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ملخص:
يوازن هذا البحث بني ديواين ال�شاعرين �أديب نا�رص( :زيتي
وزيتوين) وه�شام عودة�( :أقتفي خطو ذاكرتي) ،وقد جاء يف ثالثة
�أق�سام :مقدمة ومتهيد فيه تعريف موجز بال�شاعرين وخامتة؛ تناول
الق�سم الأول م�ضامني ق�صائد كل من الديوانني ،و�أوجه الت�شابه
واالختالف بينهما ،وتناول الق�سم الثاين ال�شكل الفني لق�صائد
الديوانني� ،أما الق�سم الثالث فتوقف عند مالمح العودة املبتورة؛
�إذ عا�ش ال�شاعران الظروف نف�سها و�أقاما يف الغربة مبعدين قرابة
�أربعة عقود ،وعادا م�صادفة يف الوقت نف�سه ،و�أبعدا جمددا ،و�صدر
ديواناهما يف ال�سنة نف�سها .ويف اخلامتة �أو�صى الباحث ب�رضورة
درا�سة �شعر العائدين وتتبع �أبعاد الوطن الذي عبثت به يد االحتالل
فغريت مالحمه ،و�أثر ذلك كله يف بناء ق�صيدة العودة.
وقد �أقام الباحث هذه املوازنة على اال�ستق�صاء والتحليل
واملقاربة بني ال�شاعرين؛ لر�صد �أوجه الت�شابه واالختالف بينهما،
مبنهجية نقدية حديثة ،م�ستفيدا من املنهج التاريخي ،ملواءمته
للموازنة ،ومن بع�ض جوانب املنهج االجتماعي ،غري مقيد بجميع
�أ�س�س املنهجني.
الكلمات املفتاحية :العودة املبتورة ،موازنة بني ديواين �أديب
نا�رص (زيتي وزيتوين) وه�شام عودة (�أقتفي خطو ذاكرتي)
)(Al Awdah Al- Mabtoorah
The Amputated Return
A comparison Between Adeeb Naser›s Divan (Zaiti
)Wazaitoni
My Oil and Olives
)And Hisham Odeh (Aqtafi Khotwa Thakirati
I Follow My Memory Steps

Abstract:
This study is a comparison between the two
)poetic divan of Adeeb Naser divan (Zaiti Wazaitoni
My Oil and Olives and Hisham Odeh “Aqtafi Khotwa
Thakirati” I Follow My Memory Steps. The study is
divided into three parts in addition to an introduction
and a preface which include a precise definition of the
two poets and a conclusion.
The first part includes the contents of the poems
of each divan, similarities and differences. The second
part deals with the external form side of the poems of
the two divans; the third part is concerned with the
form of (The Broken Return). In fact, the two poets
lived the same conditions in which they lived in exile
for four decades, their return coincides with each
other, they were deported once again and both of their
divans were published in the same year. In conclusion,
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the researcher recommended the importance of making
researches concerning the poetry of returnee and to
follow the different aspects of homeland which was
deteriorated by the occupation which has changed its
shape the thing which has shaped the poetry of return.
The researcher has based this comparison on
the investigation analysis and comparison between
the two poets with the aim to point out the similarities
and differences between them through a modern
critical approach in which he got benefited from the
history of historical approach due to its suitability for
comparison in addition to certain aspects of social
approach taking into consideration that the researcher
didn’t totally apply to all the bases of each approach.
Key words: The Amputated Return, A comparison
Between Adeeb Naser’s Divan (Zaiti Wazaitoni), My
Oil and Olives And Hisham Odeh (Aqtafi Khotwa
Thakirati) I Follow My Memory Steps

مقدمة:
بعد �أربعة عقود ونيف ،عاد ال�شاعران �أديب نا�رص وه�شام
عودة �إىل �أر�ض الوطن زائرين ،مرهقني من ال�سفر؛ �إذ ف ّتت الغرب ُة يف
َع ُ�ض َدي ِهما ،متوهجني كربق ال�سماء ،يفتحان ذراعيهما الحت�ضان
الوطن ،الذي غابا عنه ق�رسا ،و�أخريا �سمح لهما االحتالل بالزيارة،
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ُّ
الراب�ض منذ زمن على كاهليهما مرة �أخرى ،وعادا بديواين �شعر
وانك�سار ،وخيبة ما زالت تنه�ش حلمهما.
يوازن هذا البحث بني ديواين ال�شاعرين �أديب نا�رص( :زيتي
وزيتوين) وه�شام عودة�( :أقتفي خطو ذاكرتي) ،حماوال الإجابة عن
ال�س�ؤال :كيف عرب ال�شاعران عن م�شاعرهما لدى عودتهما �إىل �أر�ض
الوطن؟  ،وما �أوجه الت�شابه واالختالف يف م�ضامني الق�صائد يف
ديوانيهما ويف ال�شكل الفني لدى كل منهما ،وما �أثر عودتهما؟
لذا جاء البحث يف ثالثة �أق�سام ومقدمة ومتهيد فيه تعريف
موجز بال�شاعرين وخامتة؛ تناول الق�سم الأول م�ضامني ق�صائد كل
من الديوانني ،و�أوجه الت�شابه واالختالف بينهما ،وتناول الق�سم
الثاين ال�شكل الفني لق�صائد الديوانني� ،أما الق�سم الثالث فتوقف عند
مالمح العودة املبتورة؛ �إذ عا�ش ال�شاعران الظروف نف�سها ،و�أقاما
مبعدين قرابة �أربعة عقود�،أقاما يف العراق ،ونا�ضال
يف الغربة
ْ
يف جبهة التحرير العربية ،وعمال �إعالميني يف �إذاعة �أم املعارك
يف العراق ،وعادا م�صادفة يف الوقت نف�سه ،و�أبعدا جمددا ،و�صدر
ديواناهما يف الوقت نف�سه ،تقريبا .ويف اخلامتة �أو�صى الباحث
ب�رضورة درا�سة �شعر العائدين وتتبع �أبعاد الوطن الذي عبثت به يد
االحتالل فغريت مالحمه ،و�أثر هذا التاريخ يف �شعراء فل�سطني الذين
�أبعدوا ق�رسا عن �أر�ضهم ،و�أثر ذلك كله يف بناء ق�صيدة العودة.
وقد �أقام الباحث هذه املوازنة على اال�ستق�صاء والتحليل
واملقاربة بني ال�شاعرين؛ لر�صد �أوجه الت�شابه واالختالف بينهما،
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مبنهجية نقدية حديثة م�ستفيدا من تاريخية املنهج التاريخي،
ملواءمته للموازنة ،ومن بع�ض جوانب املنهج االجتماعي ،غري مقيد
بجميع �أ�س�س املنهجني.
و�أمتنى �أن يكون البحث قدم ر�ؤية نقدية فنية تطبيقية لبع�ض
جوانب ق�صيدة العودة املبتورة ،راجيا �أن تتحقق العودة العادلة
لأبناء هذا ال�شعب املبعد عن �أر�ضه منذ �سبعة عقود.

متهيد  -تعريف بالشاعرين:
 أديب ناصرولد ال�شاعر الفل�سطيني �أديب �أني�س نا�رص يف قرية بري زيت()1

ق�ضاء رام اهلل ،عام 1939م ،املعروفة بكونها حا�ضنة ال�شعراء
واملبدعني ،العام الذي ا�شتعلت فيه �أوار احلرب العاملية الثانية،
يقول( :يف العام  1939ولدنا معا� ،أنا واحلرب العاملية الثانية)
( )2ففي فل�سطني كانت الطفولة اليتيمة ،وكان احلرمان من كل
مظاهر الفرح ،لكن ذلك مل يكن مانع ًا من ممار�سة احلياة التي عمل
نا�رص على تطويعها مبا اكت�سبه من حكايات الأم عن الثورة والثوار
(فقد �صبت الوالدة  -رحمها اهلل  -يف القلب قبل الأذنني ،حكايا
الثورات والثوار ،وعن �أدوار لوالدها و�أهلي و�أبناء قريتي) )3(.الطفل
الذي تربى يف ربوع وطن كان يئن حتت وط�أة اجلالد امل�ستعمر
الربيطاين ،وبدال من التحرر منه ،ا�ستبدل اال�ستعمار اال�ستيطاين
ال�صهيوين باالنتداب الربيطاين ،له �شكل جديد بل �شكل غري م�سبوق؛
�أطول احتالل يف الع�رص احلديث ،احتالل يرف�ض االعرتاف بحق
ال�شعب الفل�سطيني �-صاحب الأر�ض -يف الوجود .وتراكمت �صور
الظلم لت�أخذ يف نف�س ال�شاعر منذ الطفولة �شك ًال خا�ص ًا ا�ستطاع �أن
يعرب عنه بعد ذلك يف اجتاهني ،الأول :ممار�سة الثورة والن�ضال يف
وهجر �أهلها وقتل و�رشد
مواجهة املحتل ،الذي ا�ستوىل على الأر�ضّ ،
و�سجن وجرح� ،أما االجتاه الثاين فكان بالكلمة املقاتلة �شعراً ونرثاً.
هل يختلف �أديب نا�رص عن الآخرين؟ هل يختلف عن ابن
عمه كمال نا�رص( ،)4وعن ال�شعراء الذين قاتلوا معه وقبله وما زالوا
يثريون الهمم وي�ستنه�ضون ال�ضمائر التي يجب �أن ت�أخذ دورها يف
عملية التحرير؛ �إذ ال �أحد بعيد عن الهم ،ال �أحد يعفى من امل�س�ؤولية.
�إن الربط بني عنا�رص الثورة والثائرين يف كل مكان مهمة
�صعبة� ،إال �إذا ا�ستطاع الثائر �أن يو�صل بينهم جميعا فكراً وممار�س ًة
و�إبداعاً ،وال�شاعر الفل�سطيني (خا�ض احلياة و�شارك يف الن�ضال،
وم�ضى يقود احلركة الوطنية يف وعي و�إدراك وو�ضوح هدف ،و�إذا
به ينتقل يف ال�شكل من الو�صف التقريري �إىل دور الت�صوير احلي
النامي للأحداث القائمة .وقد ات�سع للقراع الفكري  ،وامتزج به احل�س
بالفكر امتزاج ًا مل تظهر فيه روح االزدواجية)( )5وبات دور املثقف
عموم ًا مهما ويختلف عن دور ال�سيا�سي دائماً ،لأن ال�سيا�سي قد
يفاو�ض �أو يناور �أو يحاور� ،إال �أن الأديب وال�شاعر مل يكونا كذلك.
ال�شعراء الفل�سطينيون ينوب بع�ضهم عن بع�ض يف التعبري عن الفكرة
�أحيانا ،فهذا عبد اللطيف عقل ينوب عنهم جميعا حني قرر قائال:
(�أنا ل�ست فرداً يفاو�ض� ،أو يتحدث مع الآخر االحتاليل� .أنا �أف�ضحه
�أنا �أك�شفه �أنا �أقاومه �أنا �أحر�ض عليه؛ لأنه نقي�ض حريتي ونقي�ض
�إبداعي ونقي�ض وجودي))6(.
�أنهى ال�شاعر �أديب نا�رص درا�سته الثانوية يف كلية بري زيت،
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وت�رشب من عبق الدحنون انتماءه
ونهل من معينها حب الوطن،
ّ
للأمة التي �آمن بر�سالتها اخلالدة ،فمنذ نعومة �أظفاره وعى امل�ؤامرة
و�أطرافها امل�شبوهة ،حتى وهو يكمل درا�سته اجلامعية يف القاهرة
وبريوت تفتحت مداركه على حجم امل�أ�ساة التي حتاك لهذه الأمة
فخرج من بوتقة الوطنية ال�ضيقة ليعاي�ش احلالة العامة للأمة العربية
من حميطها �إىل خليجها ،ومما �ساعده على فهم الواقع ومعرفة
�أبعاده وتتبع مالمح �آفاقه ،تخ�ص�صه يف العلوم ال�سيا�سية ،حتى �إذا
ما عاد من غربته ،فُتحت �أبواب الكالم لل�شاعر على م�صاريعها يف
�إذاعة رام اهلل ،لينطلق ال�صوت الهادر معرباً عن االنتماء والأ�صالة،
وحمذراً من القادم القا�سي ،وم�ؤنب ًا الذين تهاونوا يف الدفاع عن
فل�سطني قلب الأمة الناب�ض ،تلك كانت املهمة املركزية لل�شاعر يف
تلك املرحلة ،وذلك هو دور ال�شعر يف املعركة)7(.
�أُرغم �أديب نا�رص على مغادرة فل�سطني بعدما وقعت جميعها
يف قب�ضة املحتل ال�صهيوين ،ليعي�ش حياة اللجوء ،معرباً عن �أنفة
الالجئ الذي مل يط�أطئ هامته �أبدا .ففي (جدة) حط رحاله ليعمل
يكن عجافا؛ فقد �أثمرن فكراً نرياً وكلمة معربة عن
�سبع �سنوات مل َّ
�صدق االنتماء للأمة التي رف�ض ال�شاعر �أن يغادرها �إىل مكان
غري وطنه العربي الكبري الذي �آمن ب�أنه وطن واحد .ثم عاد بعدها
�إىل بريوت التي عمل فيها �إىل �أن انتقل للعمل يف بغداد ،املحطة
الأكرث حظا يف بقاء ال�شاعر وتعبريه عن انتمائه ،فقد ارتبط ال�شاعر
فيها ب�أربعة هم :دجلة والفرات اللذان �رشب من مياههما ،ف�أ�صبح
مرتبط ًا بهما ارتباط ًا �أزلياً ،ثم العراق الذي انتمى �إليه ال�شاعر عروبيا
خال�صا ،ثم القائد �صدام ح�سني الذي تبادل معه احلب وال�صداقة
واالرتباط الفكري والآيدولوجي ،ثم بيئة ال�شعر التي تتوالد متزايدة
بغري انقطاع وال عقم .وهذا الذي جعله ميكث فيه �أكرث من ثالثني
عاما)8(.
منحه الرئي�س الراحل �صدام ح�سني  -مبر�سوم رئا�سي-
لقب �شاعر �أم املعارك اخلالدة ،وقلده و�سام ا�ستحقاق �إدارة �إذاعة
�أم املعارك .وظل مرتبطا ب�أقطاب الثورة الفل�سطينية وممثليها
يف فل�سطني وعمان وبريوت والقاهرة وبغداد ،وبخا�صة ارتباطه
بحزب البعث العربي اال�شرتاكي الذي كان ممثال يف منظمة التحرير
الفل�سطينية بجبهة التحرير العربية.
خرج من بغداد بعد احتاللها العام 2003م ،وما زال يعي�ش
يف الأردن ،بقلب يخفق منتظرا حلظة العودة �إىل فل�سطني وفيها بري
همه الأبدي� ،إىل �أن �سمح له االحتالل بزيارة م�سقط ر�أ�سه
زيت فرا�ش ّ
للمرة الأوىل ،بعد �أكرث من �أربعة عقود يف العام 2014م .وكان �أن
�أبدع خالل هذه الزيارة ق�صائد هذا الديوان (زيتي وزيتوين) الذي
�صدر عن دار دجلة يف عمان عام 2015م ،وكانت قد �صدرت له
قبل هذا ثمانية دواوين �شعرية هي *(:واحة الأ�سواق احلزينة –
بريوت 1965م* .خطوات على طريق الآالم-عمان1970م* .الدم
ال�سابع -بغداد 1987م*.الدم املتوج -بغداد 1993م* .عدنا
�إلينا -بغداد 1997م* .الزانية اكتملت -بغداد 1999م* .يا �أيها
الآتي -بغداد 2002م�* .أبحث عني -عمان 2012م) ()9

 هشام عودةولد ال�شاعر الفل�سطيني �أحمد عبد احلميد عودة (ه�شام عودة)،
يف اخلام�س ع�رش من كانون الثاين 1956م ،يف قرية كفل حار�س،
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ق�ضاء نابل�س (وهي الآن �ضمن حمافظة �سلفيت) وتلقى تعليمه
الأ�سا�سي يف مدر�ستها( ،)10ثم �أمت تعلميه الثانوي يف نابل�س يف
مدر�سة النجاح الوطنية عام 1975م ،انتقل بعدها �إىل العراق حيث
ح�صل على �شهادة البكالوريو�س من كلية الإدارة واالقت�صاد يف
اجلامعة امل�ستن�رصية يف بغداد ،وظل يعمل يف بغداد حتى انتقل �إىل
العي�ش يف الأردن ،وما زال يقيم فيها.
�أبدع ال�شاعر ه�شام عودة ق�صائد لها نكهة فل�سطينية خا�صة،
ويرى الناقد الر�ضوان �أن (ق�صائد ه�شام عودة لها لون الأر�ض و�سعة
احللم وقوة ال�رصخة والإرادة ،وهي تكتب تاريخ ال�شاعر وحتقق يف
جدلية الن�رش يف املنايف والت�شبث بالرتاب ،لت�صنع ن�شيد احلجارة،
وتعيد �أ�سطورة الت�أ�سي�س وال�شعب والأر�ض التي ترف�ض �أن ت�ستقبل
خطوات الغازين واملرتبعني))11(.
مل ي�سمح له االحتالل بالعودة �إىل وطنه فل�سطني ب�سبب كتاباته
املُقا ِومة لالحتالل ،عا�ش ما يقارب ع�رشين عام ًا يف العراق ،كما
عا�ش قرابة ع�رشين �سنة يف الأردن وعمل يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
الفل�سطينية والعراقية والأردنية .حمرراً ثقافي ًا يف جملة الثائر
العربي الفل�سطينية،التي كانت ت�صدرها جبهة التحرير العربية،
جناح حزب البعث العربي اال�شرتاكي على ال�ساحة الفل�سطينية ،يف
بغداد ( ،)1991 - 1982وحمررا ومذيعا يف �إذاعة فل�سطني من
بغداد ( ،)1997 - 1992وهو امل�ؤ�س�س ورئي�س ق�سم املنوعات يف
�إذاعة �أم املعارك من بغداد ( ،)1997 - 1995كما عمل �سكرتري
حترير �أ�سبوعية الوحدة الأردنية ( ،)2003 - 2001وقد كان رئي�س
االحتاد العام لطلبة فل�سطني فرع العراق لعدة دورات ،وهو ع�ضو
االحتاد العام للكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني و�شارك يف م�ؤمترين
عامني لالحتاد يف �صنعاء ( )1984ويف اجلزائر ()12(.)1987
�أثرى ال�شاعر مكتبة الأدب بالعديد من الأعمال
النرثيةوال�شعرية ،فمن �أعماله النرثية*(:مو�سوعة ال�شخ�صيات
الأردنية اجلزء الأول ،عمان*.)2009( ،بري الر�صا�ص� ،سري ذاتية،
(تراجم) ،عمان* .)2009( ،يف احلوار الثقايف وهج الأ�سئلة� ،أحمد
املديني يتحدث،عمان* .)2010( ،الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية
قراءة معا�رصة* .)2011( ،ال�شمعة والدروي�ش ،حممد �سعيد يتحدث،
عمان* .)2011( ،مو�سوعة ال�شخ�صيات الأردنية اجلزء الثاين،
عمان* .)2012( ،كفل حار�س (ن�صيب من ال�شم�س) (.)2013
*كتابة بال انقطاع� ،سامي مهدي يتحدث ،عمان.)2013( ،
*املو�سيقار روحي اخلما�ش �سرية و�إجنازات* .علي ال�رسطاوي �.سرية
اجلميز واحلجارة� .شعر الكويت
�شاعر ) �أما ال�شعرية فهي*( :حوارية
ّ
(1989م)�* ،أمري جمدو� ،شعر ،بغداد (1994م)* .دفاع ًا عن اللحظة
الراهنة �شعر ،بغداد (1994م)* .مامل تقله �شهرزاد وهو باللغتني
العربية والإجنليزية (2010م)* .قب�ضة من هواء ،جمموعة غزلية
عمان (2013م)�* .أ�سئلة الوقت عمان2014( ،م).رفيف الكالم،
ف�ضاءات ،عمان(� ،)2015أقتفي خطو ذاكرتي،عمان ()13()2016
وكان ديوانه الأخري هذا بعد �أن �سمح له االحتالل بزيارة
م�سقط ر�أ�سه للمرة الأوىل بعد قرابة �أربعة عقود ،يف العام 2014م.
وقبل البدء باملوازنة بني ال�شاعرين ،ال بد من وقفة ق�صرية
عند مفهوم املوازنة يف اللغة واال�صطالح؛ لبيان الر�ؤية احلديثة يف
والوزن
(الوزن رم ُز ال ِّثقَلِ واخل ّفةِ،
املوازنة .فاملوازنة لغ ًة من وزن
ُ
ُ
َث ْقلُ �شي ٍء ب�شي ٍء مثله ك�أوزان الدراهم)( )14قال تعاىل( :ون�ضع
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املوازين الق�سط)(� )15أي ن�ضع امليزان ،وامليزان :العدل ،ووازنه:
عادله وقابله( )16واملوازنة ا�صطالحا :هي درا�سة تتم من خاللها
املقارنة بني عنا�رص الأدب ،وفنونه ،وع�صوره ،ورجاله بق�صد
الإي�ضاح والرتجيح( )17واملوازنة من الق�ضايا النقدية العربية
القدمية التي نعمل على �إك�سابها ثوبا جديدا ،لأن القارئ لل�شعر يف
كل ع�رص يظل يراجع مفا�ضال وموازنا يف ذوقه وطبعه بني ال�شعر
الذي يقر�أه ل�شعراء بينهم قوا�سم م�شرتكة.
أوال -املضامني:
مل يعد النظر يف م�ضامني الدواوين ال�شعرية خا�صة ،والأعمال
الأدبية عامة ،يف النقد احلديث ،قا�رصا على اجلوانب التقليدية ،بل
�صار ي�سعى �إىل اخلو�ض يف �أعماق الن�ص وا�ستنطاقه ،ملعرفة �أبعاده
النف�سية واالجتماعية والفكرية؛ للو�صول �إىل �أبعاده اجلمالية،
ومعرفة كنهه و�آفاقه الإبداعية.
يعر�ض �أديب نا�رص يف هذا الديوان الق�صة بكل تفا�صيلها يف
ر�ؤية فنية �إبداعية ،وت�سل�سل ق�ص�صي يجعل الربط بني التفا�صيل
مهمة �سهلة- ،يف واحد وثالثني ن�صا �شعريا ق�صريا-؛ �إذ يبد�أ
الديوان بق�صيدة (انتظار) التي يعر�ض فيها �آالم املنتظر ،كي يعود
�إىل وطنه الذي �أبعد عنه ق�رسا ،منذ �سبعة و�أربعني عاماً ،وظل يعي�ش
يف خياله ،طوال هذه ال�سنوات ،وميني النف�س بر�ؤيته ولو للحظة
أجمع
قبل املوت ،بل يتمنى �أن يحظى بقرب قرب قرب �أبيه( :ومتى �س� ّ
�أوجاعي /من خم�س جهات؟ لأفوز بقرب قرب �أبي� /أو �أ�صعد درجا
من دعوات؟)( )18ثم يعر�ض ال�شاعر لتلك املواعيد التي ظل ينتظرها
وغي
وحترك فيه الأمل بالعودة �إىل الأر�ض التي اغت�صبها املحتل ،رَّ
حال الأمة كلها بتغيري معامل الأر�ض املقد�سة التي هي بوابة
الأر�ض �إىل ال�سماء ،و�أر�ض الأنبياء ،حتى ما عادت الأوقات تعني
�إال �شيئ ًا واحداً ،هو عودة م�ؤجلة ،لأنها �ستظل متحدة معه ،وهو
�سيظل متحدا معها( :و�أنا يف ظلك الوايف� /س�ؤايل وجوابي /و�أنا
�صيفي و�سيفي /ورغيفي وكتابي /ومواعيدي �إىل يوم الظفر/
ال مفر)( )19ولل�شاعر خالل هذا الوقت الطويل حمطات كثرية كان
�آخرها الأردن الذي �أفرد له ن�صا ربط فيه بني ال�ضفتني ال�شقيقتني،
وعر�ض تاريخهما الن�ضايل امل�شرتك ،ثم يف ن�ص الحق نراه ي�ستهرت
بامل�سافة التي بينهما ،لكنه ال يتجاهلها فقد �أبعدته تلك امل�سافة
�سبعة و�أربعني �شوقا وقهرا( :بيني وبيني /دمعتان /و�ضفتان...
ويدان يل /لكن واحدة معي /وهناك واحدة على ر�أ�س اجلبل)()20
فبد�أ منذ نهاية هذه الق�صيدة ي�ست�رشف �أطراف الوطن حتى وقف
�أخرياً على باب �أريحا ،وك�أن �شيئا مل يكن ،فالطريق واحد ولكن
النف�س/الغريق.....ر ُح َب ْت..
القادمني( :ب�شهقة /ي�أتي املدى /وب�آخر
َ
ف�إن �ضاقت منازلها� /ستح�ضنها ال�شقوق /هي حتت �سطح البحر/
وجهتنا /ومئذنة ال�رشوق)( )21وهكذا تبد�أ رحلة العائد �إىل �أر�ض
الوطن يف خطني متوازيني؛ خط يقول :كانت ،وخط يقول :ها هي
الآن .فمن �أريحا �صعودا ،يتفقد العائد كل حبة رمل ،كل حجر ،كل
واد ،كل جبل ،كل �سهل� ،إىل �أن الحت يف الأفق الغربي �سلواد(:)22
(وانفتح الباب املغلق /منذ احلزن /ور�سم الغيم ب�أبي�ضه وجهني/
�أمي /و�أبي)( )23ويتوا�صل نا�رص يف ر�سم مالمح عودته ،من دخوله
�إىل بري زيت ،وا�ستقباله احلافل باملهاهاة ،وتبد�أ عيونه بتفقد النا�س
والأ�شياء ،ويبد�أ من تينة زرعها والده يف غيبته ،مل يكن �شاهداً على
زراعتها لكنها عرفته ،الم�سها وحت�س�سته ،فوجدت فيه ابنها ووجد
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فيها والده( :ثم قالت :يا بني ،ثم مالت /ب�شذاها� /إنها كف �أبي /بني
يدي)( )24ثم يتفقد �أ�شياء �أبيه ومنها ع�صاه التي حاورها لعله يجد
فيها ما يوا�سيه عن غياب �أبيه ،وليخرب والده �أنه حقق �أمراً حتمياً؛
فقد عاد �إىل �أر�ض الوطن .ومي�ضي وقت قليل ا�سرتاح فيه ثم خرج
لريى البلد ،ولكنه يتح�رس ،فتتحقق فيه (�صدمة العودة) �إذ مل يعرفه
ال�شباب ،وما كان بينه وبينهم هو �س�ؤاله لهم :ابن من �أنت؟ وحفيد
من؟ فقد عاد كهال ،بعدما كان طفال ،وك�أن العمر كله اخت�رص يف
كلمتني( :قبل �سبعني �أتيت /كنت طفال /بعد �سبعني �أتيت� /رصت
كهال)( )25وتت�سع الدائرة ليخرج �إىل ا�سرتجاع ذكرياته مع (اجلارات
ُقرانا) ويطوف يف �سلواد ويربود وجفنا واجللزون وعني �سينيا
وعطاره وعجول و�أم �صفا و�رسدا و�أبو ق�ش و�أبو �شخيدم وبرهام
وجيبيا وكوبر ،وهي جميعها �صور حتفز الذاكرة على ا�سرتجاع �أدق
التفا�صيل و�أعظمها ،و�صوال �إىل ال�شهداء ومنهم م�شهور العاروري
ل�ست وثالثني �سنة
الذي عاد �إىل قريته عارورة بعد احتجاز جثمانه ٍّ
يف مقابر الأرقام ،حتى �إذا فرغ من ت�أكيد ال�شهداء يف �أر�ضهم ذهب
�إىل �سنجل ،لي�ؤكد عروبتها( :ال ..ل�ست �أدري ما بها  ..وما بي� /إذ كلما
مررت يف جوارها /ي�صيح هاتفا يف م�سمعي ال�صبي� :سنجل� /أنا
عربي)( )26وهو تنا�ص مع قول دروي�ش (�سجل �أنا عربي) يف ق�صيدته
امل�شهورة التي حتمل العنوان نف�سه .ثم �إىل ترم�سعيا ،والنبي �صالح،
وتذهب به الذاكرة �إىل �أيام زمان وبع�ض تفا�صيل احلياة اليومية
التي يفتقدها اليوم ،ولكن تظل يف الذاكرة ثوابت ال يغريها الزمن،
ومنها( :لي�س كغ�صن من زيتوين /ينقذ من طوفان)( )27ويبدو �أن
ال�شاعر ال يتفقد الوطن فح�سب و�إمنا يتفقد نف�سه يف تفا�صيل الوطن؛
فها هو يذهب �إىل تفا�صيل الزفة والدبكة وقمباز الروزا واحلطة
وال�شوبا�ش ،وهي جميعها يف ذاكرته �أحلى ،ثم يعود �إىل بع�ض �أهله
يف بري زيت ،الذين ربطهم بزيتون فل�سطني الذي تطاولت عليه �آفات
احل�رشات والهوام والأع�شاب ال�ضارة� ،إ�شارة �إىل تطاول االحتالل
على �شجرة الزيتون ،لي�صل �إىل و�صف �شقيقه الدكتور منري بالهرم
الفل�سطيني الذي يوازي �سنا�سل فل�سطني التي يبلغ طولها �ستة �آالف
كيلومرت .وكذلك بع�ض مظاهر اجلمال التي و�صفها مبزهرية؛ فالورد
يف كل مكان يف اجلبال وهو �أحلى حني ي�سبقنا �إىل �سفح اجلبل.
وقرى رام اهلل مرتبطة بقد�سيتها الدينية وبقد�سيتها اجلمالية؛ فكثري
منها يبد�أ بدير ،و�أخرى تبد�أ بعني .لعل �أبرز ما يعرفه �أهل بري زيت
عن ال�شاعر �أنه كان من العراق ومن رجال �صدام ح�سني وهذا بع�ض
�أ�سباب احتفائهم به ،اعتزازا ب�صدام ح�سني.
مل يتوقف ال�شاعر عند م�ضيق ذاكرته احلية مت�أمال ثابتا،
بل ذهب �إىل �أبعد من ذلك؛ فقد راح ي�ستعر�ض بع�ض �صور التاريخ
اجلهادي؛ فهذا جد العائلة نا�رص بن خليل بن نا�رص الذي ا�ستنجد
به (علي رباح – من دير غ�سانه) الذي كان ثائرا على حاكم من
وحكم عليه بالإعدام ،وكانت حمطته الفخرية يف بري
حكام تركيا ُ
زيت .وعندما �أراد اخلروج من بري زيت ودعها لعله ال يراها ثانية،
و�ألقى نظرته الأخرية ،وبكى .ولكنه ما زال يرتبط ب�أمل على الرغم
من �أنه على م�شارف ال�سبعني من العمر ،ويعود �إىل مقد�ساته التي
ارتبطت بعقيدته الدينية والقومية والوطنية؛ فيتحدث عن جبل
�شام ُه لي�ست
التجربة(القرنطل) ،ويذهب �إىل ق�رص ه�شام ليبلغه �أن َ
على ما يرام ،ثم �إىل جبل الطور ،لي�صف بعذوبة حزينة باكية
جمروحة (وردة ال�سماء) القد�س ،وتاريخها املقد�س ،في�صف كونها
�أقرب الطرق �إىل ال�سماء ،وي�صف مقام (�ستنا مرمي) ويفرد �صفحات
203

لباب العمود وخان الزيت وكني�سة القيامة وكني�سة مار يعقوب
وم�سجد عمر ،و�صوال �إىل �أعتاب امل�سجد الأق�صى املبارك ،وي�ستعر�ض
ثالث حمطات مهمة يف دمه ورئتيه ،ف�أول زيارة للقد�س كانت وهو
يف ال�شهر الثاين وامتلأت رئتاه بهوائها املقد�س ،وظل ذلك الهواء
يتجدد �إىل �أن �أبعد عن فل�سطني ،وعندما عاد وهو يف ال�سبعني( :هبت
ريح القد�س نداء /بعد نداء /بعد نداء /فانتفخت رئتاه /و�صاح هواء
ال�شهر الثاين /يف دمه� :أماه /و�صاحت حت�ضن :يا ولداه)(� )28أما
بيت حلم في�ستعر�ض مهد طفولة ال�سيد امل�سيح ،وكني�سة املهد التي
ت�شهد على مذابح الأطفال التي تتجدد دوما ،ثم رعاة بيت �ساحور
ال�شاهدون ،ثم بيت جاال التي (عنقرت العقال) ،و�صوال �إىل خليل
الرحمن ،حيث يترب�أ �إبراهيم-عليه ال�سالم� -أبو الأنبياء من القتلة
املحتلني املغ�ضوب عليهم� .أما يف يافا فالبحر القدمي هو هو ،ولكن
اجلديد فيه العرايا على رمل �شاطئه ،والبحر ينكر وجود الغرباء� .أما
يف نابل�س فلل�شاعر وقفة مع �آل طوقان قدري وفدوى التي قالت
يوم ا�ست�شهاد كمال ابن عمه( :فقدت فل�سطني ق�صيدتها الثورية،
ق�صيدتها كمال) .ثم يقف وقفة اعتزاز مبن كان �سببا يف قدومه �إىل
فل�سطني ال�شاعر الفل�سطيني مراد ال�سوداين -الذي كان رئي�سا لبيت
ال�شعر الفل�سطيني ،وهو رئي�س احتاد الأدباء والكتاب الفل�سطينيني-
الذي نقل �صوته من �أ�سواق ال�شعر يف العراق �إىل فل�سطني .كما
يقف وقفة عند الدكتور �أ�سعد عبد الرحمن الذي مد ج�سورا بني
الوطن واملهجر وال�شتات .لي�صل �إىل حمطة مهمة من �إقرار وجود
الفل�سطيني على �أر�ضه على الرغم من القتل وما �أريد لهذا ال�شعب من
تهجري ق�رسي .ويف حفل تكرمي ذكرى ال�شهيد حنا مقبل يف البرية
�ألقى ال�شاعر ق�صيدة (يا بالدي �..صاح حنا) التي �صورت اعتزازه
بال�شهداء ،الذين يقول ل�سان حالهم يف الق�صيدة التالية ماذا تبقى؟
واالحتالل يخنق الأر�ض و�ساكنيها ليجربهم على الرحيل منها.
لكنهم( :فقد خلقنا بوعد اهلل من �أزل /و�سوف نبقى بوعد اهلل للأبد)
( )29ويربط ال�شاعر هذه العودة ب�صور من �صور الن�ضال الفل�سطيني
املتوا�صل يف مواجهة االحتالل ،في�س�أل (�إىل �أين؟) (�س�ؤال الوجع)،
(بدون قناع) ،ملخ�صا يف (خال�صة) حال الأمة التي قادها النبي
العربي الأمي حممد –�صلى اهلل عليه و�سلم� -إىل �أقا�صي الدنيا،
ولكنها بد�أت بالرتاجع عن مدها عندما بد�أت تفقد املبادئ التي جاء
بها .وبعد اخلال�صة ال بد من تعزيز فكانت ق�صيدة (�أنا وطني) التي
�أ�ضاءت يف ق�صيدة (وم�ضات)التي كان �آخرها قوله( :القرب ال يجرنا
�إىل عذاب /يريد عندما منوت� /أن ن�شد من �أزر الرتاب)(.)30
حلق ه�شام عودة يف �سمائه بطريقته اخلا�صة ،فمنذ عنوان
الديوان (�أقتفي خطو ذاكرتي) ي�أخذنا �إىل طريق يريد ر�سم مالحمه
يف الذاكرة ومنها ،فيهدي الديوان �إىل بلدته (كفل حار�س) التي فيها
يقتفي خطو ذاكرته ،يف ق�صيدة واحدة مق�سمة �إىل �ست ع�رشة لوحة
فنية ،ويلفت االنتباه �أنه ي�ضع على الديوان ا�سمه ال�رصيح (احمد
عبد احلميد عودة) وك�أنه يريدنا �أن نعرف احلقيقة ،وهي �أن وراء
ه�شام (�أحمد عبد احلميد) الذي تعرفه كفل حار�س بهذا اال�سم ،وال
تنكر عليه ا�سمه الثاين الذي ا�ستعاره ل�رضورات �أمنية وفنية يف
مرحلة من حياته.
يف اللوحة الأوىل يبد�أ ال�شاعر باحلنني الذي رافقه طوال
�سنوات غربته الق�رسية ،فقد كان يدخره وال ي�ضيعه ،فازداد حجمه
حتى �صار يكفي ملليون �سيدة يف املنايف ،كما ادخر دموعا قادرة
على غ�سل حزن ال�سنني العجاف ،ومل يكن ذلك جمرد حلم ،بل كان

العودة املبتورة موازنة بني ديواني أديب ناصر )زيتي وزيتوني( وهشام عودة )أقتفي خطو ذاكرتي(

انتظارا للحظة لقاء فل�سطني�(:أول �أ�سمائنا� /آخر املعجزات)( )31ومل
يطل الأمر فقد كان ال�شاعر يف �شعره منذ �أربعني عاما يعرب عن
حنينه( ،املقتفي خطو ذاكرته ،ينغم�س يف احلنني ،ويتماهى يف
ذاكرة لذية تنت�رص للمكان وللزمان وللإن�سان حني كان املرء يغذ
اخلطى واثقا �أنه ينتمي لهوية ال ت�شيخ وال تهرم)( )32وهو الآن يختزل
بكالم �شديد الرتكيز ،لي�صل �إىل �أريحا التي كانت �أول امل�ستقبلني
الناثرين ورود �آذار يف طريق العائدين �إىل حلمهم ،وهو لي�س العائد
الأول ،فهناك عائدون �آخرون ،ولكنهم يعودون به �إىل �أربعني �سنة
م�ضت ،يف ذاكرتهم ،حيث كان هناك معهم ،ويفتح عينيه لريى
الوطن ،يف �صورته املحفورة يف الذاكرة ،يف الوجوه الندية يف فتية
املدر�سة يف العجائز يف �أحلان ال�شبابة ،يف الأوف وامليجنا ،ويف
مالمح القرية ،بكل تفا�صيلها امل�شتهاة ،و�صوال �إليها ،و(:زغرودة
تغ�سل احلزن /تن�شلني من �ضياعي)( )33ويف اللوحة الثانية يبد�أ
بتو�ضيح �أ�سباب اقتفائه خلطو ذاكرته ،وهي �أ�سباب عودته؛ فماذا
أر�ض،
�سيج ُد مما يف ذاكرته على �أر�ض الواقع؟
البيوت العتيقةُ ،ال ُ
ُ
القبور ،التينةُ،
الريح،
الواقفون على �شفرة احللم والذكريات ،طريقُ
ِ
ُ
احلجار ُة...،وحتوالتها؟ �أم �أنه �سوف يوقفنا فج�أة ويقول :ما زلت
طفال؛ لأنه ما زال له ح�صة (من طريق تبادلني �صورة الأم�س /مع
فتية /نامت الأر�ض بني �أ�صابعهم /يف م�ساء بعيد)( )34ثم يبد�أ
احلفر يف الذاكرة التي بد�أت ت�ستعيد �أيامه اخلالية ،مع طني الطريق،
وع�صفورة الليل العا�شقة ،و ....يف امل�شهد الثالث يوا�صل ال�شاعر
احلفر يف الذاكرة كي يرى فتنة الأر�ض حني تفك جدائلها من وراء
اجلدار ،وبد�أ مبعرفتها جمددا ،على الرغم من �أنها مل تغب عن ذاكرته،
وبد�أت تعرفه �أي�ضا ،تعرف ما كان يحمله وما كان يخبئه ،وما كان
يكتبه .ويف اللوحة الرابعة ير�سم م�شهدا فل�سطينيا مبلال بالغيم
واملطر امل�شتهى ،وتالميذ املدار�س يف طريقهم �إىل �صفوفهم ،وم�شهد
ال يغيب عن الذاكرة ،فقد كان ال�شاعر واحداً منهم ذات يوم ،ب�شغبه
واجتهاده ومعلميه ،وجر�س املدر�سة .ويف امل�شهد اخلام�س يعود
ال�شاعر �إىل عالقته اخلا�صة ب�سدرة معمرة يف و�سط القرية ،و�أحالم
ال�صبي عندها ،و�أحالم الن�ساء اللواتي يفر�شن باحلب الطريق امل�ؤدي
�إىل ال�سدرة العا�شقة .اللوحة ال�ساد�سة لوحة خا�صة جدا؛ ففيها يفت�ش
ال�شاعر عن وجه الأم التي غيبها املوت يف غيابه ومل يتمكن من
وداعها ،و�رسوة الدار التي عاي�شها منذ الطفولة ،وم�شاهد حت�رض
بقوة وم�شاهد تغيب ،حتى كان االحتالل للدار ولل�رسوة ولذكرياته
باملر�صاد حني هدم بيتهم واعتقل �أخاه (حممود) .البيت املهدوم
غاب ولكنه ما زال يف الذاكرة �شاهداً .اللوحة ال�سابعة يثقل احلنني
قلب ال�شاعر الذي حمل �أحالم الطفولة ومل يتمكن من تبني مالحمها،
وال الطريق امل�ؤدي �إىل بيتها .ومل يجد يف اللوحة الثامنة بع�ض
معامل القرية اخلارجية ،ومنها الطريق القدمي امل�ؤدي �إىل �سلفيت،
الذي �أُقحمت فيه م�ستوطنة قبيحة غريبة ظلت الأر�ض تلفظها .ثم
يذهب يف امل�شهد التا�سع لزيارة قرب والدته ،طالبا منها �أن تغفر له
غيابه الذي مل يكن من اختياره .فيقول لها( :خذلتك /لكنني مدرك/
ب�أن ال�سماء �ستفتح يل بابها /ويل ح�صتي من حنان عتيق /ويل
�أنت /يا �أول امر�أة يف الق�صيدة)( )35يف العا�رش يذهب متجو ًال يف
جبال القرية يفت�ش عن نف�سه وذاكرته فيها ،فال يجد �إال بع�ض
مالمح اخلراب الذي عاثت به يد الإف�ساد .ويف امل�شهد احلادي ع�رش
يقرر العودة �إىل كتابة ما فاته منذ خم�سني عاما ،حني كان �صبيا،
يبحث عن مالمح حبيبة ما زالت مالحمها حمفورة يف الذاكرة منذ

د .زاهر محمد اجلوهر حنني

�أن كان ينتظرها يف الطريق �إىل املدر�سة ،وكل �شيء كان حولها
�أخ�رض حتى مريول املدر�سة .ويف امل�شهدين الثاين ع�رش والثالث
ع�رش يعود �أي�ضا �إىل حنني من نوع �آخر فيه امل�ساء اجلميل والبيوت
العتيقة وليايل ال�شتاء ،وفيه وجه والد ال�شاعر الذي مل يغب حلظة عن
�صورته الأزلية وهو( :مينح الأر�ض �أنفا�سه /وي�صلي كثريا /يق�ص
علينا (خراريف) �أجداده )36( )...كما يعود يف امل�شهد الالحق �إىل
جدته التي غيبها الزمن وغيب معها حتى مالمح الطريق امل�ؤدية
�إىل بيتها .يف امل�شهد اخلام�س ع�رش ير�سم ال�شاعر لوحة �أخرى من
ذاكرته التي جاءت �إىل نابل�س التي تلقى فيها تعليمه الثانوي يف
مدر�سة قدري طوقان ،وقد تغري كل �شيء فيها؛ الأزقة وال�شوارع
وحارة اليا�سمينة ودكان ال�سامري والدوار( :ر�أيت فيها كل �شيء/
غري �أين ما وجدت مدينتي)( )37ويف امل�شهد الأخري يذهب ال�شاعر
يف ربوع الوطن املمتد يف ذاكرته وي�صل اخلليل ويربط كل مناحي
الوطن بع�ضها ببع�ض ،ف�إذا هي ع�صية على الن�سيان وع�صية على
التغيري ،بل ما زالت �شاهدة على جرائم املحتل الذي يحاول �أن يعبث
بتاريخها ،ويظل هكذا وك�أنه يف حلم حتى حتني حلظة احلقيقة
ويفيق من احللم ليجد نف�سه مبعدا مرة �أخرى ،ومع ذلك يظل(:هنا
وطني� /أعود �إيل /فتح�ضنني الأر�ض حتى �أفيق /من الوهم) ()38
وهكذا جند الزمن يف ديوان ال�شاعر قد انقدح ،فغدا ديوانه م�رسحا
حرا حلركة الدوال الزمنية فيه على �أنحاء عدة)39(.
وبعد هذا اال�ستعرا�ض الذي كان ال بد منه ،نقف وقفة �رسيعة
عند امل�شرتك بني ال�شاعرين ،وما كان غري ذلك .وقف كل من
ال�شاعرين عند حلظة مهمة �سبقت العودة ،وقد كان االنتظار هاج�سها
الذي طال �أمده ،وكل �إن�سان عاين االنتظار دقائق ورمبا �ساعات
يعرف كم كان قا�سياً ،فما بال من يظل منتظرا �أربعة عقود ،كيف
تكون حاله! �أديب وه�شام اختزال ق�سوة انتظار ال�سنني الطويلة كلها
يف حلظات ،ف�أعادا ر�سم ذاكرة تهيئ لذاكرة جديدة ،بعد انتظار مدة
طويلة ،طولها دواوين �شعرية كثرية� ،أديب يعرب عن اللحظة بارتياب
يف قوله(:حتى ي�أذن يل بالأهل غريب� /سوف �أ�ؤجل �سفري� /أو �أتخيل
�سفرا� )40()...أما ه�شام فك�أنه مطمئن �إىل �أن العودة باتت قاب قو�سني
جل�ست /ويف جعبتي بقجة
�أو �أدنى ،يقول(:على �أربعني ر�صيف
ُ
فارغة /ومن �أربعني طريق �أتيت� /إىل وطن� /سبقتني �إليه املرايا)...
( ،)41ثم ت�أتي حلظة احلقيقة ،حلظة لقاء الوطن ،فوقف كل منهما
�أو ًال عند �أريحا مدخل فل�سطني من جهة الأردن ،فخاطبها �أديب(:ك�أن
�شيئا مل يكن  /ليقول رب اخللق كن)( )42فكان ذلك �أول ما نطق به
على �أر�ض الوطن بعد �سبعة و�أربعني عاما من الغياب� ،أما ه�شام
فخاطبها بفرح وحبور ،وك�أنه مل ي�صدق بعد ،هذه احلقيقة ،فقال(:يا
�أريحا /انرثي ما تي�رس من ورد �آذار /يف طرقات احلنني)( ،)43ثم
�أخذ كل منهما يتحدث عن الطريق �إىل بلدته ،التي تعرب عن فل�سطني،
بكل مالحمها احلا�رضة امل�ستح�رضة ،ثم عن بلدته وجاراتها،
ويقارن بني �صورتها يف الذاكرة و�صورتها الآن ،فقال �أديب عندما
�أطلت عليه بري زيت من �سلواد(:ور�سم الغيم ب�أبي�ضه وجهني� :أمي
و�أبي)( )44وه�شام تن�شله من �ضياعه زغرودة يف مدخل البيت(:ويف
مدخل القلب � /أو مدخل البيت /زغرودة تغ�سل احلزن /تن�شلني من
�ضياعي)( )45ويقف كل منهما عند تينة يف الدار ،يف �أول ما يحث
الذاكرة وي�ستخرج منها بع�ض ذكريات املا�ضي ،و�إن تكن تينة بيت
ه�شام قد اقتلعت عندما هدم االحتالل بيتهم ،ف�إن تينة بيت نا�رص
التي زرعها والده يف غيابهما زالت قائمة ،ومع ذلك فللتني والزيتون
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رمزية عالية ،وهي ت�شري �إىل ت�شبث الفل�سطيني ب�أر�ضه ،وهي رمز
وجوده على هذه الأر�ض ،ولعل ما ن�شاهده من تعمد االحتالل
وقطعان م�ستوطنيه اقتالع �أ�شجار الزيتون و�إحراقها ،خري دليل
على حماوالت طم�س الهوية الرتاثية لهذه الأر�ض وفل�سطينيتها.
ثم يبد�أ كل منهما بالبحث يف �أروقة الذاكرة و�أزقة البلد عن �شيء
�ضائع ما عاد موجودا؛ �أين ذلك الطريق ،و�أين ذلك الزقاق ،و�أين تلك
ال�رسوة؟ كل �شيء تغري ،ابن من �أنت؟ وحفيد من �أنت؟ كل التفا�صيل
ال�صغرية تعود �إىل الذاكرة تباعا ،وكل منهما يعيد ر�سم مالحمها من
جديد ،فيجد واقعها قد تغري ،وهنا حتدث �صدمة العودة؛ ف�أين الوطن
املر�سوم يف الذاكرة منذ عقود ويحتفظ به ال�شاعر طوال غربته؟ مل
يعد كذلك! �أديب يقف م�شدوها �أمام هذه ال�صدمة ،فيقول(:عدت كهال
حمل اجلهل جهال؟� //أم ر�أيتم
ف�أين (�أهال و�سهال)؟� /أم هو البعد ّ
غريبكم يف نحول /من نزيف الظالل قد �سال ظال؟)(� )46أما ده�شة
ه�شام فعرب عنها بقوله(:ك�أن الع�صافري لي�ست لنا) و(�أقول لأر�صفة
�أنكرتني)( )47و�سوف ن�ستعر�ض مزيدا من التفا�صيل عن هذا اجلانب
يف اجلزء اخلا�ص بالعودة املك�سورة –�إن �شاء اهلل .-ثم يذهب
كل منهما لت�أكيد حقه يف هذه الأر�ض بكل تفا�صيلها؛ احلق يف
الرتاب وال�شجر واملطر واجلبال وال�سهول والقرى واملدن والتاريخ
والطيور والرتاث والأهل وال�شهداء ،وينفي وجود حقوق للغرباء يف
هذه الأر�ض التي �سلبوها و�رشدوا �أهلها و�رسقوا تاريخها ،يقول
�أديب(:هنا وجودنا /هنا عنادنا /هنا خلودنا /ونحن يا وهم
الغزاة امل�ستحيل)(� )48أما ه�شام فيقول(:وتلك البالد التي مل تعر
للغيوم مناديلها /تقتفي خطوتي....هنا وطني /كل ما فيه من فتنة
ح�صتي)( )49ويف نهاية الديوانني ي�ؤكد كل منهما �أنه عائد وهو
والوطن �صنوان� ،أديب...(:ف�إن بع ٌد يغربني� /س�أحلقني و�أح�ضنني
و�أرجعني �إىل وطني� /أنا  ..وطني)( )50وه�شام(:هنا وطني� /أعود
�إيلّ) ( .)51تلك بع�ض مظاهر التعبري امل�ؤتلف بني ال�شاعرين .والتي
�أرى يف جمملها �أنها نوع من الوقوف على الأطالل وهي التي يقول
عنها عادل الأ�سطة يف معر�ض حديثه عن م�ضمون ديوان دروي�ش(
ال تعتذر عما فعلت)(:هو مو�ضوع قدمي يف ال�شعر العربي ،خا�ض فيه
ال�شعراء العرب منذ الع�رص اجلاهلي ،و�سخر منه �شعراء عرب �آخرون
يف ع�صور الحقة� ،إنه مو�ضوع الوقوف على الأطالل)(.)52
�أما مظاهر التعبري املختلف بينهما فقد متثلت يف كثري من
التفا�صيل ،ويبدو �أن التفا�صيل يف العادة ينبغي �أن تكون خمتلفة؛
لأن لكل �إن�سان حياته اخلا�صة �إىل جانب التفا�صيل العامة ،ف�أديب
ي�سهب يف احلديث عن القرى املجاورة لبلدته ،ويذكر كل قرية
با�سمها ،فقد ر�أينا كيف حتدث عن �سلواد ويربود وجفنا وعني �سينيا
واجللزون و ...وما يرتبط بها من ذكريات ،بينما ه�شام مل يتطرق
لتلك التفا�صيل �إال قليال .ويف �شعر �أديب ت�شيع روح ال�سخرية املرة من
حني لآخر ،كما يف قوله�(:أيها الديك الف�صيح /ال (حتلم�ش) /وانطق
اال�سم ال�صحيح)( )53وغري ذلك� )54( ،أما ه�شام فغابت عن �شعره هذه
الروح .وكان �شعر �أديب يف هذا الديوان �أقرب �إىل الق�ص�صية من �شعر
ه�شام.
ثانيا  -الشكل الفين:
يتناول ال�شكل الفني بناء الق�صيدة ونوعها ولغتها و�صورها
الفنية ومو�سيقاها ،ونحن هنا ال نق�صد الف�صل بني ال�شكل
وامل�ضمون ،و�إمنا لهدف ت�سهيل الدرا�سة نتناول كل جزء وحده ،لي�س
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�إال .ا�شتمل ديوان �أديب نا�رص على �إحدى وثالثني ق�صيدة ،متفاوتة
يف الطول ،لكنها يف جمملها ق�صرية ن�سبيا� ،أما ديوان ه�شام عودة
ففيه ن�ص واحد مق�سم �إىل �ستة ع�رش مقطعا مرقمة ومتتابعة ،وهو
�أ�شبه بق�صيدة واحدة ،فيها نف�س ملحمي ،لكنها لي�ست ملحمة �شعرية.
العناوين :ال بد من القول �إن العناوين لها �أهميتها اخلا�صة
يف الداللة على الق�صائد ،وقد بات اهتمام النقاد بدالالت العناوين
ي�شري �إىل �أهميتها ،لأن (داللة العنوان غائبة ،مراوغة ،ع�صية على
القب�ض ،حتتمل ت�أويالت عدة ،الأمر الذي يدفع القارئ �إىل حتديد
داللة العنوان ،من خالل البحث يف تعالقه مع الن�ص الالحق دالليا
ولغويا ،فالعنوان والن�ص ي�شكالن بنية توليدية كربى ،مبعنى
�أن العنوان يولد معظم دالالت الن�ص)( .)55جاء عنوان ديوان
�أديب (زيتي وزيتوين) يحمل دالالت التم�سك بالأر�ض وبالهوية
الفل�سطينية التي يعمل املحتلون على تغييبها و�إلغائها ،و�إحالل
تاريخ زائف طارئ بدال منها ،يف حماولة لال�ستيالء التام على
هذه الأر�ض ،و�إثبات مقولة �صهيونية وهمية زائفة مفادها �أن هذه
الأر�ض كانت �أر�ضا بال �شعب واليهود �شعب بال �أر�ض ،في�ؤكد �أديب
من خالل العنوان �أن هذه الأر�ض لهذا ال�شعب ،و�أن الزيت والزيتون
(وهما رمز لفل�سطني) لهذا ال�شعب �أي�ضا ،فينفي املقولة وي�ضحدها،
ويذهب يف الديوان كله لإثبات ذلك ،ولأن الفل�سطيني ي�ستمد
ا�ستمرار �صموده من �صمود الزيت والزيتون ف�إن �أديب ي�رص على
�أن يظال مداد ا�ستمراريته يف غربته ،فيقول( :يا غربتي كوين /زيتي
وزيتوين) وجاء ت�أكيد ذلك عن طريق ياء املتكلم التي حتمل املعنى
(الزيت زيتي والزيتون زيتوين) .واملالحظ �أي�ضا �أن عناوين الق�صائد
يف الديوان كلها ت�صب يف الوطن� .أما عنوان ديوان ه�شام (�أقتفي
خطو ذاكرتي) ففيه توا�صل بني الذاكرة والواقع واحللم ،لأن خيوط
الربط بينها جميعا ت�ستمد من البقاء ،وت�شري �رصاحة �إىل �أن ال�شاعر
الفل�سطيني لي�س منب ّتا عن �أر�ضه ،و�أر�ضه هي ذاكرته التي تعي كل
�شرب وكل حبة رمل وكل جبل و�سهل وزيتونة و�صف�صافة و�رسوة
وبيت وزقاق وحي وقرية ومدينة ،ونفي الذاكرة يعني نفي املا�ضي،
ومن ال ما�ضي له ،ال حا�رض له وال م�ستقبل .وهذا ي�ؤكد �أن عنواين
الديوانني يدوران يف ف�ضاء واحد هو الوطن.
اللغة( :اللغة و�سيلة تعبريية وغاية مق�صودة بحد ذاتها،
فمن متكن منها وتفاعل معها �أ�صبح �صاحب قول م�سموع ومراد،
و�أما من خانته اللغة فهذا عيب فيه ال يف اللغة وقيمتها التعبريية
واملتمثلة يف الأداء)( .)56قامت لغة ديوان �أديب على املراوحة بني
ثالثة :احل�ضور والغياب والتجلي ،وعلى التماهي بني ثالثة :الواقع
واحللم والأمل ،وبني املراوحة والتماهي يتخلق الكائن الفني يف
لغة خمتزلة معربة مكثفة ،بعيدة عن القوالب اجلاهزة ،والتكرار
املمجوج ،يف كل ق�صيدة كانت هذه الثالثيات تفر�ض نف�سها وت�شكل
مراوغة مق�صودة �أو غري مق�صودة ،لكنها معربة عما يعتمل يف نف�س
ال�شاعر ،ففي ق�صيدته الأوىل( )57مثال متثلت املراوحة بني احل�ضور
(وعلى موتي �أن يت�أجل) والغياب (�سوف �أ�ؤجل �سفري) والتجلي
(لأفوز بقرب قرب �أبي) كما متثل التماهي بني الواقع (كم يا عمر
تبقى؟) واحللم (ومتى �س�أجمع �أوجاعي /من خم�س جهات؟)والأمل
(حتى ي�أذن يل بالأهل غريب) .ولو ربطنا خيوطها معا لت�شكلت
ترنيمة العودة للفل�سطيني احلا�رض الغائب يف لغة ترف�ض االنك�سار.
�أما لغة ه�شام فقد قامت على اال�صطدام بني املنطق والعاطفة؛

العودة املبتورة موازنة بني ديواني أديب ناصر )زيتي وزيتوني( وهشام عودة )أقتفي خطو ذاكرتي(

فاملنطق ي�ضعه يف الواقع ممهورا بالعقل والفكر .عاد ،ولكنه مل يعد
(�أرى وطني) والعاطفة تقتفي خطو الذاكرة (�أقتفي خطو ذاكرتي
كي )..وهي مفتاح كل مقطع من مقاطع الديوان .و�أخذ اال�سرت�سال يف
تتبع مراحل العقل يقود يف كل مرة �إىل مرحلة من مراحل العاطفة،
فيتج�سد اال�صطدام غري العنيف ،لأن ال�شاعر يدرك ما يقول ،من هنا
كان اال�سرت�سال �رضورة �أدركها ال�شاعر؛ كي تكون و�سيلته للو�صول
�إىل غايته التي ت�ؤكد التعار�ض بني املنطق والواقع .وال�شاعر يكرر
�أرى ور�أيت يف كل مراحل الديوان ،لتكون الر�ؤيا معربة عن ر�ؤية
فنية عاطفية جت�سد ح�ضور الوطن يف عقل ال�شاعر ونف�سه ،لذا كان
ال بد منها .ولغته ها هنا معربة عن �شجونه .وي�ؤكد ال�شاعر الواقع
ب�أفعال املا�ضي وامل�ضارع وال يتوا�صل مع امل�ستقبل؛ لأنه يعي�ش
حالة التوتر بني ما كان وما هو كائن ومل ي�صل �إىل ما �سوف يكون
�إال يف نهاية الديوان حيث و�صل �إىل مبتغاه ليقول(:هنا وطني/
�أعود �إيلّ /فتح�ضنني الأر�ض حتى �أفيق /من الوهم� /أر�سمها فوق
خد الر�صيف /و�أكتب بالفحم ما حفظته احلقول /من الأغنيات)
( )58ففي (حتى) الظرفية الزمانية ،معنى اال�ستمرار بعد الو�صول
�إىل الوطن ملا �سوف يكون من اخلروج من الوهم �إىل تثبيت ما يف
الذاكرة ليكون �أبديا.
و�إذا كان التنوع يف اللغة والأ�ساليب ديدن �أديب الذي توا�صل
يف ديوانه الأخري هذا مع دواوينه ال�سابقة ،ليعرب عن مرحلة جديدة
مكملة ملا قبلها ،ف�إن هاج�س اللغة املتوحدة مع امل�شاعر واملعربة
عنها كان هم ه�شام الذي تقدم خطوة �إىل �أمام ليعرب عن مرحلة
جديدة متطورة ،ولكنها تدور يف فلك لغته املعهودة ،فقد (كتب بلغة
تعلق �أجرا�س الفتنة يف بوحه ال�شعري �إذ يو�شح ق�صائده باملعاين
اخلمر ،وبالإيقاع اجلمر ،وبال�صور البكر ،وبانزياحات حتر�س مدائن
ال�سحر والتماعات العطر)(.)59
الإيقاع :مثلما تنوعت لغة �أديب وق�صائده يف هذا الديوان
ف�إن مو�سيقاه جاءت متنوعة �أي�ضا ،فقد جاءت معظم الق�صائد
من �شعر التفعيلة (انتظار ،املواعيد� ،أردن ،)...وبع�ضها على بحور
اخلليل العامودية (عدت كهال� ،أين ال�سقي؟ ،ماذا تبقى )...،كما لون
يف الق�صيدة الواحدة بني التفعيلة والعامودي (على باب �أريحا ،بيت
حلم )...،وقد جاء ذلك كله ان�سجاما مع خفقات قلب ال�شاعر الذي
يعود �إىل وطنه ،و�إذا كانت وحدة التفعيلة تعطي ال�شاعر م�ساحة
من حرية التعبري عن م�شاعره وتدفق �شاعريته دون احلد منها
وتقييدها ،ف�إن العامودية تعطي ال�شاعر ف�سحة من العي�ش يف ظل
�أن�سام التزاوج بني املا�ضي واحلا�رض ،واملزج بينهما ،مزج له
ما ي�سوغه من حيث حاجة ال�شاعر �إىل نف�سه للتعبري عنها بحرية
دون قيود .ففي ق�صيدته (املواعيد) مثال التي جاءت على تفعيلة
(فاعالتن) من�سجمة يف تدفقها العاطفي مع الأن�ساق الإيقاعية
لفاعالتن ،من حيث الت�أين يف ح�ساب الزمن لتحقق املواعيد ،ويف
فاعالتن ف�سحة لهذا الت�أين� .أما ق�صيدة (�أين ال�سقي؟) التي جاءت
على �أن�ساق خملع الب�سيط فقد ا�ستمدت هي الأخرى ان�سجام �إيقاعها
مع �صفات (م�ستفعلن فعلن) لتحقق �إيقاع الروح حني ترق�ص على
�إيقاع املذبوح عند بركة ما عادت حتمل هموم �أهل القرية كما كانت
يف املا�ضي .وعندما مازج بني النوعني وجدناه يف (بيت حلم)
يراوح بني جمزوء الكامل وتفعيالته لين�شد ن�شيد البيت املقد�س ثم
يوزع تفعيالته كما تتوزع ترانيم الطفل ال�سماوي .ومل يحتكم �أديب
�إىل التقيد بقيود القافية �إال حني دعت ال�رضورة لذلك ،ان�سجاما مع

د .زاهر محمد اجلوهر حنني

�إيقاع عودة الروح �إىل ح�ضنها قبل عودتها �إىل بارئها.
بينما مل يجد ه�شام مندوحة من التعبري بن�سق �إيقاعي واحد
من بداية الديوان حتى نهايته ،فتفعيلة (فعولن) التي �سيطرت
على الق�صيدة (الديوان) كله لها ما ي�سوغها من حيث قدرتها على
ا�ستيعاب هذا النف�س ال�شعري الطويل ،فبها ي�ستطيع ال�شاعر التحليق
يف عوامل الذاكرة ،دون �أن توقفه حدودها ،وبها ي�ستطيع جت�سيد
عودته ،وت�أكيد هويته ،وبها ي�ستطيع �أن يعرب عن انك�ساره ،والقافية
كانت يف الديوان رديفا مهما للوزن مكملة للإيقاع احلر؛ فعندما
�أرادها حرة كانت كذلك ،وعندما �أرادها متقابلة لبته( :وحني
ال�ضباب /وجدت
افرت�شت الطريق �إىل لغتي /مل �أجدين /وجدت
َ
الرتاب /وجدت
الغياب /ولكنني مل �أجدين)( )60فالقافية يف ال�ضباب
َ
َ
والرتاب والغياب فيها هول املفاج�أة التي و�ضعت لها قافية (�أجدين)
حدا م�أ�ساويا متناغما مع وجود كل �شيء قد تغري ،ومل �أجد ما �أريد.
ال�صورة الفنية :تظل ال�صورة يف ال�شعر هي الر�سم بالكلمات؛
فهي جت�سيد لأحا�سي�س ال�شاعر و�أفكاره ب�شكل ح�سي؛ واخليال عن�رص
مهم من عنا�رص �إنتاجها ،وهي تعتمد املجاز وغريه من مقومات
البالغة العربية ،وميكن �أن تعتمد الو�صف احل�سي لكي تو�صل �إىل
خيالنا �شيئا يتجاوز احلقيقة اخلارجية للأ�شياء ،وذلك من خالل
اعتمادها على طاقات اللغة و�إ�شعاعاتها الوجدانية لتج�سيد عاطفة
ال�شاعر وفكرته يف �ألفاظ ذات داللة حقيقية(.)61
على الرغم من �أن ال�صورة الفنية عند ال�شاعرين �أديب وه�شام
حتتاج �إىل درا�سة مف�صلة ومطولة ،ف�إن ب�إمكاننا �أن نتوقف لنعطي
ملمح ًا �رسيع ًا ميكن �أن يكون فاحتة لدرا�سات �أخرى �أو�سع و�أ�شمل.
امتازت ال�صورة الفنية عند �أديب ب�أنها توازن بني التقليد واخللق؛
فنجده يف موا�ضع يذهب بالت�شبيه واملجاز واال�ستعارة كل مذهب،
فيكون بالغيا على �سنن الأقدمني مبهارة واقتدار ،وجنده يف موا�ضع
�أخرى يخلق �صوره وتعبرياته ،فيكون وفاقا لنظرية اخللق ال�شعري
خالقا بارعا �أي�ضا ،وفنانا ير�سم دقات قلبه ،وم�شاعره ،وحتى
انك�ساره .وحني ميزج بني ال�صورتني جنده يقدم �أمنوذجا على ما
ميكن �أن حتمله البالغة العربية للإبداع احلديث من توافق وان�سجام،
حت يف الأر�ض /ورد ُة ال�سماء� /سلما /وحني �أرخى
يقولَ »:ف َف َّت ْ
الليل /من �سدوله )62()...هكذا ير�سم القد�س التاريخية احلديثة،
فتف ُّتح وردة ال�سماء للأر�ض فيه �صورة فنية بري�شة ال�شاعر الذي
�أعد لها (�سلما) لتتحقق اخل�صو�صية له يف اخللق ،وحني �أرخى الليل
�سدوله مل يكن خالقا و�إمنا معربا عن طريق التنا�ص مع قول امرئ
القي�س يف معلقته( :وليل كموج البحر �أرخى �سدوله /علي ب�أنواع
الهموم ليبتلي)(� )63أما قوله(:يف دمي �سكري� /صاح من ي�شرتي)
( )64وهو املقطع الثامن من الق�صيدة الأخرية ،ففيه من اخللق الفني
ما يعجز التعبري النرثي عن و�صفه؛ فال�سكري مر�ض ،كيف ي�صيح؟
ومن ي�شرتي مر�ضا؟ وهو لي�س من العبث يف �شيء ،بل هو تعبري
�صارخ عن م�أ�ساة ال�شاعر الذي و�صل �إىل نهاية الديوان وملا يجد
حال مل�أ�ساته يف حقه يف العودة �إىل وطنه .ومالمح اخللق الفني يف
الديوان كثرية.
ويف املقابل ركز ه�شام يف �صوره الفنية على التعبري ،وك�أنه
يريد �أن يخترب ذاكرته ،وي�ؤكد قدرته الفنية ب�أنه ي�ستطيع التعبري
عن كل تلك املمرات الوعرة التي عاي�شها طوال �أربعني �سنة ،فكيف
تكون للذاكرة خطوات يقتفيها؟ �إال من خالل هذا الكم املرتاكم من
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الذكريات العزيزة التي ال بد من �إعادة متثلها ب�صورة تتواءم مع
عودته املك�سورة ،وحتقق يف الوقت ذاته حقه يف هويته التي يعمل
االحتالل على حرمانه منها ،فيبد�أ بذكر ادخاره للحنني الذي يغطي
اجلبال ويكفي ملليون �سيدة يف املنايف ،وهو تعبري فني جمع بني
ما يريد وما هو كائن ،على نحو قد ميكنه من غ�سل حزن ال�سنني
العجاف ،ثم يعرب بطريقة تلغي التناق�ض بني نظريتي كانت
وكولوريدج( )65يف التعبري واخللق؛ فها هو خيال ال�شاعر يجمع
اجلزئيات احل�سية املتفرقة ،وي�ؤديها بخلق تعبريي جديد يوازن
بني العقل واحلوا�س والوجدان ،منذ �أن كان يحث اخلطى كي يراها،
ومرورا ب(كانت ظالل الطفولة واقفة (و) ر�أيت البالد كما حفظتها
�سطور الق�صيدة) و�صوال �إىل (زغرودة تغ�سل احلزن /تن�شلني من
�ضياعي) .وما نوم الغيوم وال�صخور و�سيالن دموع الرتاب وبكاء
ال�شجريات وتثا�ؤب الظل العتيق ونبع تو�ض�أ بالدمع( )66وغريها �إال
ت�أكيد على قدرة ال�شاعر على هذا التوفيق بني اخللق والتعبري.
ثالثا :العودة املبتورة:
كانت العودة املو�شومة يف الذاكرة قد ت�شكلت مالحمها
بفعل العوامل امل�ؤثرة يف نف�س الإن�سان الفل�سطيني املبعد ق�رسا عن
�أر�ضه ،بدءا من ظروف الأماكن التي عا�شوا فيها ،مرورا بالن�ضال
املتوا�صل بكل �أ�شكاله من �أجل نيل حق العودة ،وانتهاء بلهفة اللقاء
ب�أر�ض الوطن ،اللهفة التي تراكمت عرب �سنوات طويلة ف�صارت
مكثفة ومركزة جدا ،وعندما حتققت العودة لبع�ض الفل�سطينيني
كان الوطن املو�شوم يف الذاكرة خمتلفا عن الوطن الذي وجدوه
يف الواقع ،فكانت �صدمة العودة .وهذه التفا�صيل يبدو �أنها قوا�سم
م�شرتكة بني كل ال�شعراء الفل�سطينيني الذين عادوا �إىل �أر�ض الوطن.
فعلى الرغم من �أن حممود دروي�ش نفى �صدمته بالعودة(� ،)67إال �أن
ال�صدمة يف احلقيقة عنده متثلت يف تعبريه عنها ب�صيغته اخلا�صة،
وكان قد ا�ستعد لها ،وقليلون هم الذين كانوا قد ح�رضوا �أنف�سهم
للتفا�صيل وال�صدمة .بينما �أحمد دحبور يقول �رصاحة( :بعد العودة
لأر�ض الوطن ع�شنا �صدمة اللقاء)( .)68ذلك لأن (�أية عودة لأي
�شخ�ص حتت حراب االحتالل هي منقو�صة؛ لأنها ال تتم يف �إطار
حركة حترر وطني �شاملة جتعل من البوابات امل�ؤقتة التي يحر�سها
االحتالل بوابات مفتوحة دائما)( )69و�إذا كان ال�شعراء الذين �سمح
لهم االحتالل بالعودة والإقامة الدائمة يف ال�ضفة �أو غزة� ،شعروا
بتلك ال�صدمة ،فماذا عن ال�شعراء الذين �سمح لهم االحتالل بزيارة
لي�س �أكرث ،ور�أوا �أر�ضهم بعد طول غياب ،ومل ي�سمح لهم بالإقامة،
�أي �أبعدوا عنها جمددا؟ هذه حال �أديب وه�شام .هل جاءوا ليودعوا
وطنهم؟
ميكن حتديد �أبرز مظاهر �صدمة العودة املك�سورة يف �شعر
ال�شاعرين مبا ي�أتي:
1.1تغري معامل الوطن من حيث:
الأر�ض :فقد عمل ال�صهاينة منذ احتاللهم للأر�ض الفل�سطينية
يزورون التاريخ ويغيرّ ون �أ�سماء
على تغيري مالحمها ،فطفقوا ّ
الأماكن؛ املدن والقرى والأحياء والأزقة وال�شوارع ،بعدما حموا
( )514قرية من الوجود ،و�أقاموا مكانها قرى وم�ستوطنات
�صهيونية ،ثم �أقاموا م�ستوطنات �أخرى يف كل مكان يف ال�ضفة
الفل�سطينية .والذي �أبعد عن �أر�ضه �سمع عن هذا التغيري لكنه مل
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ي�شاهده ب�أم عينيه ،وعندما عاد �إليها تفاج�أ بالتغيري ،و�سواء ر�ضي
�أم مل ير�ض بالواقع ،ف�إن االحتالل مل ي�سمح له بالإقامة الدائمة،
لذا كانت العودة مبتورة يف كل �شيء� .أديب عرب عن ذلك يف كثري
من املوا�ضع يف ديوانه؛ فعندما التقى يافا ا�ستجمع قواه وذاكرته
وحاول �أن يعي�ش مع بحرها الفل�سطيني الذي (تهود رمله بعرايا) مع
تنهيدة العاجز عن تغيري الواقع ،لكنه امل�رص على �أن يافا له�( :أنت يف
يافاك /يا عافاك /فا�سعد� /أنت يف اللحظة �أوحد)( )70ورف�ض تغيري
الأ�سماء و�أ�رص �أنها فل�سطينية ،فعل ذلك عندما زار القد�س وبيت حلم
وبيت جاال و�أريحا واخلليل ونابل�س وغريها ،وقال(:هنا وجودنا/
هنا عنادنا /هنا خلودنا /ونحن يا وهم الغزاة /امل�ستحيل)(.)71
�أما ه�شام فاقتفى خطو ذاكرته ومل يكتف؛ فوقف على مفارق الطرق
وهو دائم ال�س�ؤال لذاكرته التي حتتفظ ب�أدق التفا�صيل ،الأ�شجار،
احلجارة ،الهواء العليل ،الع�صافري ،الغبار ،القبور ،الكهوف العتيقة،
ال�شبابة ،كل �شيء تغري ،ومل يجد ما يريد ،ومع ذلك( :كل �شيء لنا/
مل �أطق ما �أرى� /أيها القبح يف (�أرئيل) الغريبة /لن تكون البديل/
تظل غريبا /قبيحا)( .)72والذاكرة تقود خطاها �إىل قناعات را�سخة
غري قابلة للتغيري ،مهما تغريت مالمح الأر�ض ،تظل(:فل�سطني �أول
�أ�سمائنا� /آخر املعجزات)( )73بل ومنذ فجر الديوان حتى �أول الليل
يظل ال�شاعر م�رصا على (:هنا وطني /كل ما فيه من فتنة ح�صتي)
( )74فالأر�ض تغريت ولكنها �ستبقى لنا مهما غري االحتالل من
مالحمها اجلغرافية ،وهذه امل�س�ألة مما اجتمع عليه ال�شاعران.
الإن�سان� :إذا كانت للأر�ض وجغرافيتها حكاية ،فالإن�سان
يف فل�سطني له احلكاية املت�صلة بالأر�ض وكل ما فيها؛ �إذ ظل
االحتالل يعمل على تغيري جغرافية الأر�ض وعلى تفريغ الإن�سان
الفل�سطيني من انتمائه لها ،وتفريغه من انتمائه لتاريخه فيها
وعليها ،كي ي�صري واحدا من ثالثة؛ �إما عبدا عامال عند ال�صهاينة
ويف م�ستوطناتهم خا�ضعا ذليال مهانا ،و�إما مغادرا بال رجعة ،و�إما
ميتا (حقيقة �أو مع وقف التنفيذ) ،لكنه يف الغالب كان له خياره
الذي حطم �آمال املحتلني على �صخرة �صموده ،ف�أبى �إال �أن يكون
منا�ضال من �أجل احلرية واال�ستقالل .فكيف ر�أى ال�شاعران الإن�سان
الفل�سطيني املرابط على الأر�ض عند عودتهم؟
�أديب وفور عودته بد�أ يعاين النا�س ومعادنهم ،فتفقد �أهله
وذويه واحدا واحدا ،بعد �أن �أقر �أن زيارته كانت ب�إذن من املحتل
الغريب� .أعاد ترتيب و�ضع الأمور يف ن�صابها؛ فبع�ض املتوفني
الذين نحن امتداد لهم كالأب والأم ،ثم الأخوة والأخوات ،ثم الأنبياء
وال�شهداء والأبطال الذين ظلوا رموزا لهذا الوطن كال�شهيد م�شهور
العاروري وال�شهيد حنا مقبل ،وعلي رباح وجد العائلة نا�رص بن
خليل بن نا�رص ،و�إبراهيم طوقان وفدوى طوقان وكمال نا�رص ،ثم
بع�ض الرجال الرجال الذين اعتز بهم يف زيارته ملواقفهم املتميزة
كمراد ال�سوداين والدكتور �أ�سعد عبد الرحمن ،ويف املقابل هناك
من �شباب البلدة و�صباياها من عتب عليهم لأنهم مل يعرفوه ومل
ي�سمعوا به وال ب�شعره� ،إذ كان ي�أمل �أن يجدهم قد عرفوا �شعره ،فقال
يف عتاب(:كيف باهلل مل يح ّدث ل�سان /عن ق�صيدي الذي� ،إذا قلت،
يتلى //يا �صبايا ويا �شباب �أغيثوا /ال تكونوا وقد تعرثتُ ،بخال)
(.)75
�أما ه�شام فقد اح ُتف َِي به �أكرث من �أديب ،لأ�سباب �أهمها �أن
زيارته �سبقت زيارة �أديب ،ثم �أُعلن عن قدومه عرب و�سائل خمتلفة

العودة املبتورة موازنة بني ديواني أديب ناصر )زيتي وزيتوني( وهشام عودة )أقتفي خطو ذاكرتي(

منها مواقع التوا�صل االجتماعي ،يف حني كانت زيارة �أديب
مفاج�أة مل يعلم بها �إال قلة قليلة ،لذا لن جند هذا العتاب مثال يف
�ضيف
�شعر ه�شام الذي طوف يف حمافظات ال�ضفة الفل�سطينية وا�س ُت َ
يف ندوات و�أم�سيات �شعرية �أبرزها يف جامعة النجاح الوطنية يف
نابل�س وجامعة القد�س املفتوحة يف قلقيلية ويف جنني ورام اهلل
وغريها .ف�إذا كان ال�شعور ببع�ض اخليبة مع النا�س يف ا�ستقبال
�أديب ،ف�إن اخليبة يف ديوان ه�شام كانت يف غياب من كان يرجو
بية عا�شقة ال تبوح ب�أوجاعها،
لقاءهم؛ فالأبوان وفتية املدار�س َ
و�ص ّ
ورعيان يف الأودية و�سفوح اجلبال ،فلم يجد
وجارات كان يعرفهنُ ،
من ه�ؤالء غري �إخوة (ودمع ثقيل /وبيت تبعرث يف الوعي /واختار
�أن ي�سكن الذاكرة)(.)76
2.2الهبوط من �سماء الأحالم �إىل �أر�ض الواقع:
مل يكن الهبوط مروعاً ،ومل يكن �سقوطاً ،على الرغم من كونه
جاء مبتوراً؛ ففي البدايات كانت العودة امل�أمولة عودة كاملة
غري منقو�صة �إىل كامل الأر�ض الفل�سطينية من نهرها لبحرها ،ثم
نزل �سقف التوقعات �إىل عودة ملا تبقى من فل�سطني املحتلة عام
1967م ،ثم �أعادت اتفاقيات (ال�سالم) بع�ض الفل�سطينيني �إىل جزء
من �أر�ضهم عودة م�رشوطة ،ثم �صار ج ّل الفل�سطينيني املهجرين
ي�أملون بالعودة لوداع الأر�ض قبل املمات .كل ذلك يتم على �أ�سا�س
�أن الظروف املو�ضوعية تتغري ل�صالح املحتلني ،وعلى الفل�سطينيني
�أن يقبلوا مبا يتاح لهم� ،إىل �أن تتهي�أ الظروف املنا�سبة ليعودوا
جميعا.
يتوقف �أديب عند هذا الأمر يف ق�صيدة بكائية بعنوان (ماذا
تبقى؟) ليهز �أعمق ما فيه مت�سائال( :ماذا تبقى من الإن�سان؟ هل
حلم؟ ولي�س ي�سكن يف حمرابه �سهدي؟)( )77ولي�س الفل�سطيني من
يعي�ش على �أر�ضه وميتلكها ويتحكم فيها ،وال ميلك �إال الرجاء ونخوة
الأهل والأ�شقاء ،الذين باتوا يف واقع �أ�شد و�أق�سى من املا�ضي ،بل
بات اجلميع مهددا ،وال �أحد ميتلك نخوة �إنقاذ نف�سه ،وقد كان
على الأ�شقاء �إنقاذ فل�سطني لإنقاذ �أنف�سهم ،الأمر الذي مل يفهموه
مبكرا ،فو�صلهم الدور ،وباتوا مهددين بواقع فا�سد وحكومات ال
متتلك من �أمرها �شيئا ،و�سيطرة �أجنبية على مقدراتها و�شعوبها،
و(وقعت الفا�س يف الرا�س)( :يا نا�س �أق�سم �إن الفا�س قد نفذت/
الو ُردِ)(� )78أما ه�شام فقد
يف الرا�س ..يف ال�سا�س ..يف الأكباد ..يف ُ
�آثر البقاء يف �صومعة العا�شق املتعبد يف حمراب ال�شعر ال�ساكن يف
الأعماق ،مع الوطن والذاكرة التي ال تن�سى ،وخطوها الذي لي�س له
�سوى بو�صلة واحدة ،وكلما اقرتب من الواقع عاد من حيث �أتى�(:أرى
النا�س حويل /يعودون �رسا �إىل �أربعني املنايف� /إىل لغة خرجت
من قمي�ص احلكاية� /أو يبحثون عن الأر�ض بني اجلبال)( )79وي�رص
على �أنه يرى الوطن كما يريد �أن يراه ال كما �أرادوا له �أن يراه؛ فما
زال يرى الوطن يف( :فتية يذهبون �إىل املدر�سة� /أو عجوز تعود من
احلقل/يف حلن �شبابة يحتفي بالبالد/مع الأوف وامليجنا،)80()...
على الرغم من �أنه عندما فت�ش عن نف�سه ومدينته التي يحبها مل
يجدها ،فقد وجد فيها كل �شيء قد تغري( :يا اهلل /كم تغريت املدينة/
كم تغري وجهها /وغدت مالحمها من اال�سمنت /من حجر �أ�صم/
ر�أيت فيها كل �شيء /غري �أين ما وجدت مدينتي)()81
3.3الثوابت:
الثوابت ال ت�ستدعي اخلو�ض يف التفا�صيل وال الإطالة ،فهي

د .زاهر محمد اجلوهر حنني

ثوابت ال تتغري مهما تقادم عليها الزمن ،فهي ال ت�سقط بالتقادم،
احللم ت�ضاءل وظل الأمل ثابتا ،ال يتغري ،هذا ما �أكده ال�شاعران( :فقد
خلقنا بوعد اهلل من �أزلٍ  /و�سوف نبقى بوعد اهلل للأبدِ //ف�إن يطل
�سفر تن�أى به �صفد /ال بد مهما ن�أت ..ال بد من �صفدِ)( )82فالثوابت
ما زالت كما هي مل تتغري على الرغم من هذا الواقع الذي ال تبدو فيه
�أية مالمح لتحقيق تلك الثوابت(.هنا وطني� /أعود �إيلّ /فتح�ضنني
الأر�ض حتى �أفيق /من الوهم )83()...ال تنازل عن �أي حق للفل�سطيني
يف �أر�ضه وتاريخه وتراثه ،تلك هي الثوابت.
�4.4رصاع مع الزمن:
العمر مي�ضي وال ينتظر �أحدا� ،أديب ي�شارف على ال�سبعني،
ويناق�ش يف �شعره موته ،ومكان دفنه ،وكاد يقرر حقيقة ذكرها
دروي�ش يف ق�صيدة (�أبي) حني قال( :و�أبي قال مرة :الذي ما له وطن
ما له يف الرثى �رضيح /ونهاين عن ال�سفر)( )84فهو يعي�ش ال�رصاع
مع الزمن ،هل يجد مكانا ميوت فيه ،بعدما عجز عن �إيجاد مكان يف
يقر �أنه يف
الوطن يعي�ش فيه؟ ويحاور والده ،مبحاورة ع�صاه ،ثم ّ
ال�سبعني ويحتاج �إىل نوع من اال�ستقرار(:ها �أنا �أقرب من �أم�سي/
�إىل ح�ضن الرتاب /فخذوين من عذابي /يف الغياب /وخذوين من
رمادي /ومن القهر� /إذا عز الإياب)( ،)85ويبقى هو وحده من يقرر
علي)( )86و�رصاع
ما يريد�( :س�أجيء من تعبي �إيلّ /و�أذوب متكئا ّ
ه�شام مع الزمن متثل يف �شيء �آخر ،هو الإ�رصار على العودة بالزمن
�إىل ذلك الوقت الذي امتلك فيه نف�سه ووطنه وكل حبة رمل فيه ،فهو
مل يتطلع �إىل الغد وما �سيكون فيه ،بل ظل م�رصا على العودة �إىل
الذاكرة وموجوداتها ،بالرغم من معرفته امل�سبقة ب�أن االحتالل
�رسق كل �شيء جميل يف وطنه(:هنا قلت ما ينبغي �أن يقال /وما
ينبغي �أن تقوم عليه احلكاية /من �أول البيت /حتى النهار الأخري
املعلق /يف الذاكرة)()87
5.5البرت:
كل �شيء قد تغري ،مل يعد الوطن املو�شوم يف الذاكرة هو نف�سه،
مل يجد ال�شاعران وطنهما يف هذا الوطن ،ثم مل ُي�سمح لهما بالبقاء
فيه ،وعليهما �أن يعودوا �إىل املنايف ،تلك مالمح االنك�سار يف
الديوانني(:ال �شيء ههنا� /أجدادنا� /أجيالنا� /آبا�ؤنا)( )88ويت�ساءل:
(�أنحن يف ديارنا جمرد انتظار /ال حق بال�س�ؤال من يكون عابر
ال�سبيل؟ والهول يف املجهول� /أنحن يف انتظار/كي ن�سلم الديار؟)
( )89بل يكاد يتمنى املوت حني مل يجد نف�سه يف الوطن ومل يجد
وطنه يف وطنه(:ومن �سواي؟ �أكاد الآن �أنطقها /يا ليت �أمي التي يف
القرب مل تلدِ)( )90و�أين هي فل�سطني ،وملتقاها فراق(:من الريموك قم
من�ضي�..إىل �أين؟ �إليها..؟ �أينها ..وامللتقى بني /وال ليل يغطينا /وال
عني(/ق�ضينا العمر ..والدنيا علينا))( )91ويقول ه�شام�(:أمد يدي/
كي تالم�س زهرا نديا /يظل على وعده /يف انتظار النهار)()92
ولي�س �أبلغ من التعبري عن االنك�سار من قوله(:ر�أيت فيها كل �شيء/
غري �أين ما وجدت مدينتي)(� )93أو حني تنكره ال�سنا�سل والتينة
العارية�(:أقول ...وقد �أنكرتني ال�سنا�سل /والتينة العارية /هنا كنت
�أفر�ش ظلي )94() ...ومل يجد ال�شاعر الطريق �إىل فل�سطني ،فانك�رس:
(هناك ر�أيت حدود ال�سماء /ولكنني ما وجدت خطوط يدي /ما
وجدت الطريق.)95()...
هكذا متثلت مالمح البرت بالعودة املنقو�صة �إىل الوطن يف
ديواين ال�شاعرين الفل�سطينيني �أديب نا�رص وه�شام عودة ،وقد كانت
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العودة املرجوة �أن(:نعود مع العوا�صف داويات /مع الربق املقد�س
وال�شهاب /مع الرايات دامية احلوا�شي /على وهج الأ�سنة واحلراب)
(.)96

خامتة:
احلمد هلل وكفى ،وال�صالة وال�سالم على نبيه الذي ا�صطفى،
كان هذا البحث ي�سعى لتحديد مالمح العودة املك�سورة يف ديوانني
ل�شاعرين فل�سطينيني عادا �إىل �أر�ض الوطن بعد �أن �أبعدا عنه ق�رسا
لعقود طويلة ،ومل ي�سمح لهما االحتالل بالبقاء فيه.
تناول البحث بعد مقدمته متهيدا يعرف تعريفا موجزا (ن�سبيا)
بال�شاعرين �أديب نا�رص وه�شام عودة ،ثم عر�ض مل�ضامني كل
ديوان وبني �أوجه الت�شابه واالختالف بينهما ،ثم درا�سة فنية يف
ال�شكل الفني للديوانني من حيث :العناوين واللغة والإيقاع وال�صورة
الفنية ،ثم تناول مالمح التعبري عن العودة املبتورة من حيث :تغري
معامل الوطن وفيه (الأر�ض والإن�سان) ثم الهبوط من �سماء الأحالم
�إىل �أر�ض الواقع ،ثم الثوابت ،ثم �رصاع مع الزمن ،ثم البرت .وكانت
هذه اخلامتة التي تليها قائمة بامل�صادر واملراجع.
وقد خرج البحث بنتائج �أهمها :كانت �أوجه الت�شابه كبرية
جدا بني ال�شاعرين ،لأنهما عا�شا ظروفا مت�شابهة يف كثري من
املراحل ،وعادا ثم �أبعدا جمددا يف الظروف نف�سها ،وكانت �أوجه
االختالف بينهما تتمثل يف ال�شكل الفني غالبا ولي�س يف امل�ضامني.
ففي ال�شكل الفني حاول كل منهما التعبري بطريقته اخلا�صة مبتدعا
وجمددا وخالقا ،فتفاوتا يف طرق التعبري وبخا�صة يف اجلوانب
املتعلقة بالإيقاع وال�صور الفنية� .أما العودة املبتورة فنال كل
منهما حظه منها وعرب عنها بطريقته اخلا�صة.
ويو�صي الباحث مبزيد من الدرا�سات يف مالمح �شعر
العودة الفل�سطيني؛ لأنه مل يدر�س كما ينبغي ،وما قدمه ال�شعراء
الفل�سطينيون من جتديد يف بناء الق�صيدة العربية احلديثة ،كما
يو�صي بدرا�سة �شعر ال�شاعرين �أديب نا�رص وه�شام عودة اللذين مل
يناال حظهما من الدرا�سة على الرغم من �أهمية �شعرهما يف اجلانب
الفني وغزارة �إنتاجهما ،ويو�صي بدرا�سة �شعر ال�شاعرين واملوازنة
بني �شعرهما قبل العودة املبتورة وبعدها .كذلك يو�صي الباحث
بالإفادة من مناهج النقد الأدبي احلديث يف الدرا�سات الفنية لل�شعر
الفل�سطيني.
راجيا املوىل-عز وجل� -أن يكون هذا البحث قدم لفتة متميزة
مفيدة يف جماله ،و�إن �أخط�أت فمن نف�سي ،و�إن �أ�صبت فبتوفيق من
اهلل –تعاىل.-

اهلوامش:
1.1ينظر .علو�ش .مو�سى� :شعراء بري زيت ،م�ؤ�س�سة الأ�سوار ،عكا( ،1982 ،يذكر
الباحث �أن �أديب نا�رص ولد �سنة  ،1938وال�صحيح �أنه ولد �سنة ،1939
كما يذكر هو نف�سه)� ،ص.32
2.2جريدة الد�ستور الثقايف ،حوار مع ال�شاعر �أديب نا�رص ،حاوره ه�شام

4.4ينظر :ا�ستيتية� .شهناز :كمال نا�رص حياته و�شعره ،دار الفارابي2003 ،م،
الف�صل الأول( .ولد ال�شاعر كمال �إبراهيم نا�رص يف 1925/ 4/ 10م ،وهو
من بري زيت ق�ضاء رام اهلل ،واغتالته املخابرات الإ�رسائيلية يف 4/ 10
1973/م يف بريوت مع اثنني من رفاقه وهم كمال عدوان و�أبو يو�سف
النجار).
5.5ياغي .عبد الرحمن  .د :حياة الأدب الفل�سطيني احلديث – من �أول النه�ضة ..
حتى النكبة ،دار الآفاق اجلديدة ،بريوت ،ط� ،1981 ،2/ص.607
6.6العط�شان.حممود ،وزمال�ؤه :حماورات عقل ،يف الأدب والثقافة ،املركز
الثقايف الفل�سطيني (بيت ال�شعر) ،رام اهلل ،فل�سطني ،ط� ،1999 ،1/ص.128
7.7ينظر .حنني .زاهر :الثورة الفل�سطينية و�أبعادها القومية يف �شعر �أديب
نا�رص �أمنوذجا ،بحث مقدم يف امل�ؤمتر الدويل الثالث للغة العربية ،املجل�س
الدويل للغة العربية  ،دبي (2014 /5/ 10 - 7م).
8.8املرجع ال�سابق نف�سه.
9.9نا�رص� .أديب :زيتي وزيتوين ،دار دجلة نا�رشون وموزعون ،عمان/
2015م� ،ص.169
1010متوكل .معت�صم ر�شيد :ه�شام عودة يف �سطور ،منتدى �أهايل كفل حار�س /
الرابط.http:/(www.kepe)hars /
1111الر�ضوان .عبد عون (ناقد) مقالة :ه�شام عودة قدرة على االنحراف عن
ال�سائد وزحزحة املفردة عن معناها املتداول (امل�سائية) 10/ 31
1999/م.
1212ينظر .متوكل .معت�صم ر�شيد :ه�شام عودة يف �سطور� ،سابق.
1313عودة .ه�شام� :أقتفي خطو ذاكرتي ،دار دجلة نا�رشون وموزعون ،عمان،
� ،2016ص.97
1414ابن .منظور(حممد بن مكرم بن علي 711 - 630هـ) :ل�سان العرب،
ت�صحيح� :أمني حممد عبد الوهاب وحممد ال�صادق العبيدي ،دار �إحياء
الرتاث العربي ،بريوت1999،م ،ج ،27/مادة (وزن).
1515الأنبياء.47 :
 1616ينظر .الأزهري :تهذيب اللغة ،ج ،2/مادة (وزن).
1717اجلرجاين .علي بن �أحمد :التعريفات ،مكتبة لبنان ،بريوت1985 ،م،
�ص.167
1818نا�رص� .أديب :زيتي وزيتوين� ،ص.10
1919نا�رص� :ص.16
2020نا�رص� :ص.23
2121نا�رص� :ص.26
2222جمموعة :املو�سوعة الفل�سطينية�( ،سلواد بلدة فل�سطينية تقع �إىل ال�شمال من
رام اهلل و�إىل ال�رشق من بري زيت على اخلط الوا�صل بني نابل�س والقد�س).
على الرابط http://www.palestinapedia.net :تاريخ الأخذ8/ 28:
2016/م.
2323نا�رص�:ص.27

عودة.،على موقع جريدة الد�ستور الثقايف ،على الراب ط �https://www.ad

2424نا�رص� :ص.35

dustour.com/15537

2525نا�رص� :ص43

3.3املرجع ال�سابق نف�سه.

2626نا�رص� :ص.53
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العودة املبتورة موازنة بني ديواني أديب ناصر )زيتي وزيتوني( وهشام عودة )أقتفي خطو ذاكرتي(

ملكوت ال�شعر وال�شاعر) ،م�ؤ�س�سة العنقاء للتجديد والإبداع ،رام اهلل ،ط،1/
1998م� ،ص.338

2727نا�رص�:ص.62
2828نا�رص� :ص.118
2929نا�رص� :ص.152
3030نا�رص�:ص .167
3131عودة .ه�شام� :أقتفي خطو ذاكرتي� ،ص.26
3232برقان .ن�ضال :مقاوم من �أجل احلياة –ه�شام عودة �شاعرا ،-دار دجلة
نا�رشون وموزعون ،عمان ،2016 ،من مقالة للدكتورة �سهى نعجة
بعنوان(قراءة يف الزمنني الهام�شي واملركزي يف ديوان �أقتفي خطو
ذاكرتي)� ،ص.206
3333عودة� :ص.31
3434عودة� :ص.35
3535عودة� :ص.65 - 64
3636عودة� :ص.82
3737عودة� :ص.93
3838عودة� :ص.96
3939ينظر .برقان :مقاوم من �أجل احلياة ،مقالة د� .سهى نعجة� ،سابق�،ص211
وما بعدها.
4040نا�رص� :ص.9

5757نا�رص :ق�صيدة انتظار�،ص.9
5858عودة�:ص.96
5959برقان .ن�ضال :مقاوم من �أجل احلياة� ،سابق� ،ص.206
6060عودة�:ص.57
6161ينظر :لوي�س� .سي دي :ال�صورة ال�شعرية ،ترجمة �أحمد ن�صيف اجلنابي،
دار الر�شيد للن�رش/بغداد1982 ،م� ،ص .83و اليايف .نعيم :مقدمة لدرا�سة
ال�صورة ال�شعرية ،وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ،دم�شق1982 ،م،
�ص.45
6262نا�رص�:ص.98
6363امر�ؤ القي�س :الديوان ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2004 ،5/م� ،ص.117
6464نا�رص�:ص.165
6565ما�ضي� .شكري عزيز :يف نظرية الأدب ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش،
بريوت،ط2013 ،4/م� ،ص( .48-49يرى كانت �أن اخليال جمرد و�سيلة
جلمع اجلزئيات احل�سية املتفرقة) و(يرى كولوريدج �أن اخليال هو خلق
جديد ،خلق �صورة مل توجد وما كان لها �أن توجد بف�ضل احلوا�س وحدها
�أو العقل وحده ،و�إمنا هو �صورة ت�أتي �ساعة ت�ستحيل احلوا�س والوجدان
والعقل كال واحدا يف الفنان ،بل كال واحدا يف الطبيعة)

4141عودة� :ص.27

6666من ق�صيدة عودة (املقطع �:)10ص.71 - 66

4242نا�رص� :ص.25

6767دروي�ش.حممود :حوار مع �صحيفة ليبريا�سون ،موقع م�ؤ�س�سة حممود
دروي�ش ،على الرابطhttp://www.darwishfoundation.org :

4343عودة� :ص.27-28
4444نا�رص� :ص.27
4545عودة� :ص .31
4646نا�رص�:ص.41

6868دحبور� .أحمد :لقاء حوار مع �صحيفة ال�رشق الأو�سط ،ع8174/2002/م
موقع ال�صحيفة ،على الرابطhttp://archive.aawsat.com/details. :
?asp

4747عودة�:ص.34 ،30

6969حطيني.يو�سف (د) :العودة يف ال�شعر الفل�سطيني� /شبكة فل�سطني للحوار/
تاريخ الأخذ24/7/2016 :م على الرابطhttps://www.paldf.net/ :
.forum/showthread

4949عودة�.ص.95 - 94

7070نا�رص� :ص.132

4848نا�رص�.ص.146
5050نا�رص�.ص.161
5151عودة�.ص.96
5252الأ�سطة .عادل :التنا�ص ال�شعري يف ديوان حممود دروي�ش (ال تعتذر عما
فعلت) ،جملة الأ�سوار للأبحاث الفكرية والثقافية والوطنية ،م�ؤ�س�سة دار
الأ�سوار ،عكا ،ع� ،27/سنة 2005م� ،ص.223
5353نا�رص� .ص ،57وقد �أو�ضح ق�صده بقوله يف الهام�ش� :سمعت بع�ضهم يقول:
عند حالمي�ش ،طريق حالمي�ش ،وحالمي�ش مغت�صبة على �أر�ض النبي
�صالح.
5454ينظر ق�صيدة (�سنجل)�ص 53مثال.

7171نا�رص� :ص.146
7272عودة.60 :
7373عودة�:ص.26
7474عودة�:ص.95
7575نا�رص�:ص.41
7676عودة�:ص.55-56
7777نا�رص�:ص.151
7878نا�رص�:ص.152
7979عودة�:ص.28

5555ر�شيد .حممد :مدخل نظري لدرا�سة العنوان ،مقال على موقع ديوان العرب،
على الرابط ?http://www.diwanalarab.com/spip.php :تاريخ
الأخذ2016/ 8/ 28:م.

8181عودة�:ص.93

5656الديك .نادي �ساري :الهجرة واالنبعاث يف �شعر �صخر �أبي نزار(درا�سة يف

8282نا�رص.152:

8080عودة�:ص.29
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الر�شيد للن�رش ،بغداد1982 ،م.

8383عودة�:ص.96
8484دروي�ش .حممود:ق�صيدة (�أبي)،املو�سوعة العاملية لل�شعر العربي(�أدب)،
على الرابط.http://www.adab.com/modules :

1313ما�ضي� .شكري عزيز :يف نظرية الأدب ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�رش،ط4،2013/م.

8585نا�رص�:ص.43
8686نا�رص�:ص.165

1414ابن .منظور(حممد بن مكرم بن علي 711 - 630هـ) :ل�سان العرب،
ت�صحيح� :أمني حممد عبد الوهاب وحممد ال�صادق العبيدي ،دار �إحياء
الرتاث العربي ،بريوت،ط1999 ،3/م.

8888نا�رص�:ص.144

1515نا�رص� .أديب :زيتي وزيتوين ،دار دجلة نا�رشون وموزعون ،عمان/
2015م.

9090نا�رص�:ص.151

1616ياغي .عبد الرحمن :حياة الأدب الفل�سطيني احلديث – من �أول
النه�ضة  ..حتى النكبة ،دار الآفاق اجلديدة ،بريوت ،ط1981 ،2/م.

8787عودة�:ص.36
8989نا�رص�:ص.146
9191نا�رص�:ص .153املقطع الأخري مقتب�س من �أغنية �شعبية عراقية.

1717اليايف .نعيم :مقدمة لدرا�سة ال�صورة ال�شعرية ،وزارة الثقافة والإر�شاد
القومي ،دم�شق1982 ،م.

9393عودة�:ص.93

ثالثاً -الدوريات واملواقع اإللكرتونية:

9494عودة�:ص.81

1.1الأ�سطة .عادل :التنا�ص ال�شعري يف ديوان حممود دروي�ش «ال تعتذر عما
فعلت» جملة الأ�سوار للأبحاث الفكرية والثقافية والوطنية ،م�ؤ�س�سة دار
الأ�سوار ،عكا ،ع� ،27/سنة 2005م.

9292عودة�:ص.38

9595عودة�:ص.67
�9696أبو �سلمى.عبد الكرمي الكرمي :الديوان ،دار العودة ،بريوت1978 ،م،
�ص.173

املصادر واملراجع:
أوالً -القرآن الكريم:
ثانياً -املراجع العربية:
1.1الأزهري .حممد بن �أحمد :تهذيب اللغة ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت،
ط1،2001/م.

2.2حطيني .يو�سف :العودة يف ال�شعر الفل�سطيني� ،شبكة فل�سطني للحوار ،تاريخ
الأخذ 2016/ 7/ 24 :م على الرابط:
.rum/showthread

�https://www.paldf.net/fo

3.3الر�ضوان .عبد عون :ه�شام عودة قدرة على االنحراف عن ال�سائد وزحزحة
املفردة عن معناها املتداول ،جملة (امل�سائية) ،بتاريخ10/ 31 :
1999/م.
4.4عودة .ه�شام :حوار مع ال�شاعر �أديب نا�رص ،جريدة الد�ستور الثقايف ،على
الرابطhttps://www.addustour.com/15537 :

2.2ا�ستيتية� .شهناز :كمال نا�رص حياته و�شعره ،دار الفارابي ،بريوت2003 ،م.

5.5متوكل .معت�صم ر�شيد :ه�شام عودة يف �سطور ،منتدى �أهايل كفل حار�س،
على الرابطhttp:/(www.kepe)hars :

4.4برقان .ن�ضال :مقاوم من �أجل احلياة –ه�شام عودة �شاعرا ،-دار
دجلة نا�رشون وموزعون ،عمان2016 ،م.

�6.6صحيفة ليربا�سون :حوار مع حممود دروي�ش ،موقع م�ؤ�س�سة حممود
دروي�ش ،على الرابط http://www.darwishfoundation.org/print� :

3.3امر�ؤ القي�س :الديوان ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان2004 ،م.

news.php?id=13

5.5اجلرجاين .علي بن �أحمد :التعريفات ،مكتبة لبنان ،بريوت1985 ،م.
6.6حنني .زاهر :الثورة الفل�سطينية و�أبعادها القومية يف �شعر �أديب نا�رص
�أمنوذجا ،بحث قُدم يف امل�ؤمتر الدويل الثالث للغة العربية ،املجل�س الدويل
للغة العربية  ،دبي (2014 /5/ 10 - 7م).
7.7الديك .نادي �ساري :الهجرة واالنبعاث يف �شعر �صخر �أبي
نزار(درا�سة يف ملكوت ال�شعر وال�شاعر) ،م�ؤ�س�سة العنقاء للتجديد والإبداع،
رام اهلل ،ط1998 ،1/م.
�8.8أبو �سلمى.عبد الكرمي الكرمي :الديوان ،دار العودة ،بريوت1978 ،م.
9.9العط�شان .حممود وزمال�ؤه :حماورات عقل ،يف الأدب والثقافة،
املركز الثقايف الفل�سطيني (بيت ال�شعر) ،رام اهلل ،فل�سطني ،ط1999 ،1/م.
1010علو�ش .مو�سى� :شعراء بري زيت ،م�ؤ�س�سة الأ�سوار ،عكا1982 ،م.
1111عودة .ه�شام� :أقتفي خطو ذاكرتي ،دار دجلة نا�رشون وموزعون،
عمان2016 ،م.
1212لوي�س� .سي دي :ال�صورة ال�شعرية ،ترجمة �أحمد ن�صيف اجلنابي ،دار
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�7.7صحيفة ال�رشق الأو�سط :لقاء مع �أحمد دحبور ،ع8174/2002/م موقع
ال�صحيفة ،على الرابطhttp://archive.aawsat.com/details. :
asp?issueno=8435&article=86610#.V5XlLdIrLIU

8.8املو�سوعة العاملية لل�شعر العربي (�أدب) :ق�صيدة (�أبي) لل�شاعر حممود
دروي�ش ،على الرابطhttp://www.adab.com/modules.php?na :
me=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64787
9.9املو�سوعة الفل�سطينية ،على الرابطhttp://www.palestinapedia.net :

1010موقع ديوان العرب ،على الرابط:
?spip.php

http://www.diwanalarab.com/

