişle başlanıp sonuçla bitirilen üç bölümü kapsamaktadır.
Birinci bölüm gurbet ve yabancılık kavramının sözlük ve ıstılahi
manasıyla ilgilidir.
İkinci bölümde ise müellifin şahsi anlayışında gurbet ve yabancılık
olgusuna ışık tutularak Gâib Tu‘ma Fermân’ın hayatı kısaca zikredilmiştir.
Üçüncü bölüme gelince bu bölüm Arap edebiyatının harikalarından
sayılan, yurdundan uzakta yaşayan Irak romanını somutlaştıran ve coğrafi
konum olarak vatanından uzak olmasına rağmen Irak atmosferi etrafında
dönmeye devam eden “Hurmalık ve Komşular” romanı üzerinde yapılan tahlili
bir araştırmadan ibarettir
Anahtar Kelimeler: Gâib Tu’ma, Yabancılık, Irak romanı, Hurmalık ve
Komşular

اﳌﻘﺪﻣﺔ
اﳊﻤﺪ@ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﳊﺎت ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴﺪˆ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
ﳒﺪ أن اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻐﱰﺑﺔ ﻇﻠﺖ ﺗﺪور ﰲ اﻟﻔﻠﻚ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺮﻏﻢ اﺑﺘﻌﺎدﻫﺎ اﳉﻐﺮاﰲ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲡﱰﻩ
ذاﻛﺮة اﻟﺮواﺋﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﻮادث وذﻛﺮÁت وﻣﺸﺎﻋﺮ  ،ﻓﺎﻟﺸﻌﻮر ·ﻻﻏﱰاب اﻟﺮوﺣﻲ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ ﰲ اﻟﺬات
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  ،ﻓﺎﻟﺪارس واﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳊﺪﻳﺚ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﱰة اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻼﺣﻆ ﻇﻬﻮر
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷد·ء واﻟﻘﺼﺎﺻﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷدﺑﻴﺔ  ،وﻛﺎﻧﻮا أﻫﻢ رﻣﻮز اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت وأﺷﻬﺮﻫﻢ  :ﻓﺆاد اﻟﺘﻜﺮﱄ ،
وﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﻨﻮوي  ،وﺷﺎﻛﺮ ﺧﺼﺒﺎن ،وﻣﻬﺪي ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺼﻜﺮ  ،وﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن )وﻫﻮ ﳎﺎل دراﺳﺘﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺒﺤﺚ(.
وﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﻴﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ وﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮواÁت واﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﲑا  ،ﻓﻜﺎﻧﺖ رواÁﺗﻪ
ﺗﻌﺒﲑا واﻗﻌﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻋﺎˆﻩ ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل ﻣﻜﻮﺛﻪ ﻓﻴﻪ  ،واﺿﻄﺮارﻩ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﺧﺎرج ﺑﻠﺪﻩ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ
ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،وﻟﺼﺪوراﻣﺮ ·ﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﳉﺮﻳﺮة اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ  .ﳑﺎ
اﺿﻄﺮﻩ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻋﺪة دول ﻣﻨﻬﺎ :ﺳﻮر ، Áوﻟﺒﻨﺎن ،وروﻣﺎﻧﻴﺎ  ،واﻟﻨﻤﺴﺎ ،واﳌﺎﻧﻴﺎ  ،اﱃ ان اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻪ اﳌﻘﺎم ﰲ اﻻﲢﺎد
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اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﺳﺎﺑﻘﺎ و·ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ ﻣﻮﺳﻜﻮ  ،وﺧﻼل اﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻛﺘﻮى )ﻏﺎﺋﺐ (ﺑﻨﺎر اﻟﻐﺮﺑﺔ وذاق ﻣﺮارة اﻟﻔﺮاق
واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻓﻠﻢ ﳚﺪ ﻣﻔﺮا ﻏﲑ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎ·ت ﲡﻠﺐ ﻟﻪ ﺷﺬى اﻟﻮﻃﻦ وﻋﺒﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ
وﳚﻌﻠﻪ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﻨﺘﻪ وﻣﻌﺎˆﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﺮﺑﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ .وﺳﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواÁت وﻫﻲ رواﻳﺔ )اﻟﻨﺨﻠﺔ
واﳉﲑان(واﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻬﺎ) :راﺋﻌﺔ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ( ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ إÁﻫﺎ أول ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﻮع اﻟﺮواﺋﻲ
ﲟﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ .
وﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺪاف ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ·ﻻﰐ:
-1اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب وأﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﰲ اﻟﺮواÁت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﲤﺤﻮرت ﺣﻮﳍﺎ.
 -2ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب ·ﻻﺑﺪاع واﻟﻨﺘﺎج اﻟﻔﲏ واﻻدﰊ.
 -3اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ رواÁت ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن واﻻﺳﺒﺎب اﻟﱵ اﺳﺘﺪﻋﺘﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﳔﺺ ·ﻟﺬﻛﺮ رواﻳﺔ)اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان(.
وﻟﻘﺪ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲝﺜﻬﺎاﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ وذﻟﻚ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻨﺎول رواÁﺗﻪ
)اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان ( ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎ Áاﳌﻬﻤﺔ.
اﻣﺎﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﲤﻬﻴﺪ وﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﺧﺎﲤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻣﺎ اﶈﻮر اﻻول :ﻓﻜﺎن ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً.
ﰒ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ  :ﻓﺬﻛﺮت ﻓﻴﻪ ﻧﺒﺬة ﳐﺘﺼﺮة ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن  ،ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻐﺮﺑﺔ
واﻻﻏﱰاب ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ.
اﻣﺎ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻜﺎن دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺮواﻳﺔ )اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان( واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺑﺮاﺋﻌﺔ اﻻدب اﻟﻌﺮﰊ  ،اﻟﱵ ﺟﺴﺪت اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻐﱰﺑﺔ وﻇﻠﺖ ﺗﺪور ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻏﻢ اﺑﺘﻌﺎدﻫﺎ اﳉﻐﺮاﰲ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ.
أرﺟﻮ ان اﻛﻮن ﻗﺪ وﻓﻘﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺬا وﻣﻦ ﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ،إﻧﻪ ﻧﻌﻢ اﳌﻮﱃ وﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﲑ
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اﶈﻮر اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻷﻏﱰاب
اﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ إ1رة ﻟﻠﻨﻘﺎش واﳉﺪل اﻟﻠﻐﻮي  ،وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ رﺻﺪت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺑﻌﺎد ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اوﺿﺎع اﻷﻧﺴﺎن اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ ﺟّﺮاء ﻧﻜﺒﺎت اﳊﺮوب
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻵﻓﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻘﻄﻊ  ،وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ وﻳﻼت وﺧﺮاب ....اﱁ
ﻓﻤﻔﻬﻮم اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ  ،وﳜﺘﻠﻒ ﺣﻮل اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ :
)(1
ب  :اﻟﺬﻫﺎب واﻟﺘﺨﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس  ،وﻗﺪ
ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﰲ ﻣﺎدةﻏﺮب ،ﲟﻌﲎ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ  ...واﻟﻐَْﺮ ُ
ب ﰲ اﻷرض إذا أﻣﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻟﻔﻆ اﻻﻏﱰاب اﻓﺘﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ،
ب ﻏﺮﺑﺔ وأﻏﺮﺑﻪ ﳓﺎﻩ  ،وَﻏّﺮ َ
ب َﻏْﺮ·  ،وأْﻏَﺮ َ
ب  ،ﻳَـْﻐُﺮ ُ
َﻏَﺮ َ
ورﺟﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم  ،واﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم.

وﰲ Ãج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) ، (2ذﻛﺮ اﳉﻮاﻫﺮي :إﱃ أن اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺗﻌﲏ اﻷﻏﱰاب  ،وﻳﻘﻮل  :ﺗﻐﺮب  ،اﻏﱰب ﲟﻌﲎ ﻏﺮﻳﺐ
ب( )ﺑﻀﻢ اﻟﻌﲔ واﻟﺮاء  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل :ﻃﻬﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺮو اﻟﻜﻼﰊ:
 ،وأﻳﻀﺎً )ﻏُُﺮ َ
وﻣﺎﻛﺎن ﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻣﻨﺎ ﺳﺠﻴﺔ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﰲ ﻣﺬﺟﺢ ﻏﺮ·ن
واﳉﻤﻊ  :اﻟﻐﺮ·ء  ،واﻟﻐﺮ·ء ،أﻳﻀﺎ اﻷ·ﻋﺪ  ،واﻏﱰب ﻓﻼن إذ ﺗﺰوج ﻣﻦ ﻏﲑ أﻗﺎرﺑﻪ.وﰲ اﳊﺪﻳﺚ )):اﻏﱰﺑﻮا وﻻﺗﻀﻮوا((أي
 :ﻻﻳﺘﺰوج اﻟﻘﺮاﺑﺔ  ،ﻓﻴﺠﻲء وﻟﻪ ﺿﺎو ًÁﺿﻌﻴﻔﺎً ﻫﺰﻳﻼً.
أﻣﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺬﻫﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ) ، (3إﱃ أن اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺒﻌﺪ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻮاري واﻻﺧﺘﻔﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ
ﺖ اﻟﻮﺣﺶ ﰲ ﻣﻐﺎرﻫﺎ :أي ﻏﺎﺑﺖ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻬﺎ  ،وأﻣﺎ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ﰲ ﻣﻌﺠﻤﻪ )اﻟﻌﲔ( ) ، (4ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻐﺮﺑﺔ /
َ:ﻏُﺮﺑ ْ
اﻷﻏﱰاب ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ  ،وﻏﺮﺑﺔ ﻓﻼن ﻋﻨﺎ  ،ﻳﻐﺮب ﻏﺮّ· ،أي ﺗﻨﺤﻰ  ،وأﻏﺮﺑﺘﻪ وﻏﺮﺑﺘﻪ  ،أي ﳓﻴﺘﻪ .
واﻟﻐﺮﺑﺔ  :اﻟﻨﻮى  ،اﻟﺒﻌﻴﺪ  ،وأﻏﺮب اﻟﻘﻮم  :اﻧﺘﻮوا  ،وﻏﺎﻳﺔ ﻣﻐﺮﺑﻪ  ،أي  :ﺑﻌﻴﺪة اﻟﺸﺄو.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺻﻄﻼح اﻟﻐﺮﺑﺔ ﰲ أﻛﺜﺮﻩ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﻓﺮاق اﻷﻫﻞ  ،ان ﻣﻌﲎ اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻷﻏﱰاب ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻻﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻲ  ،ﻓﺄﺑﻮ اﻟﻔﺮج اﻻﺻﻔﻬﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ) أدب اﻟﻐﺮ·ء( واﻟﺬي ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻣﻦ
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  ،ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ،دار ﺻﺎدر  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن ط ،2006 ،6ﻣﺎدة )ﻏﺮب((1.
Ãج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻟﻠﺠﻮاﻫﺮي ،ﲢﻘﻴﻖ:أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﻌﻄﺎر  ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ  ،ﺑﲑوت  ،د.ط ،د.ت)ﻣﺎدة ﻏﺮب((2.
أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،د.ط ،د.ت  ،ﻣﺎدة)ﻏﺮب((3.
ﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ  ،ﻟﻠﻔﺮاﻫﻴﺪي  ،ﲢﻘﻴﻖ  :ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ  ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ  ،دار اﻟﺮﺷﻴﺪ  ،ﺑﻐﺪاد  ،ط) 1986- 1980 2،ﻣﺎدة ﻏﺮب((4.
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ﱄ وﻋﺮﻓﺘﻪ وﲰﻌﺖ ﺑﻪ وﺷﺎﻫﺪﺗﻪ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﻗﺎل
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ،إذ ﻳﻘﻮل)) :وﻗﺪ ﲨﻌﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎوﻗﻊ ا ّ
ﺷﻌﺮاً ﰲ ﻏﺮﺑﺘﻪ  ،وﻧﻄﻖ ﻋﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﺔ  ،وأﻋﻠﻦ اﻟﺸﻜﻮى ﺑﻮﺟﺪﻩ إﱃ ﻛﻞ ﻣﺸﺮد ﻋﻦ أوﻃﺎﻧﻪ ˆ ،زح ﻋﻦ أﺧﻮاﻧﻪ)(((5
وﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ )):وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻐﺮ·ء ﰲ اﻷﺳﻔﺎر ﻣﻦ ﻧﺰﺣﺖ ﺑﻪ اﻟﺪار ﻋﻦ أﺧﻮاﻧﻪ وأﺗﺮاﺑﻪ  ،إذا دﺧﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً
ﻣﺬﻛﻮرا  ،وﻣﺸﻬﺪاً ﻣﺸﻬﻮراً أن ﳚﻌﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ أﺛﺮاً ﺗﱪﻛﺎً ذوي اﻟﻐﺮﺑﺔ((). (6
اﻟﻐﺮﺑﺔ /اﺻﻄﻼﺣﺎً
ﺗﺪاول اﻷد·ء واﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻘﺼﺎﺻﲔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻷﻏﱰاب وﳑﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ،ﺑﺪﻻﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﻌﺎن ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ إﻻ أن ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت ﳝﻜﻦ رّدﻫﺎ إﱃ أﺳﺎس ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺆادﻩ  :أن اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ
اﻷﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﺎدر ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ أو ﻣﻮﻃﻨﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ أو اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﻳﺮاودﻩ اﻟﻔﺮد ﺣﲔ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل أو
اﻟﻨﺰوح ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻌﻪ)((( 7
وﻗﺪ ﺗﱰاءى دﻻﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﻼﻏﱰاب وﻫﻲ اﻷﻏﱰاب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺳﻮاء ﻋﻦ اﻟﺬات أو ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ا†ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ
)) :اﻷﻏﱰاب ﻋﻦ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ واﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻷﻋﺮاف اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺴﻚ Ûﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ ا†ﺘﻤﻊ ). (((8
وﻗﺪ ﳒﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ) )): (9ﻓﻘﺪ اﻷﺣﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ ﻏﺮﺑﺔ((
وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي  )) :أﻏﺮب اﻟﻐﺮ·ء ﻣﻦ ﺻﺎر ﻏﺮﻳﺒﺎً ﰲ وﻃﻨﻪ

(()( 10

إذن ﻧﺪرك أن اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎً ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ وﻃﻨﻪ وﺑﲔ أﻫﻠﻪ وﺧﻼﻧﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻌﺮ ·ﻻﻏﱰاب
ﻋﻨﻬﻢ  ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ †ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ·ﻟﱰﻛﻴﺐ اﳋﺎص ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ  ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼؤم

أدب اﻟﻐﺮ·ء  ،ﻷﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ اﻻﺻﻔﻬﺎﱐ  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻨﺠﺪ  ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪة  ،ﺑﲑوت ،ط،1972 ، 1ص(5.23
أدب اﻟﻐﺮ·ء  ،ص (6. 23
اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻷﻏﱰاب ﰲ رواﻳﺔ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن  ،ﺑﻦ ﻋﻴﺶ زﻫﺮة  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف  ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2015/2014ص(7.8
اﻷﻏﱰاب ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ  ،ﺑﻴﻐﻠﻲ ﻗﺮﻳﺶ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻴﻼﱐ  ،اﳉﺰاﺋﺮ ، 2007/2006ص(8.15
أدب اﻟﻐﺮ·ء ﻟﻼﺻﻔﻬﺎﱐ ،ص(9.32
اﻹﺷﺎرات اﻹﳍﻴﺔ  ،ﻷﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﺪوي  ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ،ص(10
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ﻣﻊ ﻣﺎﻳﺴﻮد ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ  ،ﻓﺎﻻﻏﱰاب اﻟﻨﻔﺴﻲ :ﻫﻮ أﻛﱪ اﻏﱰاب ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻷﻧﺴﺎن  ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ
إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻐﺮﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وذاﺗﻪ )(11
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ  :ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺮواﺋﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن :
ﻳﻨﺤﺪر اﻟﺮواﺋﻲ واﻷدﻳﺐ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎدﺣﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ)  ،(12ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑﻩ  ،إذ ﻛﺎن واﻟﺪﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻖ
ﺳﻴﺎرة أﺟﺮة  ،وﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓﺄﻧﻪ ﲰﻰ أول أوﻻدﻩ ﻏﺎﺋﺐ)  ، (13اﻟﺬي وﻟﺪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﻋﺎم 1926م)، (14
وﻋﺎش ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد وﰲ ﺣﻲ اﳌﺮﺑﻌﺔ ·ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ) .(15
ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﰲ إﺣﺪى اﳌﺪارس اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﳊﻲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺬي ﺗﺮﻋﺮع ﻓﻴﻪ ،وﻳﺬﻛﺮ أن اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ·ﻷدب ﻗﺪ ﺑﺪأ
ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ،ﰲ أواﺧﺮ دراﺳﺘﻪ اﻷﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  ،وﻳﻌﺰوﻩ إﱃ ﺳﺒﺐ ﻋﺎﻃﻔﻲ  ،إذ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﺪﻧﻴﺎ ﺣﻴﻨﺬاك  ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻨﺠﺪت ﺑﻪ اﺑﻨﺔ اﳉﲑان ))وﻫﻲ ﺑﻨﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ  ،وﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻨﻪ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎدﻓﻌﻪ إﱃ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﺪﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ اﻟﻈﻬﻮر
ﲟﻈﻬﺮ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻠﻢ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ وﺗﻠﻘﻴﻨﻬﺎ  ،وﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻗﺎدﻩ إﱃ ﻗﺮاءة اﻷدب اﳌﺪون ·ﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،واﻟﱵ اﻧﺼﺒﺖ ﻋﻠﻰ رواÁت اﳉﻴﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻐﺮﻣﺎً Ûﺎ  ،وﺗﺸﻤﻞ )) روﻛﺎن ﺑﻮل  ،وﺳﻴﻒ ﺑﻦ ذي ﻳﺰن ،
واﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ((.
وﺑﻌﺪ إeﺎء دراﺳﺘﻪ اﻷﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻖ ﻏﺎﺋﺐ ﲟﺪرﺳﺔ " اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ زاﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺆاد اﻟﺘﻜﺮﱄ ،
وﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﻴﺎﰐ )اﻟﺬي ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺐ ﻳﺰورﻩ ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى وﻇﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻪ ﺣﱴ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ،وﰲ
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﲎ ﻟﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ )) ذو اﻟﻨﻮن أﻳﻮب (( اﻟﺬي ﺗﻮﱃ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻣﺎدة اﳉﱪ  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻛﺎﺗﺒﺎً
ﻣﻌﺮوﻓﺎً .
وﰲ ﻋﺎم  1947أﻛﻤﻞ ﻏﺎﺋﺐ دراﺳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﻐﺪاد  ،إﻻ أﻧﻪ اﺻﻴﺐ ﲟﺮض اﻟﺴﻞ اﻟﺮﺋﻮي ﻟﻴﻨﺼﺢ ·ﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﻣﺼﺮ
ﻟﻸﺳﺘﺸﻔﺎء ﳑﺎ أÃح ﻟﻪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ دراﺳﺘﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻷدب ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،وﻫﻨﺎ ﻋﻤﻞ ﻏﺎﺋﺐ ﰲ ﻣﺼﺮ
ﰲ ﳎﻠﺔ " اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ" وﺗﻌﺮف ﺧﻼل أﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻗﻄﺎر اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻷدب  ،وﻟﻜﻦ ﲟﺮور
اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻷﻏﱰاب ﰲ رواﻳﺔ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن  ،ص(11.17
(اﻓﻖ آﺧﺮ ﻟﻠﻮاﻗﻊ – ﰲ ﻋﺎﱂ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن -ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ  ،ﲨﻠﺔ اﻷﻓﻼم ،اﻟﻌﺪد) ،(6-5-4ﺑﻐﺪاد  ، 1995ص12 .49
( اﻟﺒﺪاÁت  ،اﻟﺘﻜﻮن  ،اﻟﻐﺮﺑﺔ  ،ﻫﻴﺌﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﳎﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة  ،ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﺮواﺋﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن  ،اﻟﻌﺪد،1987 ، 189ص 13.101
(ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻘﻠﻤﲔ اﺛﻨﲔ  ،ﳏﻤﺪ دﻛﺮوب  ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ  ،اﻟﻌﺪد  ، 17دﻣﺸﻖ ، 1991ص14.46
( اﻟﻄﻤﻮح واﻟﺘﻌﻄﺶ اﱃ اﻷﻣﺘﻼك إﺣﺴﺎس داﺋﻢ وﻣﺘﺄﺻﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻓﻨﺎن  ،ﳎﻠﺔ)أﻟﻒ ·ء(  ،اﻟﻌﺪد ،285ﺷﺒﺎط ، 1974ص15.44
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اﻷÁم ﺗﺰاﻳﺪت ﻣﻌﺎˆة ﻏﺎﺋﺐ ﻣﻦ " اﳊﺮﻣﺎن واﳉﻮع" ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎˆﺗﻪ ﻣﻦ اﻷﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي ﻟﺬا وﺟﺪ ﻏﺎﺋﺐ أن ﺑﻘﺎﺋﻪ ﰲ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺻﺎر ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ  ،ﻓﻼ ﻣﻮرد وﻻﻋﻼج  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن اﳊﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﳌﺄزق ﻫﻮ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺮاق
 ،رﻏﻢ أﻧﻪ درس إﻻ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،وأﻛﻤﻞ ﺳﻨﺘﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب وﲣﺮج ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.
وﻟﻜﻦ اﺿﻄﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﺮاق ﲝﺜﺎً ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﲡﻪ إﱃ ﺳﻮر Áﰒ إﱃ ﻟﺒﻨﺎن وﻫﻨﺎك ﺷﺎرك ﰲ ﻣﺆﲤﺮ )اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻌﺮﰊ( اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﰲ دﻣﺸﻖ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻷد·ء اﻟﻌﺮاق  .وﺑﻌﺪ أﻧﺘﻬﺎء اﳌﺆﲤﺮ ﻣﻜﺚ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﺪة ﻗﺼﲑة ﰲ ﺳﻮر Áوﺳﺎﻓﺮ
ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ روﻣﺎﻧﻴﺎ وﻣﻜﺚ ﰲ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ )ﲞﺎرﺳﺖ( ﻣﺪة  26ﻳﻮﻣﺎ  ،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ وﺟﻬﺘﻪ ﳓﻮ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  ،وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺷﺮاﻛﻪ ﻣﻊ ﳏﻤﻮد أﻣﲔ  ،ﰲ أﺻﺪار ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان "ﻗﺼﺺ
واﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎم  ، 1956وﻗﺪ ﺿﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺺ ﻗﺼﲑة ﻟﻜﺘﺎب ﻋﺮب ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ،وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪÒﺎ ﺑﻐﺪاد وﻣﺼﺮ ﳕﺎﺿﻄﺮ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ إﱃ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﺼﲔ  ،واﺳﺘﻄﺎع
إﳚﺎد ﻋﻤﻞ ﰲ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة) (16
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺛﻨﺎء أﺻﺎﺑﻪ ﻋﺎرض ﺻﺤﻲ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﻧﻘﻠﻪ إﱃ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ  ،ﺣﻴﺚ أﺳﺘﺄﺻﻠﺖ إﺣﺪى رﺋﺘﻴﻪ ،
وأﻣﻀﻰ ﻓﱰة ﻧﻘﺎﻫﺔ إﻣﺘﺪت إﱃ ﻋﺎم)  ، (17وﻛﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻜﻮﺛﻪ ﰲ اﻟﺼﲔ إﻧﺪﻻع ﺛﻮرة  14ﲤﻮز  1958ﰲ اﻟﻌﺮاق  ،وﻫﻨﺎ
·در ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﻌﺮاق وﺣﻴﺚ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﲟﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﱴ وﻫﻮ ﰲ اﻟﻌﺮاق وﻗﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻘﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة ﻋﻦ اﻟﻌﺮاق ﰲ ﺿﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ وﻟﻜﻦ ﲟﺮور اﻷÁم ·ت ﻳﺸﻌﺮ
أن اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺮك ﺧﻼﻟﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﳛﺎ.
وﻫﻨﺎ ﻓﻜﺮ ·ﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ  ،واﺧﺘﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﺎم  1960ﻋﻠﻪ ﳚﺪ اﳌﻘﺎم اﳌﺮﻳﺢ واﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ  ،وﻋﻤﻞ ﻣﱰﺟﻢ
ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻷد·ء روس ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳒﻠﻴﺰﻳﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ دار ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻫﻲ دار اﻟﺘﻘﺪم وﻋﻜﻒ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮوﺳﻴﺔ وإﺗﻘﺎeﺎ .
إذن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﺳﲑة اﻟﺮواﺋﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻋﺎﱏ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﻌﺎˆة واﻷﺣﺒﺎﻃﺎت
اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،ﻓﺄن ﻏﺎﺋﺐ ﻗﺪ ﻋﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﺎم اﳉﺴﺪي  ،واﻟﺴﻘﺎم اﻟﺮوﺣﻲ  ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺴﻘﺎم اﳉﺴﺪي ﻫﻮ
ﻣﺮﺿﻪ ·ﻟﺴﻞ  ،واﺳﺘﺌﺼﺎل أﺣﺪ رﺋﺘﻴﻪ ﰲ اﻟﺼﲔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺮﺋﺔ واﺣﺪة  ،ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ

ص16.66

(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،زﻫﲑ ﺷﻠﺒﻴﺔ ،
( اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب ﰲ رواﻳﺔ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ،
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ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻇﺮوف ﻣﻮﺳﻜﻮ.وأﻣﺎ اﻟﺴﻘﺎم اﻟﺮوﺣﻲ ﻓﻘﺪ ﲤﺜﻞ ﰲ اﺳﺘﻤﺮار ﻏﺮﺑﺘﻪ وﻏﺮﻗﻪ ﺷﻮﻗﺎ ﻟﻠﻌﻮدة إﱃ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻐﺪو أﺣﻮال اﻟﻮﻃﻦ وﻓﻖ ﻣﺎﻳﺘﻤﲎ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻴﺶ وﻳﺴﺘﻘﺮ .
وﻟﻌّﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺳﺎءت ﺑﻪ ﺻﺤﺔ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن  ،ﻫﻮ أﲣﺎذ اﻟﻌﺮاق ﻗﺮارا üﺟﺘﻴﺎح دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳉﺎرة  ،إذ أﻧﻪ ﱂ
ﳝﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳊﺎدث أﺳﺒﻮﻋﲔ ﺣﱴ ﺳﺎءت ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎﺋﺐ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﰎ ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ  ،وﰲ ﻳﻮم 1990/8/18
ودﻋﺖ روﺣﻪ اﳊﻴﺎة)  . (18وﻗﺪ ورى ﻧﻌﺶ ﻏﺎﺋﺐ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﱪة ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﻫﻨﺎ ﻋﺎش ﻏﺎﺋﺐ ﰲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ودﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻗﺪ
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻻﻓﺘﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻧﻴﺖ اﻷﺳﻮد  ،ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن " وﻻﻓﺘﺔ أﺧﺮى ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎ " اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان "
وﻫﻜﺬا ﻗﺪر ﻟﻐﺎﺋﺐ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻧﺼﻒ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻐﺮﺑﺔ وأن ﳝﻮت وﻳﺪﻓﻦ ﰲ اﻟﻐﺮﺑﺔ .اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ /دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺮواﻳﺔ "
اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان "
اﺻﺪر ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن رواﻳﺘﻪ اﻷوﱃ " اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان " ﻋﺎم 1966م  ،واﻟﱵ ﺗﻌﱡﺪ أول رواﻳﺔ æﺳﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ
اﻷدب اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ) ، (19واﻟﱵ ﺟﺴﺪت اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻐﱰﺑﺔ  ،إذ ﺣﺎول ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رواﻳﺘﻪ أن
ﻳﺆرخ ﻟﺒﻐﺪاد واﻟﻌﺮاق ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ æرﳜﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﻲ ﻓﱰة اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﺣﺘﻼل اﳉﻴﺶ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻠﻌﺮاق ،
وﺗﺘﺤﺪث اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎع ا†ﺘﻤﻊ اﻟﺒﻐﺪادي ·ﻟﺬات واﻟﻌﺮاق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﺎﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻮع واﻧﻌﺪام ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
وﻓﻘﺪان اﻻﻣﻞ ﲝﻴﺎة أﻓﻀﻞ  ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻀﻄﺮﺑﺔ.
وﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻛﺘﺎÛﺎ وﻛﻴﻒ ﲣﻤﺮت ﰲ ذﻫﻨﻪ وﳕﺖ وﻧﻀﺠﺖ ﻗﺎل )) :إن رواﻳﺔ اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة
ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﻋﺎم  1957ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﰲ ﻣﺼﺮ وﻧﺸﺮÒﺎ ﻋﺎم 1959م ﰲ ﳎﻠﺔ "اﳌﺜﻘﻒ" ﺑﻌﻨﻮان "ﺳﻠﻴﻤﺔ اﳋﺒﺎزة" وﰲ ﻋﺎم
 1962ﺑﺪأت اﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺪ ًÁوأﳒﺰت اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﺎم 1964م(().(20
وﻳﺒﺪو أن )ﻏﺎﺋﺐ( ﻣﺎأن اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﳌﻄﺎف ﰲ أرض اﻟﻐﺮﺑﺔ)ﻣﻮﺳﻜﻮ( ﺣﱴ أﺧﺬت ﺗﺘﻨﺎزﻋﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ) اﻷﻏﱰاب( ﺑﻘﻮة وﻋﻤﻖ
إﱃ ﺣﺪ أﻧﻪ ﱂ ﳚﺪ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺳﻮى إﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﳌﺎ ﲣﺘﺰﻧﻪ ذاﻛﺮﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وأﻻﺣﺪاث
اﻟﱵ ﻋﺎﻳﺸﻬﺎ أÁم ﻛﺎن ﻳﱰﻋﺮع ﰲ أرض اﻟﻮﻃﻦ  ،وﻳﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد  )) :واﺳﺘﺤﻀﺮت اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻮر
واﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﰲ ذاﻛﺮﰐ  ،وﺑﺪأت أﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﶈﻠﺔ اﻟﱵ ﻋﺸﺖ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻋﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﺮوﱐ اÁم ﺗﻔﺘﺤﻲ اﻟﺬﻫﲏ ،ﻋﻦ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺼﻴﺐ اﻟﺬي ﻋﺸﻨﺎ ﻓﻴﻪ  ،ﳓﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻋﻴﻮﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﱂ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،ﻋﺎﱂ اﻟﺒﺆس واﻟﺘﻘﺸﻒ

( ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ،زﻫﲑ ﺷﻠﺒﻴﺔ  ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  ،ص
 (19اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب  ،ص.46
(اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ
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واﳊﺮﻣﺎن (()  ، (21ن رواﻳﺔ )اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان( ﺗﺘﺤﺪث üﺳﻠﻮب ﳐﺘﻠﻒ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى  ،ﻋﻦ ﻇﻼل ﺑﻐﺪاد وﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳍﺎﻣﺶ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻄﺎء واﳌﺴﺎﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻴﻞ eﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ  ،أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ ﻻﺗﺪور ﺣﻮل
ﺑﻄﻞ واﺣﺪ وﻟﻜﻦ أﺑﻄﺎﳍﺎ ﻫﻢ اﻟﻨﺨﻠﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ وﻣﺮﻫﻮن وﲪﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻨﺠﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا اﻷﱂ واﳊﺮﻣﺎن  .ﻓﺄﺑﻄﺎل )اﻟﻨﺨﻠﺔ
واﳉﲑان( ﻫﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺒﺴﻄﺎء üﻓﺮاﺣﻬﻢ وأﺗﺮاﺣﻬﻢ واﻵﻣﻬﻢ وﻣﻌﺎˆÒﻢ ﻫﻢ اﻟﻨﺨﻠﺔ ،وﺳﻠﻴﻤﺔ ،وﺑﻴﺖ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،ﻫﻢ ﺣﺴﲔ
وﲤﺎﺿﺮ وﻋﻤﺮان  ،ﻫﻢ اﻟﻈﺮوف اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻮeﺎ  ،ﻫﻢ اﻟﺰﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﲑ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻪ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻘﺎء
اﻟﻌﺠﻴﺐ ﻫﺬا  ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  :اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن اﻟﱵ ﺗﺪور ﻓﻴﻪ أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ :
أﻣﺎ) اﻟﺰﻣﺎن ( :ﻓﻬﻮ eﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،زﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻟﻠﻌﺮاق  ،وأّﻣﺎ )اﳌﻜﺎن( :ﻓﻬﻮ اﻟﻮﻃﻦ  ،وﲢﺪﻳﺪا

"ﺑﻐﺪاد"  ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص إﺣﺪى ﳏﻼÒﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ وﻟﺪ "ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن" وﺗﺮﻋﺮع ﻓﻴﻬﺎ  :وﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﳏﻠﺔ) اﳌﺮﺑﻌﺔ ( ،إﻻّ إّن ﻏﺎﺋﺐ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ  :ﻫﻲ اﻟﺼﺎﻓﻦ  ،وﻫﻲ ﳏﻠﺔ ﻓﻘﲑة  ،ﻣﻨﺴﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ )ﻣﺼﻄﻔﻰ(
أﺣﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ  )) :ﳏﻠﺔ ﳏﺸﻮﻛﺔ ﺑﻐﺪ زوﻳﺔ  ،وأﻫﻠﻬﺎ ﻣﻠﺘﻬﲔ ﺑﻠﻜﻤﺘﻬﻢ  .وﻣﻴﻌﺮﻓﻮن أش ﳚﺮي ·ﻟﺪﻧﻴﺎ  .ﻻﻳﻌﺮﻓﻮن
ﻋﻤﻚ ﺷﺮﺷﻞ وﻻ اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻚ ﻫﺘﻠﺮ (()(22
وﰲ ﻫﺬا اﳊﻲ اﻟﺸﻌﱯ أﺧﺘﺎر ﻏﺎﻟﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﺠﺎورة ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺮح رواﻳﺘﻪ ﺗﻌﻴﺶ وﺗﺘﺤﺮك ﻋﱪ ﺷﺨﻮﺻﻬﺎ وﻫﻲ :
)ﺑﻴﺖ ﺳﻠﻴﻤﺔ اﳋﺒﺎزة(  ،اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺳﻄﻪ )ﺣﻮش( ﺗﻨﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﳔﻠﺔ ﻣﻬﺠﻮرة ﺗﱪك ﻗﺮب اﳊﺎﺋﻂ  ،وﺳﻂ داﺋﺮة ﺳﻮداء ،ﳔﻠﺔ
ﻋﺎﻗﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ،ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﺧﺮﺳﺎء  ،ﺻﻤﺎء  ،ﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻘﺬرة اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻰ ﰲ ﺣﻮﺿﻬﺎ  ،وﳝﺮ اﻟﺼﻴﻒ واﻟﺸﺘﺎء
دون أن ﲢﻤﻞ ﻃﻠﻌﺎ أو ﲣﻀﺮ ﺳﻌﻔﺎ)23
اﳕﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﰲ اﻻﺷﺎرة إﱃ ﻋﻘﻢ اﳊﻴﺎة وﺗﻌﻔﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ  ،وﺗﻌﻴﺶ ﺳﻠﻴﻤﺔ اﳋﺒﺎزة ﺑﲔ
ﺣﺠﺮﺗﻴﻪ ﻣﻊ اﺑﻦ زوﺟﻬﺎ ﺣﺴﲔ .أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﱐ ):اﻟﻄﻮﻟﺔ ( أو )ﻃﻮﻟﺔ اﳊﺎج أﲪﺪأﻏﺎ ( اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
اﻷرض ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻣﺴﻮرة ﺑﺼﻔﺎﺋﺢ ﻣﻀﻠﻌﺔ ﻣﺘﺂﻛﻠﺔ ﺑﻠﻮن اﳊﻨﺎء  ،ﻣﺜﻘﺒﺔ ﺑﺜﻘﻮب ﳎﻬﻮﻟﺔ اﻷﺻﻞ وﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎﻟﻒ

( اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﻏﱰاب  ،ص،51

21.52

( اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان  ،ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ،
) ( 23اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان  ،ص . 18

ص22.70
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ﲢﺖ ﺳﻘﻴﻔﺔ ﺧﺮﺑﺔ واﻃﺌﺔ ﺗﺸﱰك ﻣﻊ ﺑﻴﺖ )ﺳﻠﻴﻤﺔ اﳋﺒﺎزة ( ﰲ ﺟﺪار واﺣﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ·ﻟﻄﻮﻓﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﴰﺎﻻ ﺣﱴ
اﻟﺴﻄﺢ) . (24
أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ )اﳋﺎن( واﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﻴﺘﺎ ﻛﺒﲑا ﳚﺎور ﺑﻴﺖ )ﺳﻠﻴﻤﺔ اﳋﺒﺎزة( ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺧﺮى وﲰﺎﻩ اﻟﻨﺎس
)ﺧﺎˆ( ﻟﺘﻌﺪد ﺣﺠﺮﻩ وﻛﺜﺮة ﻧﺰﻻﺋﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﻜﻦ ﲪﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻨﺠﻲ وزوﺟﺘﻪ ردﻳﻔﺔ وﻃﻔﻠﺘﻪ ﰲ ﺣﺠﺮة  ،وﻳﺴﻜﻦ رزوﻗﻲ وﺧﲑﻳﺔ
ﰲ ﺣﺠﺮة 1ﻧﻴﺔ ...وﺛﻼث ﻋﻮاﺋﻞ ﰲ ﺣﺠﺮة 1ﻟﺜﺔ  ،وﻓﺘﺤﻴﺔ ·ﺋﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻼء ﰲ ﺷﺒﻪ ﺣﺠﺮة  ،وﻫﻨﺎك ﺷﺒﻪ ﺣﺠﺮة أﺧﺮى
ﻻﻳﻘﺒﻞ ﳐﻠﻮق أن ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ(25).
واﺳﺘﻄﺎع اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل رواﻳﺘﻪ أن ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ إﱃ أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﲑة  ،وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻞء ﺧﻮاء ﻋﺎﱂ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻦ ،
واﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻜﻞ ﻇﻼﻣﺎﺗﻪ وﻃﺮح ﺧﺰﻳﻦ ذﻛﺮÁﺗﻪ اﻟﺬي وﻓﺮت ﻟﻪ ﺷﻌﻮرا ·ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻻﻳﻔﺎرق ﺧﻴﺎﻟﻪ  ،ﻳﻘﻮل ﻏﺎﺋﺐ )) :أˆ ﰲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻳﻌﺠﺒﲏ أن أﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺑﻐﺪاد وأﺟﻮاء ﺑﻐﺪاد  ،ورﲟﺎ ﻳﻜﻮن
ذﻟﻚ ﺳﻼﺣﺎ ﺿﺪ اﻟﺬو·ن واﻟﻀﻴﺎع ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻐﺎﻣﺮة  ،واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮوﺣﻲ (().( 26
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ  /اﻟﻠﻐﺔ اﶈﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ :
أﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ رواﻳﺘﻪ )اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ،واﻟﻔﺼﺤﻰ ﰲ اﻟﺴﺮد واﳊﻮار  ،وﻣﻴﺰ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮاﻗﻴﺔ  ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﶈﻜﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة أﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﻠﻬﺠﺎت اﻟﻨﺎس وأﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ اﻟﺼﻐﲑة  ،وأﺣﻼﻣﻬﻢ وﻗﺼﺼﻬﻢ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  ،و·ﻻﺧﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻬﺮا وﳍﺠﺎÒﺎ اﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﲝﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﰲ ﺛﻨﺎ Áاﻟﺴﺮد ﻣﻮﺟﻬﺔ وﻗﺘﻪ ﳓﻮ ﻋﻮاﱂ ﻗﺺ
ﺳﻬﻠﺔ ﳑﺘﻌﺔ أﻋﺎدت اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﺒﻐﺪادﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص .
وﳑﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﺮﻫﻮن اﺣﺪى ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ  ":ﺗﻌﺮﻓﻮن آﱐ ﺑﻴﺶ اﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺮ؟ﺑﻔﺪ درب ﻃﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ  ،وﺑﲔ
ﻣﺴﲑة ﺟﻢ ﺳﺎﻋﺔ رﻏﻴﻒ ﺧﺒﺰ وﻃﺎﺳﺔ ﻣﻲ .واﻟﻮاﺣﺪ ﻻزم Áﻛﻞ ﻟﻘﻤﺘﻪ وﳝﺸﻲ ﺣﱴ ﳌﺎ ﻳﻮﺻﻞ ﻟﻠﺮﻏﻴﻒ اﻟﻼخ ﻳﻜﻮن
ﺟﻮﻋﺎن  ،وÁﻛﻠﻪ وﳝﺸﻲ  ،وﻋﺎﳍﺪﻳﺪﻧﻪ ﺣﱴ ﻻﳚﻮع  .وﻣﻦ ﻳﻮﻛﻒ ﳚﻮع وﻳﻔﻄﺲ وﻣﻮ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﲤﺸﻲ ﺑﺲ أﻛﻮ ˆس
ﻋﻦ ˆس ،اﻛﻮ ˆس ﻳﺮﻛﻀﻮن ﻋﻠﻰ رﺟﻠﻴﻬﻢ  ،وأﻛﻮ ﻳﺮﻛﺒﻮن ﻋﺮ·ﻳﻦ ﲡﺮﻫﺎ زوج ﺧﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺎي اﻟﺰﻳﻨﺔ  .وﻣﺎÁﻛﻠﻮن ﻏﲑ ﺧﺒﺰ
وﻣﺎي Áﺑﺲ ..ﻫﺬوﻟﺔ اﶈﺘﺸﻤﲔ" )( 27
24.

(اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان‘ص37
( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،
( اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻷﻏﱰاب ،ص26.50
( اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان  ،ص 27.179
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ :
ﲤﺜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻴﻨﺎت أﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﲑة أو اﳌﺴﺮة  ،وﲤﻜﻦ ﻣﻦ رﲰﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ
ﻷﻧﻪ ﻋﺎش ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ  .ﻓﻬﻢ أﻫﻠﻪ وأﺻﺪﻗﺎءﻩ وأﺑﻨﺎء ﳏﻠﺘﻪ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﲰﻬﺎ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳋﺎص ﻟﻴﺨﻠﻖ اﻟﻌﺎم  ،وﺗﺮﻛﻬﻢ
ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮاﻗﻊ وﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﺮواﻳﺔ) اﻟﻨﺨﻠﺔ اﳉﲑان( ﺣﱴ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﳓﻠﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎÒﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
ﺗﺒﺪأ أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ ﲝﻮار ﺑﲔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎÒﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ"ﺳﻠﻴﻤﺔ" وﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﺆﺳﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ وﺣﺪة وأﻏﱰاب
 ،وﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺒﻌﺪ أن اﻧﺘﻈﺮت اﻟﺰوج ﻃﻮﻳﻼ وﺻﱪت ﺻﱪ أﻳﻮب ﺟﺎءﻫﺎ اﻟﺰوج "ﻋﻠﻴﻮي"
ﻗﺎﻟﺖ  :ﻫﺬﻩ ﻓﺮﺣﺖ اﻟﻌﻤﺮ ...زوج ﻋﻨﺪة ﺑﻴﺖ وﺳﻴﺎرة أروع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ؟ وﱂ ﺗﺪر أeﺎ ﺳﺘﻔﻘﺪﻩ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺸﺆوﻣﺔ
) ، (28وﺗﻮﰲ زوﺟﻬﺎ وﺗﺮك ﳍﺎ ﺑﻴﺘﺎً واﺑﻨﺎ ﻣﻦ زوﺟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻫﻨﺎ ﺑﺪأت ﻣﻌﺎˆÒﺎ  ،إذ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻌﻬﺪﻫﺎ اﺑﻦ زوﺟﻬﺎ ·ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
وﻳﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻴﻠﻬﺎ  ،ﺻﺎر ﻟﺰاﻣﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﻴﻠﻪ وﺗﻌﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺨﺒﺎزة  .ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺑﻴﺘﻬﺎ ،ﺗﻔﻀﻲ اﻟﻨﻬﺎر
واﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮر وﺗﺴﻬﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﰲ ﲢﻀﲑ اﻟﻌﺠﲔ وﻻﺗﺬﻫﺐ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﺼﺪرﻳﺔ  ،وﻻﺗﺸﻢ ﻏﲑ راﺋﺤﺔ اﻟﻄﻮﻟﺔ ).(29
وﻻﻳﻘﺘﺼﺮ اﺑﻦ زوﺟﻬﺎ "ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻰ إﳘﺎﳍﺎ واﺳﺘﻨﺰاف ﻣﺎﺗﻜﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ درﻳﻬﻤﺎت ﻗﻠﻴﻞ  ،ﺑﻞ ﻳﻬﺪدﻫﺎ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺒﻴﺖ
واﻟﺘﺼﺮف ﺑﺜﻤﻨﻪ  ،ﻓﺴﻠﻴﻤﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻗﺎﺳﻴﺔ ﰲ زﻣﻦ ﻻﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻌﻪ  ،ﺣﺎﺿﺮﻩ ﻣﻈﻠﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻻﻳﱰاءى ﳍﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ
))وﰲ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻜﻴﺖ ﻷﱐ وﺣﻴﺪة ..وﻷن اﻟﺸﺘﺎء ﺳﻴﺂﰐ ﻗﺮﻳﺒﺎً وﺳﺄﲰﻊ اﳌﺰارﻳﺐ وأﺧﺎف (()  ، (30وأﻣﺎ "ﺣﺴﲔ"
ﻓﻴﺘﻌﺮف أﻣﺎم إﺣﺪى دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎة وﻫﻲ )ﲤﺎﺿﺮ( ﻫﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ أﻫﻠﻬﺎ ﻷن أ·ﻫﺎ أراد أن ﻳﺰوﺟﻬﺎ دون رﻏﺒﺘﻬﺎ
ﻣﻦ رﺟﻞ ﻃﺎﻋﻦ ﰲ اﻟﺴﻦ  ،ﻓﻴﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﺣﺴﲔ وﻳﺆﻣﻦ ﳍﺎ ﺳﻜﻦ وﻳﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻪ ﳍﺎ ،وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻔﺎﺟﺄت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻘﺪوم
"ﻣﺼﻄﻔﻰ دﻻل"_ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎء زوﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ _ وﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪÒﺎ ﻓﻴﻘﱰح ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﻳﺘﻮﺳﻂ ﳍﺎ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ رأس ﻣﺎل اﻟﻔﺮن اﻟﺼﻤﻮن "اﻟﺬي ﳝﻠﻜﻪ ﺷﺤﺺ أرﻣﲏ)ﺧﺎﺟﻴﻚ( ﻓﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ واردات اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
أن ﺗﻘﺪم  30دﻳﻨﺎراً  ،وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮدﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺎﺟﺮ Ûﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ،
وﻟﻜﻦ ﺗﻔﺸﻞ ﺻﻔﻘﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺘﻄﻮر ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ ·ﻟﺰواج ﻣﻨﻬﺎ  ،وﺣﺴﲔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺳﻠﻴﻤﺔ
·ﳌﺼﺮوف ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺎل ﻋﻨﺪ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻔﻮن ﻣﻌﻪ وﻫﻮ "ﺻﺎﺣﺐ أﺑﻮ
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اﻟﺒﺎﻳﺴﻜﻼت" ﻓﻜﺎن ﺣﺴﲔ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ زوﺟﺔ أﺑﻴﻪ وﻳﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد ﳑﺎ أودﻋﻪ ﻋﻨﺪ "ﺻﺎﺣﺐ" ﻟﻴﺒﺬرﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﺬاﺗﻪ وﻋﻠﻰ "ﲤﺎﺿﺮ" .
و"ﺻﺎﺣﺐ" ﳝﺜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ˆﺿﺠﺔ وواﻋﻴﺔ  ،ﻳﺮﻋﻰ ﺣﺴﲔ وﻳﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد  ،وﻳﺒﺪي ﻋﺪم رﺿﺎﻩ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺑﻞ
ﻻﻳﺮﺿﻰ ﻋﻦ أي ﺳﻠﻮك ﻏﲑ ﻻﺋﻖ أو ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻸﺻﻮل  ،أي ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻩ ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن )اﺑﻦ اﳊﻮﻟﺔ( أﺣﺪ اﻷﺷﻘﻴﺎء اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻳﻔﺮض ﺳﻄﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس üﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﻌﻨﻴﻒ  ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪر ﻣﻨﻪ ﺗﺼﺮف ﻏﲑ ﻻﺋﻖ ﻳﺆﻧﺒﻪ "ﺻﺎﺣﺐ" ﻓﻴﻘﺎﺑﻠﻪ"اﺑﻦ
اﳊﻮﻟﺔ" ·ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ.
وﻣﺎﺗﻠﺒﺚ أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻧﺴﻴﺠﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ  ،ﻳﻄﺒﻖ ·ﻟﺘﺪرج ﺣﻮل "ﺣﺴﲔ" اﻟﺬي ﻳﻜﺎد أن ﻳﻐﺪو
اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺮواﻳﺔ  ،ﻓﻤﻦ ˆﺣﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﲤﺎﺿﺮ ﺗﻄﻮرات ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺟﺮ ﳍﺎ ﻏﺮﻓﺔ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪة"...ﺧﻠﻒ اﻟﺴﺪة" اﲣﺬﻫﺎ ﺳﻜﻨﺎً ﳍﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ أن ﻋﻴﻮن أﻫﻠﻬﺎ ﻻﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ  ،إﻻ أن ﲤﺎﺿﺮ ﺗﺸﻚ
ﻳﻮﻣﺎً ﲟﺮاﻗﺒﺔ أﺣﺪ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺮﻳﻔﻴﲔ ﳍﺎ  ،ﻓﺘﺸﻌﺮ ·ﳍﻠﻊ وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﲔ أن ﻳﺆﺟﺮ ﳍﺎ ﻣﻼذاً ﻣﻨﺎ،ﻓﻴﻀﻄﺮ إﱃ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
أﻗﱰاﺣﻬﺎ üن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ" اﳋﺎﻟﺔ ﻧﺸﻤﻴﺔ" اﻟﱵ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﻜﺮادة ﻗﺮب اﻟﺒﺎﻧﺰﻳﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﻓﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﻜﻨﻬﺎ ﰲ إﺣﺪى
ﻏﺮف ﺑﻴﺘﻬﺎ  ،وﻫﻨﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺴﲔ )ﺑﺘﻤﺎﺿﺮ( ،ﺗﻐﲑاً  ،إذ æﺧﺬ اﻷﺧﲑة ﲟﻄﺎﻟﺒﺘﻪ أن ﻳﺸﱰي ﳍﺎ ﻫﺪا ، Áوﻛﻤﺎ
ﺗﻜﺸﻒ أeﺎ ﺣﺎﻣﻞ  ،ﻓﻴﺸﺘﻐﻞ ﺣﺴﲔ ‰ﳚﺎد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮد ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﲤﺎﺿﺮ وﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﺳﺮﻗﺔ
زوﺟﺔ أﺑﻴﻪ إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ،ﻓﻴﻘﺮر ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻴﺖ وﻳﺴﺘﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻮن  ،وﺑﻌﺪ أن ﻳﺸﱰي ﳍﺎ أﻗﺮاﻃﺎً ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺔ ﲤﺎﺿﺮ وﻳﺬﻫﺐ
ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻴﻬﺎ ﻳﻔﺎﺟﺄ ﺑﻌﺪم وﺟﻮدﻫﺎ ·ﻟﺒﻴﺖ  ،ﺣﻴﺚ دﺑﺮت " اﳋﺎﻟﺔ ﻧﺸﻤﻴﺔ" ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ "ﲤﺎﺿﺮ"
رﺟﻞ آﺧﺮ وﻫﻮ ﻋﻤﺮان _ﻣﻀﻤﻨﺠﻲ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﱪﺗﻘﺎل_ وﻫﻨﺎ ﲡﺎوﺑﻪ اﳋﺎﻟﺔ ﻧﺸﻤﻴﺔ ﺑﻔﻀﺎﺿﺔ وﺗﻄﺮدﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﲟﻌﻮﻧﺔ رﺟﻞ
ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻪ  ،وﻫﻜﺬا ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ " ﺑﺘﻤﺎﺿﺮ" ﺑﻔﻘﺪاeﺎ وﻓﻘﺪان ﻛﺮاﻣﺘﻪ  ،وﻓﻘﺪان اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ورﺛﻪ.
وﻣﻦ ˆﺣﻴﺔ أﺧﺮة ﻓﺄن "اﺑﻦ اﳊﻮﻟﺔ" ﻳﻨﻔﺬ Òﺪﻳﺪﻩ وﻳﻘﺘﻞ "ﺻﺎﺣﺐ" وﻫﻨﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﺣﺴﲔ أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ  ،اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﺬي
ﻛﺎن -ﲤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺧﺺ ﻣﺎﳝﻠﻚ  ،وﻫﻨﺎ ﳚﺪ ﺣﺴﲔ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﻴﺪاً  ،ﺿﺎﺋﻌﺎً  ،ﻣﺘﻮﺗﺮاً ،ﳝﻀﻲ أوﻗﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﻘﻬﻰ )أﰊ اﻟﺸﻬﺎب
( وﰲ أﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق  ،وﺻﺎر ﺑﻼ ﻣﺄوى ﳝﻀﻲ ﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ ﰲ ﻓﻨﺪق رﺧﻴﺺ ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﺑﻘﻰ ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ
ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻘﺪان ﺳﻮى اﻟﺸﻌﻮر ·ﳊﺴﺮة وﻣﺮارة اﳋﻴﺒﺔ ))ﺿﻞ ﺷﻲ ء ·ﻟﺪﻧﻴﺎ ﲤﺎﺿﺮ وراﺣﺖ  ،وﺻﺎﺣﺐ وراح وﺣﻮش وراح
(()(31
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وإزاء ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻘﺪان اﻟﺬي ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﲔ  ،ﻓﻴﺸﱰي ﺳﻜﻴﻨﺎً وﻳﺬﻫﺐ إﱃ "أوﺗﻴﻞ اﻷﻣﺮاء" وﻳﻮاﺣﻪ اﻟﺸﻘﻲ  ،ﳏﻤﻮد اﺑﻦ
اﳊﻮﻟﺔ "ﻗﺎﺗﻞ ﺻﺪﻳﻘﻪ وراﻋﻴﻪ ﻓﻴﻄﻌﻨﻪ ﺣﱴ اﳌﻮت  ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺮواﻳﺔ.
وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺮواﻳﺔ eüﺎ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ﻛﺒﲑاً ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت  ،وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺮدﻩ إﱃ أeﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻦ ذاﻛﺮة اﳌﺆﻟﻒ وﻣﺎ

ﳛﺘﺸﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ وأﺣﺪاث وﲡﺎرب ‘ إﻻ اﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳕﻴﺰ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﲔ ﺻﻨﻔﲔ:

-1ﺷﺨﺼﻴﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ  :وﻫﻲ ﳏﻮر أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺳﻠﻴﻤﺔ اﳋﺒﺎزة  ،وﺣﺴﲔ وﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻻل وﲤﺎﺿﺮ.
 -2ﺷﺨﺼﻴﺎت 1ﻧﻮﻳﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ أو Fﺧﺮ ﰲ ﳎﻤﻞ ﻣﺴﺎر اﻷﺣﺪاث وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺮواﻳﺔ  ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺳﻜﻨﺔ
)اﳋﺎن(:ﻣﺮﻫﻮن اﻟﺴﺎﻳﺲ  ،وﲪﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻨﺠﻲ وزوﺟﺘﻪ ردﻳﻔﺔ وﻃﻔﻠﺘﻪ  ،ورزوﻗﻲ وزوﺟﺘﺔ ﺧﲑﻳﺔ  ،وﻓﺘﺤﻴﺔ ·ﺋﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻼء
،واﺳﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮﺟﺔ وﺑﻨﺘﻬﺎ ﺑﺪرﻳﺔ ،واﻟﻌﻮاﻧﺲ اﻟﺜﻼث _ ﺗﺴﻮاﻫﻦ وﺧﺪﳚﺔ واﻣﲑة_ وآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﻨﺔ ﺣﻲ )اﻟﺼﺎﻓﻦ(
_ﺻﺎﺣﺐ أﺑﻮ اﻟﺒﺎﻳﺴﻜﻼت  ،وﳏﻤﻮد ﺑﻦ اﳊﻮﻟﺔ.
وﺷﺨﺼﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﻌﻴﺶ ﺧﺎرج اﳊﻲ وﻟﻜﻦ ﳍﺎ æﺛﲑ ﰲ أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﺟﻴﻚ اﻷرﻣﲏ وﻧﺸﻤﻴﺔ  ،وﻋﻤﺮان
اﳌﻀﻤﻨﺠﻲ .
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺴﺘﻠﺒﺔ  ،ﺟﺪﻳﺮة ·ﻟﺮ1ء ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻣﻜﺐ اﻟﺒﺆس وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﲣﺘﻠﺞ ﰲ ذواÒﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﺮﺑﺔ
واﻷﻏﱰاب ﺑﺸﱴ أﻧﻮاﻋﻪ وأﺷﻜﺎﻟﻪ  .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﻋﺪدﻫﺎ  ،أﻻ أﻧﻨﺎ ﺣﲔ ﻧﻘﺮأ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺘﻤﻌﻦ ﻧﻜﺘﺸﻒ أeﺎ ﻟﻴﺴﺖ
إﻻ وﺟﻮﻫﺎً ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻜﺎﺋﻦ ·ﺋﺲ ﻻﳛﺘﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﺎﻻﻧﺴﺎن ﻻﻳﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ إﻻ ﺑﻮﻋﻴﻪ  ،ﻓﺎن ﲤﺎﺛﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﺎﺋﺲ
وﺗﺴﺎوى  ،ﲤﺎﺛﻠﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت.
واﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ  ،أن ﺗﺘﻠﻤﺲ اﳌﺸﱰﻛﺎت أو أوﺟﻪ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت  .ﻓﻬﻲ ﺗﺸﱰك ﰲ ﻛﻮeﺎ ·ﺋﺴﺔ
ﻣﻬﺰوﻣﺔ  ،ﻋﺎﺟﺰة  ،ﺗﻠﺘﻤﺲ اﳋﻼص ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ وﺣﲔ ﻳﺸﺮع أﺣﺪ ﰲ وﺿﻊ ﺣﺪ ﳌﻌﺎˆÒﺎ  ،ﻓﻬﻲ ﻻﲢﺼﺪ ﺳﻮى
اﳋﻴﺒﺔ  ،ﻓﺘﻨﻐﺮس أﻛﺜﺮ ﰲ وﺣﻞ اﻟﺒﺆس  ،وﺗﺰداد ﺿﻴﺎﻋﺎ وأﻏﱰا·( 32).
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ رواﻳﺔ "اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان" ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﺴﺎر
اﻷﺣﺪاث  ،وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت – وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺳﺎﻛﲏ اﳋﺎن -ﻣﺮﻫﻮن اﻟﺴﺎﻳﺲ وﲪﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻨﺠﻲ وزوﺟﺘﻪ ردﻳﻔﺔ....ﻓﻬﻢ
ﻟﻴﺴﻮا أﻗﻞ ﻣﻌﺎˆة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﺆس  ،إﻻ أن اﳍﻢ اﻟﺬي ﻳﺆرﻗﻬﻢ وﻳﻘﻠﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻫﻮ ﺧﺸﻴﺔ إﻗﺪام "اﳊﺎج أﲪﺪ آﻏﺎ "
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ وﺑﺪوeﺎ – اﻟﻄﻮﻟﺔ -ﻳﺰدادون اﻧﻐﻤﺎرا ﰲ دواﻣﺔ اﻟﻀﻴﺎع واﻷﻏﱰاب  ،وﻫﻨﺎ
( اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻷﻏﱰاب ،ص

32.55
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ﻻﺣﻈﺖ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﺐ أﺣﺪ اﻷÁم ﲨﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻮة ﻳﺘﺤﺎدﺛﻦ  ،وﻳﺘﻮﺳﻄﻦ ﻣﺮﻫﻮن اﻟﺴﺎﻳﺲ ·رﻛﺎً ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻳﺒﺪو ﺣﺎﺳﺮاً
ﻓﺴﺄﻟﺖ :ﺧﲑ أن ﺷﺎء ﷲ؟
ردت إﻣﺮأة ﻋﻠﻴﻬﺎ  :ﻋﻴﲏ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺧﺮﺑﺖ ﺷﻜﻮ إش ﺻﺎر ﺣﺎج أﲪﺪ آﻏﺎ ·ع اﻟﻄﻮﻟﺔ) ،(33وﻫﺬا اﳊﺪث ﻫﺰ ﺳﻜﺎن اﻟﻄﻮﻟﺔ
 ،إﻻ أّن ﻣﺮﻫﻮن اﻟﺴﺎﻳﺲ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ Gﺛﺮ ﺑﻪ  ،وﺣﺎول ﲪﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻨﺠﻲ أن ﻳﻮاﺳﻴﻪ  ،وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﳏﺎوﻻﺗﻪ اﻟﱵ ﻗﺎم Ûﺎ ﱂ
ﺗﻘﻨﻌﻪ ﻷن اﻟﻄﻮﻟﺔ ﺣﺴﺒﻪ ))ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺘﻪ وﻣﺄواﻩ وﳑﻠﻜﺘﻪ(() ، (34وأﻣﺎ" ﺧﲑﻳﺔ " زوﺟﺔ رزوﻗﻲ  ،ﻓﺄeﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﺨﱰ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن )اﳋﺎن( وﺗﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻔﻀﻞ وﻇﻴﻔﺔ زوﺟﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،
ﻓﺈeﺎ ﰲ اﻷﺧﲑ ﻻﲢﺼﺪ ﺳﻮى اﳋﻴﺒﺔ واﻟﻔﻘﺪان واﳋﺴﺎرة  ،ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ زوﺟﻬﺎ ﻓﺮاﺷﺎً ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
...وﺟﺎﺑﻮ ﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻠﺒﱭ ﺳﻄﻌﺶ ﻛﻠﺐ  ،ﻓﻘﺪ ·در ﻫﺬا اﻷﺧﲑ إﱃ ﻧﻘﻞ زوﺟﻬﺎ إﱃ ﺷﻌﺒﺔ )اﻷوراق( وﻣﺎ إن ﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﻨﺒﺄ
ﺣﱴ أﺳﺘﺸﺎﻃﺖ ﻏﻀﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺪدة üﻓﻌﺎﳍﺎ اﻟﻐﺎدرة وﺻﺎر ﻟﺴﺎن ﺣﺎﳍﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻟﻘﻴﺖ ﲨﻌﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳋﺎن
ﻣﺎﻛﻮ ﺑﻌﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﷲ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺎﻛﻮ ﺑﻌﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ  ....ﺷﻔﺖ ﻋﻴﲏ أﺑﻮ ﻣﻬﺪي أﺷﻠﻮن ﻧﻘﻠﻮ رزوﻗﻲ ﻣﻦ ﻓﺮاش ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ
ﻟﻸوراق  ، ( 35)((.....وﻫﺬا أﻏﱰاب ﺧﲑﻳﺔ ﻻﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﺲ وإﳕﺎ ﰲ وﻋﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﺲ أﻳﻀﺎ.
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻫﻜﺬا ﺗﻨﺘﻬﻲ رواﻳﺔ )اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان( دون أن ﺗﻔﻠﺢ أي ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎÒﺎ ﺳﻮاء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ
إﳚﺎد ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺣﺎﺳﻢ ﻳﻜﻔﻞ ﳍﺎ اﳋﻼص ﻣﻦ دواﻣﺔ اﻻﻏﱰاب اﻟﱵ ﺗﻌﺼﻒ Ûﺎ  ،ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪور ﻣﻊ دوران
ﻣﺴﺎر اﻟﺪواﻣﺔ.

اﳋﺎﲤﺔ
وﰲ اﳋﺘﺎم ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ :
-1ان ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮواﺋﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻼل ﻣﻜﻮﺛﻪ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﻗﻠﻘﺔ ﻳﺴﻮدﻫﺎ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻟﻐﺎﺋﺐ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻫﺬا ﳑﺎ اﺿﻄﺮﻩ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ أو وﻇﻴﻔﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ
أن ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﳚﺎدﻫﺎ  ،وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﳏﻄﺎﺗﻪ ﺣﱴ أﺳﺘﻘﺮ اﳊﺎل ﺑﻪ ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ .

33.35

( اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان  ،ص
( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  ،ص
( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  ،ص35.107
34.38
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-2ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻏﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ وﻣﻌﺎˆﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﺮارة اﻟﻔﺮاق واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻷﻫﻞ واﻷﺣﺒﺔ  ،ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳒﺎح
أدﰊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻏﺎﺋﺐ ﳛﻠﻢ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ  ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎ·ت ﲡﻠﺐ ﻟﻪ ﺷﺬى اﻟﻮﻃﻦ وﻋﺒﻘﻪ ﻣﺎﻳﺒﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ .
 -3ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎ·ﺗﻪ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺗﺒﲔ أن ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن رواﺋﻲ ﻋﺮاﻗﻲ أﺻﻴﻞ ﻳﺮى ﺣﺐ اﻟﻌﺮاق ﰲ ﻋﺮوﻗﻪ  ،وﻋﺎش ﰲ
ﻏﺮﺑﺘﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺎ وﱂ ﲢﻘﻖ أﻣﻨﻴﺘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪة وﻫﻲ اﻟﻌﻮدة إﱃ أرض اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮاق ﻟﺘﺤﺘﻀﻦ ﺗﺮﺑﺔ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ.
-4ﺗﻌﺪ رواﻳﺔ اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان أول رواﻳﺔ æﺳﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ  ،واﻟﱵ ﺟﺴﺪت اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﳌﻐﱰﺑﺔ.
-5ﻛﺎن ﻫﻢ اﻟﺮواﺋﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺴﺎن وﺣﻴﺎﺗﻪ  ،وﻣﻌﺎˆﺗﻪ  ،ﰲ إﻃﺎر ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،وﻫﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  ،و·ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﶈﻠﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻐﺪادﻳﺔ  ،اﻟﱵ æﺛﺮ ﺑﺮوﺣﻬﺎ ﻓﻜﺮس ﳍﺎ رواÁﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ  ،ﳏﺎوﻻ أن ﻳﺼﻮر ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﱏ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻴﺎة  ،واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ أﻋﺎد Ûﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة وﻫﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ  ،أو ﳚﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎÒﺎ
ووﻗﺎﺋﻌﻬﺎ وﻫﻮ ﻳﺮاﻫﺎ ﰲ ﺧﻀﻢ ﻏﺮﺑﺘﻪ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻏﱰاﺑﻪ اﻟﺰﻣﺎﱐ وﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﳍﺬا اﻟﺸﻌﻮر ·ﻷﻏﱰاب.
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اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
-1اﻹﺷﺎرات اﻹﳍﻴﺔ  ،ﻷﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي  ،ﲢﻘﻴﻖ  :ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﺪوي  ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ.
-2اﻷﻏﱰاب ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ  ،ﺑﻴﻐﻠﻲ ﻗﺮﻳﺶ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻐﻴﻼﱐ  ،اﳉﺰاﺋﺮ . .2007/2006
-3أدب اﻟﻐﺮ·ء  ،ﻷﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻨﺠﺪ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪة ،ﺑﲑوت ،ط.1972 1
-4أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة )د.ط()،د.ت(.
Ã-5ج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻟﻠﺠﻮاﻫﺮي  ،ﲢﻘﻴﻖ :أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﻌﻄﺎر  ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ  ،ﺑﲑوت،
)د.ت()،د.ط(.
-6اﻟﻌﲔ  ،ﻟﻠﻔﺮاﻫﻴﺪي  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ  ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ  ،دار اﻟﺮﺷﻴﺪ  ،ﺑﻐﺪاد  ،ط.1980 2
 -7اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻷﻏﱰاب ﰲ رواﻳﺔ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺑﻦ ﻋﻴﺶ زﻫﺮة  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف  ،اﳉﺰاﺋﺮ
.2015/2014،
-8ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ،دار ﺻﺎدر  ،ﺑﲑوت – ﻟﺒﻨﺎن  ،ط.2006، 6
-9اﻟﻨﺨﻠﺔ واﳉﲑان  ،ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن  ،دار اﻟﻔﺮاﰊ  ،دار ·ﺑﻞ  ،ط.1988 ، 1
اﳌﻘﺎﻻت
اﻓﻖ آﺧﺮ ﻟﻠﻮاﻗﻊ – ﰲ ﻋﺎﱂ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن  ،ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ  ،ﲨﻠﺔ اﻷﻓﻼم  ،اﻟﻌﺪد ) (6-5-4ﺑﻐﺪاد .1995اﻟﺒﺪاÁت  ،اﻟﺘﻜﻮن ،اﻟﻐﺮﺑﺔ  ،ﻫﻴﺌﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﳎﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة  ،ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﺮواﺋﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻌﺪد 189.1987،
-ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻘﻠﻤﲔ اﺛﻨﲔ  ،ﶈﻤﺪ دﻛﺮوب  ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ  ،اﻟﻌﺪد  ،17دﻣﺸﻖ 1991
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ﺑﻮاﻋﺚ اﳍﺠﺮة ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮاﻗﻲ وأﺳﺒﺎ†ﺎ )رواﻳﺔ ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ ﳕﻮذﺟﺎ(
د .ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ /ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل*
ﲣﺼﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا†ﺎ – اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ :ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮاﻋﺚ اﳍﺠﺮة وأﺳﺒﺎÛﺎ واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ دﻓﻌﺖ اﳌﺜﻘﻔﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ وﻣﻌﺘﻨﻘﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺮ إﱃ
اﳍﺠﺮة وﺗﺮك وﻃﻨﻬﻢ -ﰐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رواﻳﺔ "ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ" ﻟﻠﺮواﺋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ
ﰲ ِﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﳒﺪ أeﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑون ﲢﺖ وﻃﺄة اﳊﻜﻢ ورﻣﻮزﻩ
وأﺟﻬﺰﺗﻪ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺘﻴﻢ اﻷﻓﻮاﻩ واﻟﺰج ·ﳌﻌﺎرﺿﲔ ﰲ ﻏﻴﺎﻫﺐ اﻟﺴﺠﻮن ،واﺳﺘﺨﺪام أﺑﺸﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ؛ ﻹﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ

اﻟﺮﺿﻮخ واﻻﺳﺘﺴﻼم ﻷﻓﻜﺎرﻩ.
ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺮواﻳﺔ ﲜﻼء ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳌﺜﻘﻔﲔ واﻷد·ء اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻮارون ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر ﺧﺸﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻷﺣﺪاث واﻟﻈﺮوف
اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻮeﺎ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳍﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌِﺮض ﳏﺎوﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء واﳍﺮب ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ·ﶈﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﱃ
اﳍﺮب واﳍﺠﺮة ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ ﺳﻮاء أﳒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﶈﺎوﻻت أم ﱂ ﺗﻨﺠﺢ ،واﺣﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﳏﺎور ﻫﻲ:

اﶈﻮر اﻷول :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة وﺑﻮاﻋﺜﻬﺎ ﰲ رواﻳﺔ ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ؛ وﻓﻴﻪ ﻋﺮض ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺪل دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻷد·ء واﳌﺜﻘﻔﻮن ﻣﺜﻞ)إﻧﻚ ﻟﱰﺗﻌﺪ ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﺣّﻞ ﺑﺒﻌﺾ رﻓﺎﻗﻚ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻌﻮا ﰲ اﳌﺼﻴﺪة ،ﻟﻘﺪ ﺳﻘﻄﻮا ﰲ أﻳﺪي
اﳉﻼدﻳﻦ ،اﻷﻫﻮال اﻟﱵ واﺟﻬﻬﺎ اﻵﺧﺮون ،ﻟﻜﻨﲏ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺿﻤﺎن ﺻﻤﻮد اﳉﺴﺪ أﻣﺎم أﻫﻮال اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﳉﺴﺪي ،زرﻗﻮﻩ ﺣﻘﻨﺔ
أﻓﻘﺪﺗﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء ...إﱁ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﻟﺪاﻟﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻪ ،ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻋﺪﻩ ·ﻋﺜﺎ وﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب
اﳍﺠﺮة ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ.
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ :وﺻﻒ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺠﺮة ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل رواﻳﺔ ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ .وﻳﺒﺪأ وﺻﻒ ﻃﺮﻳﻖ رﺣﻠﺔ اﳍﺠﺮة واﳍﺮب ﻣﻦ ﳊﻈﺔ
ﳏﺎوﻻت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺮوب إﱃ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

___________________
*ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ _ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل(abduljabber.kadhim@istanbul.edu.tr) .
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. وﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﲟﻐﺎدرﺗﻪ رﻏﻢ ﳏﺎوﻻت اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة، واﻟﺘﻤﺴﻚ ·ﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻪ، اﻟﺘﺸﺒﺚ ·ﻟﻮﻃﻦ:اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻷدب اﻟﻌﺮاﻗﻲ – اﻟﺮواﻳﺔ – ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ – اﳍﺠﺮة:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

IRAK EDEBİYATINDA GÖÇÜN NEDENLERİ
-TAHTE SEMÂ’İN DÂKİNE (KARANLIK BİR GÖKYÜZÜ ALTINDA)
ROMANI ÖRNEĞİÖz: Bu bildiride aydınların, düşünürlerin, özgür düşünce
savunucularının vatanlarını terk etmelerinin ve göçlerinin sebeplerini ve
şartlarını ele alacağız. Bu bağlamda Iraklı romancı Cihat Mecit’in Tahte
Semâ’in Dâkine (Karanlık Bir Gökyüzü Altında) adlı romanını ele alacak ve
romanın yazıldığı 1970'lere de ışık tutacağız. Romanda birçok insanın
hükümetin baskısı altında yaşadığını, yönetimin muhalifleri susturmak için
kullandığı baskı organlarını, örtbaslarını, fikirlerini kabul ettirme ve onları
boyun eğmeye zorlamak için en kötü işkence yöntemlerini uyguladıklarını
görüyoruz. Roman, tutuklanma korkusuyla gözden kaybolan edebiyatçıların ve
şairlerin duygularını, nasıl takip edildiklerini ve yaşadıkları izlenme
durumlarını, gizlenme ve kaçma girişimlerini açıkça işlemektedir. Ayrıca bu
girişimlerin başarılı olup olmadığına bakılmaksızın bu durumların sonuç itibari
ile bir göçe ve yurtdışına kaçmaya sebep olduğunu anlatmaktadır.
Bildiri üç ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan ilkini Tahte Semâ’in
Dâkine (Karanlık Bir Gökyüzü Altında) adlı romandaki göçü ve nedenlerini
belirten ifadeler oluşturmaktadır. Aynı şekilde bu başlıkta edebiyatçıların ve
aydınların maruz kaldıkları durumları açıkça ortaya koyan, “tuzağa düşen bazı
yoldaşlarınızın başına gelenleri hatırladığınızda titriyorsunuz”, “cellatların
ellerine düştüler”, “diğerlerinin yüz yüze kaldıkları korkular”, “fakat bu fiziksel
işkencelere vücudun dayanacağını garanti edemem” ve “ona, her şeyini
kaybettiren bir ilaç enjekte ettiler” gibi ifadelere de yer verilecektir. Ele alınan
örnek metnin işaret ettiği ve bunun benzeri durumlar, yurtdışına göçün temel
sebepleri olarak gösterilebilir.
Bildirinin ikinci başlığında, Tahte Semâ’in Dâkine (Karanlık Bir
Gökyüzü Altında) romanı bağlamında yurtdışına göç yolunun tanımı
yapılmıştır. Kaçış ve göç etme yolunun betimlenmesi pasaport alma
çabalarından başlayıp Kuveyt’e kaçış yoluna atılmaya kadar devam etmektedir.
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Bildirinin üçüncü ve son başlığı ise vatana tutunmak, orada kalmaya
devam etmek, tutuklanma ve sıkı gözetim girişimlerine rağmen ülkede kalma
isteğini korumak gibi kavramlar etrafında şekillenecektir.
Anahtar kelimeler: Irak Edebiyatı, roman, Jihad Majeed (Cihat Mecit),
göç

ﺗﻌﺮﻳﻒ وِﻣﻬﺎد:
ﻟﻘﺪ ﺷﻐﻠﺖ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﳍﻤﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎÁ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ üﺳﻠﻮÛﺎ اﻟﻔﲏ وﻣﻀﻤﻮeﺎ اﻟﻔﻜﺮي إﱃ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﻴﻊ.
وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إّن اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷدﰊ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ،وأﺧﺬت ﺣﻴّﺰا ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻨﺘﺎج اﻷدﰊ واﻟﻨﻘﺪي1.
وﻳﻌﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮواﺋﻲ ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻬﻮاﻫﻢ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻓﱪع ﻓﻴﻪ ،وأﺟﺎد ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ورواﻳﺔ
"ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ" إﺣﺪاﻫﺎ.
وﻷﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد دراﺳﺔ ﺑﻮاﻋﺚ اﳍﺠﺮة وأﺳﺒﺎÛﺎ واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ دﻓﻌﺖ اﳌﺜﻘﻔﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ وﻣﻌﺘﻨﻘﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺮ ﺧﺎﺻﺔ إﱃ
ﻫﺠﺮة أوﻃﺎeﻢ ،ﻓﻨﺠﺪ أن اﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻨﻮع ﺑﺘﻨﻮع اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ،وإذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﺈّن ﻓﱰة اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت
واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻦ أﺣﺪاث وأﳕﺎط ﺣﻜﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺟﱪت اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة.
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إّن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﺼﺪارة ﰲ ﻣﺴﺒّﺒﺎت اﳍﺠﺮة إذ أدى اﻟﺘﻔّﺮد ·ﻟﺴﻠﻄﺔ ،واﳊﻜﻢ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮري،
وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻨﻒ إﱃ ﻫﺠﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ أزﻣﻨﺔ وأﻣﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﺔ ورواﻳﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ أن اﻷﺳﺒﺎب ﺗﻐﲑت ﻛﻤﺎ ﺗﻐّﲑت اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﻫﺎﺟﺮ وﻧﺰح وﳉﺄ ﳍﺎ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﰲ
اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷوﻟﻴﲔ ﻣﻨﻪ ﳒﺪ أن ﺳﺒﺐ اﳍﺠﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﻲ ﲝﺮب اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﱵ أدت إﱃ اﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮاق
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎم  2003وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻫﺠﺮة ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﺑﻞ اﳌﻼﻳﲔ ﺑﺴﺒﺐ أﻋﻤﺎل اﳊﺮب وأﻋﻤﺎل
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﱵ ﺗﻠﺖ اﳊﺮب.

1

ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺼﲑ ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ1993 ،م ،ص.1
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أوﻻ :اﻷﻟﻔﺎظ ودﻻﻻµﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ:
 اﻟﻌﻨﻮان ودﻻﻻﺗﻪ :ﻟﻮ æﻣﻠﻨﺎ ﰲ رواﻳﺔ "ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ" ﳒﺪ أّن اﻹﳛﺎءات اﻟﱵ رﲰﻬﺎ اﳌﺒﺪع رّﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐاﻟﻘﺎﲤﺔ ﻓﺒﺪءا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان )ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ( اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﻟﻠﻘﺎرئ ﻟﻠﻮﻟﻮج إﱃ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺑﻨﻴﺔ
اﺳﺘﻬﻼﻟﻴﺔ ،إذ إّن اﻟﻌﻨﻮان ﳝﻨﺢ اﳌﻜﺎن واﳌﻜﲔ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﲢﺘﻴﺎ ،2ﻛﻤﺎ أّن إﺿﺎﻓﺔ ﺻﻔﺔ )داﻛﻨﺔ( إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻗﺎﲤﺔ
ﳌﺎ ﳚﻮل ﰲ اﻟﻨﻔﺲ إذ إّن اﻟﱡﺪﻛﻨﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﲝﺎﻟﺔ اﻟﻴﺄس واﳊﺰن اﻟﱵ ﲤﻠﻜﺖ ﺣﻴﺎة اﳌﺒﺪع .واﻷﺻﻞ أّن اﻟﺴﻤﺎء وﻟﻮeﺎ واﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ
ُ
ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻖ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺮﻓﻌﺔ واﻟﺴﻤﻮ إﻻ أّن اﻷﺟﻮاء اﻟﱵ ﺧﻴّﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻣﺎ ﻫﺪف إﻟﻴﻪ ﻋّﱪ ﻋﻨﻬﺎ Ûﺬا
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺴﻤﺎوي.
 اﻷﻟﻔﺎظ ودﻻﻻµﺎ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺮواﻳﺔ ﳒﺪ أّن اﻟﺮواﺋﻲ ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ اﻧﺘﻘﻰ ﻣﻌﺠﻤﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ،وﻻﻧﺘﻘﺎء ﻫﺬﻩاﻷﻟﻔﺎظ دﻻﻻت ﻛﺎﻣﻨﺔ ﱂ ﻳﻔّﺴﺮﻫﺎ اﻟﺮواﺋﻲÃ ،رًﻛﺎ ا†ﺎل ﻟﻠﻘﺎرئ ﻛﻲ ﻳﻔّﺴﺮﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻳﺴﺘﺠﻠﻲ اﳌﻐﺰى اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ .وﻗﺪ
ﺑﺮع ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ رﻣﺰ إﱃ ﻗﻮى اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ وﺳﺠﻮﻧﻪ )·ﳌﺼﻴﺪة( ،وﺣﻴﻨﻤﺎ وﺻﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﻨﻈﺎم ﺑـ)اﳉﻼدﻳﻦ( ،وﻫﻮ
وﺻﻒ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﺑﺮاﻋﺔ ·ﻟﻐﺔ ﻓﺎﳉﻼد ﻻ ﻳﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ وإﳕﺎ ﻳﻨﻔﺬ أواﻣﺮ اﳊﺎﻛﻢ واﻟﺴﻠﻄﺔ وﻻ ﻳﻬﻤﻪ َﻣﻦ ﳚﻠﺪ وﳌﺎذا ﳚﻠﺪﻩ!
و·ﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺮواﻳﺔ ﳒﺪ أن اﻟﺮواﺋﻲ اﺳﺘﻌﺎر ﻣﻦ ﻣﻌﺠﻤﻪ اﻟﻠﻐﻮي اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺼﻒ اﻟﻨﻈﺎم ورﺟﺎﻟﻪ وأﺟﻬﺰﺗﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﰲ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﻋﺘﻘﺎل ،واﻧﺘﺰاع اﻻﻋﱰاﻓﺎت ،ﻓﻬﻮ ﻳﺼﻔﻬﻢ ·ﻟﻘﺘﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ "ﻣﻮﻧﻮﻟﻮج داﺧﻠﻲ" ﰲ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﺮواﻳﺔ؛ "ﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﺪري اﻟﺮﺻﺎص وﺻﻮﰐ ﻳﻬﺪر Ûﺘﺎف ﻳﻐﻴﺾ اﻟﻘﺘﻠﺔ ، 3!"...وﻳﺼﻮر ﻟﻨﺎ ﺑﻄﻞ اﻟﺮواﻳﺔ )ﺳﻌﺪي( ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻤﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﳏﺪ 1ﻧﻔﺴﻪ ،وﻻ ﳜﻔﻰ أّن ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﻔﺲ ﻳﻜﻮن ﺻﺎدﻗﺎ وﻋﻔﻮÁ؛ "ﻗﺪ ﻳﻨﻬﺎر ﺟﺴﺪي
وﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎت أن ﻳﻨﺎﻟﻮا ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎﰐ" ، 4ﻓﻬﻨﺎ اﻟﺒﻄﻞ ﺳﻌﺪي ﻻ ﳜﺸﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ وإﳕﺎ ﳜﺸﻰ اeﻴﺎر اﳉﺴﺪ .وﳛﺴﻦ
أن ﻧﺸﲑ إﱃ أّن ﻟﻔﻈﺔ "اeﺎر" واﺷﺘﻘﺎﻗﺎÒﺎ ﺗﻜﺮر ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ،ذﻟﻚ أّن اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ اeﺎروا ﲢﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ
اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﰲ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎوﻣﺔ واﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﺤﺰب اﳊﺎﻛﻢ وﻧﻈﺎﻣﻪ ،ﻓﻜﻠﻤﺔ اeﺎر ﰲ اﳌﻌﺠﻢ
ﺗﺪل دﻻﻟﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻮط واﳋََﻮر واﻟﻀﻌُﻒ.5
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وﱂ ﻳﱰك )ﺳﻌﺪي( ﻓﺮﺻﺔ إﻻ وﺑّﲔ ﺣﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺎردﻩ ورﻓﺎﻗﻪ واﺻﻔﺎ وﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ·ﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﺼﻔﻬﻢ
·ﳊﻴﻮاˆت اﳍﺎﺋﺠﺔ" ،إ³ﻢ ﺣﻴﻮا©ت ﻫﺎﺋﺠﺔ ﺗﻨﻄﺢ ﻣﻦ ﺗﺮاﻩ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻷﺣﺪ" ،6واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ
ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﻨﻈﺎم eüﺎ ﺣﻴﻮاˆت ﻫﺎﺋﺠﺔ ﻓﺎﳍﻴﺠﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﱵ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﳊﻴﻮاˆت
اﻟﺬﻛﻮر وﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﺿﺪ ﺳﻌﺪي ورﻓﺎﻗﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻒ ﻗﻮى اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ وأﺟﻬﺰﺗﻪ ·ﻷرذال واﻷﺷﺮار ﻓﻘﺪ أﻋﻄﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق eüﻢ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻔﻌﻠﻮا أي ﺷﻲء ﻓﻬﻢ أرذال وأﺷﺮار ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ أﺷﺮار ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم ﻓﺮﲟﺎ ﲣﻔﻰ ﻛﻠﻤﺔ
"أرذال" إﻻ ﻋﻠﻰ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻜﻠﻤﺔ "أرذال" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺎت اﻟﺴﻔﺎﻟﺔ واﳋِﺴﺔ .7وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻗﺼﺪﻩ اﻟﺮواﺋﻲ.
×ﻧﻴﺎ :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﻋﺚ اﳍﺠﺮة:
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﳒﺪ أّن اﻷﻟﻔﺎظ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ دﻗﻴﻘﺎ ﳌﺎ وﺿﻌﺖ ﻷﺟﻠﻪ ،وﳍﺎ ﺧﻴﻮط واﻣﺘﺪادات ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﻨﻮاeﺎ إﱃ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻧﺘﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ Ûﺬﻩ اﻟﱪاﻋﺔ ﻫﻮ ﺳّﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷّﺧﺎذ اﻟّﺴﺎﺣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺤﻆ
اﻟﻘﺎرئ أّن أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﲤﺘﺎز ·ﻟّﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﺸﻴﻮع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺘﺪاول ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠّﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺛﻘﺎﻓﺎÒﻢ
وﻣﺴﺘﻮÒÁﻢ ،وﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻘّﻞ ﺷﻴﻮًﻋﺎ ﻟﻘﻠّﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻳﺴﻬﻞ إدراﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق ،ﻓﻜﻠﻤﺔ " اﴰﺄّز" ﻣﺜﻼ
ﱯ اﻟّﺬي ﻳﻮازي اﻣﺘﻌﺾ.
ﻋﻠﻰ ﻗﻠّﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎّس ،إّﻻ أﻧّﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴ ّ
أﻣﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻲ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺪﻻﻻت ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل ﺳﻌﺪي ورﻓﺎﻗﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻴﻨﻮن
اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻬﺮب واﻻﺧﺘﻔﺎء ﻣﻦ ﻋﻴﻮن اﳉﻮاﺳﻴﺲ ورﺟﺎل اﻷﻣﻦ وأﻋﻀﺎء اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰﺑﺼﻮن Ûﻢ.
إّن ﳌﺼﻄﻠﺢ )اﳍﺮوب( دﻻﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻷﺛﺮ ،ﻓﻬﻲ ﺗُﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻧﺘﻔﺎء اﻷﻣﻦ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻠﻮذ إﱃ ˆﺣﻴﺔ آﻣﻨﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺣﻔﻆ اﳊﻴﺎة أو ﺣﻔﻆ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻌﻴﺶ ﲢﺖ ﻣﻈﻠّﺔ اﳌﺴﺎواة واﻟﻌﺪل وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ ،وﱂ ﻳﻔﺼﺢ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺑﻄﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﺳﻌﺪي ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﳍﺮب إﻻ ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ ﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ·ﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﻫﺬا اﳉﻮ
اﻟﺬي ﳜﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﳋﻮف واﻟﺮﻋﺐ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺧﺸﻲ اﻻeﻴﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮى
ﺚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻴﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،وﱂ ﻳﺸﺄ أن
رﻓﺎﻗﻪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻪ وﺑﻌﻀﻬﻢ اeﺎر ،وﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﺪ اﻻﺧﺘﻔﺎء ﳑﻜﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺑ ّ
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ﻳﻘﱰض اﻟﺮواﺋﻲ ﻟﻔﻈﺔ اﳍﺮب أوﻻ ﻓﺠﺎء ﺑﻠﻔﻈﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻠﻔﻈﺔ اﳍﺮب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎءت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻪ وﻟﺮﻓﺎﻗﻪ "ﻣﻦ
ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻠﻴﺴﺎﻓﺮ".8
ورﲟﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻣﺸﻬﺪ رﻓﻴﻘﻪ )ﺟﺒﺎر( اﻟﺬي ﺗﻌّﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ·ﻟﻜﺜﲑ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺪراﻣﺎﺗﻴﻜﻲ" ،ﻳﺘﻄﻮح أﻣﺎﻣﻚ،
ﳝﺴﻚ ﻛﺘﻔﻚ وﻳﻘﺮب رأﺳﻪ ﻟﻴﻠﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪرك...ﻳﻨﺸﺞ ...ﺳﻌﺪي  ...أﺳﻘﻄﻮﱐ ، 9...وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ·رﻋﺔ رﺳﻢ اﻟﺮواﺋﻲ
ﻣﺸﻬﺪا ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ رﻓﺎﻗﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻘﻄﻮن ﰲ أﻳﺪي اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺚ "ﺟﺒﺎر" اﻟﺬي
ﺼﺮ ﰲ ﺷﻲء ﺻﻤﺪت ﻳﻮﻣﲔ أﻣﺎم اﳉﻮع
ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ؛ "رﻓﻊ إﻟﻴﻚ ﻋﻴﻨﲔ ﺿﺎرﻋﺘﲔ ﳝﻠﺆﳘﺎ دﻣﻊ ﻻ ﺑﺮﻳﻖ ﻓﻴﻪ ،ﱂ أﻗ ّ
واﻟﻌﻄﺶ واﻟﺒﻄﺶ ﻟﻜّﻦ ﺣﻘﻨﺔ زرﻗﺎء ﺑﻄﻮل اﻷﺻﺒﻊ أﻓﻘﺪﺗﲏ ﻛﻞ ﺷﻲء".10
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺒﺪأ ﺳﻌﺪي ·ﻟﺘﻔﻜﲑ ﺟﺪّ· Áﳍﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﻼد وﳒﺪ أن ﻟﻔﻈﺔ "اﳍﺮوب" وﻣﺸﺘﻘﺎÒﺎ أﺧﺬت ﺣﻴّﺰا ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ
وﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪي ،وإذا ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺔ اﳍﺮوب ﺗﺮادﻓﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﺮار إﻻ أن ﻛﻠﻤﺔ اﳍﺮوب ﺑﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺼﻮﰐ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺰع
ﺷﺪﻳﺪ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪي ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﻫﺪى ﻳﺸﻲ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل؛ "ﺳﻨﻌﻴﺶ
ﻛﺤﻴﻮا©ت ﻣﺬﻋﻮرة"  .11وﻟﻚ أن ﺗﺘﺨﻴﻞ ﻟﻔﻈﺔ )ﻣﺬﻋﻮرة( ودﻻﻻÒﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق .ﻟﻜﻦ ﺳﻌﺪي ﻣﺘﺸﺒﺚ ·ﻟﺒﻘﺎء ورﲟﺎ
أراد أن ﻳﺼﻮر ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﺮد اﳍﺮب وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻀﻞ اﻻﺧﺘﻔﺎء ،ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﲜﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ" ،ﺳﺄﺧﺘﻔﻲ ﰲ أي ﺑﻴﺖ ،ﰲ أي ﻣﻜﺎن ،ﰲ ﻛﺸﻚ ،ﰲ ﻛﻬﻒ ،ﰲ ﺣﻘﻞ وﻟﻦ أﺳﺘﺴﻠﻢ ﳍﻢ ،12...ﻟﻜﻦ
اﳋﻮف ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺪي وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﺧﻔﺎء ﻫﺬا اﳋﻮف رﻏﻢ ﳏﺎوﻻت ﻋﺪم إﻇﻬﺎرﻩ ،ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﺼﻒ ﺑﻴﺘﻪ وﺻﻔﺎ ﻳﻨﺒﺊ
ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻮف ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻠﻜﻪ" ،ﻣﻦ ﺛﻘﻞ اﻟﻠﺤﻈﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳊﻴﺰ اﳌﻈﻠﻢ اﳌﻮﺣﺶ ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻬﻒ اﳌﺨﻴﻒ
اﻟﺬي ﺗﱰﺑﺺ ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻮش 13.ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ اﳌﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ·ﻷﻣﺎن إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ·ﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺪي.
ﻟﺴﻌﺪي ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻛﻬﻔﺎ ﳐﻴﻔﺎ ﻣﺮﻋﺒﺎ ﺗﺮاﻗﺒﻪ اﻟﻮﺣﻮش ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻘ ّ
ﻚ ﻣﺸّﻔﺮات اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ
وإذا ﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻟﻔﺎظ أﺧﺮى ،ﺳﺘﺜﺒﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﳓﻦ ﺑﺼﺪدﻩ ﻣﻦ ﻓ ّ
أرﺳﻠﻪ ﺳﻌﺪي أو رﻓﺎﻗﻪ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ وإﺷﺎرات ﻳﺸﻲ ﺑﺘﺤّﻮل ﺗﺪرﳚّﻲ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﳌﺴﺎﳌﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﺳﻌﺪي ورﻓﺎﻗﻪ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن
ُ
ﲟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻈﺎﳌﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻨﻔﺪ ﺳﻌﺪي ورﻓﺎﻗﻪ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ üﻳﺪﻳﻬﻢ! ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
 8ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.294
 9ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.288
 10ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.288
 11ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.301
 12ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.269
 13ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.302
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ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪي؛ "ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻊ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ ﻏﲑ اﻟﺮﺻﺎص" .14واﻟﺮواﺋﻲ ﻳﻠﻔﺖ إﱃ ﺿﻴﻖ أﻓﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻴﻌﺎÛﺎ
ﻟﻔﻜﺮة أّن اﳊﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﻐﻀﺐ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷّÁم ،وﳛﺪث ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼّﻮرﻩ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻠﺤﻆ ﰲ ﺛﻨﺎ Áاﻟﺮواﻳﺔ وﺻﻒ ﺗﻮّﻏﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻟﻈّﻠﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸﻌﺔ واﳌﻜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﻌﺬﻳﺐ
رﻓﺎﻗﻪ ﰲ اﻟﺒﺼﺮة اﻟﱵ ﻳﺼﻔﻬﺎ أﺧﻮﻩ "ﺳﺘﺎر"" ،اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺒﻜﻲ أﺑﻨﺎءﻫﺎ...ﺣﻠﻘﻮا رأس ﺟﻠﻴﻞ وأرﻛﺒﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﲪﺎر وﻃﺎﻓﻮا ﺑﻪ
ﺷﻮارع اﻟﺒﺼﺮة ...وﻋﺪ©ن ﺣﲔ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺴﻼم أذاﻗﻮﻩ أﻟﻮان اﻟﻌﺬاب ،وﳌﺎ ﺷﺎرف ﻋﻠﻰ اﳌﻮت أﻟﻘﻮﻩ ﰲ
اﻟﺼﺤﺮاء . 15...وﺗﻨﺒﺊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺼﻮرة اﳌﱰاﻛﺒﺔ ﰲ ﺑﻜﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ أﺑﻨﺎءﻫﺎ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ رﻣﺰ إﻟﻴﻪ اﻟﺮواﺋﻲ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻘﻬﺮ
واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻆ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ أّeﺎ ﻟﻐﺔ واﺿﺤﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ،إذ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳉﻤﻞ اﻟﻘﺼﲑة اﳌﺘّﺴﻤﺔ ﺑﻘﻠّﺔ أدوات اﻟّﺮﺑﻂ ،ﳑّﺎ ﺳّﻬﻞ
وﻳﻼﺣ ُ
ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠّﻘﻲ اﻟﻔﻬﻢ وﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﱰﺳﺎل ·ﻟﻘﺮاءة دون ﺗﻮﱡﻋٍﺮ أو ﺣﺎﺟٍﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻘﺮاءة ﺑُﻐﻴﺔَ اﻟﻔﻬﻢ.
ﻻ ﺷﻚ أﻧّﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ودﻻﻻÒﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﺒﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻫﺆﻻء اﳌﺜﻘﻔﻮن واﻷد·ء ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال ،ﻓﺘﻨﺴﺎب اﳌﻌﺎﱐ ﻟﺘﻌّﱪ ﲜﻼء ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﳚﺮي آﻧﺬاك ،وﻫﻮ ﻳﱪز ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ˆدرة ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ
اﻷدب ﺻﻮرة اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺟﺮت ﺧﺎﺻﺔ أّن اﳌﺒﺪع ﻋﺎش ﳊﻈﺎÒﺎ.
ئ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮاﻓﻨﺎ ﰲ ﺛﻨﺎ Áاﻟﺮواﻳﺔ 1ﻧﻴﺔ ﳒﺪ أّن اﻟﺮواﺋﻲ ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻷﻟﻔﺎظ وﻇﻼَﳍﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻘﺎر َ
ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ،ﻓﻠﻮ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎÒﺎ ﻟﻮﺟﺪˆ أّن اﻟﺒﺎﻋﺚ اﻷول ﻟﻠﻬﺠﺮة واﳍﺮب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ
ﺶ ﻣﻌﻪ ﺑﻞ إﻧﻪ أﺻﺒﺢ
اﳌﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺻّﻮرﻩ اﻟﺮواﺋﻲ ،ﻓﺤﺎﻻت اﻟﱰﻗﺐ واﳋﻮف ﻣﻦ ﳊﻈﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﺗﺴﺎوُرﻩ وﺗﻌﻴ ُ
ﺲ ﺗﻠﻚ اﻷÁدي اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ اﻟﱵ ﲤُﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﻔﻪ أو ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺪام اﳌﺘﺤّﺠﺮة اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻠﻪ!
ﻳﺘﺤّﺴ ُ
وﻟﻮ ﻏُﺼﻨﺎ ·ﺳﺘﻌﺮاض اﻷﻟﻔﺎظ ﻳﺘﺠﻠّﻰ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ اﻟﻜﻢ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﻤﺰوﺟﺔ ·ﳋﻮف واﳊﺬر واﻟﱰﻗّﺐ ﻣﻦ ا†ﻬﻮل:
"إﻧﻚ ﻟﱰﺗﻌُﺪ ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﺣّﻞ ﺑﺒﻌﺾ رﻓﺎﻗﻚ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻌﻮا ﰲ اﳌَﺼﻴﺪة"  16ﻓﻠﻮ أﻧﻌﻤﻨﺎ اﻟﻨﻈَﺮ ﰲ ﻟﻔﻈﺔ "ارﺗﻌﺪ" ﻟﻮﺟﺪˆ
ﺿﺢ ﺣﺠﻢ اﳋﻮف واﻟﻮﺟﻞ ،وﺗﻮﻗَّﻊ اﳌﺼِﲑ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻘﻮط ﰲ أﻳﺪي ﺟﻼدﻳﻪ اﳌﱰﺑﺼﲔ ﺑﻪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻛّﻤﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻮ ّ
17
ِ
ٍ
وﺑﺮﻓﺎﻗﻪ ،ﻓﻠﻔﻈﺔ )ارﺗﻌﺪ( ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ َﻣﻦ أَﺧﺬﺗﻪ ِرﻋﺪةٌ ﻣﻦ ﺑَـْﺮد أو ُﲪﱠﻰ أَو َﺧْﻮف أَو اﻧْﻔﻌﺎل  ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺳﻢ ﺻﻮرًة ﻗﺎﲤﺔ ﳌﺎ
ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻟﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﲤﺮ اﳋﻮاﻃﺮ ﻣﺘﺬّﻛﺮا أﺻﺪﻗﺎءﻩ وزﻣﻼءﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮا ﰲ اﳌﺼﻴﺪة! وﻟﻔﻈﺔ )اﳌﺼﻴﺪة( ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻒ
 14ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.317
 15ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.330
 16ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ص.287
 17أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ وآﺧﺮون ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ07 /2 ،2008 ،
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اﻟﺮواﺋﻲ رﻓﺎﻗﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻛﺄن ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ وذﻟﻚ اﳌﺼﲑ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻣﺼﺎﺋﺪ وﺷﺮاك ﺗُﺴِﻘﻂ ﰲ ﺣﺒﺎﺋﻠﻬﺎ
اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ورﻣﻮِزﻫﺎ.
ﻛﻤﺎ ﳒﺪ أّن اﻟﺮواﻳﺔ زاﺧﺮة ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎق ﻟﺘﻨﺘﺞ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
واﻟﺸﻌﻮري اﻟﺬي ﳚﱪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﳍﺠﺮة رﻏﻢ ﻣﺮارﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻫﺪ ذات اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺪﻻﻻت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺑﺜﻬﺎ ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ﰲ ﺛﻨﺎ Áرواﻳﺘﻪ ﻛـ ـ:
 -ﻳﻘﻮل واﺻﻔﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﱰﻗﺐ واﳋﻮف" :إﻧّﻚ ﺗﺘﻠﻔﺖ ﺑﺬﻋﺮ ﳓﻮ ﻛﻞ اﻷﺻﻮاب وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﻬﻮدة

ﻓﻴﻚ"18 .

 ﻛﻤﺎ ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺑﻄﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﺳﻌﺪي " :اﻷﻫﻮال اﻟﱵ واﺟﻬﻬﺎ اﻵﺧﺮون ﺟﻌﻠﺘﻚ ﺗﻘﻮل :ﻗﺪ ﻳﻨﻬﺎر ﺟﺴﺪي ﻟﻜﻦﻫﻴﻬﺎت أن ﻳﻨﺎﻟﻮا ﻣﻦ ﻧﺘﻔﺔً ﻣﻦ

ﻗﻨﺎﻋﺎﰐ"19 .

 -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل " :ﺿﺮZت اﻟﻘﻠﺐ ﳍﺎ ﻋﻨﻒ ﻣﻀﺨﺔ ﻣﺎء ،اﻟﻜﻼب ﺗﺘﺒﻌﻬﻢ

20"....

 "إ³ﻢ أﻗﺴﻰ ﳑﺎ ﺗﺘﺼﻮر ،ﱂ ﻳﺼﻤﺪ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ أﻣﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ واﻟﻜﻬﺮZﺋﻴﺔ".21 "ﰲ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ أﺗﺼﻮرﻫﻢ ﻳﻄﺮﻗﻮن اﻟﺒﺎب ﻳﻬﺠﻤﻮن ﻋﻠﻲ ﺑﻀﺮاوة أو ﻳﻨﻘﻀﻮن ﻋﻠّﻲ وأ© أﺳﲑ ﰲ اﻟﺸﺎرع" .22×ﻟﺜﺎ :اﻟﺘّﻨﺎص ﰲ رواﻳﺔ ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ:
ﳒﺪ ﺗﻌﺎﻟﻘﺎ واﺿﺤﺎ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻨﺎﺻﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ أو ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﳌﻮروث اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻌﺮاﻗﻲ:
 اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﺣّﱴ ﻳﻠَﺞ اﳉﻤُﻞ ﰲ َﺳِّﻢ اﳋِﻴﺎط﴾؛ ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻒﺐ اِﻹﺑَﺮِة اﻟﺬي ﺗﺮﻳُﺪ أن ﲤﺮَر اﻟﺒﻌَﲑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺴﻌﻰ وﻳﺴﻌﻰ" 23.وﻻ ﺷﻚ أّن اﺳﺘﻌﺎرة ﻫﺬا اﻟﻨﺺ
أﺧﺎﻩ )ﺳﺘّﺎر( " :ﻫﻮ ﺛﻘ ُ
وﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻛﺎن ﻟﻐﺎﻳﺔ إﻇﻬﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻴﺄس اﻟﱵ ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ آﻧﺬاك واﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ.

 18ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.287
 19ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.288
 20ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص .303
 21ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.321
 22ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.322
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 اﻟﺘﻌﺎﻟﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :وﳒﺪ أن اﻟﺮواﺋﻲ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺒﻐﻴﻪ ﻣﻦ دﻻﻻت؛ﻟﲑﺗﻘﻲ ﺑﻨﺎ إﱃ ﻣﺸﻬﺪ أﻛﺜﺮ ﺗﻄّﻮًرا ،ﻣﻮﻇًّﻔﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ·رﻋﺔ:
ﻓﻨﺠﺪ أﻧّﻪ ﻳﺴﺘﻌﲑ ﻧﺼﺎ أو ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﻀﻤﻨﻪ رواﻳﺘﻪ ،ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﺑﻊ ﰲ ﻇﻠﻤﺔ ﺣﺎﻟﻜﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
-وي إﱃ ﻓﺮاﺷﻪ؛ ﻟﻴﻨﺎم ﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎت أ ّﱏ ﻟﻠﻤﻄﺎرد ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻴﻮن أن ﻳﻨﺎم ،ﻓﻴﻨﺎﺟﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﲝﻮار ﻋﻤﻴﻖ" ،ﻟﻴﺘﻬﺎ Üﺧﺬ

ﻗﺴﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ وﻟﺘﱰﻛﲏ أﺻﺎرع ﻫﺬا اﻟﻮﺣﺶ اﻟﻠﻴﻠﻲ ،ﲝﻮاﺳﻲ ﻛﻠﻬﺎ ،أﲰﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ اﻟﺸﻮارع وأرى ﺧﻠﻒ
اﳉﺪران ،أﻫﺠﺲ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﺑﻌﻴﺪة أﻻ أﻳﻬﺎ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ، 24....ﻛﺄﱐ ﺑﻪ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻮن ﻣﻦ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ
اﻟﺬي وﺻﻒ ذﻟﻚ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﺷﺎﺳﻊ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﺎﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ﻳﻌﺎﱐ ﺷﻮق اﳊﺒﻴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳﻌﺪي ﳜﺎف اﳌﻮت اﻟﺬي ﻳﱰﺻﺪﻩ وﳛﻴﻖ ﺑﻪ وﳛﺎول اﺳﺘﻼب ﺣﺮﻳﺘﻪ وﺳﺮﻗﺔ ﻓﻜﺮﺗﻪ.
وﺟﺎء ﻣﻠﻤﺢ آﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺜﺒّﺖ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻌﺎﻧﺪ اﻷﻗﺪار ،رﻏﺒﺔ ﰲ ﺷّﺪ اﻟﻌﺰﳝﺔ وزÁدة ﰲ اﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﶈﻦ وﺗﺮﺳﻴﺨﺎ
ف أّن ا³ﻴﺎرك ﻟﻴﺲ ﻫﻴّﻨﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﳍﺆﻻء اﻷرذال اﻷﺷﺮار" 25.وﻫﻮ ﺗﻨﺎص
س ﻛِﺒﺎرا ﺗﻌﺮ ُ
ﻟﻠﻔﻜﺮة" ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﻮ ُ

داﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﻗﻮل أﰊ اﻟﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯ:

س ﻛﺒﺎرا *** ﺗﻌﺒﺖ ﰲ ﻣﺮادﻫﺎ اﻷﺟﺴﺎُد
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﻮ ُ
 اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺘﺎرﳜﻲ :ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳌﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ ﻳﺮﺳﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻮف وﻓﻘﺪان اﻷﻣﻦاﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺮوﺣﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺳﻌﺪي ،ﳑﻨﻴّﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن ﻓﺎﻟﻨﺎس æوي إﱃ ﺑﻴﻮÒﺎ وﻣﺴﺎﻛﻨﻬﺎ؛ ﻟﺘﺸﻌﺮ ·ﻷﻣﺎن
إﻻ أن ﺑﻴﺖ ﺳﻌﺪي أﺻﺒﺢ ﻣﻜﻤﻦ اﻷﺧﻄﺎر؛ ﻷن اﻟﻮﺣﻮش ﺗﺮاﻗﺒﻪ وﺗﱰﺑﺺ ﺑﻪ" ،أﻧﺖ داﺧﻞ دارك ،ﻣﻦ دﺧﻞ دار أﰊ
ﺳﻔﻴﺎن ﻓﻘﺪ أﻣﻦ ،وﻣﻦ دﺧﻞ دارﻩ ﻓﻘﺪ أﻣﻦ ،أﻧﺖ داﺧﻞ دارك وﻻ أﻣﺎن ﻟﻚ ﰲ أي دار " 26.إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ
ﺣﺪود ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻮف واﻟﺮﻋﺐ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ وﻳﺸﻌﺮ Ûﺎ ﺑﻞ ﻻ ﺑّﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺼﻤﻮد واﻟﺜﺒﺎت
ﻣﻘﺘﻨﺼﺎ ﻧﺼﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت اﳊﺴﲔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻌﱪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ أﻗﺼﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺼﻤﻮد واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ" ،ﻫﻴﻬﺎت ﻣﻨﺎ
اﻟﺬﻟﺔ" و"¨ ﺳﻴﻮف ﺧﺬﻳﲏ" ،27ﻓﺎﻟﺬﻟﺔ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺴﻌﺪي ﻓﻬﻮ ذو ﻓﻜﺮة وﻫﺪف ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻤﺎ وﻟﻮ أﺧﺬﺗﻪ اﻟﺴﻴﻮف
وﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﳊﺴﲔ )رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ(.
 23ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.296
 24ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.304
 25أ.دˆ .دﻳﺔ ﻫﻨﺎوي ،ﻣﻨﺎزع اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﺴﺮدي ﰲ رواÁت ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،ﺑﲑوت ،ط2015 ،1م ،ص.78-77
 26ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.304
 27ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.304
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 اﳌﺄﺛﻮر اﻟﺸﻌﱯ :ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺄﺛﻮر اﻟﺸﻌﱯ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺎزﻳﺞ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﻐّﲎ Ûﺎ ﺛﻮار اﻟﻌﺮاق ﰲ ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 1920ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ اﻟﺬي ﻗﺎوﻣﻪ اﻟﺸﻌﺐ" .ﺣﻄﻮﱐ ﲝﻠﻜﻪ وﻛﻠﺖ  ...أﺗﺘﺨﺎذل؟ ﺑﺲ ﻻ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻮش
أﻧﻪ" 28وأﻳﻀﺎ" :رد ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻌﺐ و¨ﻧﻪ"  .29ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ اﻟﺮواﺋﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮروث اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻬﺰج ﺑﻪ اﻟﺜﺎﺋﺮون ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ
1ﺋﺮ وﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة ﺗﻌﻄﻴﻪ دﻓﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﻌﺰﳝﺔ ﻓﺎﻟﺜﻮار رﻏﻢ آﻻÒﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻗﻔﻮا أﻣﺎم ﻗﻮة اﻟﻐﺰاة اﻟﻌﺎﺗﻴﺔ،
ﻓﺎﻟﺮواﺋﻲ ﳚﺪ ﻫﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﳌﻮﻗﻔﲔ.
راﺑﻌﺎ :دﻻﻻت وﺻﻒ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺠﺮة ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ :
وﻳﺒﺪأ وﺻﻒ ﻃﺮﻳﻖ رﺣﻠﺔ اﳍﺠﺮة واﳍﺮب ﻣﻦ ﳊﻈﺔ ﳏﺎوﻻت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺮوب إﱃ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻫﻨﺎ ﳜﺘﺼﺮ ﻟﻨﺎ ﺑﻄﻞ اﻟﺮواﻳﺔ وﺻﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﳌﻮﻧﻮﻟﻮج اﻟﺪاﺧﻠﻲ" :ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﻚ اﻟﺴﻴﺎرة ﳓﻮ اﳉﻨﻮب ،ﻛﺄﻧﻚ
ﺳﻬﻢ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﳓﻮ ﻫﺪﻓﻪ ،أﺣﻘﺎ ﺳﺘﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﻋﻮن اﻟﺬي ﺣّﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،إﻧّﻪ وﻃﻨﻚ اﻟﺬي اﻧﺸﺪدت إﻟﻴﻪ
ﻓﺘﻐﻠﻐﻞ ﰲ أﻋﻤﻖ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻴﻚ".30

أﺑﺮز اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﺖ اﻟﺒﻄﻞ )ﺳﻌﺪي( ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺒﺚ ·ﻟﻮﻃﻦ ورﻏﺒﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻪ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
ﻫﻮ ﻣﻀﻄﺮ ﻟﻠﻬﺮب ﻣﻨﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ آﺛﺮ أن ﻳﱰك رﺳﺎﻟﺔً ﻣﻔﺎُدﻫﺎ أﱐ ﻻ ﳝﻜﻦ أن أﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﺮﻳﱵZ" :ﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ اﳊﺮﻳﺔ أوﻻ وﻟﻦ
أﺗﻨﺎزل ﻷي ﻗﻮٍة ﻋﻨﻬﺎ"31 .
ّ
وﻧﻠﺤﻆ ﺟﻠﻴﺎ ذﻟﻚ اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺪور ﰲ ﻋﻘﻞ )ﺳﻌﺪي(" :أﻧﺖ ﻻ µﺮب ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ أﻧﺖ
µﺮب ﻣﻦ دوﻟﺘﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ" .32
وﱂ ﻳﻨﺲ )ﺳﻌﺪي( أن ﳚﺴﺪ ﺣﻨﻴﻨﻪ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﺒﻮح ﺑﻪ" ،ﲞﺮوﺟﻚ ﺳﺘﻜﻮن ﲟﻨﺄى ﻋﻨﻬﻢ
ﺑﻞ وﲢﺎر†ﻢ ﺑﺴﻴﻮف أﻣﻀﻰ إﻧﻚ ﻻ µﺮب ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ...اﻟﻮﻃﻦ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻌﺮف ﺟﻴﺪا أﻧّﻚ ﺳﺘﺤﻦ إﻟﻴﻪ ،ﺗﺘﺬﻛﺮ ﻛﻞ
ﳊﻈﺔ ﻋﺸﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
28
29
30
31
32

ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،ص.292
ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ ،ص.347
ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ ،ص.347
ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ ،ص.315
ﲢﺖ ﲰﺎء داﻛﻨﺔ ،ص .347
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اﳌﺼﺎدر
 .1أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ وآﺧﺮون ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ2008 ،م.
 .2ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،دار رﻧﺪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،دﻣﺸﻖ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ2010 ،م.
 .3ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺼﲑ ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ1993 ،م.
 .4اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﲑوت ،ط1414 ،3ﻫـ.
 .5أ.دˆ .دﻳﺔ ﻫﻨﺎوي ،ﻣﻨﺎزع اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﺴﺮدي ﰲ رواÁت ﺟﻬﺎد ﳎﻴﺪ ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،ﺑﲑوت ،ط2015 ،1م
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ﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
اﻟﺘﺠﻠِّﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﱠﺔ ﻷدب اﻟﻌﻮدة ﰲ اﻟ ِّ
د .ﻣﺮﱘ ﳐﻠﺺ ﳛﲕ ﺑﺮزق*
ب ﻣﺮآة اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﺟﻨﺎﺳﻪ ،وﻛﱡﻞ ﺗﻄﱡﻮٍر ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻷدب وﻳﺘﺠﻠﱠﻰ ﻓﻴﻪ ،وﻗﺪ ﻛﺎن
اﳌﻠﺨﺺ :اﻷد ُ

اﻷد·ء أﱠوَل ﻣﻦ æﺛﱠﺮ ·ﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ أدÛﻢ ﺷﻌﺮاً وﻧﺜﺮاً ،وﻷﱠن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﱠﺔ ﺷﱠﻜﻠﺖ أﳘﻴﱠﺔً ﻣﺮﻛﺰﻳﱠﺔً ﰲ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱠﺸﺄن

اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻓﺈﱠن اﻟﱠﺪور اﻷﺑﺮز ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﱠﺎً ﻋﻨﺪ ﻃﺒﻘﺔ اﳌﺜﱠﻘﻔﲔ ،ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳُﻌ ﱠَﱪ ﻋﻨﻪ ·ﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﱠﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻘﱡﻞ أﳘﻴﱠﺔ ﻋﻦ

اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﱠﺔ واﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺴﻠﱠﺤﺔ.
ِ
ٍ
ﻀﻮء ﻋﻠﻰ ُﳎﺮÁت
ﺖ اﻟ ﱠ
ب اﻟﻌﻮدة( ﻛﺮﱠدة ﻓﻌٍﻞ ﻟﻠﻨﱠﻜﺒﺔ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ Òﺠٍﲑ إﱃ اﻟﱠﺸﺘﺎت ،وﲤﻴﱠﺰ ﺑﺴﻤﺎت إﺑﺪاﻋﻴﱠﺔ ،أﻟﻘ ْ
ﻟﻘﺪ ﻧﺸﺄ )أد ُ
ي ﺣﻠﻮٍل ﺳﻴﺎﺳﻴﱠﺔ ﻟﻠﺘﱠﻮﻃﲔ.
ﺖأﱠ
اﻟﻘﻀﻴﱠﺔ وﻋﻠﻰ ﺣِّﻖ اﻟﻌﻮدة ،ورﻓﻀ ْ
ﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﺑﺮز اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻷدب اﻟﻌﻮدة
ﺗﺮّﻛُِﺰ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟِّﺸﻌﺮي دون اﻟﻨﱠﺜﺮي ﻟﻠﺸﻌﺮاء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴِّﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﱠﻜﺒﺔ .وﺗﺴﻠِّﻂ اﻟ ﱠ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﳏﺎور:
ﺼﻮرة اﻟﻘﺎﲤﺔ ﺑﺼﻮرة
 /1ﺣﱡﻖ اﻟﻌﻮدة :اﻟﺬي ﺷﱠﻜﻞ ﺣﻀﻮراً واﺿﺤﺎً ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴِّﲔ· ،ﺳﺘﺬﻛﺎرﻫﻢ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﱠﻜﺒﺔ؛ وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ اﻟ ﱡ

ﲢﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻹﺻﺮار.

 /2ﻣﻼﻣﺢ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮﻃﻦ :ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو ﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺘﻨ ِّﻮﻋﺔ ﺑﲔ اﻵﻻم واﻵﻣﺎل ،وﺗﺘﺠﻠﱠﻰ أوﺻﺎﻓﻪ ﺑﻜّﻞ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ
اﳉﻤﺎل اﳋﱠﻼق واﳌﻨﻈﺮ اﻟﺒﺪﻳﻊ.
 /3اﻟﱠﺸﻮق واﳊﻨﲔ :ﻓﻼ ﲣﻔﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳉﻴﱠﺎﺷﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻳﻮم اﻟﻌﻮدة ،واﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻛﺜﲑة ﻣﺘﻨ ِﻮﻋﺔ ﲢﻜﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺷﻌ ٍ
ﺐ ﱂ ﻳﺰدﻩ ﻧﻔﻴﻪ
ّ

ﻋﻦ اﻷرض وﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﻋﻮام إﻻ ﺣﺒّﺎً وﻋﺸﻘﺎً ،وﲤﱡﺴﻜﺎً ﲟﻔﺘﺎح اﻟّﺪار وﺗﺸﺒﱡﺜﺎً ·ﻟﻮﻃﻦ.

 /4اﻟﺒﺬل واﻟﺘﱠﻀﺤﻴﺔ :اﻟﱵ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور :اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﱠﺸﻬﺎدة واﻻﻋﺘﻘﺎل.
ِ
ت
ع اﳊﻴﺎة وﻇﺮوﻓﻬﺎ اﳌَﺸّﻜﻠﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﱡﺸﻌﺮاء ،ﻓﻜﺘﺒﻮا ﲢﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺳﺎر ْ
وﺧﻠﺼﺖ إﱃ ﺗﻨﱡﻮع اﶈﺎور اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ أدب اﻟﻌﻮدة ﺗﻨﱡﻮ َ
ُ
ﺟﻨﺒﺎً إﱃ ﺟﻨﺐ ﰲ أﳘﻴﱠﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﻴﱠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﱠﺔ واﳌﺴﻠﱠﺤﺔ اﻟﺜﱠﺎﺋﺮة.
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :أدب اﻟﻌﻮدة ،اﻟﻨﱠﻜﺒﺔ ،ﺷﻌﺮ اﻟﻌﻮدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ

_______________
*د .ﻣﺮﱘ ﳐﻠﺺ ﳛﲕ ﺑﺮزق

)(maryambarzak@gmail.com
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FİLİSTİN ŞİİRİNDE DÖNÜŞ EDEBİYATININ TEMATİK
TEZAHÜRLERi
Öz: Edebiyat, vakıanın farklı zeminler üzerinde yansımasıdır. Vakıada
ortaya çıkan her gelişme edebiyatta tecelli etmektedir. Zira edebiyatçılar,
vakıadan ilk etkilenenler olup bu etki edebiyatlarında şiir ve nesir olarak ortaya
çıkmaktadır. Çünkü Filistin davası içerdiği olaylarıyla Araplar ve İslam
dünyasıyla alakalı meselelerde merkezi bir önem teşkil etmektedir. Bu konuda
en önemli rolü aydın tabaka üstlenmiştir. Bu sebepledir ki bu durumun siyasi ve
silahlı mücadeleye nazaran önemini kaybetmeyen bir kültürel savaş olarak
nitelendirilmesi mümkündür.
Dönüş edebiyatı büyük felakete (en-nekbe) ve bunu takip eden
diasporaya zorunlu göçe bir tepki olarak doğmuş; davanın gidişatına ve geriye
dönüş hakkına ışık tutan, iskan ile alakalı hiçbir siyasi çözüme razı olmayan
özgün taraflarıyla öne çıkmıştır.
Bu sunum, büyük felaketten (en-nekbe) sonra bu edebiyatın Filistinli
şairler tarafından oluşturulan şiirsel yönü üzerinde durmaktadır. Ayrıca Filistin
dönüş edebiyatının öne çıkan konularına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu
konular başlıca dört çerçevede yoğunlaşmaktadır:
1) Geriye dönüş hakkı: Filistin kasidelerinde açık bir şekilde varış, Nekbe
olaylarının hatıralarıyla ve tutkulu bir mukavemetle zikredilir.
2) Vatanın özellikleri: Elem ve umutlar arasında vatan resmi tüm renkleriyle
görünür, vatanın vasıfları yaratıcıdan izler taşıyan özellikleri ve eşsiz
manzarasıyla açığa çıkar.
3) Özlem ve hasret: Dönüş yolundaki bu coşkulu duygular gizlenmez.
Topraklarından sürgün edilen ve geçen senelerin ancak aşkını, yurduna
bağlılığını ve vatanperverliğini arttırdığı bir halkın hikayesini anlatan bir çok
kaside vardır.
4) Adanmak ve fedakarlık: 3 alanda ortaya çıkar: Direniş, şehadet ve esaret.
Dönüş edebiyatının ele aldığı ana başlıkların çeşitliliği, hayatın ve
şairlerin tecrübe ettiği zor şartların çeşitliliğinden gelmektedir. Zira bu şairler,
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siyasi ve silahlı direnişle beraber seyreden edebi direnişi farklı başlıklar altında
yazıya dökmüşlerdir.
Anahtar Kelimeler: Dönüş Edebiyatı, Nekbe(Büyük Felaket), Filistin
Dönüş Şiiri

ﻣﻘﺪﻣﺔ:

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﱡﺪ ُﳑﺜﻼً ﻟﻠﻌُﻤﻖ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸ ِّﻜﻞ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً وﻟﻠﻬﻮﻳﺔ
ُ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﱠﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ،وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ أْن ﻳﺼﻮر واﻗﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻜﺎن أن اﲣﺬ
"أدب اﻟﻌﻮدة" ﻣﻜﺎˆً رﺋﻴﺴﺎً ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ·ﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ
اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻨﺬ ﺣﺪوث ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎم 1948م واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ واﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ ﲢﺖ وﻃﺄة اﻟﻮﺣﺸﻴﱠﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ.
وﻟﻌﱠﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﲜﺮاﺣﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛـ)اﻟﺸﺘﺎت ،اﻟﻐﺮﺑﺔ ،اﻟﻨﻔﻲ ،اﻟﻼﺟﺌﲔ( ﰒﱠ ﻛﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﻮدة
وæﺳﻴﺲ "أدب اﻟﻌﻮدة" ،وﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻹﺷﺎرة إﱃ أﱠن اﻟﱠﺪﻻﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻔﻬﻮم أدب اﳌﻨﻔﻰ ﻗﺪ ﲢﱠﻮﻟﺖ إﱃ ﻣﻌﺎٍن ودﻻﻻ ٍ
ت
ْ
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أدب اﻟﻨﻔﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﲡﺮﺑﺔ ﳎﺎزﻳﺔ ﺗﺪﱡل ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ،ﻣﺒﺘﻌﺪاً ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم
اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ ،وﻫﻲ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ·ﳌﻨﻔﻰ واﳌﻌﺎˆة ،ﻓﻌُﻞ ﻣﻘﺎوﻣٍﺔ وﲢ ٍّﺪ ﳝﺎرﺳﻪ اﳌﻨﻔﱡﻲ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻮﻃﲔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
أﱠن وﺟﻮدﻩ ﰲ اﻟﺸﺘﺎت وﺟﻮٌد ﻣﺆﻗﺖ 1 .ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺮآة ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺣﻮﻟﻪ؛ ﻓﺈﱠن
ِ
ي ﻛ ﺎﺗ ٍ
ﺐ ﻳﺘﻨّﻜﺮ ﻟﻮاﻗﻌﻪ وﳌﺄﺳﺎة
أﱠ
ﺐ وأدﻳﺐ ﻳﻔّﻜﺮ ﰲ أْن ﻳﺘﻮﱠﺟﻪ ﺑﺸﻜٍﻞ ﻣﻨﻔﺼٍﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﺎﺗ ٌ
üﺳﺮﻩ2.

ﺷﻌﺒﻪ ،واﻻﻧﻐﻤﺎس ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺬات اﻟﻔﺮد وﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ
و·ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻷﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﺑﺮوز ﻫﺬا اﻷدب ﺑﻘﻮة ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﻓﺈﱠن ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﳌﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﱪ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﻖ ﻋﻮدة اﳌﻬّﺠﺮﻳﻦ ،وﺗﻌﺎﻇﻢ اﳋﻄﺮ ·ﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﲝﻖ اﻟﻌﻮدة ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ )أدب اﻟﻌﻮدة(
ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أدﺑﻴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺮوح ﻣﺒّﺸﺮة ·ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﻌﻮدة .ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ وﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﲟﺎ ﳝﺎرﺳﻪ ﻣﻦ

ﳒﻤﺔ ﺣﺒﻴﺐ ،ﻃﻘﻮس اﻟﻌﻮدة ودﻻﻻµﺎ ﰲ اﳌﺘﺨﻴﻞ اﻟﺴﺮدي ،ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ:

1

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=53.
اﻧﻈﺮ :ﺳﻠﻤﻰ اﳋﻀﺮاء اﳉﻴﻮﺳﻲ ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻌﺎﺻﺮ،ط) ،1ﺑﲑوت :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ،
1997م( ،ج ،1ص.32
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ﻓﻜﺮة اﻹﺣﻼل وﻃﻤﺲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻫﻮﻳّﺘﻪ وÃرﳜﻪ وﻧﺴﺒﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻣﺎ دﻓﻊ ·ﲡﺎﻩ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
3
ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳّﺔ وﻣﻼﻣﺢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻜﺎن أدب اﻟﻌﻮدة أﺑﺮز اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ت أدب اﻟﻌﻮدة اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﱠﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ
ﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﲡﻠﻴﱠﺎ ْ
وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟ ْ

ﻣﻼﻣﺢ أﺳﺎﺳﻴﺔ :ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ،وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮﻃﻦ وﺻﻮرﺗﻪ ،اﻟﺸﻮق واﳊﻨﲔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ،واﻟﺒﺬل واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺼﻮرﻫﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ
اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺸﻬﺎدة واﻻﻋﺘﻘﺎل.
أوﻻً :ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة:
ﻚ أﱠن ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻳﻌﱡﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ُﻛﺘﺐ ﰲ أدب اﻟﻌﻮدة ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﺄﺳﺎة وﺟﺮﳝﺔ اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺪار واﻟﻮﻃﻦ،
ﻻﺷ ﱠ
ذﻟﻚ أﱠن اﻟﻌﻮدة أﺣﺪ اﻟﺜﱠﻮاﺑﺖ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺷﱠﻜﻠﺖ ﺣﻀﻮراً ·رزاً ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪﻫﻢ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
 /1ﺗﻨﺎول اﻟﺸﻌﺮاء ﳌﻔﻬﻮم ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﺨﺼﻴﱠﺎً ﺑﻞ ﻛﺎن Zﺳﻢ آﻻف ﻣﻦ اﳌﻬﱠﺠﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺎﻗﺖ †ﻢ
ﳐﻴﻤﺎت اﻟﻠﺠﻮء:
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﳛﲕ ﺑﺮزق اﻟﺬي ﲡﺮع ﻣﺮارة اﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺪÁر ﻣﻨﺬ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺣﻀﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﳍﺎﺟﺲ اﻟﺪاﺋﻢ
·ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ·ﺳﻢ آﻻف اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "اﻟﻌﻮدة"ﺣﺎﳌﺎً وﻣﺘﺨﻴﻼً ﻫﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﳛ ﱡ
ﻂ ﻓﻴﻪ ﻛﱡﻞ اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ
رﺣﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻴﻘﻮل:
ِ
ِ
س اﻟﻘﻄَﺎْر
ﻋْﻨَﺪَﻣﺎ ﺗَـْﻠَﻬ ُ
ﺚ أَﻧْـَﻔﺎ ُ
ﺼﺎﻓَِﺮْة!
َوﺗَُﺪ ِّوى اﻟ ﱠ
وﻳ ِ
ﺼﻴُﺢ اﻟَﻌﺎﺋُِﺪوْن!!
ََ
ﺻْﻠﻨَﺎ
ﻗَْﺪ َو َ
ِ
َﻫِﺬِﻩ َﻏﱠﺰَة ﺗَـْﺒُﺪو ﻟْﻠﻌُﻴُﻮْن
ب اﻟﻠﱠْﻬَﻔﺔُ اﻟُﻜ ْ َﱪى
َوﺗَُﺪ ﱡ
ِ
ِ
ﺑَِﻘْﻠِﱯ ﻣْﻦ َﺟﺪﻳْﺪ!!
ﻓَﺄََˆ ِﻣْﻦ َﻫِﺬِﻩ اﻷَْر ِ
ض
اﻟﱠِﱵ ﺗَـْﺰُﻫﻮ اﻟُﻮُرود
اﻧﻈﺮ :ﺟﻬﺎد اﻟﺮﺟﱯ" ،ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان :أدب اﻟﻌﻮدة واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ..ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ أم أﺣﻼم ﺷﻌﺮﻳﺔ؟") ،إﺳﻄﻨﺒﻮل26-25 :
ﻓﱪاﻳﺮ2017 ،م(.
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ِﰲ ﺛَـَﺮاَﻫﺎ!!
ِِ
ض اﻟﱠِﱵ أَﻧَْﺴﻰ
َﻫﺬﻩ اﻷَْر ُ
َِÛﺎ ﻟَْﻔَﺢ اﻟﱠﺴُﻤﻮْم
واﳌﻨﺎِﰲ واﻟِﻘﻔﺎر4
َ ََ َ َ ْ
وﰲ ﻗﺼﻴﺪة "أﻣﺎم اﳌﻮت واﻟﻐﺮﺑﺔ" ﻧﺮاﻩ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻘﱪ ﰲ ﺣﻀﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻌﻴﺪاً ﰲ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ،وﻗﺪ ﻋﱠﱪ ﻋﻦ
ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻛﺜﲑاً ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻟﻴﻌﻤﻖ اﻻﻟﺘﺼﺎق واﶈﺒﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸرض اﻟﻄﺎﻫﺮة ،ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺗﱪز اﳌﻌﲎ ﲜﻼء وﺗﻜﺴﺒﻪ ﲨﺎﻟﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻷﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ Ûـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ رﰊ ﻓﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻣﺮﺣﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ Ûـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ
إذا ﻛﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ اﻷﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪار ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎءت ﻣﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱵ
وﺣـ ـ ـ ـ ـ ـﱴ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺮدى ﳛﻠـ ـ ـ ـ ـ ـﻮ ﻏـ ـ ـ ـ ـ ـﺪاة

ﻓﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ أروع اﻷÁم ﺗﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔﻮ ..ﺑﻈﻠﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ

اﻗﱰاÛـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ! 5

 /2اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة وﻧﻔﻲ اﻟﻮﻫﻢ ﻋﻨﻬﺎ:
أÒ :ﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﺮار واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﺼﲑة:

ﻛﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "أﻏﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﺋﺐ" واﻟﱵ ﳛﻤﻞ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﻣﻔﺮداÒﺎ وﻗﺎﻓﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﲑة ووﻗﻌﻬﺎ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﳛﻤﻼن ذﻟﻚ اﻟﻮﻋﺪ اﻷﻛﻴﺪ ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻜﻞ اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ،واﻟﺸﺎﻋﺮ üﺳﻠﻮﺑﻪ اﻷدﰊ اﳋﻄﺎﰊ اﳌﺆﻛﺪ ﳚﻌﻞ اﳌﻔﻬﻮم ﺣﺎﺿﺮاً ﰲ
اﻟﺬﻫﻦ ﺑﻘﻮة ،ﻓﻴﻘﻮل:
ﻻ ﺑﱠﺪ أن ﻳﻌﻮد
ﻳﻌﻮد ﻣﻦ ﻣﻀﻰ
ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﻐﻴﺎب
ﻻ ﺑﱠﺪ أْن ﻳﻌﻮد ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺴﻔﺮ
وﻳﻠﺘﻘﻲ اﻷﺣﺒﺎب
وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻐﻴﱠﺎب
وﻳﻘﻄﻒ اﻟﺜﻤﺮ6
ﳛﲕ ﳏﻤﺪ ﺑﺮزق ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ "اﻟﻜﻨﺎري اﻟﻼﺟﺊ ،ﲨﻊ وإﻋﺪاد :ﳐﻠﺺ ﺑﺮزق ،ط) ،1دﻣﺸﻖ :ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻟﻠﺸﻌﺮ2012 ،م( ،ج ،1ص.141
 5اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص.615
 6ﳏﻤﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ ،أﻏﺎﱐ اﳌﻌﻤﻮرة ،ط) ،1ﻋﻤﺎن :دار اﻷﻓﻖ1983 ،م( ،ص.59
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بÒ :ﺳﻠﻮب اﳊﻮار واﻟﺘﺴﺎؤل:
ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة "ﺳﻨﻌﻮد" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻠﻤﻰ اﻟﱵ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻮار واﻟﺘﺴﺎؤل ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ‰ﺟﺎﺑﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻ ﳎﺎل ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻴﺄس üﱠن اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻛﻠﻬﻢ إﱃ أرﺿﻬﻢ ودÁرﻫﻢ ﻋﺎﺋﺪون ،و·ﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻠﻤﺔ "ﻏﺪا" ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺚ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﺸﻌﻮر üن ﻳﻮم
اﻟﻌﻮدة ·ت ﻗﺮﻳﺒﺎً ﺟﺪاً ﺑﻞ أﻗﺮب ﳑﺎ ﻳﻈﻨﻮن ،ﻓﻴﻘﻮل:
ٍ
وﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮدة ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ اﻟﻐﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎب
وﻳﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺄﻟﲏ اﻟﺮﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎق أﻻ ﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎء
أﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ  ،ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨﻘﺒِّﻞ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱰب اﳌﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪى

وﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮق ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔﺎﻫﻨﺎ ﲪـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ اﻟﺮﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎب

ﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪاً ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨﻌﻮد واﻷﺟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎل ﺗﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻐﻲ

إﱃ وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ اﳋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻄﻰ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨﺪ اﻹÁب

ﻣـ ـ ـ ـ ـﻊ اﻟﻔﺠـ ـ ـ ـ ـﺮ اﻟﻀـ ـ ـ ـ ـﺤﻮك ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـﻰ اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـﺤﺎري

اﻟﻌﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎب7

ﻧﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒﺎح ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ

 /3رﻣﺰﻳﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻮدة ﰲ Üﻛﻴﺪ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة:
ﻣﺜﱠﻠﺖ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻮدة إﺷﺎرة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ وﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻷeﺎ أﺻﺒﺤﺖ
رﻣﺰاً وﻃﻨﻴﺎً وﻣﺼﻄﻠﺤﺎً ﻣﺮﻛﺰ ًÁﰲ ﻣﻜﻮˆت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﺸﻜﻠﺖ ﻣﺼﺪراً ﻣﻠﻬﻤﺎً ذا دﻻﻻت ﻣﻮﺣﻴﺔ ﻷﻏﻠﺐ اﳌﺒﺪﻋﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﻛﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﲢّﺪى اﶈﺘﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﲟﻔﺘﺎح اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺆﻛﺪاً أﻧﱠﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
روح اﳌﻘﺎوﻣﺔ وإرادة اﻟﻌﻮدة ،ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎول ﻗﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،ﻗﺎﺋﻼً:
ِ
ﱵ ﰲ ﻳﺪي
ﱂ ﻳَـَﺰْل ﻣﻔﺘﺎُح ﺑﻴ َ
ﻀُﻦ ذﻛﺮى ﺑﻠﺪي
ﱂ أَزْل أﺣ ُ
س –  Áﺟﻼُّد – ﻳﻮﻣﺎً
ﻣﺎ ﻋﺮﻓ ُ
ﺖ اﻟﻴﺄ َ
ﻫﺬﻩ آﻻﺗُﻚ اْﺷَﺤْﺬﻫﺎ...وﻫﺬا ﺟﻠﺪي
أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﺗُﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﺑـُْﺆ ﺑِِﻪ
أﻧﺖ ﻻ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﺘِﻞ ﻏﺪي8
َ
 /4ﺷﱠﻜﻞ ﺣﱡﻖ اﻟﻌﻮدة ﻋﻨﻮا©ً رﺋﻴﺴﺎً ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺣﻀﻮراً واﺿﺤﺎً ﻟﻠﻤﺮأة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم
ﺚ اﳊﻤﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎدت أن ﺗﺬوب ﰲ ﺑﻜﺎﺋﻴﺎت وÌس اﻟﺘﻬﺠﲑ:
اﻟﻌﻮدة اﳊﺘﻤﻴﺔ وﺑ ِّ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻓﺪوى ﻃﻮﻗﺎن اﻟﱵ ﺗﻘﻮل ﰲ ﻗﺼﻴﺪÒﺎ "ﻧﺪاء اﻷرض":
أﺗُﻐﺼﺐ أرﺿﻲ؟

ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺮﻣﻲ ،دﻳﻮان أﰊ ﺳﻠﻤﻰ ،ط) ،1ﺑﲑوت :دار اﻟﻌﻮدة1978 ،م( ،ص.172

7

ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،دﻳﻮان رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ )اﻟﺮÁض :اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ(.

8
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أﻳُﺴﻠﺐ ﺣﻘﻲ وأﺑﻘﻰ أˆ؟ ﺣﻠﻴﻒ اﻟﺘﺸﺮد أﺻﺒﺤﺖ ذﻟﺔ ﻋﺎري ﻫﻨﺎ
أأﺑﻘﻰ ﻫﻨﺎ ﻷﻣﻮت ﻏﺮﻳﺒﺎً üرض ﻏﺮﻳﺒﺔ
أأﺑﻘﻰ؟ وﻣﻦ ﻗﺎﳍﺎ؟ ﺳﺄﻋﻮد ﻷرﺿﻲ اﳊﺒﻴﺒﺔ
ﺳﺄeﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ
ﻓﻼ ﺑﱠﺪ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻮدﰐ 9

 /5اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮ¨ت اﳌﺆﳌﺔ ﰒ اﻟﻨﻬﺎ¨ت اﻟﱵ ﻻ ﲡﻌﻞ ﻟﻠﺤﺰن واﻟﻮﺟﻊ ﻃﺮﻳﻘﺎً ،وﺑﺮوز دور اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﻌﻮدة:
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺻﺎﻏﺘﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻣﺮﱘ اﻟﻌﻤﻮري ﳌﻔﻬﻮم ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﰲ ﺷﻌﺮﻫﺎ üﺳﻠﻮب ﺟﺪي ﳑﺘﻠٍﺊ ·ﻟﺼﻮر وﻣﺸﺤﻮٍن
ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮÁت اﳌﺆﳌﺔ ﰲ ﻗﺼﻴﺪÒﺎ ،ﻓﺘﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ:
ﺳﺘﻮن ﻋﺎﻣﺎً  Áﺑﲏ واﻟﺪار أﻃﻼل ﻫﻨﺎك ﺑﻼ أﻧﻴﺲ
ﻏﲑ وﻟﻮﻟﺔ اﻟﺮÁح
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن رﺣﻠﺖ ﻃﻴﻮف اﳌﺒﻌﺪﻳﻦ ﺑﻼ رواح
ﻻ ﳘﻬﻤﺎت أﰊ وﻻ ﺗﺴﺒﻴﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺒﺎح
ﻻ ﻛﺤﻞ أﻣﻲ،
ﻻ ﺻﺒﺎ Áﳚﺘﻤﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺪﻳﺮ
أرض ﺗﺘﻮق ﳌﻨﺠﻞ اﻷﺣﺒﺎب ﰲ ﻳﻮم اﳊﺼﺎد
وﻻ ﺣﺼﺎد ﺳﻮى اﳉﺮاح 10
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﱰك اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﳏﻤﻠﺔ ·ﳊﺰن واﻟﻮﺟﻊ وﻻ ﲡﻌﻞ ﻟﻼﺳﺘﻼم ﻃﺮﻳﻘﺎً؛ ﻷeﺎ ﺗﺪرك دورﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻬﻲ ﻗﺼﻴﺪÒﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻮاﺛﻖ ·ﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺪار واﳊﻖ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺘﻘﻮل:
ﺳﺘﻮن ﻋﺎﻣﺎً  Áاﺑﻨﱵ..
ﻧﺒﻘﻰ
وإن ﱂ ﺗﺒﻖ ﻣﻦ آﻣﺎﻟﻨﺎ
إﻻ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻘﺪﳝﺔ
واﻟﻘﻠﻮب اﳌﺆﻣﻨﺔ 11
 9ﻓﺪوى ﻃﻮﻗﺎن ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ط) ،1ﺑﲑوت :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺪراﺳﺎت1993 ،م( ،ص.120
 https://www.facebook.com/palfcul/ﻣﺮﱘ اﻟﻌﻤﻮري ،ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮدة،
 11اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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10

 /6اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺻﻴﺔ اﻷﺟﺪاد وأﱠن ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻫﻮ ﺣﻠٌﻢ ﺗﺘﻮارﺛﻪ اﻷﺟﻴﺎل ﺟﻴﻼً ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ:
ﻓﺄدب اﻟﻌﻮدة ﳝﺜّﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳍﻮﻳّﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﻋﻰ اﳌﻬﺠﺮون أﱠن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﻠﻢ ﺗﺘﻮارﺛﻪ اﻷﺟﻴﺎل ﺟﻴﻼً
ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ،وأﱠن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﺮس ﻫﺬا اﳊﻠﻢ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﲢﻘﻖ اﻟﻌﻮدة اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ،ﻧﻠﻤﺢ ﻫﺬﻩ
اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ Ûﺎﺋﻲ ﺷﺮاب ﺑﻘﻮﻟﻪ:
وأﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻣﺎزاﻟﻮا ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﻷﻓﻖ
ﻳﺴﺄﻟﻮن ﺳﺆاﻟﻨﺎ
ﻣﱴ ﻧﺪﻳﺮ اﳌﻔﺘﺎح ﰲ ﻗﻔﻞ دارˆ
وأﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻳﺮون ﺟﺪارﻛﻢ
ﻟﻌﺒﺔ ﳍﻢ
وﻳﻀﺤﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﺒﺎﺋﻜﻢ
ﻓﻈﻠﻬﻢ ﻳﺘﻤﺪد
وﻻ ﻇﻞ ﻟﻜﻢ12
ﱠ
أﱠﻣﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ اﻟﻌﻒ أﻳﻀﺎً ﻓﻴﺬّﻛِﺮ ﺑﻮﺻﻴﺔ اﻷﺟﺪاد ﻟﻸﺑﻨﺎء واﻷﺣﻔﺎد ،ﻓﻬﻲ أﲦﻦ اﻟﻮﺻﺎ Áوﺑﻪ ﳛﻔﻈﻮن اﳊﻘﻮق ﻣﻦ
اﻟﻀﻴﺎع ،وﻫﻲ اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ﳌﻦ أراد ﺳﺒﻴﻼً واﺿﺤﺎً ،وﻗﺪ وﻋﻰ اﳉﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﺎﺣﺘﻔﻆ ·ﻟﻮﺻﻴﺔ وأورﺛﻬﺎ ﺟﻴﻼً ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ،
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺳﺘﻮن ﻋﺎﻣﺎً واﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ
ﻓﻮق ﺻﺪر اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﻗﻼدة ﻗﺪﺳﻴﺔ
æﰉ اﻟﻔﻨﺎء
واﳉﺪ ﻳﺮﻓﻊ ﻛﻔﻪ ﻣﺘﻀﺮﻋﺎً ﳓﻮ اﻟﺴﻤﺎء
ﺖ ﻟﻠﺮﺟﻮع أﺿﺎﻟﻌﻲ
Áرب ﺣﻨﱠ ْ
واﻟﺮوح Ãﻗﺖ ﻟﻠﻘﺎء
ﻫﺬي وﺻﻴﺔ ﺟﺪˆ
ﺳﻨﻌﻮد  Áوﻟﺪي ﻷرض اﻷﻧﺒﻴﺎء
وذا وﻋﺪ اﻟﺴﻤﺎء13
Ûﺎﺋﻲ راﻏﺐ ﺷﺮاب ،ﻇﻠﻨﺎ ﻳﺘﻤﺪد ..ﻻ ﻇﻞ ﻟﻜﻢ ،ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ:

12

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1180215
 13ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ اﻟﻌﻒ ،ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮدة/https://www.facebook.com/palfcul ،
189

×ﻧﻴﺎً :ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﻃﻦ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ:

إﱠن اﻟﻮﻃﻦ ﻫﻮ اﻟﺼﻮرة اﻷﲰﻰ ﻟﻜِّﻞ ﺷﺎﻋٍﺮ ﻋﺎش ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﳏﻨﺔ وﻃﻨﻪ وﻓﺠﻊ ﺑﻪ ،ﻓﻐﺪا ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﻘﻞ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﰲ
اﻟﺬﻫﻦ ﺑﻜِّﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو ﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎÒﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺐ واﻷﱂ واﻟﺸﻮق
واﻟﻐﻀﺐ واﻟﺼﻤﻮد ،ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺪﱡل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ أﻧﱠﻪ ﻻ ﺷﻲء ﳝﺎﺛﻞ اﻟﻮﻃﻦ ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻋﱠﱪوا ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻋﺎﺷﻮﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻻ ﺣﻠﻤﺎً ﺑﻠﻐﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ واﺿﺤﺔ.
وﰲ دﻻﻟﺔ ﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ اﳊﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲰﲑ ﻋﻄﻴﺔ" :ﺟﺎءت ﻣﻔﺮدة اﻟﻮﻃﻦ ﻟﺘﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮارة اﻻﻧﻜﺴﺎر ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﶈﻄﺎت اﻟﱵ ذاﻗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ إﻻ أﱠن ذﻟﻚ ﱂ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ·ﻷﻣﻞ
واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪي ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺮاﻩ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ".14
 /1ﺻﻮرة ﳑﺰوﺟﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻵﻻم واﻵﻣﺎل اﻟﱵ ﲡﻴﺶ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻌﺮاء ،ﻓﻬﻮ ﳛﻤﻞ ﺻﻮرة ﺗﻠﻚ اﳌﺄﺳﺎة اﻟﱵ ﻓُﺠﻊ
ﺐ واﻟﺘﻤﺴﻚ Zﻷرض رﻏﻢ اﻟﺘﻬﺠﲑ واﻹﺑﻌﺎد:
†ﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﳝﺘﻠﺊ Zﳊ ِّ

ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﱠﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﲔ ﺑﺴﻴﺴﻮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "اﻟﻘﺼﻴﺪة" ﺑﻘﻮﻟﻪ:
اﻵن ﻧﻌﺮف أﱠن ﺷﺒﺎﻛﺎً ﺻﻐﲑاً
ﻣﻦ ﺗﺮاب اﻷرض
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﻟﻮﺟﻬﻚ وﺣﺪﻩ
ﺳﺘﻄﱡﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
اﻵن ﺗﻌﺮف أﱠن ﻣﻨﺸﻮراً
ﲝﺠﻢ اﻟﻜﻒ
ﻣﻜﺘﻮ·ً ﺑﺮﻣﺶ اﻟﻌﲔ ﰲ ˆﺑﻠﺲ
أﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﺪﻫﻢ ﻣﻄﱠﺮزة
üﺳﻼك اﻟﺬﻫﺐ 15
 /2ﺻﻮرة اﶈﺒﻮب واﳌﻌﺸﻮق ﺗﺼﺎغ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺜﻨﺎء وﻋﺒﺎرات اﻟﺜﻨﺎء واﳌﺪح واﻟﻐﺰل:

ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة "ﻣﻴﻌﺎدˆ ﺟﺒﻞ اﳌﻜﱪ ﰲ ﻏﺪ" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﳛﲕ ﺑﺮزق واﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﱠﺎÒﺎ ﺻﺪق اﻟﻜﻠﻤﺎت وæﱡﺟﺞ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
ٍ
ﺐ ﻛﺒﲑ ،ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺑﲔ ﺛﻨﺎ Áاﻟﻨﺺ ،وﻳﻐﺪو اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﺣ ّ
وإذا رﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮت ﻓﺄﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ ﻓﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮي اﻟﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺣﻲ
وﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ وأﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ إذا ﻛﺘﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ ﻗﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﺪﰐ
ﲰﲑ ﳏﻤﻮد ﻋﻄﻴﺔ ،دﻳﻮان اﻟﻌﻮدة ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﳐﺘﺎرة ،ط) ،2دﻣﺸﻖ :ﲡﻤﻊ اﻟﻌﻮدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ واﺟﺐ2009 ،م( ،ص.49

14

ﻣﻌﲔ ﺑﺴﻴﺴﻮ ،اﻟﻘﺘﻠﻰ واﳌﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﺴﻜﺎرى) ،ﺑﲑوت :دار اﻟﻌﻮدة1970 ،م( ،ص.69-68
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ﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﳊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺐ اﻟﻜﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲑ وﳍﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
Áﻗ ﱠ

اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ اﳌﺜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲑ وﺑﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤﱵ وﺟﺮاﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ

أ ﱠﱏ ارﲢﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ ﺗﻈـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱡﻞ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱪ ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاﳓﻲ

ﺑﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔﻮﺣﻚ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤﺎء ..واﻷدواح

وﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ اﳉﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎل وﻓﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪو ﻃﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮﻟﱵ

وﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮى ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒﺎي وذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮÁت ﻛﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺣﻲ

وﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ اﳋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد وأﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ ﰲ ُﺣﻠَ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱡﺪﺟﻰ

ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاح 16

أˆ ﻣﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮط أﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًﻰ وﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮط

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷدﻳﺐ ووﻃﻨﻪ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ؛ ﺣﻴﺚ إﱠن اﻷدب ﻫﻮ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻴﺎﺿﺔ اﳌﺘﺄﺟﺠﺔ ﲝﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻷﻣﺔ ،وﰲ
ِ
ﺐ واﻟﻌﺸﻖ ﻟﻸرض اﳌﺒﺎرﻛﺔ ،ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ:
ﻗﺼﻴﺪة أﺧﺮى ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﳛﲕ ﺑﺮزق ﺑﻌﻨﻮان "دﻣﺎء اﳌﻴﻼد" اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺾ ﺑﺬﻟﻚ اﳊ ّ
وﰲ اﻟﻌﺸﻖ ﻳﻌﺬب ﻣﻌﲎ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮدى
ﻓﻠﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻄﲔ  Áﻗﺒﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻌﺎﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘﲔ
أﺣﺒﱡـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ ﻻ أﻧﺜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاك

وأﻣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ﻳﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻖ ﻓﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ اﻟﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪا!

وإﱐ ﺗﺒﺘﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱴ ﺣﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒﺖ

ر·ك ..ﻓﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﰐ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱵ ﺗﻔﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪى

ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺈْن ﻛﱠﻤﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮك ..وإن أﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠﻤﻮك

وﺗﻠﱡ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا اﳉﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲔ ﻟﻨﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪى!

ﻓﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ أﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠﻤﻮا ﻗﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱯ اﳌﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘﻬﺎم

ﳜﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪا!17

وﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ أرﻏﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا اﻟﺜﱠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺄر أن

 /3ﺻﻮرة وﺟﺪاﻧﻴﺔ ﲢﻤﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﳍﺪوء اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ ﺟﻨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻦ:

وﻗﺪ ﻻﻣﺴﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻣﺮﱘ اﻟﻌﻤﻮري اﻟﻘﻠﺐ üﺑﻴﺎÒﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﳊﺪﻳﺚ وﺑﻘﺼﺮ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻊ
ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﻌﲎ واﻣﺘﻼﺋﻪ ·ﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻟﺘﻮﺻﻞ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﻮﻃﻦ وﻋﻤﺪت ﰲ إﻳﺼﺎل ﺑﻮﺣﻬﺎ اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻟﻮﻃﻨﻬﺎ إﱃ ﺗﻜﺮار
اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﲑة ·ﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﲨﺎﻻً ووﻗﻌﺎً ﺧﺎﺻﺎً ،ﺻﻮرة ﻣﻐﻠﱠﻔﺔ ·ﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﳍﺪوء ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل:
ﺣﻨﺎﻧﻴﻚ،
ﻗﺪ أﻧﻜﺮﺗﲏ اﳉﻮاري
وﻣﺎ ﻋﺎد ﱄ ﰲ اﳌﺮاﰲ ﳑّﺮ
وﻟﻜْﻦ
إذا ﻃﱠﻮﺣﺘﲏ اﻟﻌﻮاﺻﻒ
أﳌﺢ رﲰﻚ وﺳﻂ اﳋﻄﺮ
ﻳﻬﺪﻫﺪ روﺣﻲ
 16ﳛﲕ ﳏﻤﺪ ﺑﺮزق ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ "اﻟﻜﻨﺎري اﻟﻼﺟﺊ ،ج ، 1ص.41
17

اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.105
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ﻓﻴﻨﺰاح ﻏﻴﻤﻲ
وﻳﻨﻘﺬﱐ ﲜﻤﻴﻞ اﻟﺴﻮر
ﻓﺘﺎ@
ﱂ أﺳُﻞ،
واﺳﺄل ﳏﺎرك
ﻣﺎذا ﺳﺮرت ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺴﻔﺮ 18
ََْ ُ

 /4ﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ ﺻﻮرة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﲝﺴﺮة اﻟﻔﺮاق واﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﺬﻛﺮ¨ت ،وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻮرة ﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﲔ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ دون
اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻮﻃﻦ ﺑﺪﻳﻞ:
ﻓﺎﻟﺬﻛﺮÁت ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ وﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﺬاﻛﺮÒﻢ ﻣﻦ ﺻﻮر ﻓﻜﺎﻧﺖ داﺋﻤﺔ اﳊﻀﻮر ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪﻫﻢ ،ﻣﺎ ﻧﻠﻤﺤﻪ
ﺟﻠﻴﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﻤﻮد اﻟﻐﺮ·وي:
ﺑﲔ ﻛﱠﻔﻴﻚ وﺷﻘﺸﻘﺔ اﻟﺼﻐﺎر
Ãرٌك ﺗﻌﱯ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧﻮن ˆر
آﻩ ،ﻣﺎ أﺣﻼك ﰲ ﻗﻤﺮ اﳌﺼﺎﻃﺐ
ﺑﲔ ﻗﻬﻮﺗﻚ وأﺣﺪاق اﻟﻜﻮاﻛﺐ
Ãرٌك ﺛﻮﰊ
وأوﺟﺎع اﻟﻨﻬﺎر
ﻫﺎك ﺗﺬﻛﺎراً وﻣﻬﺮاً
ﻫﺎك ﺳﻴﻔﻲ 19
وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﲔ ﻟﺪرﺟﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﻨﻔﻰ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﻮﻃﻦ ﺑﺪﻳﻞ ،ﻳﻘﻮل
اﻟﺸﺎﻋﺮ إÁد ﺣﻴﺎﺗﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﻃﻴﻒ اﳌﺨﻴﻢ" ﻳﺼﻒ ﻣﺎ آل إﻟﻴﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﰲ اﳌﻨﻔﻰ:
وأˆ ﺑﻌﻴٌﺪ
ﺑﺸﻮارِع اﳌﻨﻔﻰ اﻟﻐﺮﻳ ِ
ﺐ ﻣﺒﻌﺜُﺮ
ﻟﻜﻨّﲏ ﰲ ﻏﻔَﻮﰐ
ِ
ﻚ ﻳُﺰﻫُﺮ
ُﺣﻠُﻤﻲ ﻫﻨﺎﻟ َ
 18ﻣﺮﱘ اﻟﻌﻤﻮري ،ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮدة/https://www.facebook.com/palfcul ،
 19ﳏﻤﻮد اﻟﻐﺮ·وي ،رﻓﻴﻖ اﻟﺴﺎﳌﻲ ﻳﺴﻘﻲ ﻏﺎﺑﺔ اﻟﱪﺗﻘﺎل ،ط ) ،1ﻏﺰة :اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ2000 ،م( ،ص.14-13
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وﻳُﺜﲑُ ﰲ َﺟﺴﺪي اﳊﻴﺎَة
ﻓﺄﺳﺄُل
ب ﻋﻦ اﻟﺪِّÁر
ﻃﺎَل اﻟﻐﻴﺎ ُ
ﻣﱴ ﻧﻌﻮْد!!
ِﲞﺼﻴ ِ
ﺐ ﺗُﺮﺑَﺘِﻬﺎ ﻣﱴ
ﲢﻈﻰ اﻟﻌﻴﻮن ﺑﻨﻈﺮٍة وﺗﻜﺤﻞ!!؟20
ُ
َُ َ َ ﱡ
 /5ﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ وﺗﺬﻛﺮ أﲰﺎء ﻣﺪﻧﻪ ﺻﻮرة ﺗﺸﻔﻲ ﻣﻦ ﻛِّﻞ وﺟﻊ:

ﲤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﺻﱠﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ارﺗﺒﺎط اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ·ﻷرض وذﻛﺮ اﺳﻢ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ اﻟﱵ ﻳُﺸﻘﻴﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻨﻬﺎ،
وﻟﻘﺪ أﺑﺪع ﰲ وﺻﻒ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺎﺛﻼً ﰲ ﳐﻴﻠﺘﻪ أ ﱠﱏ ذﻫﺐ وارﲢﻞ ،ﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﺣﻴﻔﺎ:
إﻳﻪ ﺣﻴﻔﺎ ﻣﺎ أُﻻﻗﻲ
ﻏﺮﺑﺔ ﺗﺴﺤﻖ روﺣﻲ وﻇﻼﻻً ﻻ ﺗﻐﻴﺐ
أﻳﻨﻤﺎ ﺳﺮت اﺣﺘﻮاﱐ وﺟﻬﻚ اﻟﻔﺮد
اﳊﺒﻴﺐ
وﺟﻪ ﻣﻴﻨﺎﺋﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻛﺎﻟﺜﱡﺮﱠ Áﰲ اﳌﻐﻴﺐ
ﺻﺨﺮة "اﳋﻀﺮ" ﺗﺪاوي ﻛﱠﻞ ﻣﻮﺟﻮع
ﻛﺌﻴﺐ21
ت ﻓﻴﻬﺎ ﲰﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر واﻟﻮﻗﻮف ﺧﻠﻒ اﳊﺪود اﳌﻐﻠﻘﺔ:
 /6ﺻﻮرة ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺗﺒﱠﺪ ْ
ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت واﺿﺤﺔ ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮاء ﻛﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﺎﱂ ﺟﱪان اﻟﺬي ﺻﻮر اﻧﺘﻈﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود وﳍﻔﺘﻪ ﻟﻴﻮم ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎرﻩ؛
إذ ﻳﻘﻮل:
ﻻﺟﺊ
ﺗﻌﱪ اﻟﺸﻤﺲ اﳊﺪود
دون أن ﻳﻄﻠﻖ ﰲ ﺟﺒﻬﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎر اﳉﻨﻮد
وﻳﻐﲏ ﺑﻠﺒﻞ اﻟﺪوح ﺿﺤﻰ ﰲ ﻃﻮﻟﻜﺮم
دون أن ﻳﻄﻠﻖ ﰲ ﺟﺒﻬﺘﻪ اﻟﻨﺎر اﳉﻨﻮد

 20إÁد ﻋﺎﻃﻒ ﺣﻴﺎﺗﻠﺔ ،ﻗﺼﻴﺪة ﻃﻴﻒ اﳌﺨﻴﻢ ،ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐhttps://www.diwandb.com/poem/ :
ﻓﺘﺤﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،دﻳﻮان ﻧﺸﻴﺞ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر) ،اﻟﻨﺎﺻﺮة :دار اﻵداب1989 ،م( ،ص.21-20

21
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وأˆ إﻧﺴﺎﻧﻚ اﻟﻼﺟﺊ  Áأرﺿﻲ
ﺑﲔ ﻋﻴﲏ وآﻓﺎﻗﻚ أﺳﻮار اﳊﺪود
وﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ اﳊﺪود ﻧﻈﺮة اﻧﺘﻈﺎر ﲢﻤﻞ اﳊﺐ؛ ﻟﻜﱠﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻔﻴﺾ ·ﳊﺰن ﺑﻞ اﻟﺒﻜﺎء
ﻣﺘﺴﺎﺋﻼً ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﳛﻈﻰ ﺑﻴﻮم ﻋﻮدة ﻟﻠﻮﻃﻦ؟!
أﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﻊ أﺣﻼﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ اﻟﺒﺎﻛﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
وﻗﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ وراء اﳊـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪود
وأﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪب رﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ اﳉ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪود

أﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺋﻞ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮدة 1ﻧﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ

ﺖ وﺣﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪاً ﻫﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎك
وﻗﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

وﺑﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ وﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲔ دÁري ﺧﻄ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ

ﻓﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ وﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ أراك

ﲢـ ـ ـ ـ ـ ـﺮر ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ واﻏـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ ﺑﻐـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ

إﱠن اﻟﻮﻗﻮف واﻻﻧﺘﻈﺎر وراء اﳊﺪود ﻳﻮﻟﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﻮر ·ﻷﺳﺮ واﻟﻘﻀﺒﺎن ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻣﺴﺠﻮن ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﰲ اﳌﻨﻔﻰ ﻳﺘﻤﲎ أن
ﻟﻮ ﻳﺸﺎرﻛﻮا أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ ﺻﻤﻮدﻫﻢ وﺛﺒﺎÒﻢ ﻓﻴﺘﻨﻬﺪون ﲝﺴﺮة وﻟﻮﻋﺔ ،وﻳﺴﺘﺸﻌﺮون اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﳍﻢ ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة
"ﻟﻦ أﺑﻜﻲ" ﻟﻔﺪوى ﻃﻮﻗﺎن ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ:
أﺣﺒﱠﺎﺋﻲ

ﺖ ﻋﻦ اﳉﻔﻮن ﺿﺒﺎﺑﺔ اﻟﱠﺪﻣﻊ اﻟﱠﺮﻣﺎدﻳﺔ
ﻣﺴﺤ ُ
ﲏ ﻧﻮر اﳊﺐ واﻹﳝﺎن
ﻷﻟﻘﺎﻛﻢ وﰲ ﻋﻴ ﱠ
ﺑﻜﻢ ·ﻷرض ·ﻹﻧﺴﺎن

ﻓﻮاﺧﺠﻠﻲ ﻟﻮ أﱐ ﺟﺌﺖ أﻟﻘﺎﻛﻢ
وﺟﻔﲏ راﻋﺶ ﳐﺬول
وﻫﺎ أˆ  Áأﺣﺒﺎﺋﻲ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﻜﻢ
ﻷﻗﺒﺲ ﻣﻨﻜﻢ ﲨﺮة
ﻵﺧﺬ  Áﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺪﺟﻰ
ﻣﻦ زﻳﺘﻜﻢ ﻗﻄﺮة
ﳌﺼﺒﺎﺣﻲ 22

 22ﻓﺪوى ﻃﻮﻗﺎن ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ص.396-395
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 /7ﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻨﺰﻓﻪ وﺿﻴﺎﻋﻪ ﻫﻲ اﻷﻗﺴﻰ واﻷﺻﻌﺐ ﻟﻜِّﻞ ﻻﺟﺊ وﻣﻬﺠﺮ:
"ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻼك ﰲ اﻷﻓﻮاﻩ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر ·ﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ أرض وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻟﻐﺔ وﻋﺎدات ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎدﻻً
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ﻟﻠﺬات واﻟﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻐﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن ﻗﺼﻴﺪة ﻣﺮﻫﻔﺔ" 23،اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﻔﺪي ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ
"اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﻜﱪى" ﻳﺼﻒ اﻟﻮﻃﻦ اﳌﻤﺰق وﻳﺼﻒ ﻣﻌﻪ ﺣﺎل ﻗﻠﺒﻪ وﻫﻮ ﻳﺮاﻩ Ûﺬﻩ اﳊﺎل اﳌﺮ ﻓﻴﻘﻮل:
وﲡـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮدي ﻟﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮزء ﻓﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮ ﻋﺘﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ
وﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٌﻦ ﻳﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﻊ ﻓﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻗﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮب ﺗﻔﻄـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮي
وﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٌﻦ ﲤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺰق ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻃﻨﻮﻩ وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮدوا

ﻓﺒﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِّﻞ أرض ˆزح وﻃﺮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ

وﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٌﻦ ﻳﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﻊ وأﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻋﺒﺜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ Ûـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ

أﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪي اﻟﺒﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎة ﻓﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎث ﻓﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﺪ

Áﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـﻬﺪت رﺣ ـ ـ ـ ـ ـﻴﻠﻬﻢ ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻮم اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـﻮى

وﲨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮﻋﻬﻢ إﺛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ اﳉﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮع ﲤﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ

ﻧﺰﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا وﺧﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎزﻋﲔ دÁرﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ

وﺗﻠﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ 24

وﳍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ ﻫﻨﺎﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ ﻣﻄـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮف

 /8ﺻﻮرة ﻟﻠﺨﺎﺋﻨﲔ واﳌﻔﺮﻃﲔ اﻟﺬﻳﻦ Zﻋﻮا اﻷرض واﻟﻮﻃﻦ دوﳕﺎ ﺣﻖ:

ﻛﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﻤﻮد اﻷﻓﻐﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ اﳋﻄﺎب ﺑﺴﺨﻂ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﲢِّﻤﻞ اﻟﻮزر
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ﺿﻴﺎع اﻟﻮﻃﻦ وﺑﻘﺎء آﻻف اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣﺴﺮÒﻢ ،ﻗﺎﺋﻼً:
ﻧﻘﻤـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﷲ ،ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﻌﻚ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮﻃﲏ Á ،ﺟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻧﻴﺎ ،أﻻ
وﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ ،ﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ ﻋﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔﺖ رÁح

اﻟﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪر ﻓﺎﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤﺪ Áوﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ

وﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ ،ﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن اﻟﺰﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن،

وﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن أذˆب اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺰﻣﻦ

وﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ ،ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺆادي ،ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ ﺑﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ

ﱠﳑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﺗﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱠﺰى ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاح

ﻟﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﻟﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲑك ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜﺎ

اﻟﻨﻄـ ـ ـ ـ ـ ـﺎح25

ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﻏـ ـ ـ ـ ـ ـﺪر أﻛﺒـ ـ ـ ـ ـ ـﺎش

 23ﺣﺴﲔ ﲨﻌﺔ ،ﻣﻼﻣﺢ ﰲ اﻷدب اﳌﻘﺎوم ،ص.43
24
ﲰﲑ ﳏﻤﻮد ﻋﻄﻴﺔ ،دﻳﻮان اﻟﻌﻮدة ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﳐﺘﺎرة ،ص.128
 25ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ ،دﻳﻮان اﻷﻓﻐﺎﱐ) ،ﻋﻤﺎن :ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ1983 ،م( ص.29
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×ﻟﺜﺎً :اﻟﺸﻮق واﳊﻨﲔ ﻟﻠﻮﻃﻦ

ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻛﱡﻞ اﻟﺸﻮق واﳊﻨﲔ ،وﻟﻪ Òﻴﻢ اﻟﺮوح وﲢﻠِّﻖ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻜﻨﻨﺎ ﰲ ﻛِّﻞ اﳌﻨﺎﰲ ،ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺮوح واﳉﺴﺪ وﻣﻨﺒﻊ اﳋﲑ واﻟﻌﻄﺎء
ي ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ ،ﻣﺮﱡد
وﻣﻮﻃﻦ اﳊﺐ واﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻷرض ﰲ ﺷﻌﺮ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﳌﻘﺎوم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أ ِّ
ذﻟﻚ أﱠن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ وﻣﻼﻣﺢ اﻷرض؛ ﻓﺎﻷرض ﻫﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ،
ﺐ واﻟﻌﺸﻖ.
واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻫﻮ اﻷرض ،وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﱡﻞ اﳊ ﱡ
إﱠن ﻫﺬا اﳊﻨﲔ واﻟﺸﻮق ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻫﻮ ﺣﻨﲔ ﺧﺎص ﳛﻤﻞ ﺑﲔ ﺛﻨﺎÁﻩ ﻗﻀﻴﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﺧﲑ

ﻣﻮﺳﻰ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ أدب اﻟﻌﻮدة وأدب اﳌﻬﺠﺮ؛ ﺣﻴﺚ اﺷﱰاﻛﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻮق واﳊﻨﲔ؛ ﻟﻜﱠﻦ اﳊﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻨﲔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ أدب ﻓﻴﻘﻮل" :ﺑﲔ أدب اﳌﻬﺠﺮ وأدب اﻟﻌﻮدة إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ
اﻷدﺑﲔ؛ ﺑﻴﺪ أﱠن أدب اﻟﻌﻮدة ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺠﺮة اﺿﻄﺮاﻳﺔ وﻛﺎن ﻣﻔﻌﻤﺎً ﲟﺸﺎﻋﺮ اﳊﻨﲔ اﻹﳚﺎﰊ وﻛﺎن أد·ً ﳛﻤﻞ ﻗﻀﻴﺔ ورﺳﺎﻟﺔ

ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن أدب اﳌﻬﺠﺮ أد·ً ﻣﻔﻌﻤﺎً ﲝﻨﲔ ·ﺋﺲ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ ·ﻟﻌﻮدة ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲝﺘﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن
ﻳﻜﻮن أدب اﻟﻌﻮدة ﻫﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻻ أدب اﳌﻬﺠﺮ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ"26.
ً
 /1ﻋﺎﻃﻔﺔ وﺷﻮق وﺣﻨﲔ ﺻﺎدق ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻣﺘﻼﺣﻢ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﳑﺘﺰج ﺑﺼﻮرﻫﺎ:
ِ
ﺲ وﺻﺪق اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ وæﱡﺟِﺞ اﳌﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﰲ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳛﲕ ﺑﺮزق ﲤﻴﺰت ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﺑﺮﻫﺎﻓﺔ اﳊ ّ
اﻟﺬاﻛﺮة ،ﻛﻘﺼﻴﺪﺗﻪ "ﺣﻨﲔ" اﻟﱵ ﲪﻠﺖ ﰲ ﻋﻨﻮاeﺎ ﺗﺼﺮﳛﺎً ·ﻟﺸﻮق اﻟﺪﻓﲔ ﻟﻸرض اﻟﱵ ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ وﺗﻠﺘﺤﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ُﻣﺘﻨﻔﺴﺎً ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ،ﻗﺎﺋﻼً:
ِ
ﺖ اﻟﻮﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد ﺟﻬﻨﱠﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ
ﺐ ﻣﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ ﰲ اﳊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮادث ﻛﻠﱠﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ
ذُﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـَﺮ اﳊﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺧﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
 Áﻗﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ﺖ ﲣﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ ﰲ اﻷﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻟﻊ ﻻﻫﺜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً
ﻓﻤﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ َ

ﻣﺘﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻣﺎً ﺗﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜﻮ ﻣﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺑﻚ ﻟﻠ ﱠﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤﺎ

ت
وﻳﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎد ﻳﻘﺘﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ اﳊﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲔ إذا َﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَﺪ ْ
ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺄˆ اﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ أرض ·ﻟﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪﺛﺮت

ﻗُْﻤِﺮﻳﱠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔٌ ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮق اﻟﻐﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮن æﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ

وﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪت ﻷﻃﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎف اﳋﻤﺎﺋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﻣﻮﲰـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ

أرض ﳝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﺲ اﻟﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲔ ﰲ أدواﺣﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ

وﻳﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺧﺮ اﻟﺰﻳﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮن أﱠن ﳍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ

اﻧﺘﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ27

ﻻ ﻳﻔﺘﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳُﺬّﻛِﺮ ﲝﻨﻴﻨﻪ ﻟﻠﻮﻃﻦ وﺷﻮﻗﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻼً ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﺎل اﻟﺸﺘﺎت اﳌّﺮ ،وﻳﻐﻠﻒ اﻷﺑﻴﺎت ﺟﻮ اﳊﺰن واﻷﺳﻰ
ﺚ ·ﻷﻣﻞ زادﻩ ﰲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ،ﻓﻴﻘﻮل:
ﻟﻠﺤﺎل اﻟﺬي آل إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﻣﻬﺠﺮﻩ؛ ﻟﻜﻨﱠﻪ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ ﰲ eﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة أن ﻳﺘﺸﺒﱠ َ
ﻛﺄس اﻟﺸﺘﺎت وﻛﺎن ُﻣﺮاً ﻋﻠﻘﻤﺎ

ﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻗﻪ
وﺣﺮﻣﺘُﻪُ ﻓُﺴﻘﻴ ُ

ﳏﻤﺪ ﺧﲑ ﻣﻮﺳﻰ ،ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان :أدب اﻟﻌﻮدة واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ..ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ أم أﺣﻼم ﺷﻌﺮﻳﺔ؟ )إﺳﻄﻨﺒﻮل2017 ،م(.

26

ﺑﺮزق ،ﳛﲕ ﳏﻤﺪ ﺑﺮزق ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ "اﻟﻜﻨﺎري اﻟﻼﺟﺊ ،ج ،1ص.27

27
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ﻛﱡﺮ اﳋﻄﻮب وﻟﻠﻔﺠﺎﺋﻊ أﺳﻠﻤﺎ
واﺣﺴﺮﰐ ﻟﻸﻫﻞ ﻓﱠﺮق ﴰﻠﻬﻢ
ﱂ ﻳـُْﺮِﺿﻪ وﻃﻦ اﳉﺪود ﻣﻘﺴﻤﺎ
وﳛﱡﻦ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﳌﻀﻴﱠﻊ ﻛﻠﻪ
ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺒﺎرﻛﻪ اﻟﺴﻤﺎء ﳏﺘﻤﺎ 28
وﻟﺴﻮف ﺗﺮﺟﻊ  Áﻓﺆادي ﻟﻠﱡﺮ·
ﱠ
ً
ﻫﺬا اﳊﻨﲔ اﳌﻤﺰوج ·ﻟﺘﻼﺣﻢ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺮاﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻳﻮب ﻃﻪ اﻟﺬي ﻳﺼﻮر ﻟﻨﺎ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﳌﺪﻳﻨﺘﻪ
üﺳﻠﻮب ﺷﻌﺮي ﺣﺮ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ:
ﻣﺎ زﻟﺖ أﺣّﻦ ﻟﻜﺮم
اﻟﺘﲔ،
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﰲ ﻇّﻞ
اﻟﺰﻳﺘﻮن
ﻷرى اﳌﺎﺿﻲ ﻳﻠﻬﻮ ﰲ ﺣﻀﻦ اﻟﱪﻳّﺔ
ﻓﻤﱴ ﺳﺄﻋﻮد ﻟﻜﺮم اﻟﺘﲔ!؟
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب29
ﺗﻼﺣﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﰲ ﺑﺚ أﺷﻮاﻗﻪ إﳕﺎ ﻟﻴﺴﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﳘﻮم اﻟﺒﻌﺪ وﺷﻘﺎء اﳌﻨﻔﻰ ،واﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
ﰲ ﺣﻨﲔ داﺋﻢ ﻟﻮﻃﻨﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أﱠن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺘﻨﻔﺲ اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ وﻳﻼت ﺷﺘﺎÒﻢ ﻓﻴﺒﺜﻮeﺎ ﺷﻮﻗﻬﻢ ﻟﻠﻮﻃﻦ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻋﺒﺪ ﷲ رﺿﻮان ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﺣﻨﲔ":
أﺣﱡﻦ إﻟﻴﻚ  Áوﻃﲏ
ﺣﻨﲔ اﻷم ﻻﺑﻨﺘﻬﺎ
ﺣﻨﲔ اﻟﻄﺎﺋﺮ اﳌﻘﺮور ﻟﻠﺸﻤﺲ
أﺗﻮق إﻟﻴﻚ  Áوﻃﲏ
ﻛﺘﻮق اﻟﻨﻮرس اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﻔﺠﺮ
ﻛﺘﻮق ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻟﺼﺤﺮاء ﻟﻠﺒﺪر
أﺣﻦ إﻟﻴﻚ  Áوﻃﲏ30
ﱡ

28

اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻄﻴﲏ ،اﻟﻌﻮدة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ:

29

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=804006
ﻋﺒﺪ ﷲ رﺿﻮان ،ﺧﻄﻮط ﻓﻮق ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻮﻃﻦ) ،ﻋﻤﺎن :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮق1977 ،م( ،ص.72
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 /2اﻟﺘﻮﺟﻊ واﻷﱂ ﰲ ﲢﻤﻞ اﻟﺸﻮق واﳊﻨﲔ اﳌﻀﲏ ﻟﻠﻮﻃﻦ:
اﻟﺘﻮﺟﻊ ﺑﺮز ﺣﺎراً ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ اﻟﻌﻒ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﻏﺮﺑﺔ" ،ﻓﺎﻟﺪار ﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻴﻪ أ ﱠﱏ ارﲢﻞ ،وﺗﺪﻟﻨﺎ اﻷﻟﻔﺎظ

ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮق اﳌﻀﲏ اﻟﺬي أﱂﱠ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻔﺮدات )اﻟﻔﺆاد ،اﳍﻮى ،ﻋﺸﻘﺖ ،ﺷﻮق (..وﻟﻴﺲ ﺷﻲء ﻳﺮوي
ﻇﻤﺄﻩ ﺳﻮى ﻋﻮدﺗﻪ ﻟﻠﻮﻃﻦ:
 Áدار ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدك واﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼً ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮﻻك
ﺖ ﻓﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ اﻟﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺆاد ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨﺎك
أ ﱠﱏ رﺣﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ب ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬﻛﺮت اﳍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮى
إْن ﻣ ﱠﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ ٌ

ﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪى ﳝﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮﻩ ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﺾ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪاك
ﺲ اﻟ ﱠ
ﻣـــــ ـ ﱠ

ت ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ ﻃﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻒ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱡﺮ· ﻳﻨﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺑﲏ
وﺧﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮ ُ

ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮٌق وﻳﻌﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ ﰲ اﻟﻮﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬاك

ﺖ اﻻﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱰاب ﻟﻌﻠﱠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ
إِّﱐ ﻋﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ُ

أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠﻮ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِّﺮ اﻟﺰﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاك
ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدي اﳊﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲔ ﲡﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ

ﺑﺴﻨﺎك ﺗﻜﺘﺤُﻞ اﻟﻌﻴﻮن وﻳـ ـ ـ ـﺮﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻮي

ذﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاك31

إﱠن اﳊﻨﲔ ﻣﺎ زال ﺣﻴّﺎً ﰲ ذاﻛﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺧﺎرج وﻃﻨﻬﻢ ،وﻗﺪ ﺗﺒﲔ üﱠن اﳌﻜﺎن ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ

وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ؛ ﻓﻔﻲ داﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺗﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎً روح اﻷﻣﻜﻨﺔ ﺷﺎﻫﻘﺔ ﺑﺬاﻛﺮة ﻣﻦ ﺳﻜﻨﻮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﳏﻤﻮد اﳊﻮت اﻟﺬي ﻳﺒﺚ أﺷﺠﺎﻧﻪ إﱃ ﺑﻼدﻩ واﻟﺬﻛﺮÁت ﺗﺘﺠﺪد ﰲ ﳐﻴﻠﺘﻪ ﻓﻴﻨﺎﺟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ·ﻛﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﱠﻞ ﺑﻪ وÛﺎ و·ً1
ﺷﻜﻮاﻩ وﺷﻮﻗﻪü ،ﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﳋﻄﺎب:
ِ
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱴ أراك؟ وﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﰲ اﻟﻌُﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ أﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ؟
Áﻓـ ـ ـ ـ ـﺎ ،ﻟﻘـ ـ ـ ـ ـﺪ ﺟـ ـ ـ ـ ـ ﱠ
ﻒ دﻣﻌـ ـ ـ ـ ـﻲ ﻓﺎﻧﺘﺤﺒـ ـ ـ ـ ـﺖ دﻣـ ـ ـ ـ ـﺎً
أﻣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ،وأﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒﺢ واﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬﻛﺮى ﳎ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّﺪدة

ﳏﻤﻮﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﰲ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا Áاﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨﻔﺲ

ﻟﻸﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ 32

 /3رﺳﻢ اﻟﺸﻮق واﳊﻨﲔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﺣﻴﺚ اﻟ ِّﺪ¨ر ﲢﱡﻦ إﱃ أﻫﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن رﺣﻠﻮا ﻋﻨﻬﺎ:
ِ
ﺐ ﻣﺘﺒﺎدﻻً ﺑﲔ اﻷﻣﻜﻨﺔ وﺳﻜﺎeﺎ ﻓﺘﺘﺤﻮل اﳉﻤﺎدات إﱃ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﳍﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺲ ﺗﺒﻜﻲ أﺻﺤﺎÛﺎ
ﻓﻜﺎن ﺷﻌﻮر اﳊ ّ
وﺗﻨﺘﻈﺮﻫﻢ ﺑﻠﻬﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻜﻮeﺎ وﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﻳﻌﻤﻖ اﻟﺸﻮق واﳊﻨﲔ ،وﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة أﺑﻠﻎ ﰲ وﺻﻒ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ،
وذﻟﻚ ﻣﺎ ﲣﻴﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻼء اﻟﻐﻮل ﺑﻮﺻﻔﻪ:
ﻫﺬي ﲰﺎء ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺸﺘﺎء وﱂ ﺗﺰل
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻴﺖ ﻣﻊ اﻷزﻗﺔ ﺣﺎﳍﺎ ﻛﻘﻠﻮﺑﻨﺎ
ﻣﺮت ﻗﺪﳝﺎً ﻣﻦ ﻫﻨﺎ واﻟﻐﻴﻢ -ﻛﻞ وﺟﻬﻬﺎ ﻓﺘﺸﺒﺜﺖ
 31ﲰﲑ ﳏﻤﻮد ﻋﻄﻴﺔ ،دﻳﻮان اﻟﻌﻮدة ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﳐﺘﺎرة ،ص.421
 32ﳏﻤﻮد اﳊﻮت ،دﻳﻮان ﻣﻼﺣﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ) ،ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ1958 ،م( ص.202
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Ûﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮرد اﳌﺒﻌﺜﺮ ﰲ ﻧﺪى ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ
æﰐ ﻣﻮاﲰﻨﺎ ﻓﺘﺴﺄل أﻳﻦ أﻫﻠﻮﻫﺎ وﻗﺪ
رﺣﻠﻮا إﱃ أوﻗﺎÒﻢ
ﻓﺘﻮﻗﻔﺖ Ûﻢ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﱪة ﺑﺸﺮق ﺑﻼدˆ
ﻛﻲ ﻳﻜﻤﻠﻮا أﺷﻮاﻗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻔﺎء اﻟﺘﲔ33
راﺑﻌﺎً :اﻟﺒﺬل واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ

ِ
ﺐ اﻟﻮﻃﻦ ،وﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮٌم واﺳٌﻊ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﺮوح رﺧﻴﺼﺔ ﺑﻞ
اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺣ ّ
ﺗﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻً أوﺳﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت ،وﻗﺪ ﻋُﱠﺪت اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺼﺮة اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ
اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺮزت اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﻮدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور:
أ .اﳌﻘﺎوﻣﺔ:
ﻟﻘﺪ أُدرج اﻷدب اﳌﻘﺎوم اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﲢﺖ إﻃﺎر أدب اﻟﻌﻮدة؛ ﻓﺎﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ واﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ أدب
اﻟﻌﻮدة اﻟﺮوح وﺑﺜﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﺧﻢ واﳊﻴﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أﱠن اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻗﺪ ﻃﻮرت ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ اﳋﻴﻤﺔ
واﳌﺨﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺆس إﱃ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﺮﺟﺎل ،وﲢﻮل اﻷدب إﱃ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ·ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎء اﻷﻃﻼل.
 /1اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻴﺎراً ﻓﺮد¨ً ﺑﻞ ﻫﻲ ﺧﻴﺎر ﺷﻌﺐ ،واﳋﻴﺎم ﻫﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻮدة واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ:

34

ﻓﻘﺪ ﺑﺪا ﻧﻔﺲ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮاً ﺑﻘﻮة ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺎرون رﺷﻴﺪ ،ﻛﻘﺼﻴﺪﺗﻪ "اﳋﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮداء" وﻳﺪﻟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل
ﺧﻴﺎر اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺐ واﳓﻴﺎز ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳍﺎ ،ﻳﻘﻮل:
ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮف ﻧﻄـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻟﻊ اﻟﻔﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮا
أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ﻣﻬﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ادﳍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱠﻢ اﻟﻠﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ
وﻣﻬﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ َﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱠﺪˆ اﻟﻔﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ

ﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪاً ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨﺤﻄﻢ اﻟﻔﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮا

أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ واﳋﻴﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮداء

ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ أﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤﺖ ﻟﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱪا

ﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪاً ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮم اﻧﻄ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼق اﻟﺸﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺐ ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮم اﻟﻮﺛﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱪى

ﺖ
ﻓﻠﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻄﲔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱵ ذﻫﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮى35

ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱰﺟﻊ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮة

ﻋﻼء اﻟﻐﻮل ،ﻓﺼﻮل ﻛﻠﻬﺎ ﲤﻮز ،ط) ،1ﻏﺰة :اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ1995 ،م( ص.45

33

اﻧﻈﺮ :ﺧﻠﻴﻞ ﻣﱪوك ،أدب اﻟﻌﻮدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻳﻘﺮع أﺑﻮاب اﻟﺘﺪوﻳﻞ ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ،

34

http://www.aljazeera.net/news/cultureandart. /
 35ﻫﺎرون ﻫﺎﺷﻢ رﺷﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ط) ،1ﻋﻤﺎن :دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ2006 ،م( ،ص.110
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 /2اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﳉﻬﺎد ﻛﺨﻴﺎر ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة:
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ دوٌر ﰲ إذﻛﺎء ﲪﺎﺳﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻪ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻘﻮة ﻣﻦ اﻷﻣﻞ

ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮدة دوﳕﺎ -س أو ﻫﺰﳝﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﻬﺎد دروﻳﺶ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻴﺸﻪ ·ﻟﺸﺘﺎت ﻳﺘﺬوق أﱂ
اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﻨﻔﻲ وﳛﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ،ﻓﻴﻘﻮل:
أي وﻟﻴﺪي
ﻻﺟﺊ أﻧﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﺻﻢ
ﻛﻴﻒ ﺗﺮﺿﻰ أن ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻨﻔﻲ اﳌﺪاﻫﻢ
ﻛﻢ ﺳﺘﺒﻘﻰ ..ﻛﻢ ﺳﺘﺒﻘﻰ..
ﺑﻀﻌﺔ أﻧﺖ  ..إن ﺗﻜﻦ ﻣﲏ
أﻳﻦ ﺑﻴﱵ واﳊﻤﺎﺋﻢ
وﻳﻞ أﻣﻚ ﻻ..
ﻫﻞ ﲣﻮن اﻷرض واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘﺎوم36
وﻛﺬﻟﻚ أﱠﻛﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳛﲕ ﺑﺮزق ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﺛﻮرة اﳉﺮح" ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﳉﻬﺎد واﳌﻘﺎوﻣﺔ أﺳﺎﺳﺎً راﺳﺨﺎً ﰲ اﳌﻮاﺟﻬﻪ ،وﻫﻮ ﻳﺮاﻩ

أﳒﻊ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻄﺮق ﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻮدة ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮﺑﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،ﻗﺎﺋﻼً:
ﺐ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱠﺪرب ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱠﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱠﺪرب ﻏﺮﺑﺘﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ
 Áﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺎﺣ َ
ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼ ﲣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻒ ﺧﻄ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ اﻟﱠﺮﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎش ﰲ ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪˆ
·ﳉ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮح ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮف ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﱡد اﻟ ﱠﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﻒ ﻣﻨﻜﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاً

واﻟﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱪ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎد ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ اﳊﺮﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن ﻳﻨﻔﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺈﱠن إﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘﺎﻃﻪ ﰲ اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺣﺔ اﳋﻄـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ!!
ﻓﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﺑﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲑ رﻫﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻒ اﳉ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮح

ﻧﻨﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ 37

وﻳﺘﱠﺴﻢ اﻷدب اﳌﻘﺎوم اﳌﺒﺸﺮ ·ﻟﻌﻮدة ﺑﺴﻤﺎت ﲤﻴﺰﻩ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻧﱪة اﻟﺘﺤﺪي ﻟﻠﻤﺤﺘﻞ
واﻟﺘﻤﺴﻚ ·ﳍﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻻﻟﺘﺼﺎق ·ﻷرض ،واﺳﺘﺤﻀﺎر ﻛﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻮة اﳊﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ
·ﻷرض واﳍﻮﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ أﺻﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﳊﻘﻮق38.
 /3أﳘﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺣﱴ اﻟﻌﻮدة واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ:
39

ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﺣﺘﻼل اﻷرض واﻟﻘﺪس ﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ·ﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺜﺎﺋﺮة،
ﻓﻬﻲ "ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع إﻋﺪاداً واﺳﺘﻌﺪاداً وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﱠن ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأدﺑﻴﺔ
 36ﺟﻬﺎد دروﻳﺶ ،دﻳﻮان أﻗﻤﺎر اﳋﻴﻤﺔ ،ط) ،1ﺑﲑوت :اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ2004 ،م( ،ص.98
37
ﳛﲕ ﳏﻤﺪ ﺑﺮزق ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ "اﻟﻜﻨﺎري اﻟﻼﺟﺊ" ،ج ،1ص.153
 38اﻧﻈﺮ :ﺣﺴﲔ ﲨﻌﺔ ،ﻣﻼﻣﺢ ﰲ اﻷدب اﳌﻘﺎوم ،ص.121
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واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ وﻛﻞ ﳕﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط -ﺧﺬ ﻣﻮﻗﻌﻪ ،ﻓﺎﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻌﺒﺊ ا†ﺘﻤﻊ ﻓﻜﺮ ًÁوﻧﻔﺴﻴﺎً وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ"40 .
ت إﱃ أﳘﻴﱠﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻠﻢ واﻟﻘﺼﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ
وﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﱠﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻣﺮﱘ اﻟﻌﻤﻮري إﱃ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ وأﺷﺎر ْ

ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ أﳘﻴﺔ ودوراً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮدة ،ﻓﺘﻘﻮل:
وﻳﻬﻔﻮ اﻟﺸﻌﺮ
ﳝﺴﻚ ﻣﻦ ﻧﻮاﺻﻲ ﻟﻴﻠﻲ اﳌﺴﻜﻮن
ﰲ دﻣﻌﻲ
وﻳﺼﺮخ ﰊ
أﻻ ﻫﱯ ﺑﺴﻴﻒ اﳊﺮف
ﺳﻠﻲ ﻧﱪة اﻟﻌﺰ
أ Áأﺧﺖ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺼﻴﺪ ﺷﺪي اﻟﻌﺮق
ﻋﺮق ﺟﺪودك اﻷﺑﺮار واﻋﺘﺰي
وﻗﻮﱄ :ﺑﻄﻦ ﻫﺬي اﻷرض ﻣﺎ ﻧﻀﺒﺖ
وﻻ زاﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻔﻴﺾ üﻋﻈﻢ اﻟﻜﻨﺰ41
ب .اﻟﺸﻬﺎدة

إﱠن اﲣﺎذ اﻟﺸﻬﺎدة ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮدة ﻫﻮ أﺣﺪ اﳋﻴﺎرات اﻟﱵ ﺳﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ وأﺣﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﱵ
ﻻﻗﺖ ﺻﺪاﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻮدة.
وﻗﺪ أراد اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن أن ﻳﻌّﱪوا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻌﺮﻫﻢ ﻋﻦ أeﻢ ﻻ ﻳﺮون ﰲ اﳌﻮت eﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،وأﻛﺪوا أﳘﻴﺔ ﻫﺬا
اﳌﻌﲎ.
 /1ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ وﻟﻮ ﻋﻈﺎﻣﺎً Zﻟﻴﺔ أو ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاب:

ﻓﻘﺪ ﻋﱪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺤﲑي ﻋﻦ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وﱂ ﻳﻔﻘﺪ ذﻟﻚ اﻹﳝﺎن؛ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻌﻮد وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻈﺎﻣﺎً
·ﻟﻴﺔ ،أو ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاب؛ إذ ﻳﻘﻮل:

 39اﻧﻈﺮ :ﺟﻬﺎد ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺮﺟﺎ ،إﺷﺮاﻗﺎت ﻣﻘﺪﺳﻴﺔ ،ط) ،1ﻏﺰة :وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ2010 ،م( ،ص.3
 40ﺣﺴﲔ ﲨﻌﺔ ،ﻣﻼﻣﺢ ﰲ اﻷدب اﳌﻘﺎوم ،ص.34
ﻣﺮﱘ اﻟﻌﻤﻮري ،ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮدة:

41

https://www.facebook.com/palfcul/
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ﻓﻼ ﺗﻴﺄﺳﻲ ﻣﻦ إÁﰊ إﻟﻴﻚ وإن ﻏﻴﺒﺘﲏ ﻃﻮا Áاﳊﻔـْﺮ
ب ﺳﺄرﺟﻊ ﰲ ﻗﺒﻀﺎت اﻟﻘﺪر42
ﻓﺈﱐ وﻟﻮ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺮا ٍ
واﳌﻌﲎ ﺟﺎء ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎً أﻳﻀﺎً ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳛﲕ ﺑﺮزق ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ " Áﻗﺪس" ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة ،ﻓﻬﻮ وإن ﺳﻘﻂ
ﱠ
ﲎ
ﺷﻬﻴﺪاً ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﻠﻢ راﻳﺔ اﻟﻌﺸﻖ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻓﺘﻐﺪو اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻣﻌ ً
ﺟﺪﻳﺪاً ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ رﻫﺒﺔ اﳌﻮت؛ إذ ﻳﻘﻮل:
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲏ اﳉ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮراح ﻻ زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻒ وﻻ ﻣﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ
س  Áﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ·ﲰﻬـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﺧﻔﻘـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ
وأﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ  Áﻗـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ ُ
ﰲ ﻗﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ ﺣﺒِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻚ أﺣﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻟﻌﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ ﻣﻨﻄﻠﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً

ﺖ ﻣﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ وراء اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱪ أﻧﻌﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ
وﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

إذا ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘﻄﺖ ﺳﻴﻤﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ﻋﺎﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘﺎً وﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪي

ﻟﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱠﺪار ﻳﻠﺜﻤﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ واﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪار ﺗﻌﺘﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ

ﻓﺤﻜﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﷲ أن ﻳﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮي اﻟﻄﱡﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎة ﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪاً

واﻟﻐﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻖ43

اﻟﻠﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﻳﻠﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨﻬﻢ واﻟﻔﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ

 /2اﻟﺸﻬﺎدة ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻼص اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮﻻً وﻓﻌﻼً واﳊﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
وﻟﻴﺲ أدﱠل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﻮد اﳌﺸﻬﻮرة وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺼﺪق ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة ،ﰒ ﻛﺎن
أن اﺳﺘﺸﻬﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ "اﻟﺸﺠﺮة" ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ روﺣﻪ ﻋﻨﻮاˆً ﺧﺎﻟﺪاً ،ﻳﻘﻮل:
وأُﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ Ûـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﰲ ﻣﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎوي اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱠﺮدى
ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺄﲪﻞ روﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ راﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱵ
وإ ﱠﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﳑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت ﻳﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﻆ

ﻓﺈ ﱠﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﺣﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎةٌ ﺗﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱡﺮ اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻳﻖ

اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪا44

ﰒﱠ ﻳﺴﱰﺳﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﺼﻮر ﻣﻮﺣﻴﺔ وﻳﺮى أﱠن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ وﺳﺎم ﻓﺨﺎٍر وﳎٌﺪ ﻟﺸﻬﺪاء اﻟﻮﻃﻦ ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ
ﳛﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺪﻓﻊ ﳓﻮ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﺧﻴﺎراً ﻻﺳﱰداد اﻷرض ،زاد ﻣﻦ æﺛﲑ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﳌﺘﻘﺎرب ﲟﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ إﻳﻘﺎع
ﺳﺮﻳﻊ ،ﻗﺎﺋﻼً:
ورود اﳌﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ Áوﻧﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲎ
وﻧﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺲ اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻒ ﳍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻏﺎﻳﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن
ﻟﻌﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮك إﱐ أرى ﻣﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻋﻲ

وﻟﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ أﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱡﺬ إﻟﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ اﳋﻄـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ

أرى ﻣﻘﺘﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ دون ﺣﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠﻴﺐ

ودون ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼدي ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮ اﳌﺒﺘﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ

 42ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻄﻴﲏ ،اﻟﻌﻮدة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ:
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=804006
 43ﳛﲕ ﳏﻤﺪ ﺑﺮزق ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ "اﻟﻜﻨﺎري اﻟﻼﺟﺊ ،ج ،1ص.161
 44ﺣﺴﲔ ﲨﻌﺔ ،ﻣﻼﻣﺢ ﰲ اﻷدب اﳌﻘﺎوم ،ص.89
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وﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ رام ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮ Ãﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻔﺎ

ﻟﻌﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮك ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬا ﳑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت اﻟﺮﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎل

ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬا45

 /3ﺗﻐﲑ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻬﺎدة وﺗﺒﺪل ﻓﺄﺻﺒﺢ اﳌﻮت ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻴﺎة:
ﻓﺒﺎﻟﺸﻬﺎدة ﻳﻘﱰب ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﺮ وﻳﻘﱰب ﻳﻮم اﻟﻌﻮدة ﺑﻞ وﺻﺎرت ﻣﻮاﻛﺐ اﻟﺸﻬﺪاء ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻣﺜﻞ ﻹˆرة اﻟﻄﺮﻳﻖ
أﻣﺎﻣﻬﻢ ،ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻠﻤﻲ اﻷﲰﺮ:
وﺣﲔ أˆ أﻣﻮت أﺻﲑ ﻗﺮ·ˆً
وﻋﺎر اﻟﻘﺪس ﻳﻨﻐﺴﻞ
ﻳﺒﺎرﻛﲏ ﺗﺮاب اﻷرض
واﻟﺰﻳﺘﻮن ·ﻷﻓﺮاح ﻳﻜﺘﺤﻞ
وﺣﲔ أﻣﻮت ﳛﻴﺎ اﻟﺸﻌﺐ..
أﳌﺢ وﺟﻬﻪ ﳜﻀﺮ...ﳜﻀﺮ
وﻳﺼﺪح ·ﻟﻌﺘﺎ· ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻔﻼح46
إﱠن اﲣﺎذ اﻟﺸﻬﺎدة ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮدة ﻫﻮ أﺣﺪ اﳋﻴﺎرات اﻟﱵ ﺳﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ ﻓـﻜﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻮدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮة اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺴﻠﻴﺐ إﱃ أﻫﻠﻪ
وأﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﻌﺒﺪة ﺑﺪﻣﺎء اﻟﺸﻬﺪاء رأى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻜﻴﺎﱄ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻮدة وﻣﻴﻼد اﻟﻔﺠﺮ اﳉﺪﻳﺪ
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ اﳌﻬﺠﺮون ،وﺳﻴﻜﻮن Ãرﻳﺦ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻌﻮدة ﻫﻮ ﻣﻴﻼد ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻜﻞ اﻷﺣﺮار اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎدوا ﲟﺎ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻳﻮم ﻧﺼﺮ ﻣﻮﻋﻮد؛ إذ ﻳﻘﻮل:
 Áﻣﻮﻃﲏ  Áﻣﻨﺒﺖ اﻷﺣﺮار  Áﻣﻬﺪ اﳋﻠﻮد
ﺑﺪم اﻟﻔﺪاء ﺳﺄﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﻳﻮم ﻏﺪك اﻟﺴﻌﻴﺪ
وأرﻳﺢ ﻋﻈﻤﻲ ﰲ ﺛﺮاك ﻣﻌﻄﺮاً ﰲ ﻳﻮم ﻋﻴﺪ
وأﺻﻮن ﻋﻬﺪك ·ﳌﺪاد اﳊﺮ ﻣﻦ دﻣﻲ اﻟﺸﻬﻴﺪ
ﻗﻮﻟﻮا ﻷﻃﻔﺎﱄ وأﻣﻲ اﳋﻠﻴﻠﺔ ﺣﲔ أودي
ﻗﻮﻟﻮا ﻏﺪاً أﱐ وﻟﺪت ﳍﻢ ﻣﻊ اﻟﻔﺠﺮ اﳉﺪﻳﺪ

45

اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺣﻠﻤﻲ اﻷﲰﺮ ،ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﻦ وراء اﳊﺪود ،ط) ،1ﻋﻤﺎن :دار اﻟﻠﻮاء1978 ،م( ،ص.64-63
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 /4اﳌﻮت ﻗﺪر واﻟﺸﻬﺎدة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﰒ اﻟﻮﻃﻦ ﳍﻮ أﻛﺜﺮﻩ ﺷﺮﻓﺎً وﻓﺨﺮاً:
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻠﻤﻲ اﻟﺰواﰐ :ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻗﺪر ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﳕﻮت"؛ ﻓﻬﺬا اﳌﻮت اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺰاً ﺣﱴ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻮدة ﻛﻞ
اﳌﺸﺮدﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﰲ ،ﻳﻘﻮل:
وﻏﺪاً ﺳﻨﺄﰐ زاﺣﻔﲔ
ﳎﻠﺠﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮد
واﻟﻔﺠﺮ -ﰐ زاﻫﻴﺎً
واﻟﺸﻤﺲ دوﻣﺎً ﰲ ﺻﻌﻮد
ﻗﺪٌر ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﳕﻮت
أﻋﺰة ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮد47
 /5ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻫﻮ ﻣﻨﺎرة ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ:
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻤﺎل ﻏﻨﻴﻢ "إ ̂ﱠ ﻧﺮاك" واﻟﱵ أﺷﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻨﺎرة ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ؛ ودﻋﺎˆ
ﻻﻗﺘﻔﺎء أﺛﺮ اﻟﺸﻬﺪاء ﺑﻄﺮﻳﻘﻬﻢ اﳌﺮﺳﻮم ·ﻟﺪم؛ إذ ﻳﻘﻮل:
ﻓﺪم اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﻨﺎرة اﳉﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪ
ﺟﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة أدرك اﻟﺪرس اﻟﺬي ﻋﻠﻤﺘﻪ،
وﻣﻀﺖ ﺧﻄﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻠﻔﻬﺎ
ﻋﺒﻖ اﻟﺪﻣﺎء اﻟﻨﺎزﻓﺎت ﻫﻨﺎ...؛ ﻫﻨﺎك! 48
 /6ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺸﻌﺐ Òﻃﻴﺎﻓﻪ وارﺗﻀﺎﻩ ﳍﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ:

ﺗﺆﺻﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻣﺮﱘ اﻟﻌﻤﻮري ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة؛ ﺣﻴﺚ )أﱡم اﻟﺸﻬﻴﺪ( ﺗﻔﺨﺮ ·ﺑﻨﻬﺎ وﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺸﻬﺎدة ﺑﺮﺿًﻰ
Ãم ،ﻣﻜﺘﻮﻳﺔ üﱂ اﻟﻔﺮاق ﻣﺘﺬرﻋﺔ ·ﻟﺼﱪ ،وﻫﺬا ﳛﻤﻞ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻃﻴﺎﻓﻪ وﻗﺒﻮﻟﻪ Ûﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻌﻮدة
اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎت ،ﺑﻘﻮﳍﺎ:
وأﺑﻘﻰ وﻟﻮ ﺟﺮﺣﺘﲏ اﻟﺴﻨﲔ وﻓﻴﺔ ذﻛﺮاك..
أﻧﺜﺮ أﻧﺴﻚ ﻓﻮق اﻟﺒﻼد ..ﻷﳌﺢ رﲰﻚ ﺑﲔ وﺟﻮﻩ اﻟﺸﺒﺎب
وﺿﻴﺌﺎً..ﺣﻨﻮˆً..ﺗﻨﺎدي:
أﺣﺒﻚ أﻣﻲ..ﻓﻈﻠﻲ ﻛﻤﺎ أﻧﺖ..رﺑﺔ ﺻﱪ
ﺣﻠﻤﻲ اﻟﺰواﰐ ،دﻳﻮان ﻗﺼﺎﺋﺪ ﳑﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﻮال ،ط) ،1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ1982 ،م( ،ص.67-66

47

ﻛﻤﺎل أﲪﺪ ﻏﻨﻴﻢ ،دﻳﻮان ﺟﺮح ﻻ ﺗﻐﺴﻠﻪ اﻟﺪﻣﻮع ،ط) ،1دﻣﺸﻖ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ2006 ،م( ،ص.65
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ﻓﲑﻋﺶ ﺑﲔ ﺿﻠﻮﻋﻲ ﻗﻠﺐ
ﻳﻨﺎﺟﻲ:
ﺣﺒﻴﱯ..ﺿﻨﺎي
أﱂ ﺗﺮ ﺣﲔ ﻳﻨﺎدون ..أم اﻟﺸﻬﻴﺪ..
ﺐ
أﻃﲑ ..أﻋﺎﻧﻖ ﻛﻞ اﻟﻘﺒﺎب اﻟﱵ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ إﻟﻴﻬﺎ  Òﱡ
ﻟﻚ اﻟﻌﻤﺮ إن ﻣﺎد ﻃﻴﻒ اﳉﻤﺎل ..ﻃﺮو·ً  ..ﺟﻠﻴﻼً

49

ج .اﻻﻋﺘﻘﺎل:
إﱠن اﻻﻋﺘﻘﺎل أﺣﺪ اﻟﻌﺬا·ت اﻟﱵ ذاﻗﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮدﺗﻪ ،وﻗﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺣﻮل ﻣﺮارة اﻻﻋﺘﻘﺎل
ﻛﺄﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ،وﺗﻨﻮﻋﺖ ﲡﺎرÛﻢ ﺑﲔ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻷﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ ،وﺑﲔ ﲡﺮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺟﻌﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺠﻦ أوﺳﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ·ﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻔﻰ ﻫﻮ ﺳﺠﻦ ﻛﺒﲑ ﻟﻜِّﻞ اﳌﺸﺮدﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺴﲔ ﲨﻌﺔ" :ﳍﺬا ﻛﺎﻧﺖ
ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻘﺴﺮي ·ﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻜِّﻞ ﻣﻦ اﻛﺘﻮى ﺑﻠﻬﻴﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻷدﻳﺐ أن ﻳﻐﲏ ﻟﻸرض ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ،
ﻓﺎﳌﻨﺎﰲ ﻛﻤﺎ اﻟﺴﺠﻮن ﻏﺮﺑﺔ ﰲ اﳌﻜﺎن ﲡﻠﻠﻬﺎ اﳊﺴﺮة وﳝﻠﺆﻫﺎ اﳊﻨﲔ إﱃ اﻷرض واﻷﻫﻞ"50.
 /1اﻹﺻﺮار واﻟﻌﺰﳝﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﺠﻦ ﻻ ﻳﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻋﺰﳝﺔ اﳌﻌﺘﻘﻞ:

ﻛﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ زÁد اﻟﺬي ﻳﺼﺮخ ﻣﻦ وراء اﻟﻘﻀﺒﺎن ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﻣﻦ وراء اﻟﻘﻀﺒﺎن" وﻗﺪ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻦ اﻟﺮﻣﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ
ﳝﺘﻠﺊ ﻏﻀﺒﺔ وﻗﻮًة ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻘﺒﻀﺎن اﻟﺴﺠﻦ أن ﻳﻀﻌﻔﻪ وﻳﻮﻫﻨﻪ ،ﻗﺎﺋﻼً:
إن ﳛﺒﺴﻮˆ إeﻢ ﻟﻦ ﳛﺒﺴﻮا ˆر اﻟﻜﻔﺎح
ﻟﻦ ﳛﺒﺴﻮا ﻋﺰم اﻟﺸﺒﺎب اﳊﺮ ﻳﻌﺼﻒ ﻛﺎﻟﺮÁح
ﻟﻦ ﳛﺒﺴﻮا أﻏﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬي اﻟﺒﻄﺎح51
 /2اﳌﻌﺘﻘﻞ ﻫﻮ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮدة:
ﻓﻴﺘﻜﻠﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﻤﻮد دﺳﻮﻗﻲ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺛﻖ üﱠن ﻛﻞ ﻣﻌﺎˆة اﻟﺴﺠﻦ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺛﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ وﲢﻘﻴﻖ
ﻋﻮدÒﻢ ،وﻟﺘﻜﺮار اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات ·ﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﰲ إﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻘﻮة أﻛﱪ ،وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﻌﻤﺪ ﰲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻹﺷﻌﺎل روح اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻔﻮس ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻣﺮﱘ اﻟﻌﻤﻮري ،ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮدة،

49

https://www.facebook.com/palfcul
 50ﺣﺴﲔ ﲨﻌﺔ ،ﻣﻼﻣﺢ ﰲ اﻷدب اﳌﻘﺎوم ،ص.95
ﺗﻮﻓﻴﻖ زÁد ،دﻳﻮان أﺷﺪ ﻋﻠﻰ أ¨دﻳﻜﻢ ،ط) ،1ﻋﻜﺎ :ﻣﻄﺒﻌﺔ أﺑﻮ رﲪﻮن1994 ،م( ،ص.17
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ﺐ اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺠﻦ أﺣ ـ ـ ـ ـ ـﺮاراً ﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺠﻨﻮا
ﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﻳﺮﻫ ـ ـ ـ ـ ـ َ

أو ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬﺑﻮا ﺑﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاﺣﻲ اﻷرض واﻋﺘﻘﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا

ﺐ اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠﻦ آﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎداً ﻣﺰﳎ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮة
ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ ﻳﺮﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ﻻ ﺗﺮﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺐ اﻟﻨﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ واﻟﺘﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺬﻳﺐ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻓﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا

ﺐ اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـﺠﻦ ﻣـ ـ ـ ـ ـﻦ أﻣﻼﻛـ ـ ـ ـ ـﻪ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻠﺒﺖ
ﻟـ ـ ـ ـ ـﻦ ﻳﺮﻫـ ـ ـ ـ ـ َ

وﺑﻴﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ درﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺖ آ1رﻩ "اﻟﻘﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ "

أﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤﻰ ﻳﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﻢ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼ أرض وﻻ ﺑﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ

وﻻ ﺑﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮت وﻻ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎل وﻻ ﻋﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ

ﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮروا ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ اﻟﻈﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ واﻟﻄﻐﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن واﲢ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪوا

إﱃ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱴ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌﺒﻨﺎ ﻟﻠﻈﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ ﳛﺘﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ

ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻫﺘﻒ ﺑﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻷدب اﳌﻘﺎوم وﻫﻮ ﻳﻌﱡﺪ ﻗﻮة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺪي وﻳﻌِّﱪ ﻋﻦ اﻹرادة ﰲ

ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﻮدة ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ ﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺑﻌﻨﻮان" :رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻞ":
أﺳﻨﺪت ﻇﻬﺮي ﻟﻠﺠﺪار
ﻣﻬﺪﻣﺎً ،وﻏﺼﺖ ﰲ دواﻣﺔ ﺑﻼ ﻗﺮار
أﻣﺎﻩ! ﻛﻢ ﳛﺰﻧﲏ!
أﻧﱠﻚ ،ﻣﻦ أﺟﻠﻲ ﰲ ﻟﻴﻞ اﻟﻌﺬاب
ﺗﺒﻜﲔ ﰲ ﺻﻤﺖ ﻣﱴ ﻳﻌﻮد
إذا أﺗﻰ ﻳﺴﺄﻟﻜﻢ ﻋﲏ أﺻﺪﻗﺎء
ﻟﻜﻨﲏ ،أوﻣﻦ  Áأﻣﺎﻩ
أوﻣﻦ ،أﱠن روﻋﺔ اﳊﻴﺎة
ﺗﻮﻟﺪ ﰲ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ52
 /3اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﺻﻮرة اﻟﺴﺠﺎن وﺻﻮرة اﻟﺴﺠﲔ واﻧﺘﺼﺎر اﻟﺴﺠﲔ:

وﻗﺪ أﺑﺪع اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲬﻴﺲ ﻟﻄﻔﻲ üﺳﻠﻮب اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﺻﻮرﰐ اﻟﺴﺠﺎن واﻟﺴﺠﲔ ﰲ وﺻﻒ اﻟﺼﻮرة ﺑﺪﻗﺔ ﳏﺎﻃﺔ ﺑﻘﻮة
اﻟﻜﻠﻤﺎت وæﺛﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ؛ ﺣﻴﺚ إﱠن ﻛﱠﻞ اﳋﻮف واﳍﺰﳝﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﲢﻞ ·ﻟﺴﺠﲔ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﺎن
وﻋﺎد اﻟﺴﺠﲔ ﻣﻨﺘﺼﺮاً ،وﻫﺬا اﻹﳝﺎن ﻫﻮ اﻟﺴﻼح ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ وﻋﻮدÒﻢ إﱃ اﻷرض اﻟﱵ أﺑﻌﺪوا ﻋﻨﻬﺎ؛ إذ
ﻳﻘﻮل:
ﻋﺎد اﻟﺬي ﰲ ﻇﻼم اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺎ ارﺗﻌﺪت
ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺮاﺋﺺ،
ﺑﻞ ﺳﱠﺠﺎﻧﻪ ارﺗﻌﺪا
ﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،دﻳﻮان ﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ) ،ﺑﲑوت :دار اﻟﻌﻮدة1987 ،م( ،ص.98-97
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ﻋﺎد اﻟﺬي ذاق أﻟﻮان اﻟﻌﺬاب ﻓﻠﻢ
ﺗﺰدﻩ إﻻ ﺻﻤﻮداً
ﻋﺎد ﻣﻦ ﺻﻤﺪا
ﻛﱡﻞ اﻟﺰˆزﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺻﻮﻣﻌﺔ
ﻟﻪ ،وﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﲑ ﷲ ﻣﺎ ﺳﺠﺪا53

 /4اﻧﺘﺼﺎر اﻷﺳﺮى رﻏﻢ ﻛِّﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ واﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻮ³ﺎ وﻳﻮاﺟﻬﻮ³ﺎ:
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﻟﻦ أرﻛﻊ" ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﱠن اﻷﺳﺮى اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﻳﻨﺘﺼﺮوا ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ
اﻻﺣﺘﻼل ،ﲟﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ·ﻟﻘﻮة واﻟﺼﱪ واﻟﺜﺒﺎت؛ إذ ﻳﻘﻮل:
ﺑﺮﻏﻢ اﻟﺴﺠﻦ واﻟﺴﺠﺎن واﻟﻘﻴﺪ
ورﻏﻢ زˆزن اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺪم وﻣﻦ زﻧﺪ
ورﻏﻢ اﻟﻘﻲء واﻟﱪد
ﺳﻴﻌﻠﻮ ﺻﻮﰐ اﶈﺒﻮس
ﻛﺎﻟﺮﻋﺪ
وﻟﻦ أرﻛﻊ!54
اﳋﺎﲤﺔ:
ﻧﺒﻌﺖ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮاء اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻫﻢ ،اﻟﺬي ﻻﻣﺲ ﺟﺮح اﻟﻮﻃﻦ وﻗﻀﻴﺔ
اﻟﻌﻮدة ،وﻗﺪ ﺗﺒﱠﲔ ﻣﺎ -ﰐ:
 .1ﺷﱠﻜﻞ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﺣﻀﻮراً واﺿﺤﺎً ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ ،ﻓﺤﱡﻖ اﻟﻌﻮدة ﺣ ﱞﻖ ﻣﺸﺮوع ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻨﻪ ﻃﻮﻳﻼً ﰲ
ﺼﺘﻬﺎ وﳘﺠﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻛِّﻞ زاوﻳﺔ ﻣﻦ رﺑﻮع اﻟﻮﻃﻦ؛ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻘﺎﺑﻠﻮن اﻟﺼﻮرة اﻟﻘﺎﲤﺔ
ﻗﺼﺎﺋﺪﻫﻢ ،وﻫﻢ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮون وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﺑﻐ ﱠ
ﺑﺼﻮرة ﲢﻤﻞ اﻹﺻﺮار واﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﻨﻔﻮس اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ.
 .2ﺗﺒﺪو ﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ أدب اﻟﻌﻮدة ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﲔ اﻵﻻم
واﻵﻣﺎل ،وﺗﺘﺠﻠﻰ أوﺻﺎف اﻟﻮﻃﻦ ﺟﻠﻴﱠﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ اﳉﻤﺎل اﳋﱠﻼق واﳌﻨﻈﺮ اﻟﺒﺪﻳﻊ ،ﻓﻬﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﲪﱠﻠﻪ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺸﻮق واﳍﻮى وﺑﺜﻮﻩ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﻞ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﶈﺒﺔ.
 https://www.facebook.com/palfculﲬﻴﺲ ﻟﻄﻔﻲ ،ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮدة،
 54ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻴﻞ ،دﻳﻮان ﻟﻦ أرﻛﻊ ،ط) ،1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪس1993 ،م( ،ص.47
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 .3اﻟﺸﻮق واﳊﻨﲔ ﻟﻸرض واﻟﻮﻃﻦ ﻳﻌﱡﺪ أﺣﺪ أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ أدب اﻟﻌﻮدة ،ﻓﻼ ﲣﻔﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳉﻴﺎﺷﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ
ﺳﺒﻴﻞ ﻳﻮم اﻟﻌﻮدة اﻟﻘﺮﻳﺐ ،واﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻛﺜﲑة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲢﻜﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺷﻌ ٍ
ﺐ ﱂ ﻳﺰدﻩ ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻦ اﻷرض وَﻣِّﺮ
اﻷÁم وﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﻋﻮام إﻻ ﺣﺒﺎً ،وﲤﺴﻜﺎً ﲟﻔﺘﺎح اﻟﺪار وﺗﺸﺒﺜﺎً üرض اﻟﻮﻃﻦ.
 .4إﱠن اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﱠﻼً وﺧﻴﺎراً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮدة اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ،وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺎﺋﺪ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺮزت اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور أﺳﺎﺳﻴﱠﺔ ﻫﻲ :اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺸﻬﺎدة واﻻﻋﺘﻘﺎل.
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اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ:
ﺗﻮﻓﻴﻖ زÁد ،دﻳﻮان أﺷﺪ ﻋﻠﻰ أ¨دﻳﻜﻢ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ أﺑﻮ رﲪﻮن ،ﻋﻜﺎ ،ط1994 ،1م.
ﺟﻬﺎد دروﻳﺶ ،دﻳﻮان أﻗﻤﺎر اﳋﻴﻤﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ،ﺑﲑوت ،ط2004 ،1م.
ﺟﻬﺎد ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺮﺟﺎ ،إﺷﺮاﻗﺎت ﻣﻘﺪﺳﻴﺔ ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻏﺰة ،ط2010 ،1م.
ﺟﻬﺎد اﻟﺮﺟﱯ" ،ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان :أدب اﻟﻌﻮدة واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ..ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ أم أﺣﻼم ﺷﻌﺮﻳﺔ؟") ،إﺳﻄﻨﺒﻮل26-25 :
ﻓﱪاﻳﺮ2017 ،م(.
ﺣﻠﻤﻲ اﻷﲰﺮ ،ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﻦ وراء اﳊﺪود ،دار اﻟﻠﻮاء ،ﻋﻤﺎن ،ط1978 ،1م.
ﺣﻠﻤﻲ اﻟﺰواﰐ ،دﻳﻮان ﻗﺼﺎﺋﺪ ﳑﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﻮال ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ط1982 ،1م.
ﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،دﻳﻮان ﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﲑوت1987 ،م.
ﲰﲑ ﳏﻤﻮد ﻋﻄﻴﺔ ،دﻳﻮان اﻟﻌﻮدة ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﳐﺘﺎرة ،ﲡﻤﻊ اﻟﻌﻮدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ واﺟﺐ ،دﻣﺸﻖ ،ط2009 ،2م.
ﺳﻠﻤﻰ اﳋﻀﺮاء اﳉﻴﻮﺳﻲ ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت ،ط،1
1997م.
ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،دﻳﻮان رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ،اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺮÁض.
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺮﻣﻲ ،دﻳﻮان أﰊ ﺳﻠﻤﻰ ،دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﲑوت ،ط1978 ،1م.
ﻋﺒﺪ ﷲ رﺿﻮان ،ﺧﻄﻮط ﻓﻮق ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮق ،ﻋﻤﺎن1977 ،م.
ﻋﻼء اﻟﻐﻮل ،ﻓﺼﻮل ﻛﻠﻬﺎ ﲤﻮز ،اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﻏﺰة ،ط1995 ،1م.
ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻴﻞ ،دﻳﻮان ﻟﻦ أرﻛﻊ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪس ،ط1993 ،1م.
ﻓﺘﺤﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،دﻳﻮان ﻧﺸﻴﺞ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ،دار اﻵداب ،اﻟﻨﺎﺻﺮة1989 ،م.
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ﻓﺪوى ﻃﻮﻗﺎن ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺪراﺳﺎت ،ﺑﲑوت ،ط1993 ،1م.
ﻛﻤﺎل أﲪﺪ ﻏﻨﻴﻢ ،دﻳﻮان ﺟﺮح ﻻ ﺗﻐﺴﻠﻪ اﻟﺪﻣﻮع ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،دﻣﺸﻖ ،ط2006 ،1م.
ﳏﻤﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ ،أﻏﺎﱐ اﳌﻌﻤﻮرة ،دار اﻷﻓﻖ ،ﻋﻤﺎن ،ط1983 ،1م.
ﳏﻤﻮد اﻟﻐﺮ·وي ،رﻓﻴﻖ اﻟﺴﺎﳌﻲ ﻳﺴﻘﻲ ﻏﺎﺑﺔ اﻟﱪﺗﻘﺎل ،اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﻏﺰة ،ط2000 ،1م.
ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ ،دﻳﻮان اﻷﻓﻐﺎﱐ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻋﻤﺎن1983 ،م.
ﳏﻤﻮد اﳊﻮت ،دﻳﻮان ﻣﻼﺣﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑوت1958 ،م.
ﻫﺎرون ﻫﺎﺷﻢ رﺷﻴﺪ ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،ط2006 ،1م.
ﳛﲕ ﳏﻤﺪ ﺑﺮزق ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ "اﻟﻜﻨﺎري اﻟﻼﺟﺊ ،ﲨﻊ وإﻋﺪاد :ﳐﻠﺺ ﺑﺮزق ،ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ،
دﻣﺸﻖ ،ط2012 ،1م.
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ:
إÁد ﻋﺎﻃﻒ ﺣﻴﺎﺗﻠﺔ ،ﻗﺼﻴﺪة ﻃﻴﻒ اﳌﺨﻴﻢ ،ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ.https://www.diwandb.com/poem/ :
Ûﺎﺋﻲ راﻏﺐ ﺷﺮاب ،ﻇﻠﻨﺎ ﻳﺘﻤﺪد ..ﻻ ﻇﻞ ﻟﻜﻢ ،ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ:
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1180215
ﺣﻄﻴﲏ ،ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻌﻮدة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ:
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=804006
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮدة.https://www.facebook.com/palfcul :
ﳒﻤﺔ ،ﺣﺒﻴﺐ ،ﻃﻘﻮس اﻟﻌﻮدة ودﻻﻻµﺎ ﰲ اﳌﺘﺨﻴﻞ اﻟﺴﺮدي ،ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ:
.http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=53
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)اﻟﻠﺠﻮء واﻟﺘﻬﺠﲑ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة(

ﺟﻬﺎد اﻟﺮﺟﱯ  -ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ :اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﱪ ﳏﻄﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺮآة ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،واﻟﱵ ﲡﻠّﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ اﳌﻌﺎˆة ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﻌﻲ ،ﻟﺘﺘﺤّﺮك ﻧﺼﻮﺻﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻻﻏﱰاب ﻋﱪ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﻘﺴﺮي واﳌﻨﺎﰲ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮن

ﻣﻊ اﳊﻘﺎﺋﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻮدة ﻳﻠّﻮﺣﻮن Ûﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮأeﻢ ﻳﻠّﻮﺣﻮن üﻗﺪارﻫﻢ..

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺗﻌّﱪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺼﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻴﻨﺎ وﺑﺼﻮر ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺣﻴﻨﺎ آﺧﺮ ،وﻛﺄن اﳊﻜﺎÁت ·ﺧﺘﻼف ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ
ﺗﺪور ﺣﻮل ﳏﻮر واﺣﺪ ﻳﺸّﻜﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ آﻟﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻬّﺠﺮ ..ﺳﻮاء ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳊﻜﺎÁت ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻠﺠﻮء

·ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ا†ﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑﻘﻴﻤﻪ وﻋﺎداﺗﻪ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺮﺣﻴﻞ اﻟﻘﺼﺮي ،أو ﺑﺘﻨﺎول ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳍﺠﺮة

Fﻻﻣﻬﺎ وﳐﺎوﻓﻬﺎ واﻧﻜﺴﺎراÒﺎ ،أو ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﻮر اﳌﻌﺎˆة داﺧﻞ اﳋﻴﺎم واﳌﻨﺎﰲ اﻟﱵ ﲢّﻮﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﳌﺨﻴّﻤﺎت ﲢﺮق إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺮﻏﻴﻒ واﻷْﺳﺮ داﺧﻞ ﻣﺴّﻤﻴﺎت اﳍﺠﺮة..

اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﺪت ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮة ورﲟﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺘﻌّﱪ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،واﻟﱵ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ
اﻻﺳﺘﺴﻼم ﳋﻴﺎر اﻟﺘﺨﻠّﻲ ﻋﻦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴّﻤﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ،وﺑﲔ اﻟﺼﻤﻮد
ﰲ وﺟﻪ اﻻﺣﺘﻼل ،واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲝﻖ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﻮدﺗﻪ وﺣّﺮﻳﺘﻪ..

ﻓﻬﻞ ﻻ ﺗﺰال اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﻘﺪﱘ ﰲ أدب اﻟﻘﻀﻴﺔ؟ وﻫﻞ ﻇﻠّﺖ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻬﺠﲑ ﺗﻄّﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ رﻏﻢ ﺗﻄّﻮر
رﺳﺎﺋﻠﻬﺎ؟ وﻫﻞ ﺣﻘﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺼﺔ دور ﰲ اﻛﺘﻤﺎل ﻣﻼﻣﺢ اﳌﻘﺎوﻣﺔ؟ وﰲ ﻇّﻞ ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻫﻞ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺣﻘﺎ رﺻﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺼﺔ

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﻛﺘّﺎÛﺎ؟ وأﺧﲑا ..ﺗﻄﻞ ﻣﻼﻣﺞ اﻟﺘﻬﺠﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺟﺪا وﻓﻦ اﳍﺎﻳﻜﻮ ،ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ

ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮر وﲡﺪد ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
__________________

*ﺟﻬﺎد اﻟﺮﺟﱯ )(Jalrajabi@yahoo.com
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. ووﺣﺪﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺮﺻﺪ اﻹﺟﺎ·ت وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ،اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
 اﻟﻌﻮدة، اﳌﻨﻔﻰ، اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة، اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

MODERN FiLiSTiN ANLATISINDA İLTiCA VE HiCRET
Öz: Filistin Edebiyatı, tarihi süreç boyunca, Filistinlilerin sanki
alınyazılarına gönderme yapar gibi, çantalarıyla beraber dönüş anahtarlarını da
taşıdıkları iltica, zorunlu göç ve açık sürgün üzerinden yabancılaşma (gurbete
gitme) konuları hakkındaki metinlerini canlandırarak, içerisinde bireysel ve
toplumsal düzeyde sıkıntıların ortaya çıktığı Filistin davasına ayna olmuştur.
Kısa hikaye, bu gerçeği bazen doğrudan bazen de dolaylı şekillerde
ifade eder. Sanki bu hikâyeler, detaylardaki farklılıklara rağmen, ister Filistin
toplumunun adetlerini, değerlerini ve o dönemdeki bilinç düzeyini isterse de
göçün acılarını, korkularını ve hezimetlerini detaylarıyla içersin ya da daha
sonraları göçün kapsamına giren, insanlığı öldüren, esir kamplarına dönüşen
sürgün yerleri ve çadırlarda çekilen zorlukların izini sürsün, sürgün edilen
Filistinli insanın hayat biçimini yansıtan bir mihver etrafında cereyan eder.
Modern Filistin hikayesi, genellikle Filistin davasının, pek çok manada
deneyimi dayanak alan olumsuz reaksiyonlarını içeren, direnmekten vazgeçip
teslim olmakla, işgal noktasında direnmek ve Filistinlinin dönüşünü ve
hürriyetini sağlayacak direniş hakkını korumak arasında gidip gelen Filistin’in
durumunu anlatan değişik ve belki de çelişkili detaylarla doludur.
Filistin hikayesi, hâlihazırdaki yargı edebiyatında eski huzuruna
kavuşabilir mi? Yazışmaları gelişmesine rağmen metinlerinde görünen tehcirin
izleri hala kalmaya devam eder mi? Direnişin hatlarını tamamlamada gerçekten
hikayenin bir rolü var mıdır? İletişim araçlarının gelişmesiyle, modern Filistin
hikayesinin ve yazarlarının gelişimini gözlemlemek gerçekten mümkün olabilir
mi? Ve son olarak, çok kısa hikaye ve Haiku şiir sanatı (çok kısa şiir)
aracılığıyla göçün izlerinin belirmesi Filistin hikaye sanatında gelişme ve
yenilik yolunda bir adım olacak mıdır?
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Soruların çoğu, modern Filistin hikayesi hakkında konuşma esnasında
ortaya çıkıyor ve tek başına bu araştırma, cevapları gözlemlemeye ve ifade
etmeye kefildir.
Filistin Edebiyatı, Kısa Hikaye, sürgün yeri,

Anahtar Kelimeler:
dönüş.

اﻟﻮﻃﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﱰﺳﺦ ﰲ وﺟﺪان اﻟﺒﺸﺮ ،وﻣﻦ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن ﻣﻼﳏﻬﻢ وﻫﻮﻳّﺘﻬﻢ ،ﻏﲑ أن اﻟﻐﺮ·ء وﺣﺪﻫﻢ ﻳﻜﺘﻮون ﺑﻨﺎر
اﻟﻔﻘﺪ ،وﻳﻜﺘﺸﻔﻮن ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ اﻷﱂ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﺮوف ،وﻫﻢ َﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﺟﻴﺪا ﻛﻴﻒ ﻳﺼﲑ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﻷﻟﻮان ﺣﲔ ﲣﺘﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ وﻃﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻏﺎﺋﺐ ،ووﻃﻦ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﳝﻨﺢ اﻟﻐﺮﻳﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﻴﺶ ﻻ اﳊﻴﺎة.

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺎﺟﺮون ﲟﺤﺾ إرادÒﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋﲔ ﻋﺎدة üﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ·ﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻌّﺮﺿﻮن ﻟﻪ ﰲ أوﻃﺎeﻢ ،و·ﻧﻌﺪام
ﻓﺮص اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ Ûﻢ اﳌﻄﺎﻣﺢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮزق ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷرض اﻟﱵ ﲪّﻠﺘﻬﻢ ﻣﻼﳏﻬﺎ ،وﻃﺒﻌﺖ ﻋﻠﻰ

ﻗﻠﻮÛﻢ أﲜﺪﻳﺘﻬﺎ ،ﳑﺎ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ·ﳊﻨﲔ ﻷوﻃﺎeﻢ ،وﳚﻌﻞ ﺗﻜﻴّﻔﻬﻢ واﳔﺮاﻃﻬﻢ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ
ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺮا ﺷﺎﻗﺎ.

وﻗﺪ ﺑﺮز ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷد·ء ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎع اﻷرض ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﲡﺮﺑﺔ اﳍﺠﺮة وﻋّﱪوا ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺒﻌﺪﻳﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﱐ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻮرة أدﺑﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﺧّﻞّ◌دت أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻏﲑ أﻧﻨﺎ ﺣﲔ ﻧﺘﺤّﺪث ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ·ﳍﺠﺮة وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﳒﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ أﻣﺎم

ﳕﻮذج ﳐﺘﻠﻒ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌّﺮض اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﻘﺴﺮي ﺑﺼﻮرة ﳘﺠﻴﺔ ﱂ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺣﻴﺚ

ﻋﻤﺪ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻟﻄﺮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻦ أرﺿﻪ ·ﻟﻘﺘﻞ واﻟﺬﺑﺢ واﻟﱰوﻳﻊ ،و·ﻧﺘﻬﺎك اﻷﻋﺮاض وﻓﺮض اﻹرادة ﺑﻘﻮة

اﻟﺴﻼح ،ﻣﻊ اﻓﺘﻘﺎر اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻠﺴﻼح واﻹﻋﺪاد اﻟﻌﺴﻜﺮي.
ﻟﻘﺪ ﺣﻔﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺮﻳﺮة ﰲ وﺟﺪان اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ واﻟﻌﺮﰊ وﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﺳﺘﺸﻌﺎر إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء،
ﻓﺄﺻﺎﺑﺖ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻹﺑﺪاع ﻓﻴﻬﻢ ﺗﻌﺒﲑا وﺑﻴﺎˆ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺼﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﱵ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻣﻊ ﻗﺴﻮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻃﺎل
اﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﻘﺴﺮي ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎت ا†ﺘﻤﻊ )اﻟﻔﻼح واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟﺼﺎﻧﻊ واﻷدﻳﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻘﺎص واﻟﻔﻨﺎن واﻟﺼﺤﻔﻲ
واﳌﻌﻠﻢ..
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ﺗﻔّﺮق أﺑﻨﺎء ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وﺻﺎرت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻮّزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺮاﺋﻂ ..ﺑﻌﺾ اﳌﻬّﺠﺮﻳﻦ ﳉﺌﻮا ﳌﻨﺎزل وأراض ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺑﻴﻮÒﻢ وﳑﺘﻠﻜﺎÒﻢ ،واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ أُﺟﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺒﻠﺪان ا†ﺎورة ،ﻟﻴﺠﺪوا
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﳎﱪﻳﻦ 1ﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻼﺟﺊ أﺧﺮى وﻣﺮاﻓﺊ ﺟﺪﻳﺪة ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺣﱴ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻮﻃﻦ.
وﻗﺪ ﲨﻌﺘﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻔﺘﺎح اﳌﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﺗﻌﺪ ·ﻟﻌﻮدة ،واﻟﺘّﻔﻮا ﺣﻮل ﻏﺮزة اﻟﺜﻮب اﻟﺬي ﲪﻞ دفء اﻷم ودفء
اﻷرض ﻛﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻨﺴﻴﺎن واﻻﻧﺼﻬﺎر ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﺘﺎت.
ﻟﻘﺪ ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ أﺷﻜﺎل اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ واﻟﻨﻘﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ
ﻓﺮﺿﺖ واﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺻﺎدﻣﺎ ﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.
وﻗﺪ æﺛﺮت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ·ﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺪﻳﺪ وﺣﺎوﻟﺖ أن ﲢﺎورﻩ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ،ﻟﺘﺨﻠﻖ دواﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﺗﺴﻌﻰ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوات ،ﻟﺘﺘﺤّﺮك ﰲ ﻓﻀﺎءات اﳌﺄﺳﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮرة إﺑﺪاﻋﻴﺔ رﻏﻢ أeﺎ ﳎﻠّﻠﺔ

1Fر اﻟﺼﺪﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺸﺮﻳﺪ ﺷﻌﺐ üﻛﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌّﺮﺿﻪ ﳉﺮاﺋﻢ وﳎﺎزر وﺣﺸﻴﺔ ..ﻟﻴﻌﺎﱐ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ وﻳﻼت اﻟﺮﺣﻴﻞ
اﳌﻔﺎﺟﺊ واﻟﻘﺴﺮي واﻟﺬي ﺗﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺂﺳﻲ ،وﺣﻜﺎÁت ﻓﻘﺪ وﻟﻮﻋﺔ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﻨﺎس ،ﻓﱰﻛﺖ وﺟﻌﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﻮس
اﻷد·ء اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳚﺪوا ﻏﲑ أﻗﻼﻣﻬﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻮن Ûﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺮﻳﺮا ﻓُﺮض ﻇﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻬﻢ.

وﻗﺪ اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻟﺪى اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﲟﺴﺎر روﻣﺎﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮؤﻳﺔ واﳌﻌﺎﳉﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﰲ
ﻗﺼﺺ ﺟﱪا إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﱪا وﰲ ﻗﺼﺺ ﲰﲑة ﻋﺰام .ﻛﺬﻟﻚ وﺗﻄﻮرت ﻧﺰﻋﺔ روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺒﻜﻲ اﻟﻮﻃﻦ أو اﻟﻔﺮدوس
اﳌﻔﻘﻮد وﺗﺘﺬﻛﺮ اﻟﱪﺗﻘﺎل وراﺋﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎرات ﰲ ﻗﺼﺺ ﳏﻤﻮد ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻳﺮاﱐ وﻏﲑﻫﻢ..
•إن اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺷﺪ اﻻرﺗﺒﺎط üﺣﻮال
اﻟﻨﻜﺒﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼّﻮر ﻋﺬا·ت اﻟﺘﻬﺠﲑ واﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺼﺮﻳﺔ ﺻﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺠﻮء،
ﻣﺼّﻮرة اﻟﻄﺮق اﻟﻮﻋﺮة ،وﻣﻌّﱪة ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺪ واﻟﺬﻫﻮل اﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﳌﻬّﺠﺮون.
•وﺗﺼّﻮر ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻠﺠﻮء ذاÒﺎ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﲔ أم ﰲ دول اﳉﻮار ﺑﺪء ·ﳋﻴﻤﺔ واﻧﺘﻬﺎء
ﺑﺴﻘﻒ اﳌﺨﻴّﻢ اﻟﺰﻳﻨﻜﻮ ،واﺻﻔﺔ ذّل ﻃﻮاﺑﲑ اﺳﺘﻼم اﳌﻌﻮˆت ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث.

ﻣﻔﺮدات ﻛﺜﲑة اﻗﺘﺤﻤﺖ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻇّﻞ ﲢّﻮل ﳏﻄّﺎت اﻟﺘﻬﺠﲑ ﶈﻄّﺎت Òﺠﲑ آﺧﺮى
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•وﻗﺪ أﺗﺖ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻛﺼﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر ﺟﻠﺪ اﻟﺬات وﻟﻮم اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﺻﺎدﻣﺎ وﱂ
ﻳﺼّﺪق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﲔ اﻛﺘﺸﻒ üﻧﻪ ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة ·ﻟﺴﻼح ﻣﻊ أﺷّﻘﺎﺋﻪ اﻟﻌﺮب ﻟﻄﺮد
اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ ﺳﻮى اﻟﻨﺪم واﻷﱂ وذّل اﻟﻠﺠﻮء وﺿﻴﻖ اﳋﻴﻤﺔ.
ﻇﻠﺖ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﺤّﺮك ﰲ ﻓﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﶈّﻤﻠﺔ ﺑﺰﺧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻋّﱪ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﺑﺒﻨﺎء

روﻣﺎﻧﺴﻲ ﺑﺪأ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ إاﱃ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺑﺪا ﺟﻠﻴﺎ ﰲ أﻋﻤﺎل
ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﱐ ،ﻓﻔﻲ ﳎﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ "ﻋﺎﱂ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ" ﻋﺎم ،1965ﳛﻜﻲ ﻛﻨﻔﺎﱐ ﻏﺮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑﻌﺪ ،1948
وﻇﺮوﻓﻪ اﳋﺎﻧﻘﺔ وﺷﻈﻒ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ·ﳊﻆ أو اﳌﻌﺠﺰة ،ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺜﺮاء اﻟﺬي
ﺳﻴﻌﻮﺿﻪ ﻋﻦ اﳍﺠﺮة وﺿﻴﺎع اﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﳏﺎرات ﻗﺪ ﲢﻤﻞ إﺣﺪاﻫﺎ ﻟﺆﻟﺆة ﻛﺒﲑة ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺗﻐﻨﻴﻪ وﺗﻌﻮﺿﻪ ﻋﻦ ﺑﺆس اﳊﻴﺎة ،وﻳﻘﺘﻨﻊ
üﻧﻪ ﺳﻴﺠﺪﻫﺎ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﺘﺢ اﶈﺎرات ﰲ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﻣﺪاﻩ ﻣﻊ ﺧﻠﻮ اﶈﺎرة اﻷﺧﲑة إﻻ ﻣﻦ
ﻃﺮاوة ﺻﺪﻓﺘﻬﺎ ،ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ اﳋﺬﻻن واﳊﻠﻢ اﻟﻠﺬان ﻛﱪا ﰲ ﻋﻘﻠﻪ وﻗﻠﺒﻪ ،ﻓﻠﻢ ﳛﺘﻤﻞ اeﻴﺎرﳘﺎ.
إن ﻏﺴﺎن ﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﻨﻜﺒﺔ ،وﳍﺬا ﺻﻮر اﻟﺸﺘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ واﳋﻴﺎم وﺿﻴﺎع اﻷﺣﻼم واﻟﺘﺸﺮد ﲝﺜﺎً ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﺮزق ﰲ دول
اﳋﻠﻴﺞ.
إﻻ أن ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ ﳏﻤﻮد ﺷﻘﲑ  ،ﻗﺪ أﺣﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻗﺼﺼﻪ  ،ﺑﺘﻨﺎوﻟﻪ اﳌﺄﺳﺎة
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺴﻠﻴﺐ  ،واﻻﻛﺘﻔﺎء ﲟﺠﺮد اﳊﻨﲔ إﻟﻴﻪ...ﻓﺄﻧﺘﺞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﲎ üﻋﻤﺎق اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،وÒﺘﻢ ﺑﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﺬاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺼﲑﻩ ﰲ اﳌﻘﺎوﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻼدﻩ  ،وﺗﺮﻫﺺ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﲝﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﳌﻨﻔﻰ  ،اﻟﱵ ﻧﻘﻠﺖ اﳌﺨﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل ·ﳋﻨﻮع واﻻﺳﺘﺴﻼم إﱃ رﻓﺾ ﻫﺬا اﳋﻨﻮع واﻟﺘﻬﻴﺆ ﻟﻠﺪﺧﻮل
ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ".
ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪان ﻣﺎ ﺗﺒّﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﲰّﻲ ·ﻟﻨﻜﺴﺔ ﱂ ﻳﻌﺪ ﳝﻠﻚ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات ﺳﻮى اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﻤﻊ
اﻟﺬي ﺗﻌّﺮض ﻟﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ داﺧﻞ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﶈﺎﺻﺮة اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺟﺞ ﰲ داﺧﻠﻪ وإﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﻌﻴﺸﻪ ﺑﺪل اﻟﺴﲑ
ﺻﻮب ﺣﻠﻤﻪ وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎب اﻷد·ء ﺑﺸﻌﺮﻫﻢ وﻧﺜﺮﻫﻢ ﻟﻨﺒﺾ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻟﺬي أﻇﻬﺮ ﺻﻤﻮدا وﺑﺴﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﳐﻄﻄﺎت اﻟﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﺑﺼﻬﺮﻩ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل .وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﲢّﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﺻٍﻞ ﺑﲔ أد·ء اﻟﺪاﺧﻞ وﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ
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ﻓﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻧﺘﺞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﻮرق· ،ﻟﺮﺻﺎص واﻷﻗﻼم.
وﻻ ﺷﻚ أن اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﳊﻠﻢ ·ﻟﻌﻮدة أﻗﺮب ﻣﻦ أن ﲣﻄﺌﻮﻩ ﻋﲔ .
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﳍﺒﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن..
ﺛﻮرة ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺒﺴﺎﻟﺔ ﺻﺪﻣﺖ اﻟﻌﺎﱂ ،وﺟﻌﻠﺖ ﺟﻴﺸﺎ ﻣﺪﺟﺠﺎ ·ﻟﺴﻼح ﻳﻘﻒ ﻋﺎﺟﺰا أﻣﺎ ﺗﻜﺒﲑات اﻟﺼﻐﺎر
وﺣﺠﺎرÒﻢ ،ﻟﺘﺘﺤﻮل اﳍﺒّﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻟﻘﺮار ·ﻟﺼﻤﻮد ﺣﱴ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﻓﺘﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﻌﺼﻴﺎن اﳌﺪﱐ وﲤﺘﺪ ،ﻟﺘﻄﻞ
·ﻷﻣﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﻮت ،ﻣﺘﺤّﺪﻳﺔ ﺻﻠﻒ ﻋﺪو ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻏﲑ ﻟﻐﺔ اﻟﺪم.
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﻮد واﻟﺘﺤﺪي أﳍﺒﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷد·ء ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻮم وأﱂ اﻟﻨﺪم ﻟﺘﺘﻘّﺪم
ﻣﻔﺮدات اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺼﻤﻮد ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷرض واﻟﻌﻮدة.
وﻷن اﻷدب ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ دوﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﱰك آ1را ﻋﻤﻴﻘﺔ ،ﺑﺪأت اﻟﻘﺼﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮّﻫﺞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮّﻫﺞ اﻟﺸﺎرع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻘﺎوم ،وﺑﺪأت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ ،وﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ

ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻮّﺣﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن.

وﺷﺮع اﻟﻜﺘﺎب ·ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺸﺎرع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻘﺎوم ﰲ ﻗﺼﺼﻬﻢ ﻛﺎﳊﺠﺎرة واﳌﻨﺸﻮرات واﻹﻃﺎرات اﳌﺸﺘﻌﻠﺔ
واﻷﺣﺰﻣﺔ اﻟﻨﺎﺳﻔﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون وﻣﻨﻔﺬو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة
 .وﻗﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﺘﻮّﺟﻪ اﳌﻠﺘﺰم ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺼﻮرة ﺑﺪت ﻟﻠﻜﺜﲑﻳﻦ أﻛﺜﺮ اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ ﻗﻴﻤﻴﺎ وﻓﻨﻴّﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺶّ◌رة ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺼﺮة اﻟﺴﻤﺎء.
ﺳﻮاء .ﻟﺘﻈﻬﺮ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ وﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻣﺒ ّ
ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﺎس أﻓﺮزت أﻗﻼﻣﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع .ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻔﲏ واﳉﻤﺎﱄ ،وﱂ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻛﻮeﺎ ﳏﺎوﻻت ﻟﻠﺤﺎق ·ﻟﺸﺎرع
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻘّﺪﻣﻪ أﻗﻼم ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ·ﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻻ اﻟﺸﻐﻒ ·ﻷدب.
وﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ·ﻟﻘﻠﻢ ،ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﲔ اﻟﺸﺎرع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ واﻷدﻳﺐ ،ﺧﻠﻘﺖ
أوﺳﻠﻮ أدورا وأﻏﺮاﺿﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ،اﺳﺘﺠﺎب ﳍﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﻌﺮﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ وﻓﻀﺢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻋﺬا·ت ﻏﺰة ﰲ ﻇﻞ اﳊﺼﺎر ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲤّﺴﻚ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﲞﻴﺎر اﳌﻘﺎوﻣﺔ
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ﻛﺨﻴﺎر وﺣﻴﺪ ،ورﻓﺾ ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﻼم اﳌﺰﻋﻮم ﻛﻤﺎ ورد ﰲ دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺑﻌﺪ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
أوﺳﻠﻮ ( ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﳒﻮان ﳏﻤﺪ أﻛﺮم واﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ Ûﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻏﺰة.
إﻻ أن اﳌﺘﺎﺑﻊ ﳌﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﻋﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﻬﺘﻤﺔ ·ﻷدب ﻳﻼﺣﻆ أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺘﺒّﲎ ﻓﻜﺮة

اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو وﺗﺮّوج ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻠﺐ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﲡﻤﻴﻞ ﺻﻮرة اﻟﻌﺪو اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ وإﺿﻔﺎء اﻟﺼﻔﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ ،وﺗﺪﻋﻮ ﻟﻨﺴﻴﺎن Ãرﳜﻪ اﻟﻌﺪواﱐ ،ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﰎ Òﺠﲑﻩ ﻗﺼﺮا ﻣﻦ ﺑﻼدﻩ ،وﲡﺎﻫﻞ اﻟﺪﻣﺎء اﻟﱵ ﺳﻔﻜﺖ
واﻟﱵ ﺳﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﳊﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ.
وﻫﺬا ﻳﻀﻊ اﳉﻤﻴﻊ ﻛﺘﺎ· وﻧﻘﺎدا أﻣﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎÒﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة وذﻟﻚ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﻗﻼم اﳌﺒﺪﻋﺔ واﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻌﺪاﻟﺔ
ﻗﻀﺎÁﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ودﻋﻤﻬﺎ ·ﻟﱰوﻳﺞ ﳍﺎ وإﻳﺼﺎﳍﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎد أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺪورﻫﻢ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺬاﺋﻘﺔ
اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت أدﺑﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳍﺎ ﲝﺮﻓﻴﺔ ﲡﺬب اﻟﻘّﺮاء وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
ﻓﺎﳌﻨﺸﻮرات اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﲢﻮي ﻋﺪدا ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﺪد ﻫﺎﺋﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﲤﻠﻚ أن
Òﻮي ﺑﺬاﺋﻘﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ.

ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻓﺼﻞ اﻷدب ﺑﻘﻴﻤﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ دورﻩ ·ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎ Áاﻹﻧﺴﺎن ،وﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎﺗﻞ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺒﻬﺔ ،وﻳﻘﺎوم ﻋﱪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻋﺪوا ﺟﺎء ﻟﻴﻘﺘﻠﻌﻪ ﻣﻦ أرﺿﻪ ،ﻓﺼﺎر وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﻌﺪو ﻣﺮﻫﻮن
ﺑﻐﻴﺎب ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض اﻟﱵ ﲢﻔﻆ ﻣﻼﻣﺢ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ.
ﻓﺎﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرك اﻟﺴﻼح ،ﺑﻞ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ اﳉﻨﺪي اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ ،وﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﻔﻆ ذاﻛﺮة
اﻟﻮﻃﻦ ،وﺗﻮّرث اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺼﻤﻮد.
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ،واﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ذات ﻓﻀﺎء واﺳﻊ وﺣﺮ ،و·ﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ·ﻟﺮواﻳﺔ
ﻗﺎدرة أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎﻳﺮﺗﺒﻂ Ûﺎ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺟﺪا )وﻳﻌﺘﱪ ﳏﻤﻮد ﺷﻘﲑ راﺋﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ( وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻮﻣﻀﺔ .وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ æﺛﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻘﺼﻴﺪة اﳍﺎﻳﻜﻮ ﻓﺒﺎﺗﻮا ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻗﺼﺼﺎ ﺑﺒﻀﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎت ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﱪز
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ·ﲡﺎﻩ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ،وإﱃ أي ﻣﺪى ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ
اﻷﺷﻜﺎل أن ﲣﺪم ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ؟ وﻫﻞ ﺣﻘﺎ ﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت؟ وﻫﻞ ﳓﻦ ﻛﻘّﺮاء ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر
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ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺬي ﻗﺪ ﳜﻞ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻘﺼﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ..
ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﱂ ﲤﻨﻊ ﻛﺘﺎب ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻔﻀﺎء إﺑﺪاﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﱂ ﻳﻄﺮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﻫﺘﻤﺎم ·ﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﱰاﺟﻊ دورﻫﺎ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن دور
اﻟﻨﺸﺮ ﻻ ﲢﻔﻞ ﺑﻨﺸﺮ ا†ﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳉﻮاﺋﺰ اﻟﱵ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮواﻳﺔ ،وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك اﻧﻄﺒﺎع ﻟﺪى
أﺻﺤﺎب اﻷﻗﻼم اﻟﻮاﻋﺪة üن ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮواﻳﺔ وﺗﺆدي إﻟﻴﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أeﺎ ﻓﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ وﻟﻪ ﺷﺮوط ﻟﻐﺔ وﺑﻨﺎء ،وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻠﺒﺲ ﻗﺪ وﻗﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﲣﻠّﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺮواﻳﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻨﻘﺎد ورﻋﺎة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﻳﺪﻓﻌﻮن ·ﲡﺎﻩ إﻋﺎدة اﻟﻨﺒﺾ ﻟﻔﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﻟﻨﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺜﺮاء
اﻷدﰊ واﻟﺜﻘﺎﰲ ،وﻟﻨﺤﺎﻓﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻠﻢ ،ﻟﺘﺤﻔﻆ ذاﻛﺮة اﳌﻬّﺠﺮﻳﻦ وإﺻﺮارﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة.
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اﳌﺮاﺟﻊ:
ـ د .ﳏﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ :ﲢﻮﻻت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ واﻷردن
ـ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ :ﻗﺮاءة ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
ـ د .دﻻل ﺣﺴﲔ ﻋﻨﺒﺘﺎوي :اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر
ـ ﳒﻮان ﳏﻤﺪ أﻛﺮم :اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ /اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة
ـ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮﻣﻮن ﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة :أدب اﻟﻠﺠﻮد اﻟﺴﻮري )اﻟﺸﺘﺎت واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻷدﰊ(
ـ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
ـ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻗﺼﺼﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻜﺘّﺎب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ـ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻗﺼﺼﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﱰوﱐ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
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ﺷﻌﺮ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،وﲢﻮﻻت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ
د .رﻣﻀﺎن ﻋﻤﺮ*

ﻣﻠﺨﺺ:

وﻣﻊ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻠﺠﻮء" ﻗﺪ أﺻﺒﺢ واﺣًﺪا ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت رواًﺟﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺪاوًﻻ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ

ب اﻟﻠﺠﻮِء· -ﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎً أدﺑﻴﺎ -ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﺮاءٍة أﻛﺜﺮ روﻳٍﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴ ِ
ﺚ ﻋﻦ أد ِ
ﻚ ﲨﻠﺔ ِﻣﻦ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
إﱠﻻ أﱠن اﳊﺪﻳ َ ْ
ُ
اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪاﺧﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﰲ ﻏﻤﺮِة اﻟﺪراﺳﺎ ِ
ت اﻟﻜﺜﲑِة -ﰲ آداﺑﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻷوﱃ -ﰲ ﻓﻠﺴﻄ ِ
ﲔ اﶈﺘﻠِﺔ -ﺣﱴ
ْ ُ
ٍ
ِ
ﱠ
ﻧﻜﺒﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ وﻣﺎ ﲣﻠﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎت ﺗﺸﺮﻳﺪ وÒﺠﲑ.
ِ
ب اﻟﺸﺘﺎت ؟ أم اﳌﻨﻔﻰ؟
ب اﳌﻬﺠِﺮ ؟ أم أد ُ
ب اﻟﻠﺠﻮء إذا ؟ أم أد ُ
أﻫﻮ أد ُ
ﺗﻠﻚ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻗﺮاءات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺎدٍة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ – ﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎدة اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ –
وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺸﺮﻋﻦ ﻟﻪ ﻋﺒﻮرا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷدﰊ.ﻏﲑ إن اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳊﺴﻢ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻋﺼﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻬﻤﺔ
اﻟﻨﺎﻗﺪ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ،ﻟﻴﻘﻒ ﻣﻌﺎﻧﺪا أﻣﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ؛ ﻓﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺻﺎر اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ
ﰲ راي اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺎد.
وﻟﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﺠﻮِء  -ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ -ﻣﻊ ﻧﻜﺒِﺔ ﻓﻠﺴﻄ ِ
ﲔ اﻷوﱃ،وﻗﺪ ُوﻟﺪ َﻣﻌﻪُ  -أﻳﻀﺎً – ُﻣﺼﻄﻠَﺤﺎً أﻛﺜَﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﻫﻮ " اﻟﻨﻜﺒﺔ"وإن
ُ
ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ )أدب اﻟﻨﻜﺒﺔ(.
وﻣﻊ ﺑﺪاِ Á
ت إﺧﻔﺎق اﻟﺮﺑﻴِﻊ اﻟﻌﺮ ِﰊ ،واﻧﻜﺴﺎر ﺷﻮﻛﺔ اﻟﺸﻌﻮ ِ
ب ،واﳓﻄﺎﻣﻬﺎ ﲢﺖ ﺳﻴﻒ اﻟﺘﺂﻣﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ ،وﺗﻐﻮل اﻟﺜﻮرات اﳌﻀﺎدة
ّ
وﺗﻨﻤﺮﻫﺎ ·ﺗﺖ ﻓﻜﺮة “اﻟﻠﺠﻮء” وواﻗﻌﻪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﻔﺎﺿﺖ دول اﳉﲑان ·ﳌﺸﺮدﻳﻦ

اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﻛﺎن ﺣﻆ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰒ أورو· اﻷﻛﺜﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺟﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﺪ.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:
أدب اﻟﻠﺠﻮء -اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ -اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ -اﳌﻨﻔﻰ -اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻘﺎوم -ﲢﻮﻻت اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

_______________

*د.رﻣﻀﺎن ﻋﻤﺮ )(ramadanomer48@gmail.com
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FİLİSTİN MÜLTECİ ŞİİRİ VE ARAP BAHARININ GÖLGESİNDEKİ
EDEBİ DÖNÜŞÜMLERİ
Öz: Günümüzde iltica (sığınma) teriminin, çok yaygın olmasına ve aynı
zamanda eleştirmenler, araştırmacılar ve fikir adamları nezdinden en çok
kullanılan sosyal, siyasal ve eleştirel kavramlar arasında yer almasına rağmen,
edebi bir ıstılah olması yönüyle iltica edebiyatı daha derin bir incelemeye gerek
duymaktadır. Böylece ihtilal altındaki Filistin’de meydana gelen ilk Nekbe’den
Arap Baharı sonrası meydana gelen krizlere ve sonrasında meydana gelmeye
devam eden evsizleştirme ve tehcir dalgalarına uzanan süreçte Arap edebiyatları
alanında yapılan araştırmaların çoğuna bulaşmış olan ıstılahi giriftlikler
giderilebilecektir.
O halde bahsettiğimiz “iltica edebiyatı” mıdır? Yoksa “mehcer
edebiyatı” mı? “Diaspora edebiyatı” mı denilmelidir buna yoksa “menfa
edebiyatı” mı?
Ortada, kendisi etrafında yapılmış pek çok ciddi araştırmaya, edebi
teşekkül alanlarından doğal bir şekilde geçişini sağlayacak nesnel bir betimleme
yapılmasına rağmen, henüz tam anlamını bulamamış bir mefhum bulunmakta
olup sınırlarının belirlenmesi ciddi eleştirel okumaları gerektiren tartışmaya açık
bir meseledir. Ne var ki karar verme sorunsalı, doğru ıstılahi bir
vasıflandırmaya ulaşmasına giden yol üzerinde inatla durarak eleştirmenin işini
daha da zorlaştıran bir unsur olarak kalmaya devam edecektir. Zira
kullanılmaya devam etmesi bir ifadenin, eleştiri alanı ve eleştirmen gözünde
kabul edilen bir ıstılah olduğu anlamına gelmemektedir.
İltica ıstılahı (Filistin’e dönük bir kavram olarak) 1948 yılında
Filistin’in yaşadığı ilk Nekbe ile var olmuş bir kavram olup kendisiyle beraber
Nekbe kavramı da ortaya çıkmıştır. Bu nedenledir ki bu edebiyata Nekbe
edebiyatı demek de mümkündür.
Nekbe edebiyatı daha çok üzüntü, karanlık, keder, ölüm ve facia gibi
temaları ele almıştır. Mülteci edebiyatına gelince geniş bir şekilde vatan dışında
bulunan ana vatana ait tüm eserleri bu edebiyat çerçevesinde değerlendirebiliriz.
Gurbet, özlem, hasret, anlatım ve betimleme bu edebiyatın ana konu ve
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özellikleri arasında yer almaktadır. Bu edebiyat özellikle altmışlarda ve
yetmişlerde Kenefânî ve Derviş gibi solcu edebiyatçılar vasıtasıyla yayılmıştır.
Fakat son yıllarda Arap Baharı’nın başarısız olmasından sonra başlayan Arap
göçleri, mülteci edebiyatının yeniden ve yeni yüzüyle ortaya çıkmasına sebep
olmuştur.
Artık mülteci edebiyatı Filistin ile ilgili olmaktan çıkıp Suriye, Irak,
Lübnan ve diğer Arap ülkelerini de ilgilendiren bir edebiyat halini almıştır.
Hatta denilebilir ki Arap edebiyatı, mülteci edebiyatına dönüşmüştür. Zira
edebiyatçılar Arap ülkelerinde değil de diğer ülkelerde yaşamakta ve edebi
ürünlerini vermeye devam etmektedirler.
Bu bağlamda bu araştırma, Filistin edebiyatının değişimleri ve
dönüşümlerini ele almayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Mülteci edebiyatı, Arap baharı, Filistin şiiri,
sürgün, direniş şehri, şiir dönüşümleri

:ﻣﺪﺧﻞ

ِ
ٍ
ٍ
ﲔ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻪ
َ  دﻻﻟﺔَ اﻟﻌﻨﻮان اﺻﻄﻼﺣﻴﺎً؟ وﺗﺒ-ً أوﻻ-ﻫﻞ ﻳﺸﱰُط ﰲ ﻛِّﻞ دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺎدة أْن ﲢّﺪد
ً ﻣﻠﺰﻣﺎً؟Á·ﳌﻀﻤﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻋﻀﻮ
ﺎ رؤﻳﺔÛ ً ﲢﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﳜﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳏﺪدا، وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻔﺎﳘﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻗﺎرﺋﻪ- ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ-أم أن اﻟﻌﻨﻮان
 وﺗﺘﺤﻮل إﱃ دﻻﻟﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳛﺪدﻩ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻔﺎﻋﻞ؛ ﻓﺘﺘﺤﻄﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ،ﻻ ﺗﻠﺰم ﻏﲑﻩ
اﻟﻮﺟﻮﻩ؟
/ وﻓﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ- ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻠﺰﻣﺔً ﲟﻔﻬﻮم اﺻﻄﻼﺣٍﻲ ﺧﺎص-ً اﺻﻄﻼﺣﺎ-ﺎ وإن ﱂْ ﺗﺼﻞ إﱃ اﳊ ِّﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲeأم أﱠ
ﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؟Ò ﲝﻴﺚ ﲤﻨﺢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رأﻳِﻪ ﰲ ﻗﻀﻴٍﺔ ﻳﺸ ِّﻜُﻞ اﻟﻌﻨﻮاُن ﻓﻜﺮ-اﳌﺴﺘﺨﺪم
 وﻣﻦ أﻛﺜﺮ،وﻣﻊ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻠﺠﻮء" ﻗﺪ أﺻﺒﺢ واﺣﺪاً ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت رواﺟﺎً ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ
1
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺪاوﻻً ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ

 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، اﻻﻏﱰاب ﰲ رواﻳﺔ ﺑﺮوﻛﻠﲔ ﻫﺎﻳﺘﺲ ﳌﲑال ﻃﺤﺎوي، ﺧﻮﻟﺔ اﻟﻌﻤﻮري1
.5 ص،م2016_2015 ،اﳉﺰاﺋﺮ
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ب اﻟﻠﺠﻮِء· -ﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎً أدﺑﻴﺎً -ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﺮاءٍة أﻛﺜﺮ روﻳٍﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴ ِ
ﺚ ﻋﻦ أد ِ
ﻚ ﲨﻠﺔ ِﻣﻦ
إﱠﻻ أﱠن اﳊﺪﻳ َ ْ
ُ
اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪاﺧﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﰲ ﻏﻤﺮِة اﻟﺪراﺳﺎ ِ
ت اﻟﻜﺜﲑِة -ﰲ آداﺑﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻷوﱃ -ﰲ
ْ ُ
ﻓﻠﺴﻄﲔ اﶈﺘﻠﺔ -ﺣﱴ ﻧﻜﺒﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ وﻣﺎ ﲣﻠﱠﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎ ِ
ت ﺗﺸﺮﻳٍﺪ وÒﺠﲑ.
ِ
ب اﻟﺸﺘﺎت؟ أم اﳌﻨﻔﻰ؟
ب اﳌﻬﺠِﺮ؟ أم أد ُ
ب اﻟﻠﺠﻮء إذاً؟ أم أد ُ
أﻫﻮ أد ُ
ٍ
ﺗﻠﻚ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻗﺮاءات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺎدة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ -ﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎدة اﻟﱵ
ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ -وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺸﺮﻋﻦ ﻟﻪ ﻋﺒﻮراً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷدﰊ .ﻏﲑ إن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳊﺴﻢ ﺳﺘﺒﻘﻰ

ﻋﺼﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ،ﻟﻴﻘﻒ ﻣﻌﺎﻧﺪاً أﻣﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ؛ ﻓﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻋﻬﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺻﺎر اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﻘﺒﻮﻻً ﰲ رأي اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺎد.
وﻟﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﺠﻮِء -ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎً -ﻣﻊ ﻧﻜﺒِﺔ ﻓﻠﺴﻄ ِ
ﲔ اﻷوﱃ ،وﻗﺪ ُوﻟﺪ َﻣﻌﻪُ -أﻳﻀﺎً – ُﻣﺼﻄﻠٌَﺢ أﻛﺜَﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﻫﻮ
ُ
ِ
ِ
"اﻟﻨﻜﺒﺔ" وإن ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ) :أدب اﻟﻨﻜﺒﺔ( .ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أدب اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﱪاً ﻟﻈﻬﻮر أدب اﻟﻠﺠﻮء ،وﻛﻼُﳘﺎ

ﻣﺜﱠﻼً ﺧﺼﻮﺻﻴﺔً ﻟﻸدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻌﺎﺻﺮ .أدب اﻟﻨﻜﺒﺔ أدب ﺗﻘﺮﻳﺮي ﰲ أﻛﺜﺮِﻩ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻜﻨﻔﺎﱐ وﺟﱪاً ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒِﻖ ﰲ
ﺗﻨﺎول ﻗﻀﺎ Áﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ ،ﰒ ﺟﺎء دور دروﻳﺶ وﺻﺤﺒﻪ ﻣﻦ أد·ء اﻟﻴﺴﺎر ﻓﺄﻛﻤﻠﻮا اﳌﺸﻮار .وﻣﻊ أدب اﻟﻨﻜﺒﺔ -ﺑﻞ
ﻗﺒﻠﻪ -وﻟﺪ أدب اﳌﻘﺎوﻣﺔ وﻫﻮ أدب وﻟﺪ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰒ أﻛﻤﻞ ﻣﺸﻮارﻩ ﰲ اﻟﺸﺘﺎت.2
اﻷدب اﳌﻘﺎوم :أدب إﻧﺴﺎﱐ ﲡﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ أﻣﺔ وﻗﻌﺖ ﲢﺖ ﻇﻠﻢ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻓﺘﺸﺮﻧﻘﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻬﺎ ﻟﺮﻓﻀﻪ
واﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻴﻪ .وﻷن ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﲢﺖ اﻻﺣﺘﻼل؛ ﻓﺈن اﻷدب اﳌﻘﺎوم ﺳﻴﻈﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻷﺑﺮز ﻣﻊ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد ﻗﻀﺎ Áأدﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺰاﲪﻪ ﺣﱴ ﺗﺘﺤﺮر اﻷرض ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺼﲑ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻴﻨﺎل اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻳﺒﲏ
دوﻟﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﺗﺘﻤﺮﻛُﺰ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬا اﻷدب ﻋﻠﻰ :اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﻔﺪاء واﻟﺼﻤﻮد واﻟﺘﺤﺪي واﻟﺘﻤﺴﻚ ·ﻷرض ،وﻗﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻌﻪ
ﻣﻀﺎﻣﲔ أﺧﺮى ﺗﻨﻀﻮي ﲢﺘﻪ -أﺣﻴﺎˆً -وﻗﺪ ﺗﺴﲑ ﻣﻌﻪُ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن -أﺣﻴﺎˆً اﺧﺮى -ﻛﺄد ِ
ب اﻷﺳِﺮ واﻟﺴﺠﻮن ،وأدب
ُ
اﻟﻌﻮدة واﻟﻠﺠﻮء واﳌﻨﻔﻰ واﻻﻏﱰاب.
أدب اﻟﻠﺠﻮء ﻗﺒﻞ أﺳﻠﻮ:

 2اﻷدب اﳌﻘﺎوم ﻓﻬﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻇﻬﺮ ﻋﺎم  ١٩٦٧ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺸﺮ ﻛﻨﻔﺎﱐ ﻛﺘﺎﺑﻪ أدب اﳌﻘﺎوﻣﺔ ،وأدب اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻴﺎً
ب -أْي
ﳛﻤﻞ ﰲ ﺛﻨﺎÁﻩ ﺗﻔﺎؤﻻً ورؤﻳﺔً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن أدب اﻟﻨﻜﺒﺔ ﳛﻤﻞ ﺳﻮداوﻳﺔً وﺣﺮﻗﺔً و-ﺳﺎً واeﺰاﻣﺎً .ﻏﲑ أﱠن ﻫﺬا اﻷد َ
اﳌﻘﺎوم -ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮداً ﻛﻤﻨﺘﺠﺎت أدﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻜﺒﺔ -ﰲ زﻣﻦ اﻻﻧﺘﺪاب -وﻛﺎن ﻟﻄﻮﻗﺎن ،وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﻮد وﻏﲑﻫﻢ ﺷﻌﺮ
ﻣﻘﺎوم ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ.
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ﺷﱠﻜﻠﺖ )أﺳﻠﻮ( اﻧﻌﻄﺎﻓﺔً ﺳﻴﺎﺳﻴﺔً ﺧﻄﲑًة ﰲ Ãرﻳﺦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ وﻛﺎَن رﺟﻮعُ ﻗِﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
ﺚ ﺷَﻜﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮدةُ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺰرﻳﺔ – وﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳎﺤﻔﺔ  -ﻋﻼﻣﺔ اﻧﻜﺴﺎٍر ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺟﺒﻬِﺔ اﻟﻨِّﻀﺎِل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؛ ﺣﻴ ُ
اﻟﻨﺎﻗﺼﺔُ اeﻴﺎراً ﺟﺪﻳﺪاً ﰲ ﺟﺪار اﻷﻣﻞ واﻟﺘﺤﺪي ،وﻣﺪﺧﻼً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻟﺘﺤﻮﻻ ٍ
ت ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘْﺸﻜﻴﻞ اﻷدﰊ.
ﻟﻜﱠﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﻜﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﺮﻋﺎَن ﻣﺎ ﺷﱡﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔً ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎﻳِﺰ واﻟﺼﺮاِع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮِ Á
ت اﻟﻔﻜِﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓِﺔ؛ ﻓﱪز ﻋﻠﻰ
َ
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اﻟﺴﺎﺣِﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻴﺎ
َ
ً
ً
َ
ٌ
َ
َ
ﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺼﺎ اﻟﱰﺣﺎل ،وﻳﺒﺪأُ ·ﳊﺪﻳ ِ
eﺎﻳﺔ واﻗﻌﻴﺔً ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﳌﺴﺎراﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﻓﻴﺤ ﱡ
ﺚ ﻋﻦ وﻃﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،ﻳﺴﻤُﺢ ﺑﺘﺤﻮﻻت
ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻷدب ﺗﻴﻤﺎ ِ
ت اﻷد ِ
ب اﳌﻘﺎوم واﻟﻌﻮدة وﻣﺎ راﻓﻘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺷﻜﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻸدب
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﱪ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻣﺒﺘﻌﺪاً ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮﻃِﻦ واﻟﻮﻃﻨﻴِﺔ ﻷﻧﻪُ -ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﺼﻮرﻩ -ﻗﺪ اﳒَﺰ ﻣﻬﻤﺔَ اﻟﺘﺤﺮﻳِﺮ؛ ﻓﻠﻴﺠﻌْﻞ
ب -ﻛﻤﺎ اﻵداب ﻟﺪى ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ – أد·ً ﳜﻀﻊ ﻟﺪْرﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
اﻷد َ
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﺎد ﻓﺮﻳﻖ أﺧﺮ ﺻﻴﺎﻋﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻷدب اﳌﻘﺎوم وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺼﻤﻮد وﻓﻖ ﺗﻔﺴٍﲑ ﺟﺪﻳٍﺪ ﳉﺒﻬِﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ·ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﺟﺒﻬﺔً ﻣﻨﺎﻫﻀﺔً ﻷدب اﻻﺳﺘﺴﻼم واﻟﺘﻘﻬﻘﺮ .وﻏﺪت ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻠﺠﻮء واﳌﻨﺎﰲ أﺳﻮاق أدب ﺗﻌﻴﺪ رﺳﻢ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﻓﻖ
ﺗﺼﻮر ﻻ ﳛﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﰊ.
وﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ وذاك وﺟﺪ ﻓﺮﻳﻖ 1ﻟﺚ ﱂ ﻳﻌﱰف ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻮدة اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ وﱂ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺴﻼم ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎً

éى ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻷدب اﳌﻘﺎوم ،واﺧﺘﺎر ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺠﺎً ﻣﺴﺎﳌﺎً ،وﻋﻠﻰ رأس ﻫﺆﻻء ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ﰲ ﻛﺘﺎ·ﺗﻪ اﻷﺧﲑة ،ﺑﺪءاً
"ﺑﺴﺮﻳﺮ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ" و"ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﺎر" ﰒ "اﳉﺪارﻳﺔ"وﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ.
وﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﺴﻢ ﻣﺪارات اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻷدﰊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻷوﱃ ) -(48ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً -إﱃ:
أ -أدب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ).(48
ب– أدب اﻟﺸﺘﺎت /اﻟﻠﺠﻮء.
ج– أدب اﻟﺼﺎﻣﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي اﺣﺘﻠﺘﻪ )إﺳﺮاﺋﻴﻞ( ﻋﺎم 1967م.
أﻣﺎ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻟﺪاﺧﻠﻲ -ﰲ اﻟﻀﻔﺔ وﻏﺰة -ﻓﻘﺪ ﻋﺎش ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﻛﺎَن أوﳍﺎ ﲢﺖ اﳊﻜﻤﲔ
اﻷردﱐ واﳌﺼﺮي ،ﺣﱴ ﻋﺎم 67م ،ﰒ ﻓﱰة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل ﺣﱴ eﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷوﱃ ،ﰒ ﻓﱰة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أﺳﻠﻮ؛ وﻫﺬا
اﻷدب -ﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ – ﻛﺎن – ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷردﱐ أد·ً ˆﻣﻴﺎً ﻣﺘﺄﺛﺮاً إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻨﻜﺒﺔ
وإﻓﺮازاÒﺎ .ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﰲ أﻛﺜﺮﻩ Ãﻳﻴﺪاً ووﻻء ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ
اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺟﺮاء æﺳﻴﺲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻔﱵ اﻷردن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 1948م ،واﻟﻀﻔﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ورﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻟﺬو·ن اﻟﺸﻌﻮري ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ Ãرﻳﺦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،إﻻ أن اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻻﻟﺘﺼﺎق ﲟﺸﺮوع اﳌﻘﺎوﻣﺔ  -ﻋﱪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ -ﻟﺪى ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﻘﻲ ﻗﻮ ًÁﻓﺎﻋﻼً ،وﻇﻠﺖ ﻗﺼﺎﺋﺪ
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إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻃﻮﻗﺎن ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﻮد ،وأﰊ ﺳﻠﻤﻰ ﺣﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺗﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،وﺗﻌﺒّﺪ
ﳍﻢ اﻟﻄﺮق.
أﻣﺎ أد·ء اﻟﺪاﺧﻞ " "48ﻓﻘﺪ ﻧﺸﻂ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ،ﻓﺸّﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ أدﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ رﻣﻮزﻫﺎ:

ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ وﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ؛ وﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺑﺮوزاً ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻫﻢ ﻋﻦ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻘﺎوم ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ .ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﱠن اﻟﻴﺴﺎر ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻً ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﶈﺘﻞ ﺣﻴﺚ ﺑﺮزت ﺻﻮر ﻣﺘﺴﺎﳏﺔ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺴﻠﻤﻲ أو اﳌﺪﱐ
ﰲ ﻛﺘﺎ·Òﻢ.
وﺑﻌﺪ " "67وﺣﻠﻮل اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺪأت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ )اﻷردن -ﺳﻮر – Áﻟﺒﻨﺎن-
وﻣﺼﺮ -واﻟﻌﺮاق( ﰒ ﺑﺪأ أدب اﻟﺸﺘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻳﺘﺸّﻜﻞ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً ﺣﱴ ﻏﺪت اﳊﺎﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ
ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﳉﻮء؛ ﻓﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻦ إﱃ ﳐﻴﻤﺎ ٍ
ت وﻣﻨﺎﰲ ،واﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﺑﺪاÁت )أوﺳﻠﻮ( ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻮدة
اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ،واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻘﻴﻤﺔ ،واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮﳘﻲ ﺑﻼ ﺳﻴﺎدة أو ﺣﺪود.
ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮﺑﺔ؛ ﲢﺖ وﺟﻊ اﳋﻴﻤﺔ ﺑﺪأ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن رﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ،وﺟﻊ اﻟﻐﺮﺑﺔ ،وأﱂ اﳌﺨﻴﻤﺎت ،وأﻧﲔ
اﳌﻮﺟﻮﻋﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﰲ ودÁﺟﲑ اﻟﻀﻴﺎع!! ﻛﺎن ﺷﻌﺮ اﳌﻨﻔﻰ ﰲ أﻛﺜﺮﻩ ﺷﻌﺮاً ﻋﺎﻃﻔﻴﺎً ﻳﻌﱪ ﻋﻦ واﻗﻊ ﺣﻴﺎة ﳑﺰوﺟﺔ ·ﻷﱂ،
واﳊﺴﺮة ،واﻟﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان وﻃﻦ ،وأﱂ اﻟﻔﺮاق ،واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة .ﻛﺄن ﻟﺴﺎن ﺣﺎﳍﻢ ﻳﻌﱪ ﻋّﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻋﺪˆن اﻟﺼﺎﺋﻎ:
ﺿﻨَﺎ
ﺖ أر َ
اﻟﺴﻤﺎءُ اﻟﱵ ﻇﻠّﻠ ْ
ﺖ ﺟﺮَﺣﻨَﺎ
واﳌﻨﺎﰲ اﻟﱵ أّرﺧ ْ
ﺳﺄﻗﻮُل ﳍﺎ
ﻛﻠّﻤﺎ ﻃﺮدﺗﲏ ﺑﻼٌد
ﺐ
وﺳﺎوﻣﲏ ﺻﺎﺣ ٌ
ِ
ت ﻋﻠﻰ ﺻﻤﱵ اﳌﱠﺮ...
اﺗﱠَﻜﺄ ُ
أﺑﻜﻲ اﻟﺬي ﻓﺎﺗـﻨﺎ3
ََ
وﻳﻠﺘﻘﻲ اﳌﻮت ﻣﻊ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ˆزﻓﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﺮﻳﺪ اﻟﱪﻏﻮﺛﻲ:
ت ﰲ اﳌﻨﻔﻰ
وﲤﻮ ُ
وﻣﻦ ﻣﻨﻔﻰ ﺳﻮاﻩُ
3

ﻋﺪˆن اﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﻗﺼﻴﺪة ﻏﺮﺑﺔ ،ﺻﻨﻌﺎء1993 ،م:

=http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid
63807
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ﻳﻄﲑ وﺣﺶ اﻟﻨﻌﻲ
ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻰ اﱃ ﻣﻨﻔﻰ وﺗﺒﺘﻌُﺪ اﻟﺒﻼدُ
ﲞﺒِﺰﻫﺎ وِﺟﺮارﻫﺎ وﻣﻨﻤﻨﻤﺎت اﻟﻌﺸﺐ ﰲ أﺳﻮارﻫﺎ...،
وﲤﻮت ﰲ اﳌﻨﻔﻰ ﻛﺄن اﻷرض ﱂ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻨﻴﻬﺎ"4
ﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ " Áﺳﺮ ﻋﻠﻲ" اﻟﻼﺟﺊ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻦ "ﻗﺪر اﻟﺘﺸﺮد:
وﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮد ،وﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻳﻜﺘ ُ
وﻋﺮﻓﺖ وﺟﻬﻚ  Áﻓﻠﺴﻄﻴﲏ
·ت ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺸﺮد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أÛﻰ اﻟﺴﻤﺎت
ﻓﺎﲪﻞ رﺣﺎﻟﻚ ﻓﻮق ﻛﺘﻔﻚ ﰲ اﻟﺪروب
أﻧﺦ رﻛﺎﺑﻚ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻃﺎب اﳌﻤﺎت5
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻐﺮوﰊ اﻟﺸﺮﻳﺪ ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ اﳌﻌﺬﺑﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ دﻓﻨﻬﺎ واﻟﻮداع،
ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ وﻻ ﺗﻨﺴ ـﻰ ﻟﻴﻌﺸﻖ ﻗﻠﺒﻚ اﻟﻘﺪﺳـﺎ
دﻣﻮع اﻟﻌﲔ إن Ãﻫﺖ ﻓﻔﻲ ﻣﻴﻨﺎﺋﻬﺎ اﳌﺮﺳﻰ
وﻳﺼﺮخ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳏﻤﺪ ﺻﻴﺎم ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﺛﻮرﻳﺔ ﳎﻠﺠﻠﺔ ﻣﺼّﺮاً ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮع واﻟﻌﻮدة:
ﻣـﻦ ﺧـﻴﻤﱵ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺻﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻣّﺮ اﻟﺴﻨﲔ
ﻛـﺎﻟـﻤـﺎرد اﻟـﺠﺒﺎر ﰲ وﺟﻪ اﳊﻮادث أﲨﻌﲔ
وﺑَـﻨِـﱠﻲ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻛـﻞ ﻳـﻮم ﻳﺰأرون ﻣﺮددﻳﻦ
ﺳـﻨﻌﻮد  Áوﻃﲏ وﻟﻮ  -إن ﺷﺎء رﺑﻚ  -ﺑﻌﺪ ﺣﲔ
ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺳـﺄﻛـﺘﺐ ﻗﺼﱵ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ
ﻓـﺄﻧـﺎ اﺑـﻦ ﺷﻌﺐ ﻟﻦ ﻳﻜﻞ ﻣﻦ اﳉﻬﺎد وﻟﻦ ﻳﻠﲔ
وﻟـﺴـﻮف ﻳﺸﻌﻠﻬﺎ ﻟﻈﻰ ﺣﱴ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﻌﺮﻳﻦ6
ﻟﻘﺪ أدرك اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﺒﻜﺮاً ﺑﻮﻋﻲ ﻣﻨﻪ وﺣﺼﺎﻓﺔ أن اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻀﻴﻊ ،ﻟﻮﻻ ﲣﺎذل اﳊﻜﺎم،
واﻧﻜﺴﺎر ﺷﻮﻛﺔ اﻟﻌﺮب ،وأن ﺗﺸﺮﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺘﻢ ﻟﻮﻻ اﻟﺘﺨﺎذل واﳋﻴﺎن؛ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ·رود ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻪ
ﻛﺘﺒﻬﺎ ﰲ أواﺋﻞ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت:

4
5
6

ﻣﺮﻳﺪ اﻟﱪﻏﻮﺛﻲ ،ﻃﺎل اﻟﺸﺘﺎت ،دار اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت ،د.ت ،ص.36
Áﺳﺮ ﻋﻠﻲ ،ﺧﻠﻒ أﺳﻮار اﳍﻮى ،ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ  ،دﻣﺸﻖ2011 ،ـ ص.17
ﳏﻤﺪ ﺻﻴﺎم،ﻣﻴﻼد أﻣﺔ،دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ط1987، 1م،ص83
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ﺑﻴﻌﺖ ﺑﻼدي ﻣﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ·ﯨﻊ
ﻏﲑ اﻟﻌﺪا أﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪو ذﻣﺎﻣﻪ 7
وﲤﺮ اﻷÁم وﺗﺘﻜﺸﻒ ﺧﻴﻮط ﺗﻠﻚ اﳌﺆاﻣﺮة ،وﻳﺪرك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ أن ﺑﻼدﻩ ﺑﻴﻌﺖ ﰲ ﻟﻴﻞ ﻣﺎﻛﺮ ،وأن ﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮب
اﳌﺴﻠﻤﲔ ·ﻋﻮﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﲞﺲ ﻟﻌﺪو ﺣﺎﻗﺪ ﻟﻌﲔ؛ وﻛﺎن اﳌﺘﺂﻣﺮون ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮاﻫﻨﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺸﺄ ﺟﻴﻞ ﰲ اﻟﺸﺘﺎت ﺗﻨﺴﻴﻪ اﻟﺴﻨﻮن
واﻷÁم وﻃﻨﻪ اﻟﺴﻠﻴﺐ؛ ﻟﻴﻘﺒﻞ ·ﳍﺰﳝﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﻨﺴﻴﺎن اﻟﻮﻃﻦ.
ﻟﻜﻦ اﻷÁم ﻛﺸﻔﺖ أن اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ذاﻛﺮة ﺣﻴﺔ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻜﺴﺎر واﻟﺘﺬوﻳﺐ ،وأن اﻟﺸﻮق ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ أﺑﻠﻎ
ﻣﻦ أن ﲤﺴﺤﻪ ﳏﺎوﻻت اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ واﻟﺘﻬﻮﻳﺪ وﺷﻄﺐ اﳍﻮﻳﺔ واﻹﺑﻌﺎد؛ ﻛﻴﻒ ﻻ وﺣﺒﻬﺎ روح ﺧﻔﻲ وﻧﺒﺾ ﻣﻘﺪس:
ﻗﺎﻟﻮا ﻋﺸﻘﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﱂ ﺗﺮﻫﺎ ﻓﻘﻠﺖ :روح ﲤﺸﻲ ﰲ ﺧﻠﺴﺔ ﺑﺪﻣﻲ
ورﺛﺘﻪ ﻋﻨﻬﻤﻮ ﻛﻨﺰاً ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ
ﻣﻀﻰ زﻣﺎن ·Fﺋﻲ وﺣﲔ ﻣﻀﻮا
ﻋﺠﺒﺘﻢ أن ﻋﺸﻘﻨﺎﻫﺎ وﱂ ﻧﺮﻫﺎ اﻟﻨﺒﺖ ﻳﻌﺸﻖ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ وﻫﻮ ﻋﻤﻲ8
ﻟﻘﺪ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻌﻮدة ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،وﺑﺪا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ واﺛﻘﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮدة ،ﺣﱴ أن
ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻌﻮدة ﺷّﻜﻠﺖ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﺘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،ﰒ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً ﺑﺪأت ﺗﻴﻤﺎت اﳊﺰن واﻟﻜﺄﺑﺔ ﺗﺘﻼﺷﻰ
ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻠﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪة ﺗﺒّﺸﺮ ·ﻟﻌﻮدة ،وﺗﻌﻠﻦ ﻗﺮب رﺣﻴﻞ اﻻﺣﺘﻼل.
وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺪة أﰊ ﺳﻠﻤﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻬﺪ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻮدة:
ﲔ اﳊﺒﻴﺒﺔُ ﻛﻴﻒ أﺣﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﺳﻬﻮﻟ ِ
ﻚ واﳍﻀﺎبِ
ﻓﻠﺴﻄ ُ
ﻀﺒ ﺎ ٍ
وﰲ اﻵﻓﺎِق آ1ر اﳍﻀﺎ ِ
ب
ت
ﺗﻨﺎدﻳﲏ اﻟﱡﺴﻔﻮُح ُﳐ ﱠ
ُ
ﺗﻨﺎدﻳﲏ اﳉﺪاوُل ﺷﺎرداتٍ
ﺗﺴﲑ ﻏﺮﻳﺒﺔً دون اﻏﱰابِ
ُ
ٍ
ِ
وﻫﻞ ﻣﻦ ﻋﻮدة ﺑﻌﺪ اﻟﻐﻴﺎب؟
وﻳﺴﺄﻟُﲏ اﻟّﺮﻓﺎُق أﻻ ﻟﻘﺎءٌ
إﱃ وﻗِﻊ اﳋُﻄﺎ ﻋﻨﺪ اﻹÁبِ
ﻏﺪاً ﺳﻨﻌﻮُد واﻷﺟﻴﺎُل ﺗﺼﻐﻲ
ﻣﻊ اﻟﻨﺴِﺮ اﶈﻠِِّﻖ واﻟﻌﻘﺎب
ﻣﻊ اﻷﻣِﻞ ا†ﻨﱠِﺢ واﻷﻏﺎﱐ
ﺼﺒﺎِح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎ ِ
ب
ﺼﺤﺎرى
ﻣﻊ اﻟﻔﺠِﺮ اﻟ ﱠ
ﻧﻌﻮُد ﻣﻊ اﻟ ﱠ
ﻀﺤﻮِك ﻋﻠﻰ اﻟ ﱠ
ُ
ب9
ﻣﻊ اﻟﱠﺮاِ Á
ﻋﻠﻰ وْﻫِﺞ اﻷﺳﻨﱠِﺔ واﳊﺮا ِ
ت داﻣﻴﺔَ اﳊـﻮاﺷﻲ

 7ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ·ردود ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ2010 ،م ،ص.٦٧
 8ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺰرﻳﻘﻲ ،أﺣﻼم اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ٢٠١١ ،م ،دﻣﺸﻖ ،ص.٩
 9ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺮﻣﻲ ،دﻳﻮان أﰊ ﺳﻠﻤﻰ ،دار اﻟﻌﻮدة1978 ،م ،ص.173
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اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ
ﻛﺎن ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ æﺛﺮﻩ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ -أﻳﻀﺎً -ﻋﺎﻣﻼً ﺣﺎﲰﺎً ،وﺳﺒﺒﺎً
واﺿﺤﺎً ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺷﺘﻌﺎل اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﲪﻞ ﻧﻘﻴﻀﻪ ﰲ ذاﺗﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﺣﱠﻮﻟﺖ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﻀﻴﱠﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﱠﺔ -ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺪوﱄ ﲢﺪﻳﺪاً -ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺮب اﻷوﱃ إﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ.
وﺗﺪاﺧﻠﺖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ -ﻣﺪاً وﺟﺰراً -أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﱠﺮاﻫﻦ اﳌﻠﺘﻬﺐ ،ﻟﺘﺘﺸﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺑﲔ
ُ
اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ذاﺗﻪ ،وﻓﺮﺿﺖ ﳕﻄﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت
اﳊﺘﻤﻴﺔ ﻣّﺴﺖ ﺟﻮﻫﺮ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺷﻜﻼً وﻣﻀﻤﻮˆً ،ﲪﻞ ﲡﺎذ·ً ﺛﻨﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ واﻟﺘﺎﺛﲑ ،ﺳﻠﺒﺎً وإﳚﺎ·ً ﻋﻠﻰ ﳓﻮ
ﻳﺒﺪو" أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاً ﻣﻦ إدراﻛﻬﺎ ﰲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻷدب اﳌﺘﻌﻠﻖ ·ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺎن ﳏﺮﻛﺎً

أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﻜﺸﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻃﺆ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺿﻴﺎع ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺲ اﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﺸﺮد اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺛﺮ وﻣﺘﺄﺛﺮ".10
ﻟﻜﻦ اﻷدب ·ﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳓﺮاﻓﺎً ﺛﻮر - ًÁﰲ اﻟﺸﻜﻞ واﳌﻀﻤﻮن -ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻟﺬاﺗﻪ ﻋﺘﺒﺔ ﲤﺮد ورﻓﺾ ،وﻫﻮﻳﺔ
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺆدﰿ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻋﱪ ﻣﻌﺰوﻓﺔ اﻟﺘﻌﲑ واﻟﺮﻓﺾ وﳊﻦ اﻟﺜﻮرة؛ ﺑﻞ إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ -ذاﺗﻪ -ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ
ﺷﺮاراﺗﻪ اﻷوﱃ -ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ -ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎﻋﺎت:
ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻘﺪر
إذا اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻮﻣﺎً أراد اﳊﻴﺎة
وﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻘﻴﺪ أن ﻳﻨﻜﺴﺮ 11
وﻻ ﺑّﺪ ﻟﻠﻴﻞ أن ﻳﻨﺠﻠﻲ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﺳﺘﻄﺎع اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻤﻮﻣﺎً واﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ  -ﺧﺼﻮﺻﺎً -أن ﻳﻨﻔﻠﺖ ﺑﺼﻮرة واﺳﻌﺔ ﻋﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ رﲰﻴﺎً ﰲ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ،ﳑﺎ ﺷّﻜﻞ ﻟﻠﺜﻮرات راﻓﻌﺔ وﺣﺎﺿﻨﺔ ،ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ وﻗﻮداً ﺛﻮر،ًÁ
وﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮؤى اﶈﺮﻛﺔ ﻟﻠﺜﻮرة؛ ﻓﺘﻔﺎﻋﻠﺖ اﻷﻗﻼم اﳉﺎدة اﻟﻐﻴﻮرة ﺗﻔﺎﻋﻼً واﺿﺤﺎً ﻣﻊ اﻟﻠﻬﺐ اﻟﺜﻮري ،ﻟﻴﻮﻟﺪ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ أدب ﺛﻮري ﳚﻮز أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أدب اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ.
وﰲ ﻫﺬا ﻳﺮى اﻟﻘﺎص واﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ ا†ﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ دون أدﱏ ﺷﻚ ،أن ﺣﺪ ً1ﲝﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ )اﻟﺮﺑﻴﻊ

اﻟﻌﺮﰊ( ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳝّﺮ ﻣﺮوراً ﻋﺎﺑﺮاً ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷدﻳﺐ واﳌﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻷﻧﻪ ﳏﻄﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ،ﺳﻮاء

 10إÁد ﴰﺎﺳﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋﺪﻩ ﻣﻮﻗﻊ أﻣﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ ،ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أد·ء ﻓﻠﺴﻄﲔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان
ﰊ:
ﲏ  ..ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﱠﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮ ّ
اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ّ
/123866/ ttps://amadpress.com/ar/postاﻷدب-اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ-ﻣﺎ-ﺑﻌﺪ-اﻟﺮﺑﻴﻊ-اﻟﻌﺮﰊ
 11ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﺸﻬﻮرة ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ،ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻋﺎم 1933م.
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اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ أو اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﰲ ﲪﻮﻟﺘﻪ اﻟﺘﻐﻴﲑﻳﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﲤﺜﻠﺖ ·ﻟﻜﺎﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﰲ
12
اﳌﺆﺟﻞ واﳌﻘﻤﻮع ،اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻷﻧﻈﻤﺔ ،اﻟﱵ اeﺎرت ﻣﻌﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ اﻟﺪول أﻳﻀﺎً".
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ -ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ -أeﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺷﻌﺒﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺮ؛
ﺷﻌﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺷﻌﺐ اﻟﺜﻮرة .وﻗﺪ اﻧﻄﺒﻖ ﻫﺬا -أﻳﻀﺎً  -ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﻷدﰊ؛ ﻓﻜﺎن ﻫﻨﺎك أدب ﻟﻠﺜﻮرة ،وأدب ﻟﻠﺜﻮرة

اﳌﻀﺎدة؛ ﻓﺎﻟﺮواÁت اﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻠﻤﻌﺔ ﻟﺼﻮرة اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻺﻳﻬﺎم üن ﻣﺸﺮوع اﻟﺜﻮرة
ﻣﺸﺮوع ﻫﺪم ﻟﻠﺴﻼم اﻟﻌﺎدل ،وﳏﺎوﻟﺔ رﺑﻄﻬﺎ ·ﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ اﻹرﻫﺎب ﳕﺎذج ﻟﻸدب اﳌﺘﺴﺎوق ﻣﻊ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺮﲰﻲ
اﳌﻨﻜﺴﺮ رؤﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﲢﺖ ﻋﺒﺎءة اﻟﺼﻬﻴﻨﺔ.

وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﳎﻠﺔ "اﳉﺪﻳﺪ" اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﰲ ﻟﻨﺪن ﻋﺪداً ﺧﺎﺻﺎً؛ ﻟﺪراﺳﺔ ﺻﻮرة اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺷﺎرك ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻀﻌﺔ ﻛﺘّﺎب ،ﺑﻴّﻨﺖ دراﺳﺘﻬﻢ ﺧﻼﺻﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﲢﻤﻞ "ﺣﺐ رواﺋﻲ ﻋﺮﰊ ﺟﺎرف
ﻹﻧﺼﺎف اﻟﻴﻬﻮد" .ﻣﻦ أﻣﺜﺎل:
 ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺣﺎﻳﻴﻢ  /اﳊﺒﻴﺐ اﻟﺴﺎﺋﺢ. ﺻﺪﻳﻘﱵ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  /ﺻﺒﺤﻲ ﻓﺤﻤﺎوي. أﺣﺒﺒﺖ ﻳﻬﻮدﻳﺔ  /د وﻟﻴﺪ أﺳﺎﻣﺔ ﺧﻠﻴﻞ.ﻫﺬا اﻻﻧﺰﻻق اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻦ اﻻﻧﺰﻻق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻرﲤﺎء ﰲ أﺣﻀﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،وإﻏﺮاق
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﳍﻴﻤﻨﺔ واﻟﺘﺼﻬﲔ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﶈﺪودة اﻟﺴﻤﺠﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺳﻮى ﻧﺘﻮءات ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ
اﻟﻮاﻗﻊ وﺧﻠﻂ أوراﻗﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﺖ ﺻﻮرة اﻷدب اﻟﺜﻮري اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ،اﳌﺒﺸﺮ ·ﳊﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل ﻫﻮ اﻷﺑﺮز
واﻷﻛﺜﺮ واﻷﻧﻀﺮ.
وﻋﻠﻰ ﻗﻴﺜﺎرة ﻫﺬا اﻹﻳﻘﺎع ﺟﺎءت رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮواﺋﻲ أﳝﻦ اﻟﻌﺘﻮم ﰲ رواﻳﺘﻪ "ﻳﺴﻤﻌﻮن ﺣﺴﻴﺴﻬﺎ" أراد أن ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ
أن "اﻟﺴﺠﻮن ﻻ ﲢﻤﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴّﺔ ،واﳌﺬاﺑﺢ ﻻ ﺗُﺜﺒﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ،واﻹﻛﺮاﻩ ﻻ ﳚﻠﺐ اﻻﻋﺘﻘﺎد .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ،وﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺪﻳﺮا ‰ﺳﻘﺎط أﻋﱴ اﻟﻜﻴﺎˆت وأﻗﻮاﻫﺎ وأﻃﻮﳍﺎ ﺣﻜﻤﺎ"13
ً
ً

 12ﻋﻠﻲ ﻟﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪ ،أﺛﺮ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﺗﺼﻮرات ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷدب ،ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻘﺪس -1 ،أﻏﺴﻄﺲ-
2018م.
13

ﻣﻠﻚ رﻣﻀﻮن ،ﻳﺴﻤﻌﻮن ﺣﺴﻴﺴﻬﺎ" ..ﻣﻌﺎﻳﺸﺎت ﺳﺠﲔ ﺗﺪﻣﺮي".

https://www.enabbaladi.net/archives/253312?gclid=Cj0KCQiA0NfvBRCVARIsAO4930lLcd
tiEpFO-jzy5iaXSYJCpQ0gcdEG38oiGFiSQfhGy2AG_n8rOpQaAo7WEALw_wcB
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ﻛﺎن اﻟﺼﻮت اﻟﺜﻮري اﻷﻗﻮى واﻷﻗﺮب إﱃ اﳊﺲ اﻟﺸﻌﱯ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﻣﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ؛ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أن اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻠﻪ ﻳﺮزح ﲢﺖ اﻻﺣﺘﺎل ،وﻫﻮ اﺣﺘﻼل ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ،ﳑﺎ ﻓّﺠﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أدب اﻟﺜﻮرة ﰲ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﱂ ﻳﻜﻦ ﺛﻮرًة ﻋﻠﻰ اﶈﺘﻞ وﺣﺪﻩ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻣّﻜﻨﺖ ﻟﻼﺣﺘﻼل.

وإذا ﻛﺎن اﻟﻠﺠﻮء ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻏﺪا ﺑﻌﺪﻩ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ .وﺑﺪأ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب
اﻟﻨﺎزﺣﻮن إﱃ أورو· وأﻣﲑﻛﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن ﰲ ﲡﺎرÛﻢ ﻣﻌﺎﱂ ﺟﺪﻳﺪة ﻷدب اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻌﺮﰊ .ﻓﻬﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
اﻟﻼﺟﺊ ﰲ ﺳﻮر ÁإÁد ﺣﻴﺎﺗﻠﻲ ﻳﺮوي ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻓﻴﻘﻮل:
اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﱂ ﳜﻄﻄﻮا ﻟﻴﻤﻮﺗﻮا ﻫﻨﺎ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻠﻢ آﺧﺮ ،ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ زﻗﺎق اﳌﺨﻴﻢ،
وﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﰲ اﻟﻘﺪس أن ﻳُﻘﺘﻠﻮا ﺑﺮﺻﺎص اﻟﻌﺪو ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ُر· ﻓﻠﺴﻄﲔ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﱂ ﲣﺘﻠﻒ eﺎÒÁﻢ ﻛﺜﲑاً
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪوا ﺑﺮﺻﺎص اﻟﻌﺪو ﻧﻔﺴﻪ
ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ..ﻋﻠﻰ ر· ﺳﻮر14"Á
وﻣﻊ ﺑﺪاِ Á
ت إﺧﻔﺎق اﻟﺮﺑﻴِﻊ اﻟﻌﺮ ِﰊ ،واﻧﻜﺴﺎر ﺷﻮﻛﺔ اﻟﺸﻌﻮ ِ
ب ،واﳓﻄﺎﻣﻬﺎ ﲢﺖ ﺳﻴﻒ اﻟﺘﺂﻣﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ ،وﺗﻐﻮل
ّ
اﻟﺜﻮرات اﳌﻀﺎدة وﺗﻨّﻤﺮﻫﺎ· ،ﺗﺖ ﻓﻜﺮة "اﻟﻠﺠﻮء" وواﻗﻌﻪ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﻔﺎﺿﺖ دول

اﳉﲑان ·ﳌﺸﺮدﻳﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﻛﺎن ﺣﻆ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰒ أورو· اﻷﻛﺜﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺟﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﺪ .وﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ رﻣﻀﺎن ﻋﻤﺮ اﻟﺬي ﻫﺠﺮ وﻃﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺑﻌﺪ أن أﻏﻠﻘﺖ ﰲ وﺟﻬﻪ اﻷﺑﻮاب ،وأدرك أن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ أﺻﺒﺢ
ﺳﺠﻨﺎً ﻛﺒﲑاً أﻣﺎم ﻛﻞ ﺣٍّﺮ وﻗﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺪﻳﺪ:
زﺣﻒ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻴﻌﺮﰊ ﻣﺒﺸﺮاً
ﻳﻘﻔﻮ ﻣﻊ اﻟﺸ ـ ـﺮف اﻷﰊ ﺧﻄـ ـ ـ ـﺎك
ﻛ ـ ـ ـﺪˆ ﻧﻜ ـ ـﻮن ﺑﻪ ﻋﻈﺎﻣﺎً ﺳﺎدة
ﻟﻮﻻ اﻧﻜﺴ ـ ـﺎر اﻟ ـ ـ ـﻮﻋﻲ واﻹدراك
وﺗﻜاﻟﺒﺖ ﻋﺼﺐ اﻟﻜﻼب ﲡﺰˆ
ﲟﺪى اﳋﻴﺎﻧﺔ أو ﻣﺪى ﻟﻨﻔﺎق

Abdullah Kızılcık, Vatana Dönüş Edebiyatı’nın Doğuşu Ve İyad Hayatileh İle Maram Al-14
Masrî’nin Şiirlerinde Vatan Temas, Vatana Dönüş Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi Farabi
Avrasya Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi 2. Uluslararası “Vatana Dönüş Edebiyatı
Sempozyumu 13 Aralık 2018, İstanbul Türkiye.
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ﺾ ﻋﻨﺎ ﻛﱡﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﳔﻮة
واﻧﻔ ﱠ
إﻻك أﻧﺖ ﻓﻤﺎ أﺟﻞ ﻋﻄﺎك 15

اﳋﺎﲤﺔ

أدب اﳍﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء أدب ﻋﺎﳌﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻞ أﻣﺔ ﺗﻀﻄﺮ أن ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء أو اﳍﺠﺮة.
وﻟﻌﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ:اﻟﺴﺎﺑﻖ واﳊﺎﱄ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻼت اﻟﺘﻬﺠﲑ اﳌﺘﻜﺮرة ﺟﻌﻠﺘﻪ أﻛﺜﺮ
ﻟﺼﻮﻗﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﲟﻔﻬﻮم اﳍﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷدﰊ ﻓﻘﺪ ﻧﺸﻄﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻷوﱃ ﻋﺎم 48وﺷﻜﻠﺖ ﳍﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
أدﺑﻴﺔ ﻛﺎن اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻔﺮدة ﻣﻦ ﻣﻔﺮداÒﺎ اﻷﺻﻴﻠﺔ.
وﻗﺪ ﺑﲏ ﻫﺬا اﻷدب ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺼﻤﻮد ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ أدب اﳌﻘﺎوﻣﺔ.
وﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﲢﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺜﲑة واﻛﺒﺘﻬﺎ ﲢﻮﻻت ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷدﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت
اﻧﻔﺠﺎر ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ودﺧﻮل اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻼﻣﻨﻀﺒﻂ ﳑﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
ﻓﺎﻧﺘﺞ أد· ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ
وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وﲢﻮﻻت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﱪ رؤى وﳕﺎذج ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﱪ ورﻗﺘﻪ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.

15

رﻣﻀﺎن

ﻋﻤﺮ

/

ﺷﻜﺮا

ﺗﺮﻛﻴﺎ،

ﻣﻠﺘﻘﻰ

اﻟﻮاﺣﺔ

alwaha.net/moltaqa/showthread.php?86430%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،

http://www.rabitat-

: اﳌﺮاﺟﻊ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، اﻻﻏﱰاب ﰲ رواﻳﺔ ﺑﺮوﻛﻠﲔ ﻫﺎﻳﺘﺲ ﳌﲑال ﻃﺤﺎوي،ﺧﻮﻟﺔ اﻟﻌﻤﻮري
.م2016_2015 ،اﳉﺰاﺋﺮ
:م1993 ، ﺻﻨﻌﺎء، ﻗﺼﻴﺪة ﻏﺮﺑﺔ،ﻋﺪˆن اﻟﺼﺎﻧﻊ
.ت. د، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻃﺎل اﻟﺸﺘﺎت،ﻣﺮﻳﺪ اﻟﱪﻏﻮﺛﻲ
ـ2011 ، دﻣﺸﻖ،  ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ، ﺧﻠﻒ أﺳﻮار اﳍﻮى،ﺳﺮ ﻋﻠﻲÁ
: وﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر،ﳏﻤﺪ ﺻﻴﺎم
.م2010 ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ·ردود
. دﻣﺸﻖ،م٢٠١١ ، ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮ، أﺣﻼم اﻟﻌﻮدة،ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺰرﻳﻘﻲ
.م1978 ، دار اﻟﻌﻮدة، دﻳﻮان أﰊ ﺳﻠﻤﻰ،ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺮﻣﻲ
- أﻏﺴﻄﺲ-1 ، ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻘﺪس، أﺛﺮ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﺗﺼﻮرات ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷدب،ﻋﻠﻲ ﻟﻔﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪ
.م2018
Abdullah Kızılcık, Vatana Dönüş Edebiyatı’nın ve Iyad Hayatleh ile Maram
al-Masrî’nin Şiirlerinde Vatan Teması, Vatana Dönüş Edebiyatı, İstanbul
Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2.
Uluslararası “Vatana Dönüş Edebiyatı” Sempozyumu, 13 Aralık 2018, İstanbul,
Türkiye.

:اﻟﺮواﺑﻂ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
1. http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&q
id= 63807
2. ttp://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?86430%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
3. ttps://amadpress.com/ar/post/123866/
4. https://www.enabbaladi.net/archives/253312?gclid=Cj0KCQiA0Nfv
BRCVARIsAO4930lLcdtiEpFOjzy5iaXSYJCpQ0gcdEG38oiGFiSQfhGy2AG_n8rOpQaAo7WEAL
w_wcB
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ﺻﻌﻮد دور ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﳕﻮذﺟﺎً
د.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح
ـ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ :دور ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎً ،وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻄﻔﻞ :اﻟﺪور اﻟﱰﺑﻮي واﻟﺪور اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪور اﻟﻨﻔﺴﻲ.
ـ ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﰲ ﻇﺮوف اﳊﺮب :اﺳﺘﻌﺮاض أﻫﻢ ا†ﻼت اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﰲ ﻇﺮوف اﳊﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﳎﻠﺔ زورق،
وﳎﻠﺔ أﻟﻮان أور· ،وﳎﻠﺔ ﺧﻄﻮات ﺻﻐﲑة ،وﳎﻠﺔ ﻃﻴﺎرة ورق ،وﳎﻠﺔ ﺣﻨﲔ.
ـ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء وﻇﺮوف ﻧﺸﺄµﺎ :ﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﻨﺸﺄة ا†ﻠﺔ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب وﻇﺮوف ﰲ ﻋﺎم .2015
ـ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ †ﺎ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﺧﻼل ﻣﺴﲑµﺎ وﻣﺆﺷﺮات ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت ا-ﻠﺔ :اﺳﺘﻌﺮاض أﻧﻮاع
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ Ãرﳜﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﻣﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺮاض رﺳﻮم ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺆﺷﺮ ﺗﺮاﺗﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
وﺗﻜﺮارﻫﺎ.
ـ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﰲ ﳎﺎل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ :ﻣﻦ ˆﺣﻴﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻣﻦ ˆﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ـ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل :ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻐﻮص ﰲ
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري ﰲ ﻇﻞ اﳊﺮب ،وﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ
ﻳﻘﺪم ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ﻇﺮوف اﶈﻦ.

ـ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ا†ﺘﻤﻊ واﶈﻴﻂ اﻟﱰﻛﻲ ،وﺗﻘﺪﱘ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﳊﻴﺎة.
ـ اﻟﺪور اﻟﱰﺑﻮي -ﻠﺔ ﻋﻄﺎء وÜﺛﲑﻩ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻷﻃﻔﺎل.
ـ دور ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﰲ ﺳﺪ ﺛﻐﺮة ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ـ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ دور ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﰲ ﻇﺮوف اﳊﺮب واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﰲ اﻟﺪاﺧﻞ :اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ا†ﺎﱐ
وﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰة وﻣﻮﺿﻮﻋﺎÒﺎ وﻛﺜﺮة اﻷﻗﻼم اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ.

_______________

*د.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح – ﺳﻮر(abedalfatah.sana@gmail.com) Á

233

. دور ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب:ـ ﺧﺎﲤﺔ
. ﳎﻠﺔ ـ ﻋﻄﺎء ـ ﺣﺮب ـ ﺻﻌﻮد ـ أﻃﻔﺎل:ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
SAVAŞ ZAMANINDA ÇOCUK DERGİLERİNİN YÜKSELEN ROLÜ
ATÂ’ DERGİSİ ÖRNEĞİ
Giriş: Genel olarak çocuk dergilerinin rolü ve çocuklara sundukları: eğitici,
öğretici ve psikolojik rolü.
Savaş koşullarında ortaya çıkan çocuk dergileri: Hanin, Tayyar Varaka,
Küçük Adımlar, Avrupa Renkleri ve Zevrak gibi dergiler Suriye’deki savaş
koşullarında ortaya çıkan en önemli dergilerdendir.
Atâ’ Dergisi ve onu ortaya çıkaran koşullar: 2015 yılında kurulan Atâ’
Dergisi’nin ortaya çıkış sebebi ve şartları.
Atâ’ Dergisi’nin yayınlanmaya başladığı zamandan itibaren önem
gösterdiği konuların sınıflandırılması ve göstergeler: Dergi tarihsel,
eğitimsel, öğretici, psikolojik, kültürel ve eğlenceli konulara değinerek
çocuklara çok çeşitli alanlarda içerik sunmaktadır.
Atâ’ Dergisi’nin kimliği koruma alanında oynadığı rol: Vatan aidiyeti ve
Arap dili açısından önemli bir rol üstlenmektedir.
Atâ’ Dergisi’nin çocuk psikolojisi alanında oynadığı rol: Atâ’ Dergisi
savaşın gölgesindeki Suriyeli çocukların yaşadığı psikolojik sorunları ele alan
birçok konuyu içermektedir. Bu içerikler zorluk ve sıkıntılar içerisinde olan
çocuklara sunulan psikolojik desteğin en önemli yönüdür.
Atâ’ Dergisi’nin sosyal açıdan oynadığı rol: Türk toplumuna ve çevreye
uyum sağlamak; yaşamın insani yönünü sunmak bu anlamda üstlendiği roller
arasında yer almaktadır.
Atâ’ Dergisi’nin eğitici rolü ve çocuklar üzerindeki etkisi: Atâ’ Dergisi’nin
özellikle Arapça olmak üzere, eğitimdeki eksiklikleri doldurmada önemli bir
rolü bulunmaktadır.
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Atâ’ Dergisi’nin savaşın Türkiye ve Suriye’deki çocuklar üzerinde
bıraktığı yansımalarındaki önemli rolü: Atâ’ Dergisi seçkin yazarlar, konular
ve baskısıyla, devamlı ve ücretsiz olarak Suriyeli çocuklara dağıtılmaktadır.
Sonuç: Savaş zamanında çocuk dergilerinin üstlendiği rol, insani yardım
kuruluşlarından daha az değildir.
Anahtar Kelimeler: Dergi, Atâ’, savaş, yükseliş, çocuklar.

ـ ﻣﻘﺪﻣﺔ:
دور ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎً:
ﻳﻘﺎل إن أول ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺻﺪرت ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 1791-1747م ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻷدﻳﺐ ﱂ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﲰﻪ ،واﲣﺬ اﲰﺎً
ﻣﺴﺘﻌﺎراً ﻟﻪ ﻫﻮ" :ﺻﺪﻳﻖ اﻷﻃﻔﺎل".

وأﻃﻠﻖ اﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ إﱃ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻗﺼﺺ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺴﺪ ﻓﺮاﻏﺎً ﻛﺒﲑاً ﻣﻦ ﻣﻴﻮل اﻷﻃﻔﺎل ،وأن ﺗﺸﺒﻊ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺮاءة
اﳌﺴﻠﻴﺔ اﳌﻤﺘﻌﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﻌﺜﺎً ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺸﺄت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻮﻻÁت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﺼﻮر ﳉﺮﻳﺪة وورﻟﺪ ﻋﺎم  ،1896وﻇﻬﺮ ﰲ
ﻫﺬا اﳌﻠﺤﻖ رﺳﻮم ﻫﺰﻟﻴﺔ.
وﻟﻘﻴﺖ ﳎﻼت اﳌﺴﻠﺴﻼت اﳍﺰﻟﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ رواﺟﺎً ﻛﺒﲑاً ،وﺗﻐﻠﻐﻠﺖ ﰲ ا†ﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ
اﻷﻫﺎﱄ ﺗﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎت أﺑﻄﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺺ ﳒﻮﻣﺎً؛ ﻣﺜﻞ ﻃﺮزان وﻣﻴﻜﻲ وﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎن وﻏﲑﻫﺎ.
ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺻﺪرت ﻋﺪة ﳎﻼت ﻣﻦ أﳘﻬﺎ Ãن Ãن.
ﰲ إﳒﻠﱰا ﻇﻬﺮت ﳎﻠﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ·ﺳﻢ:(Children newspaper) :
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†ﻼت اﻷﻃﻔﺎل دور ﺗﺮﺑﻮي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻤﺘﻌﺔ اﻟﱵ
ﺗﻘﺪم.
وﳍﺎ دور ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
وﳍﺎ دور ﻧﻔﺴﻲ ﻳﺸﺒﻪ دور ﻣﺴﻠﺴﻼت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺎت؛ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻘﺪوة اﻟﺼﺎﳊﺔ،
وﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺑﺪور ˆﻓﻊ ،واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﳌﻄﺒﺎت
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﳏﻴﻄﻪ اﻷﺳﺮي أو اﳌﺪرﺳﻲ أو ا†ﺘﻤﻌﻲ.
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ـ ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﰲ ﻇﺮوف اﳊﺮب:
ـ ﳎﻠﺔ زورق:

ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة ا†ﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ اﳌﺪارس ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم ،ﺻﺪر أول ﻋﺪد ﻣﻦ ا†ﻠﺔ ﰲ
آب .2013
ﺗﺴﺘﻬﺪف "ﳎﻠﺔ زورق" اﻟﺸﺮﳛﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ،وﺗّﻮزع ا†ﻠﺔ  2500ﻧﺴﺨﺔ ﳎﺎˆً ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺪد ﻋﻠﻰ
ﳏﺎﻓﻈﺎت إدﻟﺐ وﲪﺎﻩ وﺣﻠﺐ وﳐﻴﻤﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺪودﻳﺔ.
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ـ ﳎﻠﺔ أﻟﻮان أورو· ﻟﻸﻃﻔﺎل ):(Alwan Europe
"ﳎﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﳛﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أورو·" :ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي ﲪﻠﺘﻪ ﳎﻠﺔ "أﻟﻮان أورو·" وﻫﻲ أول ﳎﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ٍ
ٍ
ﺐ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أورو· ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺐ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﳏ ّ
·ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،أﺻﺪرت وﺑﻜﻞ ﺣ ّ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ رﺳﻮﻣﺎت وﻗﺼﺺ وﻗﺼﺎﺋﺪ أﺑﺪع ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ورﲰﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷد·ء واﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪان
اﻟﻌﺎﱂ ﲟﻬﻨﻴﺔ وﺣﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ا†ﻠﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم Ûﺎ ﻣﺮﻛﺰ ).(New Dimension Center
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ـ ﳎﻠﺔ ﺧﻄﻮات ﺻﻐﲑة:
ﳎﻠﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﲔ ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ،ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
Òﺪف إﱃ اﳌﺴﺎﳘﺔ ·ﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻮري اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،وﻧﺸﺮ ﻗﻴﻢ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻌﻨﻒ ،وﻏﺮس
ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،واﶈﺒﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﺳﻠﻮك ﻋﻤﻠﻲ .وﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ
mﻛﻠﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺮب ،ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ا†ﻠﺔ راﻓﺪاً ﺗﺮﺑﻮ ًÁﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺗﻌﻤﻞ ا†ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻠﻜﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ،ﻛﻤﺎ Òﺪف إﱃ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى
وﻋﺪد اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻀﺎ Áاﳊﻤﺎﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ.
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:

ـ ﳎﻠﺔ ﺣﻨﲔ:
ﳎﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜﺮة ،ﺗﺘﺒﻊ ﳎﻠﺔ ﺧﻄﻮات ﺻﻐﲑة.

ـ ﳎﻠﺔ ﻃﻴﺎرة ورق:
ﻫﻲ ﳎﻠﺔ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮﻳﺔ ،ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  7وﺣﱴ  14ﺳﻨﺔ ،ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻋﻦ "ﺷﺒﻜﺔ ﺣﺮاس" ﳊﻤﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ
أﻃﻔﺎل ﺳﻮرﻳﺔ.
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ـ ﳎﻠﺔ "ﻣﺮﱘ":

ﳎﻠﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺗﺼﺪر ·ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﺻﺪر اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﺮﻟﲔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  1أÁر .2018
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ أن ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ا†ﻼت ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﺼﺪور وæدﻳﺔ اﻟﺪور اﳌﻨﻮط Ûﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺎدﻳﺔ ،وﱂ ﻳﺒﻖ ﰲ
ﻣﻴﺪان ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻮى ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻨﺎ.
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ـ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء وﻇﺮوف ﻧﺸﺄµﺎ:
ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﻫﻲ ﻣﺸﺮوع إﻋﻼﻣﻲ ﺗﺮﺑﻮي ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﻔﺘﻴﺎن واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﺎ ﺑﲔ ) 8ـ  (15ﺳﻨﺔ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﲨﻌﻴﺔ ﻋﻄﺎء ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﱰﺑﻮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﺸﺮﳛﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
ﺗﺼﺪر ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،وﻗﺪ ﲤﺖ ﻃﺒﺎﻋﺔ وﺗﻮزﻳﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ
اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ﰲ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل ﻋﺎم  2015ﺣﱴ اﻵن ،وﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ اﻵن ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺪداً ·ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ
).(0
ﺗﺼﻞ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء إﱃ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﺗﻮزع أﻳﻀﺎً ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ،وﻟﻸﻳﺘﺎم ،وﻟﻠﻤﺪارس
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،وﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ ا†ﺘﻤﻌﻴﺔ.
وﻳﻐﻄﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري) :إدﻟﺐ ورﻳﻔﻬﺎ ـ أرÁف ﺣﻠﺐ ـ رﻳﻒ ﲪﺎﻩ ـ رﻳﻒ اﻟﻼذﻗﻴﺔ ـ
ﻋﻔﺮﻳﻦ(.
ﺗﺮﻛﻴﺎ) :ﻫﺎÃي ـ أورﻓﺔ ـ ﻏﺎزي ﻋﻴﻨﺘﺎب ـ إﺳﻄﻨﺒﻮل ـ ﺑﻮرﺻﺔ ـ ﻛﻮﺟﺎﱄ ـ ﻣﺮﺳﲔ ـ ﻗﻮﻧﻴﺎ(.
اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﱰوﱐ) :اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ـ ﻓﻴﺴﺒﻮك ـ أﻧﺴﺘﻐﺮام ـ ﺗﻠﻐﺮام(.
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ـ أﺳﺒﺎب إﻃﻼق ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء:
1ـ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺐ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل.
2ـ ﺧﻠﻮ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﱰﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل.
3ـ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت وﻗﻀﺎ Áﺧﺎﺻﺔ ·ﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺮوف اﳊﺮب ،واﳊﺎﺟﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور ﺣﻞ أو ﲣﻔﻴﻒ ﻫﺬﻩ
اﳌﺸﻜﻼت.
4ـ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ أﻣﻮال اﻟﺪﻋﻢ ﳓﻮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ،وإﳘﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ رﻏﻢ أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﲑة.

ـ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ †ﺎ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﺧﻼل ﻣﺴﲑµﺎ:

ﺗﺼﻨﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﺧﻼل أﻋﺪادﻫﺎ ﺣﱴ اﻵن ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ :ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وÃرﳜﻴﺔ ودﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ وﻟﻐﻮﻳﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.
وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻷﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت؛ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻘﺮاء ،وﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺼﻐﺎر ،وأﺻﺪﻗﺎء
ﻋﻄﺎء ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﺮأ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻷول ﻳﺮﺳﻢ أﻋﺪاد اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
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ﻧﻼﺣﻆ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ،وﻫﺬا ﺳﺒﺒﻪ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﱠﺤﺔ ﻷداء دور ﺗﺮﺑﻮي ﰲ ﻏﻴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ

ﺗﻌﲎ ·ﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﲔ ،أﻣﺎ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺿﺮورة ﻧﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﶈﺰﻧﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ.
æﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﰒ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺮﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮار اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ أﻋﺪاد ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺼﺎدرة ﺣﱴ اﻵن:
ﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ أن ﺧﻂ ﺗﻜﺮار اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﺧﻂ ﺻﺎﻋﺪ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم أﻋﺪاد ا†ﻠﺔ.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺮﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮار اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﰲ أﻋﺪاد ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺼﺎدرة ﺣﱴ اﻵن:
ﻧﻼﺣﻆ أن اﳋﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻜﺮار اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻳﺘﺪرج ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﻲء ﳓﻮ اﻻﳔﻔﺎض ،وذﻟﻚ ﻹﳊﺎح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري وﻇﺮوﻓﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺮﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮار ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ أﻋﺪاد ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺼﺎدرة:
ﻧﻼﺣﻆ أن اﳋﻂ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻻﳔﻔﺎض اﻟﺘﺪرﳚﻲ ،ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺑﺪء اﳌﺄﺳﺎة ،أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري
أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ،وﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺮﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮار اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ أﻋﺪاد ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺼﺎدرة:
اﳋﻂ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺻﻌﻮداً ﻣﺴﺘﻤﺮاً ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ا†ﻠﺔ ﺗﺪرك ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﲟﺎ
ﳛﻘﻖ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﲞﻄﻰ 1ﺑﺘﺔ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﺜﻘﺔ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺮﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮار اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ أﻋﺪاد ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺼﺎدرة ﺣﱴ اﻵن:
اﳋﻂ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﺠﻪ ﺻﻌﻮداً ﻣﻊ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري ،واﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ ا†ﺘﻤﻊ
اﻟﱰﻛﻲ.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺮﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮار اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﰲ أﻋﺪاد ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺼﺎدرة ﺣﱴ اﻵن:
اﳋﻂ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻳﺘﺠﻪ ﺻﻌﻮداً ﺑﺒﻂء ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺮص ا†ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺗﻘﺪﱘ دﻋﻢ اﳍﻮﻳﺔ
واﻟﻨﻬﻮض ﻣﻦ اﻟﻜﺒﻮة اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ.

ـ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﰲ ﳎﺎل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ:
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ﻗﺎﻣﺖ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﺑﺪور ﻛﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﺮﺑﻄﻪ ·ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت Ãرﳜﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ Ãرﻳﺦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻜﻞ أﻃﻴﺎﻓﻬﺎ ،وﺗﺘﻐﲎ
üﳎﺎد اﻷﻣﺔ ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻔﺘﺢ اﳌﺒﲔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺳﲑة اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ اﻟﺬي وردت اﻟﺒﺸﺎرة ﺑﻪ ﰲ
ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ أﺑﻄﺎل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﳑﺎ ﻳﻌﺰز
اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻳﺒﻌﺚ اﻟﻔﺨﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس ﲟﻨﺠﺰاÒﺎ اﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﻟﻜﻲ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻠﺪﻩ اﻟﱵ أُﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدة )ﲡﻮل ﻣﻊ Áﻗﻮت( اﻟﱵ
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﺪن اﻟﺴﻮرﻳﺔ وÃرﳜﻬﺎ وﺗﺮاﺛﻬﺎ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻬﺎ ،ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﺣﻴﺎً ﰲ ذاﻛﺮة أﺑﻨﺎﺋﻪ رﻏﻢ اﻟﻨﺰوح.
·ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﺼﺺ اﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﳊﻨﲔ واﻟﺸﻮق ﻟﻠﻮﻃﻦ.
ـ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل:
اﺗﺒﻌﺖ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري ﰲ ﻇﻞ اﳊﺮب ،ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ
إﻛﺴﺎب اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻘﺎرئ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،واﻻﲡﺎﻫﺎت ،واﻷﻓﻜﺎر ،واﻟﻠﻐﺔ ،وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺳﻮي.
وﻗﺪ ﻛﺎن †ﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﻫﺬا اﻟﺪور ﲟﺎ اﻣﺘﻠﻜﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة æﺛﲑ وﻣﺘﻌﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻟﻄﻔﻞ.
وﻳﻌﻮد ﻣﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ إﱃ أن ﰲ ا†ﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﲔ إﱃ اﻻﺳﺘﻄﻼع،
ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﶈﻴﻂ Ûﻢ.
إن ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻏﺮاﺿﺎً ﺗﺮﺑﻮﻳّﺔً وﻓﻨﻴّﺔً وأﺧﻼﻗﻴّﺔً وﻋﻠﻤﻴّﺔً وﻟﻐﻮﻳّﺔً وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﱠﺔً ،ﻫﻲ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ

ﻧﻔﻮس اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ،إذ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺜﲑات اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎÒﻢ ﰲ ﻇﻞ
ﻇﺮوف ﺣﺮﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒَـﻨﱠﺎء ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺴﻮي.
وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻐﻮص ﰲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري ﰲ ﻇﻞ اﳊﺮب؛

ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻣﺸﻜﻼت اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺑﻼد اﻟﻨﺰوح ،وﻣﻮﺿﻮع اﳊﻴﺎة ﰲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ،وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻨﻒ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ
اﻷﻃﻔﺎل ﲢﺖ وﻃﺄة اﳊﺮب ،وﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ﻇﺮوف اﶈﻦ.
وﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻀﻴﻒ إﱃ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ·ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت أﺧﺮى،
ﻓﺎﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﳍﻮﻳﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء وﻫﺬا ﻳﺼﺐ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ اﳌﺮح واﻻﻧﺸﻐﺎل ·ﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
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ـ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﻗﺪﻣﺖ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻤﻲ ﺣﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ،وﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ
اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ا†ﺘﻤﻊ اﻟﱰﻛﻲ اﳌﻀﻴﻒ.
ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﳚﻤﻊ اﻟﻌﺮب واﻷﺗﺮاك ﻛﺄﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ واﺣﺪة ،ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ )اﻟﻔﺘﺢ
اﳌﺒﲔ( اﻟﱵ ﺗﺮوي Ãرﻳﺦ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ،وﻓﺘﺤﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮ ·ﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺔ· ،ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺪروس ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت
ا†ﻠﺔ.
وﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﳊﻴﺎة؛ ﻓﺘﻨﺎوﻟﺖ ﻗﺼﺼﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎ Áاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ ،واﻟﺼﺪاﻗﺔ ،واﻷﺧﻼق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳊﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺪور ﻣﺎ ﺣﺪث ﺣﲔ ﺗﺰاﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ا†ﻠﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺟﺎﱄ ﻣﻊ ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺘﺤﺎر اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري اﻟﺬي
ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺣﺪث ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا†ﻠﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻨﻮع
ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳍﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل ﻫﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔ.
وﻗﺪ وﻟّﺪ وﺟﻮد ا†ﻠﺔ ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع أﻗﺎﻣﻪ اﻟﻄﻼب اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﰲ ﻛﻮﺟﺎﱄ ﻣﻊ اﳌﺪارس واﳌﺮاﻛﺰ
ﻟﻴﻘﻮم اﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﻴﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﺑﻘﺮاءة اﻟﻘﺼﺺ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
ـ اﻟﺪور اﻟﱰﺑﻮي -ﻠﺔ ﻋﻄﺎء وÜﺛﲑﻩ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻷﻃﻔﺎل:

ﻟﻌﺒﺖ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ـ وﻣﺎ زاﻟﺖ ـ دوراً ﺗﺮﺑﻮ ًÁﻛﺒﲑاً ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎÒﺎ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎÒﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ üﺳﻠﻮب ﺟﺎذب ﻛﻘﺼﺺ أو أˆﺷﻴﺪ أو ﻓﻘﺮات ﻧﺜﺮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﱰاﻓﻖ ﻋﺎدة ﻣﻊ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﺪى ﺣﺮص ا†ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم Ûﺬا اﻟﺪور ،وأﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺪور ﰲ ﻏﻴﺎب ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺮﻋﻰ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري.
ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﱰﺑﻮي †ﻠﺔ ﻋﻄﺎء دورﻫﺎ ﰲ إﺣﻴﺎء اﻟﺮﻣﻮز؛ ﻓﺄﺣﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﳛﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎن ﳛﺪث أﻣﻪ وﻳﻘﻮل ﳍﺎ üن
اﻟﺴﺎروت اﺳﺘﺸﻬﺪ ،ﻓﻜﺎن رد اﻷم" :اﻟﺴﺎروت ﻣﺎ ﻣﺎت اﻧﻈﺮ ﺻﻮرﺗﻪ ﰲ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء".
وﻗﺪ أﻗﺎﻣﺖ ا†ﻠﺔ ﻋﺪة ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻻﺣﺘﻔﺎل ·ﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺼﺪور
ا†ﻠﺔ واﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ وﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻓﻘﺮات ﻣﻨﻮﻋﺔ ﺷﻴﻘﺔ وﻫﺎدﻓﺔ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﻸﻃﻔﺎل.
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وﻗﺪ ﻋﺎﳉﺖ ا†ﻠﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻨﺰوح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺰوا Áواﻟﻘﺼﺺ اﻟﱵ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰوا Áﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﺼﺺ ﻣﻦ اﳌﺨﻴﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﰿ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺪد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
اﳌﺨﻴﻤﺎت üﺳﻠﻮب ﺳﻬﻞ وﺷﻴﻖ.
وﻫﻨﺎك )واﺣﺔ ﻫﺪى( ﰲ ﻛﻞ ﻋﺪد ،وﺗﺮﺗﺒﻂ ·ﻟﻘﻀﺎ Áاﻟﱵ ﻳﻌﺎﻳﺸﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻬﺠﺮ ،وﻳﻘﻮم اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﱰﺑﻮي
·ﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال.
ـ دور ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﰲ ﺳﺪ ﺛﻐﺮة ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

ﻟﻌﺒﺖ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء دوراً ﻏﻨﻴﺎً ﰲ دﻋﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ إﳝﺎeﺎ أن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري ﺧﺴﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ
ﺳﻨﻮات اﳊﺮب اﳌﺴﺘﻤﺮة ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﻘﻞ ذﺧﲑﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺪ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ ،وﻗﺪ دأﺑﺖ ا†ﻠﺔ ﻋﻠﻰ

ﻧﺸﺮ أˆﺷﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻛﻞ ﻋﺪد ،وﺗﻌﺘﱪ اﻷˆﺷﻴﺪ أﻛﺜﺮ أﺻﻨﺎف اﻷدب اﻟﻄﻔﻠﻲ إﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻛﻮeﺎ ﺗﺴﻜﻦ
ﰲ ذاﻛﺮة اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﲑددﻫﺎ وﻳﱰﱎ Ûﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ا†ﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ·ﻟﻘﻮاﻋﺪ ،وﰎ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،وﳛﺒﺒﻪ Ûﺎ.
وﰲ أﻋﺪادﻫﺎ اﻷﺧﲑة ﻋﻤﻠﺖ ا†ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ·ﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺔÒ ،ﺪف ﻟﻐﺮس ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺮدات اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﻨﻔﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺔ ،وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ æﻗﻠﻤﻪ ﻣﻊ ا†ﺘﻤﻊ اﳌﻀﻴﻒ.
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ا†ﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻘﻮﻳﺔ ·ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﻘﺮاءة.
ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ·ﻟﺬﻛﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ أدﱃ Ûﺎ ﻃﺎﻗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ا†ﻠﺔ ﺣﲔ ﻗﺪﻣﻮا أﻋﺪاد ا†ﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺘﻴﺎن اﻷﻳﺘﺎم اﻟﺬﻳﻦ
اﺿﻄﺮوا ﻟﱰك اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ ،ﻓﺄﺑﺪوا ﺳﻌﺎدة ﻛﺒﲑة ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ا†ﻠﺔ ،وﻗﺪ ﻗﻀﻮا ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﰲ ﻗﺮاءة ﲦﺎﱐ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﻛﻬﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ،ﻓﺮأوا ﰲ ا†ﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻳﺴﺘﻌﻴﺪوا ﻗﺪرÒﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﻷم ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
.
ـ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ دور ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﰲ ﻇﺮوف اﳊﺮب واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮري:
1ـ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ا†ﺎﱐ :ﺗﺘﻤﻴﺰ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺘﻔﺮد Ûﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب،
ﻓﻬﻲ ﳎﻠﺔ ﺗﻮزع ﳎﺎˆً ﺣﱴ اﻵن ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﳌﺎدﻳﺔ.
2ـ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ :ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﻏﺰﻳﺮة اﻷﻋﺪاد ،ﻳُﻄﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺪد أرﺑﻌﲔ أﻟﻒ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻮزع ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﰲ
اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري اﶈﺮر ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ا†ﻠﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻛﻞ أﻃﻔﺎل ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ،وذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻨﺰوح اﻟﻜﺒﲑة اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﱵ أﻓﺮزÒﺎ اﳊﺮب.
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3ـ اﻻﺳﺘﻤﺮار :ﻛﻞ ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﰲ ﻇﻞ اﳊﺮب ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻗﻒ
اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي ،إﻻ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ،ﻓﻬﻲ ﳎﻠﺔ ﻣﺜﺎﺑﺮة ﰲ ﺻﺪورﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر ،وﺗﺴﻌﻰ ﳓﻮ زÁدة اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ.
4ـ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﺑﻄﺒﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ا†ﻼت ،وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﳊﺮص إدارة ا†ﻠﺔ وﻓﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺪاﺋﻢ ،ﻓﻬﻢ ﳛﻤﻠﻮن اﳌﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ :إن ﻃﻔﻠﻨﺎ اﻟﺴﻮري ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻷﻓﻀﻞ.
5ـ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﺑﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﳎﺎﻻت اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ Òﻢ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻗﺪ ﺗﻘﺪم اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ذﻟﻚ.
6ـ ﺣﺮﺻﺖ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻗﻼم اﻟﻜﺘﺎب اﶈﱰﻓﲔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻓﻨﺸﺮت ﻟﻌﺪد ﻣﻦ أﻫﻢ ﻛﺘﱠﺎب اﻷدب

اﻟﻄﻔﻠﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،ﳑﻦ ﻳﺸﻴﺪون ﺻﺮوح ﻫﺬا اﻟﻔﻦ اﻟﺮاﻗﻲ üﻗﻼم ﻣﺒﺪﻋﺔ ،وﲞﻄﻮات واﺛﻘﺔ.
7ـ دأﺑﺖ ا†ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﶈﱰﻓﲔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺮﺳﻢ ،ﻟﺘﻘﺪم أﻓﻀﻞ ﺣﻠﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ
اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ا†ﻠﺔ ﻋﺪداً ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﳌﺪارس ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﳑﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ا†ﻠﺔ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﺘﻨﻮع،
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ أذواق اﻷﻃﻔﺎل.
8ـ ﻗﺪﻣﺖ ا†ﻠﺔ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﺼﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ دﻓﻌﺎً ﻟﻠﺮÃﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻠﻞ ﺟﺬب اﻟﻄﻔﻞ ﳓﻮ ا†ﻠﺔ ،ﻓﺘﻢ ﻋﺮض اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺜﺮ
واﻟﺸﻌﺮ وﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﺼﻮرة )اﻟﻜﻮﻣﻴﻜﺲ( ،أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﱵ ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻟﻮﺣﺘﻬﺎ ،ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ رﺳﻢ
اﳌﺎﻧﻐﺎ أو اﻟﻔﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،وﻏﲑﻩ.
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ا†ﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ ﻫﺎÃي اﻟﱰﻛﻴﺔ أن ﺗﻮزع ا†ﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪارس إﻣﺎم ﺧﻄﻴﺐ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺮؤون ﻣﺎدة ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ وواﺿﺤﺔ.
ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس ﺑﻞ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ Ûﺎ ﻓﻘﺪ ﰎ
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠﻴﺲ ﻳﺪي آراﻟﻖ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وآداÛﺎ ﻓﺮع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداÛﺎ.
ـ ﺧﺎﲤﺔ :دور ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب:

إن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﳍﺎ دورﻫﺎ اﻟﺮاﺋﺪ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﻮب ،وﰲ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻓﺮاد ا†ﺘﻤﻊ ،وﻗﺪ أدرﻛﺖ اﻷﻣﻢ أﳘﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻨﺬ
اﻟﻘﺪم ،ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ·ﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ ،ﻛﻤﺎ ان ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻓﺮاد ا†ﺘﻤﻊ.
ودور ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮوب واﻟﺸﺪاﺋﺪ ﻳﻌﺘﱪ دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ أزﻣﻨﺔ اﻟﺴﻠﻢ ،ﺣﲔ
ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻼد ﰲ أﺷﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺴﻮي اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎرﻫﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺮﺟﻮﻩ ﻟﺒﻠﺪˆ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﰲ اﳋﺎﲤﺔ
إﲨﺎل ﻟﺪور ﳎﻼت اﻷﻃﻔﺎل ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب:
1ـ ا†ﻼت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮاﻫﺒﻪ ﻛﺎﻟﺮﺳﻢ واﳋﻂ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
2ـ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻔﻞ üﺧﺒﺎر ﳎﺘﻤﻌﻪ ووﻃﻨﻪ واﻟﻌﺎﱂ.
3ـ ﺗﺪرﻳﺐ اﻻﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺜﻘﺔ ·ﳊﺲ اﻟﻮﻃﲏ واﳍﻮﻳﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء.
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4ـ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻔﻞ ·ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ذﻛﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎت أو اﻷﻟﻐﺎز وﻏﲑﻫﺎ.
5ـ ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ·ﻟﻘﺮاءة واﳌﻄﺎﻟﻌﺔ وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﲟﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز.
6ـ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻠﺘﻪ ﻟﻸﻗﺮان ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺪدة.
7ـ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻤﺠﻼت واﻟﺼﺤﻒ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻐﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
8ـ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻔﻞ ·ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑﻩ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ.
9ـ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﱰك ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﳑﻴﺰاً ،ﻓﻬﻲ ﺗﺰود اﻟﻄﻔﻞ ·ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
10ـ اﻟﺼﺤﻒ وا†ﻼت ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﻴﻤﺎً اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﳕﺎذج ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﰲ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء
ـ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت Ãرﳜﻴﺔ:

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ:
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ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ:
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ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ

:
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ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ:
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أﺑﻮاب ﻣﻨﻮﻋﺔ

اﳌﺮاﺟﻊ
ـ أﻧﻮاع ﺻﺤﻒ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻐﺒﺎﺷﻲ ،إﺳﻼم وﻳﺐhttps://www.islamweb.net/ar/ ،2008 ،
ـ ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﻈﺮة ﰲ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﻷﻫﺪاف ،إﺳﻼم وﻳﺐ،2007 ،
https://www.islamweb.net/ar/
ـ ﳎﻠﺔ أﻟﻮان أورو·.
ـ ﳎﻠﺔ ﺣﻨﲔ.
ـ ﳎﻠﺔ ﺧﻄﻮات ﺻﻐﲑة.
ـ ﳎﻠﺔ زورق.
ـ ﳎﻠﺔ ﻃﻴﺎرة ورق.
ـ ﳎﻠﺔ ﻋﻄﺎء :اﻷﻋﺪاد ).(16 - 0
ـ ﳎﻠﺔ ﻣﺮﱘ.
ـ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻋﺪˆن ﻋﻠﻴﻮات ،دار اﻟﻴﺎزوري ،2009 ،اﳉﺰاﺋﺮ.
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أدب اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻟﻜﺎﺗﺐ :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر داود*
ﻣﻠﺨﺺ
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ "اﻟﻠﺠﻮء" واﺣﺪا ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت رواﺟﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺪاوﻻ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ،ﻓﻬﻮ ﳝﺲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ أزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ·ت
ﻣﻨﻔﺼﻼ اﻧﻔﺼﺎﻻ ﺣﺎدا ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﺳﻮاء ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أم ﻋﻦ ا†ﺘﻤﻊ ،وﻳﻌﺎﱐ ﺗﻮﺗﺮا ﻧﻔﺴﻴﺎ وﻗﻠﻘﺎ ﻣﺆًرﻗﺎ وﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ·ﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻌﻪ ﰲ وﻃﻨﻪ اﻷم أو ﰲ أوﻃﺎن اﻟﻠﺠﻮء اﳉﺪﻳﺪة أو ﺣﱴ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ا†ﺘﻤﻌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻐﻮÁ
وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﺣﻀﺎر. Á
وﻟﻘﺪ أﻟﻘﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻜﺮ Áوﻧﻔﺴﻴﺎ ﻟﻴﻐﱰب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﲜﺴﺪﻩ ﻋﱪ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ أو

·ﻻﻧﻄﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ورﻓﺾ اﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة أو ‰ﻧﻜﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ üﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻪ ﲨﻴﻌﻬﺎ ،وأﺣﻴﺎˆ ﺑﻨﺒﺬ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
واﻟﺮوﺣﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﻧﻴﻒ ·ﺗﺖ ﻓﻜﺮة "اﻟﻠﺠﻮء" وواﻗﻌﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري أم ﰲ دول "اﻟﺸﺘﺎت" اﻟﱵ ﺗﻮزﻋﻮا ﻓﻴﻬﺎ.
وﻟﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ "اﻟﻠﺠﻮء" ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻓﻜﺮة وواﻗﻌﺎ ﺳﺒﻐﺎ ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺆدون دور
اﳊﺎﺿﻦ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ .ورﲟﺎ ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻔﲏ واﻷدﰊ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺳﺮﻳﻌﺎ ﰲ
اﻟﻈﻬﻮر ،ﲤﻈﻬﺮ üﺟﻨﺎس أدﺑﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻘﺼﺔ واﻟﺸﻌﺮ.
إن اﻧﻔﺘﺎح اﳉﺮح اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻘﻪ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ واﳉﻐﺮاﰲ واﺗﺴﺎع ﲡﻠﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺟﻬﺎت اﻷرض اﻷرﺑﻊ ﺣﻮﻟﻪ إﱃ ﻋﺬا·ت ﻧﺘﻘﺎﲰﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ
وﳓﻦ ﻧﺘﻠﻤﺲ ˆرا اﺳﺘﻘﺮ ﳍﻴﺒﻬﺎ ﺑﲔ أﺻﺎﺑﻌﻨﺎ وﰲ ﻣﺴﺎﻣﺎت ﺟﻠﻮدˆ ,وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻌﻨﺎ ﻟﺘﻨﺎول أدب اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻷدب اﻟﺴﻮري ﻋﺎﻣﺔ
واﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ üدب اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري ،وﻳﺘﻄﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ ﻷﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ رواﺋﻴﺔ ﻋﺪة ،ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻊ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺜﻘﺎﰲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

___________________
*ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر داود )(abd-davd@hotmail.com
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:وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺳﺆال ﲝﺜﻲ ﻫﻮ
ﻣﺎ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت ﰲ ﻇﻬﻮر أدب اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻮﺿﻮح أﻛﺜﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ؟
وﻗﺪ ﰎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻼﻗﺔ أدب اﻟﻠﺠﻮء ·ﻟﺘﻐﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﲡﻠﻴﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻷﻋﻤﺎل
.اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ
 اﻟﻼﺟﺌﲔ-  أدب اﻟﻠﺠﻮء – اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

SURİYE ROMANINDA İLTİCA EDEBİYATI
Öz: “Göç” olgusu modern dönemlerde fazlaca popülerliği artan
kavramlardan biridir. Aynı zamanda eleştirmenler, araştırmacılar ve düşünürler
arasında da sosyal, siyasi ve bir eleştiri kavramı olarak başı çekmektedir. Göç,
modern dönemdeki daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde tabiattan ve
toplumdan kopan insanın yaşamış olduğu krizin önemli bir tarafına
dokunmaktadır. Öyle ki modern insan sadece bu kadar da değil aynı zamanda
psikolojik bir tedirginlik, uykuları kaçıran bir endişe, öz vatanında veya göç
ettiği yeni vatanındaki ve hatta kendisinden dil, kültür ve medeniyet
bakımlarından farklı olan hiç kimseyle insicam içerisinde olmaya gücü
kalmayacak duruma gelmiştir.
Göç olgusu hiç şüphesiz insanı gerek düşünsel gerekse psikolojik
açıdan kuşatır ki insan, bedeniyle bir mekândan başka bir yere gider veya içine
kapanır, hâkim toplumsal örfleri reddeder ya da tüm ideolojileriyle mevcut
düzeni inkâr eder. Bazen de dinî ve ruhî değerleri bir kenara atar.
Yaklaşık altı küsur yıldır “göç”, gerek düşünce gerekse vakıa bazında
Suriye toplumsal ve kültürel hayatının bir dokusu haline geldi. İster Suriye
içinde isterse insanların dağıldığı diğer yerlerde durum bundan ibarettir.
Suriyelilerin hayatları açısından göç olgusu düşünce ve acı bir gerçek
olarak uzun süreden sonra tramvaya benzer bir durum meydana getirdi.
Önceleri birçok farklı kültürden muhacir ve mültecileri kucaklayan bir konumu
haizdi. Belki de bu yüzden bu yeni durumun roman, hikâye ve şiir vasıtalarıyla
sanatsal ve edebî ifadesi hızlıca zuhur etti.
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Suriye yarasının demografik ve coğrafi olarak derinleşmesi ve bunun
bir getirisi olarak dünyanın dört bir yanında payımıza düşen azaplara dönüşmesi
ve de bu azabın alevlerinin parmaklarımda hissetmem beni genel olarak Suriye
edebiyatında ve özel olarak da Suriye romanında göç olgusunu çalışmaya sevk
etti.
Bu araştırma Suriye göç edebiyatını ele almaktadır. Ayrıca özet olarak
da göç olgusunun kültürel ve toplumsal taraflarını yansıtan romancılık
faaliyetlerine değinilmektedir.
Göç edebiyatının bu yüzyılda ortaya çıkmasına yardımcı olan etkenler
nelerdir, sorusundan yola çıkan bu çalışmada göç edebiyatının, toplumsal,
psikolojik ve siyasi değişimlerle ve bunların roman sahasındaki yansımaları
arasındaki ilişkinin peşine düşülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Göç edebiyatı, Suriye romanı, sığınmacılar

اﳌﻘﺪﻣﺔ:
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ "اﻟﻠﺠﻮء" واﺣﺪا ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت رواﺟﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺪاوﻻ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﳝﺲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ أزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ,ﺣﱴ ·ت اﻟﻼﺟﺊ ﻳﻌﺎﱐ ﺗﻮﺗﺮا ﻧﻔﺴﻴﺎ وﻗﻠﻘﺎ ﻣﺆًرﻗﺎ وﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ·ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ أﻓﺮاد

ﳎﺘﻤﻌﻪ ﰲ وﻃﻨﻪ اﻷم أو ﰲ أوﻃﺎن اﻟﻠﺠﻮء اﳉﺪﻳﺪة أو ﺣﱴ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ا†ﺘﻤﻌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻐﻮ Áوﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﺣﻀﺎر,Á
و·ت اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺆرق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻼﺟﺊ .
وﻟﻘﺪ أﻟﻘﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻜﺮ Áوﻧﻔﺴﻴﺎ ﻟﻴﻐﱰب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﲜﺴﺪﻩ ﻋﱪ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ
آﺧﺮ أو ·ﻻﻧﻄﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ورﻓﺾ اﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء .وﻣﻨﺬ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﻧﻴﻒ ·ﺗﺖ
ﻓﻜﺮة "اﻟﻠﺠﻮء" وواﻗﻌﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري أم ﰲ دول اﻟﻠﺠﻮء
اﻟﱵ اﻟﺘﺠﺄوا إﻟﻴﻬﺎ.
وﻟﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ "اﻟﻠﺠﻮء" ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻓﻜﺮة وواﻗﻌﺎ ﺳﺒﻐﺎ ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﲔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﺆدون دور اﳊﺎﺿﻦ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ .ورﲟﺎ ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻔﲏ واﻷدﰊ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﺳﺮﻳﻌﺎ ﰲ اﻟﻈﻬﻮر ،ﲤﻈﻬﺮ üﺟﻨﺎس أدﺑﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻘﺼﺔ واﻟﺸﻌﺮ.
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وإن اﻧﻔﺘﺎح اﳉﺮح اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻘﻪ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ واﳉﻐﺮاﰲ واﺗﺴﺎع ﲡﻠﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺟﻬﺎت اﻷرض اﻷرﺑﻊ ﺣﻮﻟﻪ إﱃ ﻋﺬا·ت
ﻧﺘﻘﺎﲰﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ وﳓﻦ ﻧﺘﻠﻤﺲ ˆرا اﺳﺘﻘﺮ ﳍﻴﺒﻬﺎ ﺑﲔ أﺻﺎﺑﻌﻨﺎ وﰲ ﻣﺴﺎﻣﺎت ﺟﻠﻮدˆ ,وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻌﻨﺎ ﻟﺘﻨﺎول أدب اﻟﻠﺠﻮء ﰲ
اﻷدب اﻟﺴﻮري ﻋﺎﻣﺔ وﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ üدب اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري ،وﻳﺘﻄﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ ﻷﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ رواﺋﻴﺔ ﻋﺪة ،ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻊ اﻟﻠﺠﻮء
اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ

ﺛﻼث رواÁت ﻛﻨﻤﺎذج ﻟﻸدب اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ,

وﰎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻼﻗﺔ أدب اﻟﻠﺠﻮء ·ﻟﺘﻐﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﲡﻠﻴﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻷﻋﻤﺎل
اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ.
أوﻻ :اﻟﻔﺮق ﺑﲔ أدب اﳌﻬﺠﺮ واﻟﻠﺠﻮء:
أدب اﳌﻬﺠﺮ :ﻫﻮ اﻷدب اﻟﺬي أﻧﺘَﺠﻪ اﻷد·ء اﻟﻌﺮب ﰲ ﺑﻼد اﳌﻬﺠﺮ وﻫﻲ اﻷﻣﲑﻛﺘَْﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ أﺟﱪÒﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
ِ
ﰊ ،وﺻﺎر ﻟﻪ
ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة ،وأُﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻷد·ء üد·ء اﳌﻬﺠﺮ ،وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ ﻫﺬا اﻷدب ﰲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘَْﲔ واﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮ ّ
ﺻﺔ ﺗُﺪﻋﻰ "ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﻬﺠﺮ"  ،وﻧﺸﺄت ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷدﺑﻴﱠﺔ ،ﻛﺎن اﻷﺷﻬﺮ
ﻣﺪرﺳﺔ أدﺑﻴّﺔ ﺧﺎ ّ

واﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻤﺮاًرا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﻠﻤﻴﱠﺔ واﻟﻌﺼﺒﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﱠﺔ ،وإن ﻣﻦ أﻫﻢ أد·ء اﳌﻬﺠﺮ إﻳﻠﻴﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ وﺟﱪان ﺧﻠﻴﻞ
ﺟﱪان.

ادب اﻟﻠﺠﻮء :ﻫﻮ أدب ﻣﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ وﳏﺪدة ﺑﺰﻣﻦ وﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ،وﻣﻮﺿﻮع ﻳﻮﺛﻖ ﻟ ِ
ﺼﻮرة اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻼﺟﺊ
وﻣﻌﺎˆﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻧِﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻴﻞ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ أو ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﳝﺎرس ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻨﺪﻩ اﳋﻴﺎر اﻷﺧﲑ
وأن أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ أدب اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻦ أدب اﳌﻬﺠﺮ:
-

إن أدب اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮوﻃﺎ üن ﻳﻜﻮن ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﻬﺠﺮ اﻟﺬي æﺳﺲ ﰲ اﳋﺎرج ،إن
اﻟﻼﺟﺊ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺪود ﺑﻠﺪﻩ üن ﳜﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ وﻳﻠﺘﺠﺊ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﳏﺎﻓﻈﺔ أﺧﺮى ﲝﺜﺎ ﻋﻦ
اﻷﻣﺎن واﻟﺮزق ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺴﻢ أدب اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻗﺴﻤﲔ:
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اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺪاﺧﻠﻲ :وﻫﻮ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺬي ﻳﻜﻮن داﺧﻞ ﺣﺪود ﺑﻠﺪﻩ üن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻪ وأرﺿﻪ )ﻛﺎن ﻳﻠﺘﺠﺊ
أﻫﻞ رﻳﻒ دﻣﺸﻖ إﱃ رﻳﻒ إدﻟﺐ(
اﻟﻠﺠﻮء اﳋﺎرﺟﻲ :وﻫﻮ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺧﺎرج ﺣﺪود ﺑﻠﺪﻩ )ﻛﺄن ﻳﻠﺘﺠﺊ اﻟﺴﻮري إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ أو ﻟﺒﻨﺎن أو
ﺑﻠﺪان أﺧﺮى.
-

ﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﺪر اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻨﺼﻲ اﻷدﰊ ،ﻓﺈن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﶈﻮرﻳﺔ ﰲ أدب اﻟﻠﺠﻮء
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﺮ واﻻﻧﻜﺴﺎر واﻟﺘﻤﺰق ﻗﻠﻘﺎَ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات أو ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،وﻏﺎﻟﺒﺎَ ﻣﺎ ﲢﺎول ﻫﺬﻩ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات واﺳﺘﺒﻄﺎن اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻜﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ,ﺣﻴﺚ ﲡﺪﻩ داﺋﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ وﻃﻨﻪ
وﻣﻌﺎˆة ﳉﻮﺋﻪ وﻛﻠّﻪ ﺣﺰن وأﱂ .

-

ﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﺈن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ أدب اﻟﻠﺠﻮء زﻣﻦ ﳎﻬﻮل ﻣﺘﻨﺎﺛﺮ وﻏﲑ ﳏﺪد ﺑﺰﻣﻦ  ،ﻓﻼ
ﻳﻌﺮف اﻟﻼﺟﺊ أﻳﻦ ﺳﻴﻘﺬف ﺑﻪ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ،ﻫﻞ ﺳﻴﻌﻮد؟ وﻛﻴﻒ ﺳﻴﻌﻮد؟ وﻣﺎ اﻟِﺼﻮرة اﻟﱵ
ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻮﻃﻦ؟

-

ﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب أدب اﻟﻠﺠﻮء ,ﻓﻬﻮ أدب واﻗﻌﻲ ﳏﺰن ﺗﺴﻮدﻩ ﻣﻔﺮدات اﻟﻘﻠﻖ واﳊﺰن واﻟﻘﻬﺮ،
ﻓﻬﻮ ﻳﺬﻛﺮˆ ·ﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﳌﺆﳌﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺘَﻘﻂ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺆﳌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ.

ﺣﻴﺚ ﺗﺮى اﻷدﻳﺒﺔ ﺳﻨﺎء ﻋﻮن أﻧﻪ ﳚﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻟﺮاﺣﻞ ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
أﺣﺪ أﺑﻄﺎﻟﻪ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ أرض اﻟﱪﺗﻘﺎل اﳊﺰﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل "ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام أﻧﻪ

إﻧﺴﺎن" ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ·ﻟﻘﻮل إن "ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺬي اﺿﻄﺮ إﱃ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام أﻧﻪ ﻛﺎﺗﺐ أوﻻ وأن
ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎج ﻓﲏ أدﰊ ﻫﻮ أدب أوﻻ ﻫﻮ ﻓﻦ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت واﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت وﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﳊﺮوب
واﻟﺜﻮرات واﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﻘﻀﺎ Áاﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﱴ".
×ﻧﻴﺎ :ﲡﻠﻴﺎت أدب اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺮاوﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ:
ﻳُﺴﱠﺠﻞ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲü ،ﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أeﺎ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب واﺳﻌﺎ أﻣﺎم ﻣﻐﺎﻣﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻟﺮﻓﺪ اﻷدب اﻟﺴﺮدي ﺑﻌﺪد ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ·ﻟﻘﺮاءة واﻟﺪراﺳﺔ ،ﻧﻈﺮا إﱃ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ
ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﳊﻜﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ وﲨﺎﻟﻴﺔ.
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رواﻳﺔ " اﳌﻮت ﻋﻤﻞ ﺷﺎّق" ﻟﻠﺮواﺋﻲ اﻟﺴﻮري ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ  151ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق اﻟﻌﺎدي واﻟﱵ ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﰲ رﺣﻠﺔ
ﻛﺎﺑﻮﺳﻴﺔ ﳐﻴﻔﺔ ﺑﲔ دﻣﺸﻖ وﺣﻠﺐ ,
ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺮواﺋﻲ اﻟﺴﻮري ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ إﺧﻮة ﻫﻢ ﺑﻠﺒﻞ وﺣﺴﲔ و ﻓﺎﻃﻤﺔ ,ﻳﻨﻄﻠﻘﻮن
ﰲ رﺣﻠﺔ ﻛﺎﺑﻮﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺔ إﱃ ﴰﺎل ﺳﻮرﻳﺔ  ,وﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﺨﻴﻔﺔ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻮﺻﻴﺔ أﺑﻴﻬﻢ üن ﻳﺪﻓﻦ ﰲ
ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ ﲜﺎﻧﺐ أﺧﺘﻪ ﻟﻴﻠﻰ وذﻟﻚ ﰲ ﻗﺮﻳﺘﻪ اﻟﻌﻨﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ رﻳﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ.
ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮاوﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ "ﺑﻠﺒﻞ" ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﲔ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺻﻴﺔ اﻷب وﺑﲔ
اﳋﻮف ﻣﻦ ا†ﻬﻮل اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﺨﻴﻔﺔ وﺳﻂ اﻟﺮﺣﺐ واﻟﺪﻣﺎر ﰲ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .
وﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم  2015أي ﺑﻌﺪ  4ﺳﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﳊﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ ,وﻳﺮﺻﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﺳﲑة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
واﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺧﻠﻔﻴًﺔ ﻟﻠﺮواﻳﺔ وﻧﱪة ﺣﺰﻳﻨﺔ ﰲ ﺳﺮدﻳﺔ ﺳﻮداء ﻣﻦ اﳊﻮاﺟﺰ اﻷﻣﻨﻴﺔ.
وﻳﻌّﺮف ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ  ,وﻳﺴﺮد ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎ ﳛﺪث ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ ,و ﻳﺘﻄﺮق

إﱃ أوﺿﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ üﻓﺮادﻫﺎ ,ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد,

ﻓُﲑى ﺧﻄﲔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ؛ أﺣﺪﳘﺎ إﱃ اﻷﻣﺎم وﻫﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ وأوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻘﺴﻤﺔ وا†ﺰأة واﶈﻄﻤﺔ ,وﺧﻂ إﱃ اﳋﻠﻒ ﳝﺜﻞ
ﺣﻴﺎة أﺳﺮة ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻫﺎﻣﺸﻲ ﲢﺖ ﺳﻄﻮة اﺳﺘﺒﺪاد ﻏﺎﺷﻢ.

"ﺑﻠﺒﻞ ﰲ ﳊِﻈﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ ˆدرة ،وﲢﺖ æﺛﲑ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﺮاق اﻷﺧﲑة وﻋﻴﲏ أﺑﻴﻪ اﻟﻐﺎﺋﻤﺘﲔ اﳊﺰﻳﻨﺘﲔ ،ﺗﺼّﺮف ﺑﺜﺒﺎت ودون
ﺧﻮف ،ووﻋﺪ أ·ﻩ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ وﺻﻴﺘﻪ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ·ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺿﻮﺣﻬﺎ وﺑﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺎﻗﺔ".

وﻟﻜﻦ اﳌﺄزق ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ اﻟﺮﺣﻴﻞ وﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻷن اﳊﺮﻛﺔ ﳏﻔﻮﻓﺔ ·ﳌﻮت ،ﻛﻤﺎ
اﳌﺸﻲ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺰروﻋﺔ أﻟﻐﺎﻣﺎ ،واﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺣﺪة ،واﻟﻌﺒﻮر ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺮﺑﻪ
ﻣﻐﺎﻣﺮة ﻣﻬﻠﻜﺔ.
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و"اﻟﻘﺘﻠﻰ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﻳﺪﻓﻨﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﲨﺎﻋﻴﺔ ودون ﺗﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻫﻮÒÁﻢ .ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﻌﺰاء ﺣﱴ ·ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻐﻨﻴﺔ
اﺧﺘﺼﺮت إﱃ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ" ﻫﻜﺬا ﲢﻮل اﳌﻮت ﰲ ﺳﻮر Áإﱃ أﻛﺜﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﻮزﻳﻌﺎ ·ﻟﻌﺪل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﻘﺘﻞ
واﻟﻜﻞ ﳛﺘﻔﻞ ﲟﻮﺗﻪ ·ﻟﻄﻘﻮس ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻐﲑت ﻃﻘﻮس ﺗﻠﻘﻲ ﺧﱪ اﳌﻮت ،ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎر اﳌﻮت ﺧﺒﺰا ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻻ دﻫﺸﺔ
ﻓﻴﻪ".
وﻳﻮﻇﻒ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﺳﻠﻮب اﻟﻜﺎﻓﻜﺎوي اﳌﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮداء واﻷﺟﻮاء اﻟﻜﺎﺑﻮﺳﻴﺔ  ,وﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ
اﳊﻮارات اﻟﱵ ﺗﺪور ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳊﻮاﺟﺰ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ ,ﺣﱴ أن أﺣﺪ أﻓﺮاد اﳊﻮاﺟﺰ
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ·ﻋﺘﻘﺎل ﺟﺜﺔ اﻷب ﻷﻧﻪ ﻣﺎزال ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎ ﰲ ﺳﺠﻼت اﳊﻜﻮﻣﺔ.
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﱪˆﻣﺞ اﻟﺴﺮدي ﳋﻠﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﲢﻮل اﳉﺴﺪ اﳊﻤﻴﻢ ،ﺟﺜﺔ اﻷب ،إﱃ "ﻋﺐء ﺛﻘﻴﻞ" ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب ،وﺗﺘﺤﻮل
اﻟﻮﺻﺎ Áاﻟﺒﺴﻴﻄﺔ إﱃ أﺷﻐﺎل ﺷﺎﻗﺔ ﲣﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ آﺧﺮ ﻧﺒﻀﻬﺎ .وﻳﺒﺪو اﻻﺑﻦ ﺑﻠﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن آﺧﺮ ﻛﺎﺋﻦ
ﻳﺸﺪو ·ﳊﻴﺎة ﰲ زﻣﻦ اﳌﻮت ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻓﻌﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺴﻘﻂ اﳉﻤﻴﻊ ﰲ اﳌﻮت اﻟﺮﻣﺰي.

وﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﻗﺪ واﻷدﻳﺐ ﻛﻤﺎل رÁﺣﻲ ":ﻳﻘﺪم ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺮواﺋﻲ رواﻳﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪاÒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﻨﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺰﻗﺘﻬﺎ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ،ﻓﻤﺰﻗﺖ ﺣﱴ اﳊﻤﻴﻤﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،و·ﻋﺪت ﺑﲔ اﻷﻣﻮات ﻗﺒﻞ اﻷﺣﻴﺎء ﻟﻴﻄﺎل اﻟﺸﺘﺎت اﻷﻣﻨﻴﺎت
اﻷﺧﲑة ،ﻏﲑ أن إﺻﺮار ﺑﻠﺒﻞ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺴﺎﻣﻲ ،وﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺻﻴﺔ واﻟﺪﻩ اﻟﺮاﺣﻞ ودﻓﻨﻪ ﰲ ﻗﺮﻳﺘﻪ ،ﻳﻔﺘﺢ
آﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻠﻢ اﻟﺴﻮري üﻧﻪ ·ﻹﻣﻜﺎن دﻓﻦ اﻷﺣﺰان وﻋﻮدة اﻟﺒﻠﺒﻞ إﱃ أﺷﺠﺎر ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺸﺪو ·ﳊﺮﻳﺔ"
رواﻳﺔ "اﻟﻄﺮﻳﻖ اﱃ اﻟﺰﻋﱰي" ﻟﻠﺮواﺋﻲ اﻟﺴﻮري ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ اﳌﻘﺪاد
ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﺟﺎءت أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  245ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق اﻟﻌﺎدي واﻟﱵ ﻃﺒﻌﺖ ﺳﻨﺔ  , 2018وﺻﺪرت
ﻋﻦ دار ﻋﻤﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ,وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﺮواﻳﺔ أن اﻟﺮواﻳﺔ ﺟﺎء ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﺟﺪا ,ﺗﺴﺘﺒﻄﻦ üﺳﻠﻮب أدﰊ ﻣﺎﺗﻊ ﻳﻮﻣﻴﺎت اﳋﻮف واﻟﻘﺘﻞ واﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﻴﺄس ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻌﺐ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺠﻠﺔ اﳊﻴﺎة وﻣﺂﻻت اﻟﻨﺰوح واﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻨﺎس اﻟﺒﺴﻄﺎء واﳌﻬﻤﺸﲔ ،وﳑﺎ ﱂ ِ æ
ت ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر
ﻋﻠﻰ ذﻛﺮﻩ.
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وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﺴﻮري "ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ اﳌﻘﺪاد" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري ﰲ اﻷردن ,وﻛﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎن
ﻋﻠﻰ اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ واﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﻴﺄس ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻌﺐ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺠﻠﺔ اﳊﻴﺎة ،ﻓﺎﻷﺻﺪﻗﺎء
ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﻢ واﻹﺣﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﺤﻘﻬﻢ.
وأردف "اﳌﻘﺪاد" اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻛﺤﻼق ﻗﺒﻞ اﳊﺮب وﻻ ﻳﺰال ﳝﺎرس ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ  ,أﻧﻪ اﺻﻄﺤﺐ ذاﻛﺮﺗﻪ اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺑﺼﺮى ·ﺣﺜﺎً ﻋﻦ ﻣﻼذ آﻣﻦ ﻷﻃﻔﺎﻟﻪ ﰲ ﳐﻴﻢ اﻟﺰﻋﱰي )ﴰﺎل اﻷردن( Ãرﻛﺎً ﺷﻬﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ
ﺟﺪار ﻏﺮﻓﺘﻪ.
وﻗﺪ اﺧﺘﺎر "اﳌﻘﺪاد" ﻟﺮواﻳﺘﻪ ﺣﻴﺰاً ﻣﻜﺎﻧﻴﺎً وﻫﻮ ﻗﺮﻳﺔ )ﻣﻮج( وﺣﻮل ﺳﺒﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﺒﻨﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ
وﻋﻼﻗﺘﻪ Ûﺎ أوﺿﺢ أن اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻫﺬا ﺟﺎء ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳊﺪث أﻋﻈﻢ ﻣﻦ
ﺟﺰﺋﻴّﺎت اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت.
وأردف أن ﻓﻜﺮة اﳍﺮوب إﱃ رﻣﺰﻳﺔ اﻻﺳﻢ ·ﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻮج" ﻳﺮّﺳﺦ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺳﻮر Áﻣﻦ ﺟﻨﻮÛﺎ إﱃ
ﴰﺎﳍﺎ ،وﻣﻦ ﺷﺮﻗﻬﺎ إﱃ ﻏﺮÛﺎ.

وﻗﺪ ذﻛﺮ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ":اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺰﻋﱰي  ..ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ ﳐﻴﻢ اﻟﺰﻋﱰي ،وﻋﻨﺪ أﻋﺘﺎﺑﻪ،
واﻟﻌﻨﻮان أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﺸﲑ ﺑﻮﺿﻮح إﱃ ﺗﻔﺴﲑ أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻼ واﺳﻄﺔ ,.اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ  ,و أن رﻏﻢ اﻷﺣﺪاث ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻮﺳﻮم ·ﳋﻮف ،وﻟﻜﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﱂ ﺗﻨﺲ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳊﺐ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺧﺮوﺟﺎً ﻣﻦ ﺗﺘﺎﱄ اﻷﺣﺪاث إﱃ ﻋﺎﱂ اﳉﺴﺪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ,.ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك
ﺑﻄﻞ واﺣﺪ ،ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ .وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ Ûﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻷﺟﻮاء اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺜﻮرة ،أي أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﺎﺋﺪ ﻛﺎرﻳﺰﻣﻲ ،ﻳﻮﺟﻪ ،وﻳﻌﻄﻲ اﻷواﻣﺮ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ﺑﻜﻞ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ،ﻓﻜﻞ اﻷدوار رﲟﺎ ﺳﺘﻤﺜﻞ ﲨﻴﻌﻬﺎ دور اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻘﺎﺋﺪ ،اﻟﺬي اﻓﺘﻘﺪﺗﻪ اﻟﺜﻮرة ,و ﲤﻴﻞ رواﻳﺔ اﻷﺣﺪاث إﱃ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻹﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻮﺿﻮح ,و ﻗﺪ ﰎ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ
ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ،ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ،وﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻮف اﻟﻜﺜﲑة اﶈﻴﻄﺔ ·ﻟﻨﺎس ،ﳑﺎ ﺣﺪا Ûﻢ إﱃ اﳍﺮوب ﻣﻦ ﺟﺤﻴﻢ اﻟﻈﻠﻢ
واﻟﻄﻐﻴﺎن ،إﱃ ﻣﻼذات آﻣﻨﺔ ،وﳐﻴّﻢ اﻟﺰﻋﱰي إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﳌﻼذات ،ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻓﻴﻪ ،ﻣﻦ ﻗﺴﺎوة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

واﻟﻈﺮوف اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ,وﻫﻮ ﳕﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ Ûﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﱂ ﻳﻌﺘﺪﻩُ اﻟﻨﺎس ،ﺣﻴﻨﻤﺎ اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻣﻦ ﺑﻴﻮÒﻢ
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وﺧﺪﻣﺎÒﺎ  ....و ﻛﺬﻟﻚ اﻧﺘﻘﺎﻻً إﱃ اﻟﻄﻮاﺑﲑ وﻣﻌﺎˆÒﺎ واﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﺘﻠﻘﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺳﻮاﻫﺎ ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻣﻌﻈﻢ أوﻗﺎت وﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻬﻢ".
رواﻳﺔ "ﻋﻤ ِ
ﺖ ﺻﺒﺎﺣﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﳊﺮب" ﻟﻠﺮواﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻬﺎ ﺣﺴﻦ
ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ  368ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻮﺳﻂ  ,وﺻﺪرت ﻋﻦ دار ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﺔ ,2017
وﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﺎص وﺑﻼد اﻟﻠﺠﻮء اﻟﱵ ﳉﺄ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮواﻳﺔ أﻗﺮب إﱃ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺛﻴﻘﻲ ﻋﻦ اﳊﺮب واﳌﺂﺳﻲ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺳﻮر ,Áﻛﺘﺎب ﺗﻮﺛﻴﻘﻲ üﺳﻠﻮب أدﰊ ..ﻫﻮ
ﻳﻮﻣﻴﺎت اﳊﺮب وﻟﻜﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎت ﳐﺘﺎرة وﳎﺰأة وﺣﱴ ﻣﺒﻌﺜﺮة ﰲ ﺳﺮدﻫﺎ.
ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺮواﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ "ﻣﻬﺎ ﺣﺴﻦ" اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺟﻬﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﰲ رواﻳﺘﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪة "ﻋﻤﺖ
ﺻﺒﺎﺣﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﳊﺮب" ،ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎح ،ﰲ إﺷﺎرة رﻣﺰﻳﺔ إﱃ ﻟﻴﻞ اﳊﺮب اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎل ﻟﺪرﺟﺔ ﻣﺄﺳﻮﻳﺔ ،واﻗﱰب
ﻟﻴﻐﻄﻲ ﺑﻈﻼﻣﻪ أي ﻧﻮر أو أﻣﻞ ،وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺤﻴﺔ اﺳﺘﺪراﺟﺎ ﻟﻨﻮر اﻟﺼﺒﺎح اﳌﺄﻣﻮل وﲝﺜﺎ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
إن اﳌﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ أن اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺖ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﻮت ﺗﺪﺧﻠﻨﺎ "ﻣﻬﺎ" ﰲ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ,أﺧﻴﻬﺎ ﺣﺴﺎم
وﻣﻌﻪ ﻧﺘﺎﺑﻊ ﺗﻄﻮر اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ اﳍﺘﺎﻓﺎت واﳌﻈﺎﻫﺮات ﰲ ﺳﻮر Áإﱃ ﳊﻈﺔ ﲪﻞ اﻟﺴﻼح ,ﺣﱴ ﻇﻬﻮر
ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﳛﺎرب ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻵﺧﺮ ,وﻛﺬﻟﻚ واﻟﺪÒﺎ اﳌﻴﺘﺔ واﻟﱵ ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﺮد ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﺑﲔ ﺟﲑاeﺎ وأﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺣﻴﺔ
وﻣﻴﺘﺔ ,ﻣﺮة ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﻠﺐ وﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﱪﻫﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﻘﺔ
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺮÒﺎ ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻠﺘﻔﺘﺖ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ اﳊﺮب ﰲ ﺳﻮر Áﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﻷﺳﺮة
اﻟﺼﻐﲑة ،ﻣﺮورا ·ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﺒﲑة ،واﳊﻲ واﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﺻﻮﻻ إﱃ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺮّﻣﺘﻬﺎ ,وﻗﺪ ﺳﺮدت ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻧﻘﺴﺎم
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺗﻮزﻋﻬﺎ ﰲ دول اﻟﺸﺘﺎت إذ ﻗﺎﻟﺖ :

أﲤﲎ أن أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﱃ أﺧﻲ اﻟﺬي ﻗﺎﻃﻌﲏ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺮب ,أﺧﻲ ﻟﺆي اﻟﺜﺎﱐ ﺑﲔ أﺧﻮﰐ اﻷرﺑﻌﺔ ,ﻫﺎﺟﺮ إﺧﻮﰐ
اﻟﺜﻼث ,وأﺧﺘﺎي  ,وﺗﺒﻌﺜﺮوا ﰲ ﺑﻠﺪان ﺷﱴ ,أﺧﻲ اﻷﻛﱪ ﻣﺎﻫﺮ ﻓﺮّ إﱃ ﻫﻮﻟﻨﺪا ,وﻓﺮ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﱃ ﻓﻨﻠﺪˆ,
وﺣﺴﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻃﻮﻳﻞ ﺳﺄﺣﻜﻴﻪ ﻫﻨﺎ  ,ﻣﺎ ﻳﺰال ﻋﺎﻟﻘﺎ ﰲ أور· دون إﻗﺎﻣﺔ ,أﻣﺎ ﺳُﻬﺎ ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ أﺧﲑا إﱃ اﻟﺴﻮﻳﺪ,
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واﻷﺧﲑة ˆﺋﻠﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ,وﻟﺆي ﻇﻞّ وﺣﻴﺪا ﰲ ﺣﻠﺐ ,ﻣﺜﻞ أﻣﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ أوﻻدﻫﺎ وإﺧﻮÒﺎ وأﺧﻮاÒﺎ ,و ﻫﺎﺟﺮوا

ﲨﻴﻌﺎ إﱃ أﳌﺎﻧﻴﺎ  ,وﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ.

ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ "ﻣﻬﺎ" ﰲ ﺳﺮد اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﱃ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﻠﺐ واﻟﺬي دﻣﺮﺗﻪ اﳊﺮب  ,ﺗﺪﻋﻮ اﳊﺮب
إﻟﻴﻬﺎ وﺗﻘﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﺣﻀﻨﻬﺎ  ,وﺗﺒﺪأ ﺗﺮوي ﳍﺎ ﺣﻜﺎÁت ﲢﺪﺛﻬﺎ ﻋﻦ أﻣﻬﺎ وأﺧﻮاÒﺎ ,ﻋﻦ ﺣﺎراÒﺎ وﺑﻴﺘﻬﺎ ,وﻋﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ
ﺷﻌﺒﻬﺎ  ,وﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب أﻣﺮاء ﺣﺮب  ,وﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ اﻟﺪم ﻣﺎءا ﺗﺴﻴﻞ ﰲ ﺷﻮارع وأزﻗﺔ ﻫﺬﻩ
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ
اﻷم ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴّﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ .وﻫﻲ "ﺷﻬﺮزاد اﳊﺮب" ﻛﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ اﻷدﻳﺒﺔ ﻣﻬﺎ ﻓﺼﻼً ﻛﺎﻣﻼً
Ûﺬا اﻟﻌﻨﻮان .اﻷم ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ وﺗﺴﺮد ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ ﺣﻜﺎÁت ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖ واﳊﺎرة واﳉﻴﺶ واﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻄﺒﺦ واﳌﻘﱪة اﻟﱵ

ﺺ اﳊﻜﺎÁت ﻛﻲ ﻻ ﲤﻮت ﺣﱴ وﻫﻲ ﻣﻴّﺘﺔ .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗُﻨﺼﺖ ﺗﺒﺪو وﻛﺄeﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﻘﻴّﺔ
ﺗﺴﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻈّﻞ ﺗﻘ ّ
اﳊﻜﺎÁت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ .ﺗﺒﺪو اﻣﺮأة ﻧﺰﻗﺔ وﳎﻨﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻔﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أeﺎ "ﻛﺎﺋﻦ

ﺧﺮاﰲّ ﻗﻔﺰ ﻣﻦ اﻷﺳﻄﻮرة وﻋﺎش ﰲ اﻷرض ،ﻋﺎﻟﻘﺎً ﺑﲔ اﳊﻜﺎÁت واﻟﻮاﻗﻊ .ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة اﳋﻴﺎﻟﻴّﺔ أﳒﺒﺘﲏ ،ورﻣﺘﲏ إﱃ اﳊﻴﺎة،
وﻣﺎ أزاُل ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ أﻧﲏ أﲢﺪّر ﻣﻦ رﺣﻢ ﻛﺎﺋﻦ ﻏﲑ واﻗﻌﻲّ ،ﻏﲑ ﻋﺎديّ .أرﲡﻒ وأˆ أﲣﻴّﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﺎˆÒﺎ ﰲ

اﳊﺮب ،ﰒّ اﺳﺘﺴﻼﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮت ،واﻟﺮﺣﻴﻞ وﺣﻴﺪة وﻏﺮﻳﺒﺔ .ﲡﺘﺎﺣﲏ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻐﺮام ﻣُﺪﻣّﺮ ،ﻷﺻﻔﻬﺎ ،أﻣﻲ اﻣﺮأة ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻄﻠﺔ
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ رواÁت أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴّﺔ ،وﻋﺎﺷﺖ ﰲ ﻗﺮى ﻋﻔﺮﻳﻦ اﻟﺴﻮرﻳﺔ"..

ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻊ أﺑﻄﺎل رواﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺪن اﻟﻨﺰوح واﻟﻠﺠﻮء اﻟﱵ ﻗﺼﺪﻫﺎ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ،ﺗﺴﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﺎة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﰲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﰲ اﳌﺪن اﻟﱰﻛﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺮﻓﻘﺔ أﺑﻄﺎﳍﺎ إﱃ اﻟﻴﻮˆن ،وﺗﺴﺠﻞ وﻗﺎﺋﻊ
ﻣﻐﺎﻣﺮة اﻹﲝﺎر  ،وﺻﻮﻻ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﱰض أﻧﻪ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن ﰲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ،وﺗﺘﻘﺼﻰ أﺣﻮاﳍﻢ ﰲ ﳐﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
أورو·.

"أﻳﻦ أﻋﻴﺶ ؟ أﻳﻦ ﻫﻮ ﺑﻴﱵ اﳊﻘﻴﻘﻲ ؟ ﻋﻨﻮاﱐ ؟ ﺟﺬوري ؟ ﻫﻮﻳﱵ ؟ ﻫﻞ ﲦﺔ ﻣﻦ ﳜﻠﺼﲏ ﻣﻦ ﻋﻘﺪة اﻟﺒﻴﺖ ؟ ﻫﻞ أﻛﺘﺐ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻷﺻﺪق اﳊﻴﺎﺗﲔ اﻟﻠﺘﲔ أﺷﻚ ﺑﻮﺟﻮدﳘﺎ  ..ﺣﻴﺎﰐ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻌﻼ ذات ﻳﻮم ﰲ ﺣﻠﺐ وﺣﻴﺎﰐ اﻟﱵ ﲢﺪث
اﻵن ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ؟" و Ûﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل اﳌﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪم ﺗﻨﻬﻲ "ﻣﻬﺎ " رواﻳﺘﻬﺎ  ,ﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت
ﺗﺰﺧﺮ Ûﺎ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻷﺧﲑة ﻟﻠﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﰲ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻨﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ.
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ﺧﺎﲤﺔ:
ﻫﺬﻩ ﺑﻀﻌﺔ ﳕﺎذج ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻐﺰﻳﺮ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮب أو اﻟﻠﺠﻮء ﺣﺎﻓﺰاً ﻋﻠﻰ ﺑﺮوزﻩ ،وﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﻣﻬﻢ وﻃﻠﻴﻌﻲ
وﳛﻤﻞ ﻣﻌﺎﱂ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة . ً،ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺘﺎج اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻔﱰﻗﺎً Ãرﳜﻴﺎً ﰲ ﻣﺴﺎر
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ أّﺳﺲ رواﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲤﺎﻣﺎً ﻫﻲ رواﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ ,.وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﺘﺎت اﻟﺮواﺋﻴﲔ

وﺗﻮّزﻋﻬﻢ ﺑﲔ اﻟﺪاﺧﻞ واﳌﻨﻔﻰ ،ﻓﻬﻢ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﻳﻨﻄﻠﻘﻮا ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة أو أرض ﺗﻮّﺣﺪ ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻣﻌﺎˆÒﻢ وأﺳﺌﻠﺘﻬﻢ ﻟﻴﻜﺘﺒﻮا

أدب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة.

واﻷﻣﺮ اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ اﻟﺮواÁت اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻲ ﻋﻦ ﺳﻮر Áواﳊﺮب أeﺎ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﲨﻴًﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ،إذ ﺗﻘﺪم ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺒﺘﻮرة ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ ورﲟﺎ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻷن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺸﻬﺪ
اﻟﺴﻮري رﻏﻢ ﻛﻮeﺎ ﺣﺎﻓﻠﺔ ·ﻷﺣﺪاث ﻻ ﺗﺰال ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ وﻣﺎﺿﻴﺔ ﺻﻮب eﺎﻳﺔ ﳎﻬﻮﻟﺔ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺮواﺋﻴﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن

ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﳋﺮاب وﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة ﻋﱪ ﺗﺪوﻳﻦ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﻜﻞ آﻻﻣﻪ وﻣﺂﺳﻴﻪ وأﺧًﲑا ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ æﺛﲑ

ﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري ،ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺪاث ﻣﻮﺟﻌﺔ ﻓﺄﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﺳﺘﻘﺮاء ﻣﺎ ﻳﺪور
اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﺎ ّ

ﺑﺪاﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﳎﺮد ذﻛﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ،إeﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﱴ اﳊﻜﺎÁت

اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄÒﺎ.
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