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ŁÚş×fl~ł“ 
ن ،عبوالبرهان الدين  ن املخضرم  ،واحد من شعراء فلسط

اوأحد مقا ي شرف الدفاع عن  وم ى  الذين كان لهم الباع الّطو
، وشرف قرض الشعر  ي ثالثينات القرن املا العرض ؤالارض 
ي ساحة الغداء، وساحة  ّ منذ نعومة أظفاره، ترك لنا آثاره  الوط

رةخالل الشعر ما تذكره به الاجيال وقد عاش   – ١٩١١( الف
ي ريعا). ١٩٩٥ ن الّصبا والشباب، كما بدأ خاض ساح املقاومة وهو 

ىيخّط قصائده الوطنية املقاومة أيضً  ي مراحل شبابه ٔالاو . ا 
 " وتتناول هذه الدراسة بالعرض "مذكرات برهان الدين العبو
ي التاريخ ؤالادب،  ا تعد مصدًرا من مصادر العلم واملعرفة  نظًرا أل

ى أعماله الشعرية وامل سرحية فقد عّرف العبو من خاللها ع
والعملية املختلفة، كما تناول أهم أحداث التاريخ واملعارك 
ا مشاركة. وتصل  ي زمانه، أو كانت له ف والثورات ال حصلت 

ر الدراسة لنتيجة مفادها أن  ّ فصول املذكرات للشاعر العبو تع
ر من  ،عن منظومة فكرية متكاملة ي كث ا عن وجهة نظره  ر ف ّ ع

ي  ،واجتماعية ،ولغوية ،مجاالت متعددة تربوية القضايا املهمة 
ن التاريخ . وعلمية إن مذكرات برهان الدين العبو تجمع ب

ي تاريخ  ا تغطي ٔالاحداث السياسية الرئيسة  ؤالادب؛ فه تاريخ أل
ا من  ن واملنطقة العربية خالل القرن العشرين، وألن صاح فلسط

ن والقادة املؤثرين،  ن الفاعل ي النظم املناضل ى تمرسه  إضافة إ
ي  الشعري، فله أربعة دواوين شعرية، وأربع مسرحيات شعرية، و
ا ُكتبت بلغة جميلة، وبأسلوب أدبي  ي الوقت نفسه، أل أدب رفيع 

  ممتع.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
لم يكن اختياري لهذا العنوان محض صدفة؛ بل كان ناجًما 

ر صور  ي أك ى  ن تتج اًء وألًقا كما عن ولع حقيقي بالبطولة ح ها 
ا خضراء يانعة  ي نفسه فبع ا، وكما استذكرها حية  عاشها صاح
ي نفوس ٓالاخرين، فمذكرة الشاعر العبو صفحات من البطولة 
ر  ي  ى ٓالان  مخطوطة بمداد من نجيع حار ما زال يتدفق إ
التضحيات إقداًما وثباًتا وحياة. أردت من خالل هذه الدراسة أن 

ي وجدان الشاعر، وأن أسائل فكره وموقفه أتعمق و  لو قلياًل 
ي مقاربته  يوأالمس منهجه  ى خطابه السردي  ر، وأتعرف ع التفك

ى مفهوم  ى التعرف ع لحدس الشاعر وأحالمه ورؤاه، فعمدت إ
ا بوصفها فًنا سردًيا، وأستكشف  رة الذاتية وموقع املذكرات م الس

ن التاريخ، وك ا وب ذلك أقف عند حواره مع الشعر العالقة بي
ي هذا  ن  اية املطاف املنظور الفكري والوجداني مجدول ي  ألقارب 

ه. ّ ي تجّليه وتم ي    التشكل الجما
DÜéâ^Ë¹]íe…^ÏÚEVl^éÚçéÖ]æl]†Ò„¹]æìŠÖ] 

رة الذاتية تبدو جنًسا أدبًيا  ى أن الس يبدو أن ثمة إجماع ع
ب الكتابة ٕالابداعيةـ وربما تتبدد بوصفها ضرًبا من ضرو  إشكالًيا

ى  ن يفصح الكاتب عن أن ما يكتبه ينطوي ع هذه ٕالاشكالية ح
ى نحو ما، من هنا كان اعتبار كل  حقائق وأحداث تتصل بحياته ع
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ى  رافات، وما إ رة الذاتية من يوميات ومذكرات واع أشكال الس
ي فيما عدا رواي ي إطار السرد التاري رة ذلك عناصر تندرج  ة الس

ى  الذاتية ال تمثل شكاًل مختلًفا من أشكال السرد تقوم بنيته ع
  مواصفات جمالية ذات صلة مباشرة بالفن الروائي.

ى بقع الضوء ال تومض  وإذا كانت املذكرات تبدو أقرب إ
ا، وتضرب صفًحا عن  ي حياة كات ا  لتكشف عن لحظات بعي

ي ح رها فتبدو ذات طابع انتقائي  ن تغيب الانتقائية عن غ
ي  ي تفاصيلها، وهو ما تقع  اليوميات ال تبدو سجاًل دقيًقا للوقائع 
ى  رك ع ى ال إطاره مذكرات الشاعر العبو الذي حرص ع
ي دوائر ثالث: الثقافة  ي حياته تقع  مساحات زمنية مفصلية 

ود ومن سار  ربية أواًل، ثم مقارعة الاستعمار وال ي ؤالادب وال
ن والفاسدين ثانًيا، ثم رؤيته العربية  فلكهم من العمالء واملنتفع

  ٕالاسالمية ثالًثا.
رة الذاتية  كما يرى بعض النقاد  يعتمد  -وإذا كان خطاب الس

ن ٔالاساليب وأنماط نصية متنوعة، مثل (الحكاية والشعر  املجاورة ب
ر خ -واملثال والحكمة واملدونة والتعليق )  اضع يوهم بأنه غ

للتجنيس فإن الحقيقة أن ثمة سياًقا ينظمه عن قصد ربما كان 
ي. ولعله  وتضمرهخفًيا تنطوي عليه املجاورة،  دالالت النسق الثقا

من الحقائق الثابتة أن "خيط الحكي ال يطابق خيط املحكي عنه، 
ى كونه مفارًقا ملرجعياته هو استنساب، أي  ألن الحكي إضافة إ

اء"، و    )١(هنا يكمن ٕالاضمار.انتقاء واج
رة الذاتية  ي التعريفات املتكاثرة  للس ي وارد الخوض  ولست 

ي،  عبدال أوردهم عبدهللا الحقيل، ويح  ي العام الدايم، وشو
ى أن مذكرات  ر إ رهم، ولكن حس أن أش وعبد هللا الحيدري وغ

ي مرحلة تاريخ ي العربي  ى سجل للو ي أقرب إ ية الشاعر العبو 
ا مدونة شعرية وجدانية تكشف عن  بالغة الدقة، فضاَل عن كو
ي تلك الحقبة  ي والسياس الذي كان سائًدا  نمط الخطاب الثقا

  املهمة من تاريخ املنطقة العربية. 
ي مذكرات العبو تشّكل  نلحظ أن املحطات الرئيسة 

ا الح ي الوقائع البارزة ال تضمن قبة منعطفات تاريخية تتمثل 
ى  ا الكاتب، فإذا استثنينا الَعَناِويُن ٔالاو الزمنية ال عاش ف
ن صفحة  املتعلقة بذكريات الطفولة ال تستغرق ما يقرب من ثالث
، ولكن  ي حياة العبو فإن ما تبقى يتسم بجدل العام والخاص 
ي محكوم برؤية ذاتية شعرية، وإن بدا أن روح  السياق التاري

ها، فه تمثل سردية الشاعر ال تفيض بحمولة املؤرخ ال تفارق
عاطفية تجعلها قريبة من الشعر، من هنا كانت هذه الثنائية ال 
رة  ن ذاتية الس اوج ب تحكم مذكرات الشاعر وتجعلها وليدة ال
ي قراءة أولية  ي منطلًقا:  ي التاري وموضوعية التاريخ. يتبّدى الو

ى.لتفاصيل املحتوى الذي أدرجه الشا ي الصفحة ٔالاو   عر 
ى عبودية  ر إ ن يش ي التاريخ ح ى و ففي املقدمة يومئ الكاتب إ
ريطاني، وإذا كان يؤمن بأن الساسة  ن وحمأة الاستعمار ال العثماني
اية املطاف إال بشًرا يأكلون الطعام ويمشون  ي  والزعماء ليسوا 

م دروًسا وعظات، ومن يرى ي ٔالاسواق، فإنه  هذا املنطلق  ي كتابا
ي إنساني له  ى كتابة مذكراته مدفوًعا بحس وط تاري يقدم ع
ر الشعر: "لكن سأكتب كعربي  بعده الذاتي العاطفي املُضمُخ بعب
ى قلوب أمضها الاستعمار،  ن، وإن كتبت فإنما أكتب إ من فلسط
رته الزمان، من مهجة صدعها الَجَوى، وفكر قّومه  بقلم أسال ع

  )٢(ل هذبه املصاب".العقل، وعق
ا أنه  ي بالشعري يؤكد صاح ا التاري ج ف وهذه الرؤية ال يم
دف تقديم خالصة تجربته لألحفاد دروًسا  حّلل وفحص ومّحص 

ر، وأنه  دي القرآن الكريم  ينطلقوع تدي  من منطلق إسالمي 
) فيقتبس من آيات الذكر الحكيم، ومن ويتأس باملصطفى (

ى هللا بشعره، فاملنطلق وجداني أقوال الرس ول الكريم ويتوسل إ
ن الشعر والتاريخ والحكمة، فهو صاحب رؤية ذات  ي يجمع ب عق
ا منسوجة بخيوط  ي املقام ٔالاول، ولك آفاق فكرية وتاريخية 

ي فضاء الشعر.    وجدانية تحلق 
Dð]ù]æsãß¹]EVl]†Ò„¹]Ùç’Ê 

ا؟ وما دالالت  كيف نسج الشاعر خيوط مذكراته، وكيف رت
ي الفصل ٔالاول املعنون بـ  ا؟  ا، وكيف انتظمت إيقاعا الَعَناِويُن ف

ي  وهو (عهد الطفولة)  ي الرواية ذات ٔالاهمية  يمثل الافتتاحية 
ى نحو ما هو معروف  نلحظ الظواهر الزمانية واملكانية  الرواية ع

ن أسلوب معالجة الكاتب للسرد:   التالية ال تب
ى أوالً  الل الشعري، حيث يعقل الشاعر حركة الزمن إ : الاس

ذاكرته الشعرية متأماًل، مستوقًفا انسيابية هذا الزمن لصالح 
ى  ي ذات الوقت ال يتخ ، ولكنه  ري الحكم الخطاب الشعري التعب
ي شريط  ى ضغط الزمن واختصاره  عن سردية الراوي فيلجأ إ

رة  ى ال لغوي شعري ُمرّكز، متتّبًعا مس ٕالانسان منذ اللحظة ٔالاو
ر تسعة أشهر،  ى متاهة الرحم ح ينعتق من سجنه ع ا إ لق ف ي

ر واصًفا املكان    الذي سكنه طيلة هذه املدة. الحق
ي وتحّريه بدقة املؤرخ الذي  بالزمنثانًيا: الاهتمام  التاري

 يلتمس الحقيقة، مستشهًدا باألدلة والقرائن، فيذكر تاريخ ميالده
ن بدأ ٕالانجل  ي، ح ى حدث تاري باليوم والشهر والسنة مقروًنا إ
ى إلخراج الجنود  ي الحرب العاملية ٔالاو ن  بقصف مدينته جن

  ٔالاتراك ؤالاملان من بيوت املدينة.
ن  ى ذكر تفاصيل تاريخية دقيقة قارًنا ب ثالًثا: الاستطراد إ

ن أطرافه امل يبدو الحدث العام، كما  ن ي الصراع ب ختلفة، وب
ي حدث امليالد.   الحدث الخاص ممثاًل 

ي  رابًعا: التوقف للتأمل والتعليق، وهو ما ُيعرف (بالخطاب)
ي  ن الروس، وهو يتمثل  مقابل (التاريخ) حسب مصطلح الشكالني

ًرا ما أتأمل  بالزمنتقنية الوقفة فيما يتعلق  الروائي؛ إذ يقول "كث
ي بطن أمه، ما ن  ى ي أمر الجن ذا يكون حاله لو مّتعه هللا تعا

ي ذلك السجن الضيق من رحمهما ؟ أما كان مّزق  ي، وهو  بالو
ى الوجود بسرعة ؟ إذن فلن  أحشاءها فيقتلها لو أدرك ليخرج إ

ى وجه ٔالارض".    )٣(يبقى نتيجة لذلك بشر ع
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ى ٔالامة  ى ع ي ٔالاوضاع السائدة آنذاك، فهو ين ويبدي رأيه 
ا بالزعام ا تزلفها تله ات القشورية كما يقول، وينكر عل

ى الوظيفة  م  السخيفةلالستعمار، وانصراف الشباب إ ومحارب
ي بأبعاده  ى عمق املأزق التاري بعضهم بعضا، محاواًل الولوج إ

  )٤(املختلفة.
ى ذكر التفاصيل املحيطة بمرحلة  خامًسا: يحرص الشاعر ع

ى حضور الطفولة الخاصة بأقاربه وباألحداث ال عامة، ويبقى ع
الوقائع التاريخية خلفية لألحداث الخاصة. وهذه الافتتاحية تحدد 
ي بقية  رة وأسلوب معالجة الكاتب للبنية السردية  مسار الس

  الفصول.
Ùç’ËÖ]ð^ße 

ن فصاًل عدا املالحق والهوامش،  تتكون املذكرات من أربع
ي مجملها بَعَناِويُن دالة  ا،  ىعوجميعها معنونه  وقائع تاريخية بعي

ى  تعكس اهتمام الكاتب بالتأريخ لتلك الحقبة، فه أقرب إ
ي هو  رة الذاتية، فالَنَفس التاري ى الس ا إ املذكرات التاريخية م
ى  ى مسار السرد، ولذلك تتضمن تلك العَناِويُن ٕالاشارة إ الغالب ع

ن فمن ثورة  ي بالسن ى حركة مايس ١٩٣٦الزمن التاري سنة  إ
ى ثورة العراق سنة ١٩٤١ ى ثورة تموز ١٩٥٨، إ ى حرب ١٩٦٨، إ ، إ

ى حرب أكتوبر ١٩٦٧حزيران    . ١٩٧٣، إ
ا. والانتقال  ي عدد صفحا ومن املالحظ؛ أن الفصول متقاربة 
ى فصل تحكمه التحوالت التاريخية تارة والانتقاالت  من فصل إ

ى ما  مكاناملكانية تارة أخرى، ولكن الانتقال من  ى ع ى آخر يط إ
ي الفصول املتعلقة بمرحلة ما بعد الطفولة، فثمة  عداه، خصوًصا 
ى املسرح املكاني للحدث:  ر إ ما يقرب من خمسة وعشرين عنواًنا تش
ر، ومعتقل صرفند،  ن، والعراق، ومعتقل عوجا الحف فلسط
يء  ى دمشق،  وم ى سوريا، والدخول إ ومعتقل املزرعة، والهروب إ

،  جيش ن، وحرق املسجد ٔالاق ن، ومعركة جن ي جن ٕالانقاذ 
ريا العربية،  وإقليم جيبوتي، وفاجعة لبنان، وعملية كفر  وأريت

  قاسم، ومؤتمر كامب ديفد.
ّ املكاني يطلق الشاعر لذاكرته  ي إطار الحقبة التاريخية والح و
 ، ى املا ر (الفالش باك)، ويحيل إ ي املا ع العنان فيستد

والتعريف، وينّقب عن الجذور، ويتتبع املرجعّيات  للتوضيحيتوقف و 
ى الحكايات املروية عن املا فيصوغها  ويحّقق املصادر، ويعمد إ
ى  ى ٕالايجاز والاختصار، ويعمد إ ي قالب قص شع يقوم ع
ا شأن املؤرخ الذي يمحص الروايات  الروايات املختلفة فيوازن بي

ا، ويور  د النصوص ذات القيمة التاريخية ويوثقها، ويوازن بي
ي  ويصف العادات والتقاليد ونمط التعليم وأنواع العقاب السائد 
، وأشكال املقاومة ال كانت تمارس  املدارس، وممارسات ٕالانجل
ي كل ٔالاحوال  م، ولكنه  ، والطرائق املختلفة ملواجه ضد ٕالانجل

ى سبيل املثال  يظل محكوًما بحدود املرحلة التاريخية ، فلو تتّبعنا ع
ي املدارس الابتدائية)  الفصل الثاني من فصول مذكراته املعنون (

ى نحو شديد  ي البنية السردية ع لوجدنا كل هذه الظواهر متوفرة 
  الوضوح:
ي  البدايةففي  يتحدث عن ٔالاناشيد الوطنية ال كانت سائدة 

ي مواجهة النشي ي "يا إله مرحلة دراسته الابتدائية  د ٕالانجل
  احفظ ملكنا العظيم":

ى ٕالانسان"   محبة ٔالاوطان حتم ع
  "نحن جند هللا شبان البالد، نكره الذل ونأبى الاضطهاد"

ن اذكري دور املحن"   "يا فلسط
ى الخصم اللدود"   "شبوا ع

  بطل الريف محمد فخرنا عبد الكريم"
ي صلب اهتمامات ه مما والتأريخ للعائالت ؤالانساب تدخل 

ى  ى املن ري يقربه إ املباشر، فهو يؤرخ ألسرته ولوشائج القربى  الس
ا مع العشائر  ن، ولعالقا ي فلسط رها من ٔالاسر  واملصاهرة مع غ

ي  ناملرموقة املكانة  رة آل جرار  فلسط مثل عائلة عبد الهادي وعش
ا بصلة  ر من آل عبو إل رة الخؤرللةال يمت كث ى عش ، وإ

رة من الحجاز (نجران) وأن  أحمد ى أن أصل العش ر إ الجابر، ويش
ن (كفر عبوش)، ويروي ٔالاسباب ال أدت  ي فلسط مسقط رأسها 
ى أن الناس  ر إ ي ذات الوقت يش ن، ولكنه  ى جن ى هجرة العائلة إ إ
ه بذكر أصل العائلة  رسل ف ي الوقت الذي يس جميعا أقارب، إنه 

ا برو  ح املؤرخ املحقق ال يغفل عن الشأن وفصلها وعالقا
ي تلك املرحلة التاريخية.   الفلسطي 

ي فصول مذكرته دون أن  ى هذا النحو  ي نهجه ع ويستمر 
ى التخطيط املحكم؛ بل يستسلم لتداعيات الذاكرة، ولكن  يعمد إ
ي زم ال يخرج عن سياق تلك الحقبة الزمنية، ولهذا  ي إطار تاري

ًرا ما تبدأ ف قراته بكلمة (أذكر)، وال ينس أن يضمن كل فصل كث
ى نحو ما  ره، ع من هذه الفصول شيًئا من أشعاره، أو من أشعار غ
ن استشهد ببعض ٔالابيات لشاعر وط  ي الفصل ٔالاول ح فعل 

سوري لم يذكر اسمه، مطلعها: "أظلم الليل وغاب القمر          
  وتناءى عن عيوني السهر".

ي مذكراته، كما سبق أن أشرت، ويحتل املكان أه مية خاصة 
ي املواقع  وتحديدها  ي مختلف  اهتماًمافيو خاًصا. ومن املالحظ 

ي  فصول الكتاب اهتمامه باملسألة الثقافية وبتكوينه املعر
؛ فهو يفرد  وبأساتذته وباللغة العربية من منطلق وط قومي دي

ر من الصفحات للحديث عن مناهله العلمية وثقافته ـويتلّبث  الكث
ى بيان العديد من  ى، مستطرًدا إ ي الفصول ٔالاو عندها، وخصوًصا 
ي هذا امليدان، فهو  ا شخصيات من أقاربه  ت  السمات ال تم
رية" من مكانة ثقافية واجتماعية، وكذلك  يذكر ما لشقيقته "خ
"سنية" مديرة املدرسة، وأمينة سر الاتحاد النسائي، ومؤسسة 

ر من التفاصيل مستشف ي ذكر كث مك  ن، وي ي جن ى املجاهدين 
ى لون من ألوان التعلق الوجداني الذي  عن أسرته، كل هذا يدل ع

  تحفزه روح الشاعر وجيشانه العاطفي.
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ي وقت  ي الحديث عن بزوغ مواهبه الشعرية  كما ينشغل 
ن و  العالم مبكر، حديًثا تتخّلله املتالزمات التاريخية املتعلقة بفلسط

ي أقرب مواقعه  العربي مما يؤكد سمة أساسية من سمات السرد 
ا،  ي املنظم الذي ال  متوسالً من الذات وهواجسها وانشغاال بالتدا

ى درجة الانسياب التلقائي الحر، وإنما يظل محتفًظا بصلته  يصل إ
ي الدرجة  ي ذروة انتباهه  ي  الحميمة بالسياق املنطقي وبيقظة الو

ى ي:ٔالاو ى نحو ج   ، ولعل الفقرة التالية توضح هذه الظاهرة ع
ــى إثــر زلــزال نــابلس،  ــي دراســ الابتدائيــة ع ي الشــعر، فبــدأ  "أمــا قــو
ن، بـــــدأ  ـــــر بجنـــــ ـــــي ســـــاحة املدرســـــة قـــــرب الجـــــامع الكب وكنـــــت إذ ذاك 
ـــى ٔالارض العـــراء  ـــا هـــزة رميـــت نفســـ ع ـــي ٔالارض تل الزلـــزال بفرقعـــة 

ـي هــذه ــري، و ي ســعد زغلــول زعـيم مصــر الخالــد  مقتـدًيا بغ ــرة تـو الف
فـــــاغتنم الشـــــاعر حـــــافظ إبـــــراهيم مأســـــاة زلزالنـــــا فـــــأّبن زعيمـــــه ســـــعًدا 

ا:   بقصيدته املشهورة ال م
ن يبكي     وهللا زلزالنا أشد مصابا ي فلسط   قل ملن بات 
ن إال احتسابا ي   دوركم   وبلينا    بنفوس أب   )٥(قد  بليتم 

  
شـــأن خـــاص يتعلـــق ببـــاكورة قولـــه للشـــعر، ثـــم  فهـــو هنـــا يتحـــدث عـــن

ـــى املســـتوى الـــوط ويتبعهـــا بحـــديث عـــن نازلـــة  يـــذكر واقعـــة أليمـــة ع
قوميــــــة، ثــــــم يتبعهــــــا باستشــــــهاد مــــــن شــــــعر حــــــافظ إبــــــراهيم، ثــــــم مــــــن 
ــــــــرة الزمنيـــــــــة  ن هــــــــذه العناصـــــــــر جميًعــــــــا هــــــــو الف شــــــــعره، فالجــــــــامع بــــــــ

ـــ  ـــر أنـــه يم . غ ي الـــذه متتّبًعـــا الواحـــدة، وهـــذه مـــن ســـمات التـــدا
ــا ومفصــًحا عــن وجهــة نظــره  ــا، ومعّلًقــا عل ملصــادره املعرفيــة معّرًفــا 

ا.   ف
ت به فصول املذكرات إبانته عن منظومة  ولعل من أبرز ما تم
ر من القضايا املهمة  ي كث ا عن وجهة نظره  ر ف ّ فكرية متكاملة ع
ة ي مجاالت متعددة: تربوية، علمية، ولغوية، اجتماعية، ووطني

رها من القضايا؛ ولكن ذلك ال  قومية، وما يتعلق بشؤون املرأة وغ
ا النظرية  فلسفةيع أنه ذو  ا ٕالايديولوجية ومنطلقا لها قاعد

وبرامجها العملية، ولكن منظومته هذه سلسلة من ٓالاراء الناجمة 
ي مختلف  ا  عن تأمالت ذاتية تطوف بالواقع املعاش وتبدي رؤي

ففيما يتصل باللغة يظهر حماًسا وافًرا للغة  همومه ومشاغله،
ر ابتداًء  ًرا، فيش ا كث العربية بوصفها لغة القرآن الكريم ويتغ 
ي اللغة العربية، وكنت  ى تعّلقه باللغة العربية "ُكنت متقدًما  إ

ى أن ما كسبه من  )٦(أنتدب للمباريات الخطابية والشعرية" ر إ ويش
ازه بعروبته أواًل ومحيطه لغته الحبيبة كما يقول  ى اع يرجع إ

ي تعّشقه للغة العربية   ى أن  مما زاد  ر إ العربي الخالص ثانًيا، ويش
قراءة والده للقرآن الكريم كل صباح، ويقول: إنه ما إن بلغ املرحلة 
ًبا، وإن ما كان يسمعه ممن  الثانوية ح كان شغفه بالعربية مل

رة كانوا يسامرون أباه من أصد ى قراءة الس قائه الذين عكفوا ع
ي بن أبي طالب (الحلبية وغزوات الرسول الكريم ( ) )، وع

ا.   كان وراء حبه للعربية وآدا

ي إبان حديثه عن اللغة العربية يبدي وجهة نظره حول  و
ي أهمية املرحلة  قضية تربوية ذات صلة باللغة  مهمة تتمثل 

ي  الابتدائية، فه املرحلة ٔالاساس ويخ أن يقّصر املعلمون 
ي  ا، فلغة القوم يجب أن تسبق كل لغة  تغذية أبناء اللغة بح
ي أن  ره، وأنه ينب ى حد تعب املدارس فال تخلق لها ضّرة تزاحمها ع
ى  ال نتعلم أي لغة جديدة إال بعد أن تتمكن لغتنا من الاستحواذ ع

ى هو ترياق لغتنا إن أرد ذلكقلوبنا فنعشقها، وأن  نا بقاءنا ع
ا متسلاًل  ى لغة أبنا ى خطورة أثر ٔالام ع ر إ ن، ويش رم ٔالارض مح
ي الزواج  ى معالجة قضية اجتماعية من ٔالاهمية بمكان، وتتمثل  إ
ن َنْجالَوْيِن: طعنة القضاء  ي ذلك طعنت من ٔالاجنبيات، فإنه يرى 
ن الغيظ، وطعنة  ن عوانس يأكل قلو ى بنات العرب بإبقا ع

  )٧(فقدان روح العربية.
ويبدو حماسه الشديد لّلغة من خالل حديثه الدائم عن 
ى جمعية الخطابة بقصد تعلم ٕالاجادة  تجربته الشعرية وانتمائه إ

ى  القول، ولم يكن موضوع الّلغة  فنون ي ٕالالقاء والتدرب ع
ي مذكراته؛ بل كان موضوع قدسية  فحسب هو ما شغل العبو 

ى الدين وحرمة رس ي مذكراته؛ إذ أشار إ له من أبرز ما تناوله 
ى  ا إ املحاضرة ال ألقاها جورج أبو شهال أحد معلميه وتطرق ف
ن ما أثار حفيظته  (حديث ٕالافك) معّرضا بالسيدة عائشة أم املؤمن
ى رفض ضابط املدرسة السماح  ى معلمه، كما احتج ع فاحتّج ع

ى مف  )،للطالب باالحتفال بمولد الرسول ( حيث رفع ٔالامر إ
ى رئيس الجامعة فتم إلغاء  لبنان الذي قدم احتجاًجا قاسًيا إ

  )٨(الرفض وسمح باالحتفال.
ي موضع آخر من مذكراته كيف هذب القرآن الكريم  ويذكر 
ن من أمتنا املجيدة،  ن لذكرى الفاتح أجدادنا "وكم جرف الحن

ي تلك ٔالاجواء املديدة"، وقاد هذا الاهتمام  )٩(وكم سرح فكري 
ى الاهتمام بالتاريخ، ومقارعة املستعمر الذي يروي  بالدين إ
ى  ًرا إ ر الكتابة الصحفية مش ى ذلك ع ى إ مغامراته معه، وقد س

ن، نشرها له " أنه نشر مقالة ضد "بومن ي فلسط مدير املعارف 
  )١٠(إبراهيم الشنطي فإي حدى جرائده كما يقول.

ر إ ًرا ما يش ) بـ "حسب ابن آدم ى أحاديث الرسول (وكث
ي  ى أنه أدرك سر الصفاء والنقاء  ر إ لقيمات يقمن صلبه"، ويش
ي القلب ال بالبصر،  وأن سر  م هللا جل وعال  ن وهو رؤي املتصوف
ي والخلقي هو جوعهم اختياًرا وصومهم عن اللذات  سموهم الرو

ى أمم ٔالارض، ال  شك أن سمو فيقول: "من هنا ُفرض الصوم ع
ذا  الّذكر والعمل والنجاح هو بسمو الروح والقلب والخلق، و
ي نجح املصلحون ؤالانبياء وقادة الجيش ورؤساء  السمو الرو

ي أعمالهم".   )١١(الدول 
ى عن تعليمه  ي فصول املذكرات الخمس ٔالاو وقد تحدث 
ى العلم مع الجهاد ضد  ي إ ر جهاده الذي تالزم فيه الس وبواك

رته الجهادية مرتبطة بثورة الع ، ١٩٣٦دو، وقد كانت باكورة مس
ى حد  ود ع ي مقارعة ٕالانجل وال حيث شارك مشاركة فاعلة 
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ى جنب مع عبد  ي الثورة جنًبا إ ي  سواء بالخطب وٕالاسهام العم
ي  ، ويذكر مجموعة من الشخصيات ال شاركت  القادر الحسي

ني، ورشدي الشّوا، وعاصم الحركة الوطنية، مثل موس الصورا
كمال  وأسعدبسيسو، ومحمود عالء الدين، وأحمد حلم باشا، 

ر امللك فيصل ٔالاول،  السعدي، وعوني بك عبد الهادي سكرت
ر، واملحامي جمال  ، وعزت دروزة، وأكرم زعي وفخري النشاشي
ي الدجاني،  ر، وقدري طوقان، وحسن صد حميد، وأكرم زعي

، وصب ض، وعبد املطلب وراشد الجيوس ي الخضرا، وعجاج نو
ي، وسعيد بك العاص،  فضة، ونبيه بك العظمة، وشكري القوت
، ونجيب مصطفى ٔالاحمد، وأنور  ي، وراجح العبو وفوزي القاوق
ري، وعبد الرحيم الحاج محمد،  ري، والشيخ أسعد الشق الشق
ي،  وسعيد الحاج ثابت، ومحمد مهدي كبة، وجميل بك املدف

ى جانب الشخصيات وامل لك سعود، وٕالامام يح حميد الدين. وإ
ا عميلة مثل: نوري السعيد  الوطنية يذكر الشخصيات ال يرى أ
ى  ًرا لزعماء العرب آنذاك الذين عملوا ع الذي جاء يتوسط سف
ا أن  ي اللحظات الحرجة ال كادت الثورة ف وقف ٕالاضراب العام 

  تنتصر.
ê−…^jÖ]ÐémçjÖ] 

ى جانب ذلك ُيع بالتوثيق، فيثبت رسالة ٕالامام يح حميد وإ
ى امللك سعود وٕالامام  ا إ الدين إليه، كما يذكر ٔالابيات ال بع

، ي،  )١٢(اليم ي تاري فثمة جوانب ثالثة ترتبط بالتوثيق: معر
ا  جت ف وتعليم وعظي، ووجداني ذاتي، فمن الجوانب ال ام

ا: موس هذه ٔالابعاد الثالثة  حديثه عن اللجنة القومية ورجاال
الصوراني، ورشدي الشوا، وعاصم بسيسو، وعن املهرجان الشع 
ي غزة  وافتتاحه الحفل  رة  ي قرية املسيمة الكب الذي أقيم 
ى نبذ العائلية  ود، ودعا فيه إ بخطاب شرح فيه  نوايا ٕالانجل وال

ى سيارة  محمود عالء الدين والخصومة والاتحاد، وعن نقله إ
. ى قرية (إذنبة) "خوًفا عليه من بطش ٕالانجل ) ١٣(والفرار به إ

ى  ا من معتقل املزرعة ورحيله إ ويتحدث عن املعتقالت ال مر
لبنان خوًفا من الاعتقال، وبدا وكأنه يقدم لونا من ألوان ٔالادب 
ي ي، ومع ذلك ظل الهاجس التأري  الذي ُعرف بأدب السجون واملنا
ي معرض حديثه عن  يطارده، فهو يتحدث عن اغتيال امللك غازي 
ي العراق. وفيما يتعلق بنشاطه الجهادي خارج  ي التعليم  تجربته 
ي حركة مايس رغم قوله: "ال أريد أن  راكه  ن، ومن ذلك اش فلسط
ألبس ثوب املؤرخ، فكتابي ليس للتاريخ، وإنما للتلميح  والتمليح، 

الحركات ملساسها بقضيتنا الوطنية وإلسهامي أريد أن أذكر هذه 
ا". ن ف   )١٤(وإخواني أشبال فلسط

فضاًل عن ذلك؛ يبدو العبو نسابة يتحدث عن العشائر 
ن والعراق: آل ربيعة، وآل العزي، وبنو قيس  ي فلسط العربية 

رة السعدي، وبنو الصايغوزبيد، وآل السبعاوي، وآل  ، وعش
ى أن جل الحارث، وبنو مالك، وآل  ، وقد أشار إ الشبل، وآل التميم

ن عراقية ونجدية، وحجازية، ويمانية. لقد تحدث عن  عشائر فلسط

ا ظاهرة الشعور  ا أسرته، وم ت  بعض الظواهر الروحية ال تم
عن بعد (التلباثية)، حيث روى بعض الحوادث املتعلقة به وبوالدته 

م. ويسرد ووالده ال تثبت أن هذا الشعور كان مو  جوًدا لد
ي الكيالني،  ويسرد وقائعها وإسهاماته  تفاصيل ثورة رشيد عا
ا من وجهة نظره الخاصة، وسرديته حافلة  ن ف ومجاهدي فلسط
ر املعروفة من سواد الناس. إن  باألسماء التاريخية ؤالاخرى غ
، وبالء  ي ذكر تفاصيل املعارك، وغارات ٕالانجل رسل  الشاعر يس

ن، وسقوط بغداد، والهزيمة ال حاقت املقاتل ن، وخيانة الخائن
ى الهرب نحو سوريا، حيث الوفاء والنخوة،  بالثوار الذين اضطروا إ
ورفض التسليم من قبل شيخ شمر (وطبان الفيصل) الذي أوصلهم 
ى بر ٔالامان، فكان َجْدعاَء برهان له حاًرا مخلًصا، وهو ما قام به  إ

  شيوخ القبائل.
ي مذكراته عند سنة يقف ال ى إبرام  ١٩٧٨شاعر  ا إ ًيا  من

ن كانت وفاته (رحمه هللا) سنة  ديفيدمعاهدة كامب   ١٩٩٥ي ح
ر  أي قبل وفاته بسبعة عشر عاًما، وهذا مؤشر له دالالته، فهل اعت
اية املطاف ونفض يديه تماًما من املسألة، فبدا محبًطا  ذلك 

اية ال  ى هللا أن يوحد يائًسا. إن هذه ال ختمها بالدعاء ضارًعا إ
الشمل ويلهم الحكام العرب الوحدة قبل ضياع "دنيانا وآخرتنا" 

ى مشارف اليأس من املستقبل. ى وصوله إ ره يدل ع ى حد تعب   ع
ى  إن هذه املذكرات تبدو أشبه باملدّونة التاريخية، وشهادة ع

ن واملنطقة  رة من الزمن  العربيةمرحلة مهمة من تاريخ فلسط ي ف
ى بقاع مجهولة  ا مجرى التاريخ إ من أخطر الحقب ال تحول ف
ي  ي أن يتحدث عن إسهامه  من فضاء املستقبل، وكان من الطبي
ي وجه التيار  ي ملغالبة الظروف القاهرة، والوقوف  الحراك النضا
العاتي الذي هاجم بالده وغمرها بأمواج من الطوفان الاستيطاني 

  م يعرف له التاريخ مثياًل.الذي ل
ي إطار الوقائع  لم يتحدث العبو عن خصوصيات حياته إال 
ي بداية مذكراته  ي صنعها، وإن بدا اهتمامه  التاريخية ال شارك 
واضًحا بطفولته ونشأته ومجتمعه املحلية؛ ولكنه لم يتحدث عن 
ى سبيل املثال، ولم يخض غمار  تجاربه الذاتية الوجدانية ع

حديثه عن ثقافته وشعره  كانلتفاصيل اليومية الخاصة به، لقد ا
ي حدود التجربة الوطنية العامة، فعالج الوضع  ونتاجه ٔالادبي 
ي أضيق حدودها دون أن يفصل  ي تلك الحقبة  ي والتعليم  الثقا

ي ما يخصه.   القول 
رة يتعاطف معها تعاطًفا حميًما  وحينما يؤرخ ألسرته الصغ

ى الرؤ  از بأفراد هذه ٔالاسرة فتط ية الذاتية الغنائية، ويتبدى الاع
ي تعليم وتعليم أشقائي   جميًعا بًرا ووفاًء "لقد قاس والدي 
، وهما أصغر م سًنا، وشقيق  رنا، وجمال وحس رشدي وهو أك
ن،  ي جن ي أمينة سر الاتحاد النسائي  رية (أم قاسم)، وسنية و خ

ي  مستشفىاك، ومؤسسة ومديرة مدرسة البنات هن املجاهدين 
ن  ي فلسط ود  ي حربنا مع ال ن  ي ١٩٤٨جن ي تعمل ٓالان  ... و

العراق  وقرينة العقيد املتقاعد ثابت مشتاق، قائد املدرعات 
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ن سنة  ي معركة جن رية ١٩٤٨العراقية  رى خ ، أما  شقيق الك
ن، وزوجة الوجيه رؤوف قاسم ع ي جن بد فه قابلة قانونية 

  )١٥(الهادي  ... إلخ".
ي دواوينه الشعر؛ فليس ثمة ما  وهذا ينسجم تماًما مع ما جاء 
ى جوانب حياته إال بضع قصائد تتعلق باحتفائه بأبنائه،  ر إ يش
" يستقبل مولوده البكر متخياًل:  ففي قصيدته "سماك العبو
ى أن يكون  ى جبينه صورة الجندي وقد شرب النجيعا، ويبعوه إ "ع

  )١٦(للعرب درًعا وحصًنا منيًعا".
ي شعره بأنه قد طرق باب الغزل كما  ي  وإذا كان هناك ما يو
ى العراق"، فإنه سرعان ما  يبدو من عنوان إحدى قصائده "لي
ي الحقبة املعاصرة لحياة  ى رمز للعراق  يتبدد الوهم فإذا بلي

ي قصائد الرثاء واملديح املع ي ذلك الوقت، وح  نونة الشاعر 
بأسماء بعض امللوك، مثل تأبينه للملك فيصل (امللك فيصل ٔالاول) 

ل قصيدته: ي مس   إذ يقول 
ى الدوح با ورقاء وانتح ي ع   نو

ى فيصل ٕالاسالم والعرب   )١٧(وابكي ع
  

ــى ضــريح (امللــك غــازي  ــ قالهــا عنــدما وقــف ع ــي قصــيدته ال وكــذلك 
  ٔالاول) إذ يقول:

  الكعبة    الغراء    تندب
  )١٨(غازًيا    واملسجد ٔالاق بحزن سرمدي

ي حوارية أعدها لهذه املناسبة:   و(تتويج امللك فيصل)، حيث يقول 
  قد الح الفجر ألمتنا
  والعز بفيصلنا الثاني

  
ي رثاء (امللكة عالية) تبدو اللمحات ٕالانسانية الرقيقة جنًبا  و

ى جنب مع الحزن النبيل واستدعاء الحاضر البائس، فأغل ي إ ب ما 
اض لألمة  العربية،  )١٩(القصيدة  شعر وط وتحف للهمم، واست

ى شمائل وطنية عروبية  فهو ال ينظم مدًحا تقليدًيا وإنما يث ع
ي أن يحذو الشباب العرب حذو هؤالء الزعماء وأن  مستشرًفا ٔالامل 
م النصح وٕالارشاد  ى مقاتلة أعداءها، ويسدي إل م إ يحفزوا أم

ي تكريس القيم الوطنية والعربية  فينفق جل هذه القصائد 
ي حياته مقاتاًل بشعره  وٕالاسالمية، منسجًما مع نهجه الذي اختاره 

 ومنافًحا بقلمه عن حياضها.
ى أنه مدح  ي مقدمة ديوانه "النيازك" إ ات فقد أشار   للش

ً
ودرأ

ن، "لقد  م من أجل فلسط بعض الزعماء العرب استثارة لنخو
بعض ملوك العرب وأنا طالب وبعد التخّرج ألستدر عاطفة  مدحت

ا، وامللوك  ن وأخوا م عس أن ينقذوا فلسط ر والَحمّية ف الخ
آنذاك كانوا عرًبا يمثلون الرأس العربي صالًحا كان أم طالًحا، ولم 
م مدًحا خالًصا، بقصد املديح وإنما كان مدح  تكن أشعاري ف

ى نهجهم، وال يكونوا توجيه يذكرهم بأجدادهم ال روا ع ن ليس فاتح

رهم،  م، أو من غ ي بصالت أحد م ن، ولم أكن ألدنس رو تابع
م".   )٢٠(فإن من أهل غنيت نفوسهم وبيو

ى هذا النحو منسجًما مع ما دّونه  ي دواوينه ٔالاخرى ع ويم 
ي النضال  ًرا عن وفائه للشخصيات ال أسهمت  ي مذكراته مع

ي ديوانه (نيازك) ثالثة قصائد من أجل فل ن، فقد عنون  سط
ن: عبد الرحيم والشيخ عارف الحمدان؛  ن وطنيت باسَم شخصيت
أما ٔالاول فهو عبد الرحيم الحاج محمود من قرية ذنابة من قضاء 

ن. لثاني الشيخ عارف وا )٢١(طولكرم، وهو من قادة املجاهدين الالمع
ى أن لقي وجه ربه  الحمدان املجاهد الذي أسره ٕالانجل وعذبوه إ

) ) ٢٢(شهيًدا. ى م ي ديوانه (إ ى سنة الوفاء هذه   وقد سار ع
فكانت قصيدته ال تحمل عنوان (عبد الرحيم محمود) وفاء  
ي الدراسة والجهاد، كما يتبدى  للشاعر الوط الذي كان زمياًل له 

  ي قوله:
  فاهنأ بطهرك سوف أرحل طاهًرا

ي غرف الجنان سالًما   ألقاك 
  فنعيد عهدين انق أثراهما

 عهدي الدراسة والجهاد غراًما 
ره من  ي مذكراته له ولغ ى مساحة واسعة  وتنتشر ٔالاشعار ع

ى مدى ١٨٠الشعراء، فقد أحصيت له ( ) بيًتا من تأليفه، ذكرها ع
ي مجمل عدد ا١٢٣( ا هذه ) صفحة  لصفحات ال استغرق

ره من الشعراء  ن بيًتا لغ املذكرات، كما أحصيت ثالثة وثالث
ي مذكراته، ويمكن رصد ٔالاشعار  ا  ن استشهد  القدامى واملحدث

ى النحو ٓالاتي: ا هذه املذكرات ع   ال تضمن
  

  األشعار (مطلعها)
  الصفحة  موضوعها  وعدد أبياتها

ســـــبحان وجهـــــك يـــــا مـــــن نـــــوره 
  )٢عت    (سط

  ٦١٣   الشكوى هلل

ـــــى  يـــــا حيمنـــــا ســـــال مـــــن ظهـــــر إ
  )٥رحم(

خلـــــــــــــــــق ٕالانســـــــــــــــــان  
  ووضاعة منشئه

٦١٤  

ي (  ّي تعا جمـــــــــــال  الطبيعـــــــــــة  ) ٢أحمامة الوادي إ
ا   وكائنا

٦٢٥  

ـــــــــي الليـــــــــل مـــــــــن  ســـــــــهرت وكـــــــــم 
  )٦عاشق صدى  (

ـــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــن   التعب
ــــــــــــــــــــــــرا  الــــــــــــــــــــــــذات تعب

  رومانسيا شجيا

٦٢٦  

ا  برق ليل ( از بمـا قـام بـه الا   )١فوق خيل كأ ـ ع
ي ٔالاندلس   العرب 

٦٣٠  

بانـــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــفد وبانـــــــــــــــــت 
ا (   )١ضواح

ـــــــــــــــــــ بجمـــــــــــــــــــال  التغ
  صفد

٦٣٤  
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  األشعار (مطلعها)
  الصفحة  موضوعها  وعدد أبياتها

  صفد
  )٢بمع القيد بت أحبه (

ــــــــــى أهــــــــــل  الثنــــــــــاء ع
صـــــــــــــــــــــــــــــفد وذكــــــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــا فيظــــــــــــــــــــــــا  معان

 )٢الاحتالل(

٦٣٤  

ء مـــــــــــن الـــــــــــدنيا  ـــــــــــ مـــــــــــا عـــــــــــاد 
  )١يواسينا (

الــتعطش للثــأر مــن 
  العدو 

٦٣٦  

ـــــــــي   )١زمان(فريدة غنما  فلتة ٔالا  الفخـــــــــر بفـــــــــوزه 
منافســــــــــــــة زميلتــــــــــــــه 

  فريدة غنما

٦٣٧  

ا الطائر املردد لح ( مودعــــــــــا مدرســــــــــته    )٢أ
ــــى جمــــال  ومثنيــــا ع

روت   ب

٦٣٧  

ـــــــا الجمــــــــع الــــــــذي ال يجــــــــارى  أ
)١  (  

حفــل تعــارف أقــيم 
ــــي  للطــــالب الجــــدد 

  الجامعة

٦٣٨  

لــــــــــــــــك يــــــــــــــــا شــــــــــــــــام بكــــــــــــــــل أرض 
  )٥جحفل(

ــــــــــــــــــــــــــــــــى  الحــــــــــــــــــــــــــــــــث ع
الوحــــــــــــدة العربيــــــــــــة  

 معةي الجا

  ٦٣٨ص

ر الهزار بربك  خذني ( ن مــــــن   )٥أط تحويــــــل بيتــــــ
الشـــــــــــــــــــعر العـــــــــــــــــــامي 
ألديــــــــــــــــب الحســــــــــــــــ 
مــــــــــــــــــــــــــــن العاميــــــــــــــــــــــــــــة 

ى  للفص

٦٣٤  

ــي الشــمس ؤالاقمــار والــنجم 
  )٢والسه (

  ٦٣٩  ي الفكر واملعرفة 

  ٦٤٠  الغزل  )٢بفؤادي الفتاة تلعب تنسا(

تحيــــــــــــــة لصــــــــــــــرفند    )١صرفند معتقل ٔالاسود (
ـــــــــــــــــ اســـــــــــــــــتقبلهم  ال

ــــــــا وفــــــــ ود املــــــــدن ف
م  لتحي

٦٥٤  

ــــــــــــــرك ال يحــــــــــــــل  يــــــــــــــا شــــــــــــــعب غ
  )٦قضية  (

مــن رســالة للشــاعر 
ــي  ي ين ــى القــاوق إ

 خذالن العرب

٦٥٧ 
/٦٥٨  

بغــداد مــا حنــت إليــك الــنفس 
  )٣مثل اليوم وجدا(

ــــــــــــى  ــــــــــــي الشــــــــــــوق إ
 بغداد

٦٦٥  

ملــــــــــــــــــــــــــك الحجــــــــــــــــــــــــــاز وعاهــــــــــــــــــــــــــل 
  )٦اليمن(

حــث ملكـــي الحجـــاز 
ــــــــــــــــــــــــــــى  والــــــــــــــــــــــــــــيمن ع

 الاتحاد

٦٦٧  

ــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــــن   )٩أكلنا ( الخ والتمرة ذا التعب
الحرمـــــــان وتمجيـــــــد 
الجــوع مــع الشــرف 
ـــــــــــــــــــى وتفضـــــــــــــــــــيله ع

٦٧٦  

  األشعار (مطلعها)
  الصفحة  موضوعها  وعدد أبياتها

  الرخاء مع الظلم 

إلـــــــــــيكم شـــــــــــباب الشـــــــــــام  قـــــــــــد 
  )٤جئت ناجيا (

إثــــارة نخــــوة شــــباب 
الشـــــــــــام واســــــــــــتنفار 

  عزمهم

٦٨٧  

الشــــكوى مــــن ظلــــم   )٢شر ما يجمع الرواة عليه (
العـــــــــــــــدو وحرمانــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــي  مـــــــــــــــن العمـــــــــــــــل 

  بالده

٦٨٩  

ـــي غرفــــة ا ـــي  ـــر إذا مــــا إن  لفق
ن  جاءها اللص حـاز خـف حنـ

)١( 

ـــي  ــي حيفــا  ســكنه 
رة    غرفة  صغ

٦٩١  

هجـــــــــــــــــــــــــــــاء دوائـــــــــــــــــــــــــــــر   )٦أدائرة التحري ما دهاك(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  التحــــــــــــــــــــــــ

  الاستعمارية

٦٩٢  

ـــــــــــــــ ليســـــــــــــــكن  عجبـــــــــــــــا ملـــــــــــــــن يب
ره(   )٢غ

الظلــــــــــــــــــم  وجـــــــــــــــــــور  
  حكومة الانتداب

٦٩٢  

وهللا لـــــــــو بـــــــــددوا نفســـــــــ ومـــــــــا  
  )١ملكت (

ديــــــــــــــد   مواجهــــــــــــــة 
ن  ريطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ال

تحـــــــــــــدي الشـــــــــــــاعر و 
  لهم

٦٩٢  

يــــــــــــــــل   لــــــــــــــــو جــــــــــــــــاءت الــــــــــــــــدنيا 
  )٣نضارها(

الاعتـــــــــــداد بشــــــــــــرف 
  النفس واملروءة

٦٩٢  

الاعتـــــــداد بـــــــالنفس   )١٧جلوت الهم بالكتب(
ـــــــــــــا  والفخـــــــــــــر بمناق
وشـــــــــــــــــــــرح موقفـــــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــــــــــي  وفلســــــــــــــــــــــــــفته 

  الحياة

٦٩٤  

عــــــــــــدم الاســــــــــــتجابة   )٣دع عنك لوم امللوك(
اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخات 

ن   املستغيث

٦٩٧  

ي قريرا( الشـكوى مــن ظلــم    )١ال أراني أنام لي
  ٔالاعداء 

٦٩٩  

ــــر  ــــى ال ن مــــن حيفــــا إ فلســــط
  )١موط (

  ٦٩٩  حب الوطن

ي كرب شديد بمناســـــــبة زيـــــــرة ا؟    زرتنا والناس 
ـــــــــــر عبـــــــــــد ٕالالـــــــــــه  ألم
ن وقـــــــــــــــــــــــــــت  لجنـــــــــــــــــــــــــــ

  املحنة

٧١٣  

تمجيــــــــــــــــــد القتــــــــــــــــــال   ذل البيان وساء فيه املنطق
  بديال للشعر

٧١٩  

ـــــــــي أرانـــــــــي غـــــــــدوت ســـــــــيًفا مـــــــــا 
  )  ١مغمًدا(

تمر أدبــــــــــــاء ــــــــــــي مــــــــــــؤ 
ن بالقاهرة   فلسط

٧١٩  

لبســــنا لبــــوس الحــــرب ال ســــلم 
  )٢بعده(

  ٧٢٧  الاستعداد للقتال
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  األشعار (مطلعها)
  الصفحة  موضوعها  وعدد أبياتها

ي الخلود( حفـز الهمــم للقتــال   )٣من كان يطمع 
بعــــــــــــــــــــــــــــــــد توقيــــــــــــــــــــــــــــــــع 
معاهــــــــــــــــــدة كامــــــــــــــــــب 

 ديفد

٧٢٩ 
 
  

                
رته الذاتية من خالل  ي س وقد بدا واضًحا موقف الشاعر 

ي مذكراته، فقد تمحورت أغلب هذه  شعره الذي استشهد به 
  ٔالاشعار حول:

  ،موقـــــف الشـــــاعر العـــــام، فثمـــــة إيمـــــان واثـــــق بـــــاهلل عـــــز وجـــــل
ـــى الـــدين ٕالاســـالمي وثقـــة بتعاليمـــه، فهـــو  از باالنتمـــاء إ ـــ واع

ر عن موقف فكري راسخ.  بذلك يع
  ،ًرا از بالعروبــــــــــــة وبالوحــــــــــــدة العربيــــــــــــة تاريًخــــــــــــا، ومصــــــــــــ ــــــــــــ الاع

ــا واعتبــار  ــى التمســك  أقطارهــا وطًنــا  ومســتقباًل، ودعــوة إ
 لكل عربي، فهو ذو موقف عروبي واضح.

  ،ــــــــــا ا، وقراهــــــــــا، ورجاال ن، وبمــــــــــد ــــــــــ بوطنــــــــــه فلســــــــــط التغ
ـــــى الثـــــأر مـــــن  ـــــا، وبجمالهـــــا،  والـــــدعوة إ ـــــا، وعائال وزعاما

. ود وٕالانجل ا ال  أعدا
  ،ـــــــــــــا وبشـــــــــــــرف مواقفهـــــــــــــا الاعتـــــــــــــداد بالـــــــــــــذات والفخـــــــــــــر بمناق

هـــــــاد واملجاهـــــــدين، وتمســـــــكها بقـــــــيم النخـــــــوة، وتمجيـــــــد الج
ا وشعرها. ا وبالغ ي الحروب، وببيا ا   واستذكار بال

  ـــى نـــدرة ـــي الطبيعـــة واملـــرأة ع الاحتفـــاء بالجمـــال حيثمـــا كـــان 
ن  ـي بيتـ ء مـن هـذا القبيـل إال  ى  ر ع ا، فلم نع تغزله 
ما جمال ورشاقة العبـة التـنس، وذلـك  وحيدين وصف ف

ـى  ــ تحـت ضـغط زميلـه الـذي اسـتحثه إ قـول الغـزل والتغ
 بحركة الالعبة وجمالها.

  م ٕالاعجــــــــاب بالبطولــــــــة ؤالابطــــــــال وتمجيــــــــدهم وذكــــــــر منــــــــاق
م، ولـم يـؤثر عنـه مـديح للساسـة والزعمـاء، بـل  والثناء علـ

م من خالل الرثاء والوفاء لهم. ى بطول   جاء ثناؤه ع
  

ن فيعزز ما  أما استشهاده بشعر ٓالاخرين من القدماء واملحدث
ا، ذهبت إل ا وتغ بشرف ٕالايمان  يه من تعداد للقيم ال آمن 

ر،  ، وعادل أرسالن، وللمرقش ٔالاك فقد استشهد بأشعار املتن
ي،  والشاعر الصحابي الجليل خبيب بن عدي، وأبي تمام، والعر
ي، وعالء الدين بن كيا  ن الدارمي، وشو وإبراهيم اللقاني، ومسك

ي،  وغانم املخزومي، وعمرو بن معدي (وهو أحد الوالة)، واملوص
كرب، وبعض الشعراء املغمورين، ولم يذكر أسماء الشعراء الذين 
ى أنه إنما كان يحتفي  استشهد بأشعارهم، إال ملاما ؟ ما يدل ع
، وأنه أراد أن يثبت مفاهيم وقيم مما يكشف عن ثقافة  باملع

  غزيرة وعلم واسع.
  

ل، ويمكن رصد بعضها أما قائمة الزعماء الذين ذكرهم فتطو 
ي: ى النحو التا   ع

  عالقته بها  مكانتها  الشخصية
  غاندي

  رو 
  مصطفى كمال

  املتن
  خالد بن الوليد
  عياض بن غنم
  صالح الدين

  

شخصــــــيات تاريخيــــــة 
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــا ال لهـــــــــــــــا مكان
ن  تتفــــــــــــــــاوت مــــــــــــــــا بــــــــــــــــ
صحابي جليـل وقائـد 
بطــــــل وزعــــــيم قــــــومي 

  وقاض عادل 

ٕالاعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  
واعتبارهـــــــــــــــا مـــــــــــــــثال 
ى عليـــــــــــــــــــــــا تحتـــــــــــــــــــــــذ

ـــــــا مـــــــن  تعـــــــرف عل
خالل قراءاتـه ص 

٦١١  
  
  
  
  

الرســـــــــــــــــــول الكــــــــــــــــــــريم 
)(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء   سيدنا ونبينا الاقتـــــــــــــــ
داء   والاس

الحــــــــــــــــــاج مصــــــــــــــــــطفى 
  العبو 

الحـــاج قاســـم أحمـــد 
  العبو 

  رضا العبو 
حســـــــــــــــــــــــــــــن قاســـــــــــــــــــــــــــــم 
ــــ  مشــــخص  العبو
  بنت الحاج يوسف 

  أحمد الجابر 
ـــــــــــــ   حســـــــــــــ العبو

جــــــــــــــــــــــــــــالل ورابعــــــــــــــــــــــــــــة 
وميســـــــــــــــــــــــون وريــــــــــــــــــــــــم 

  العبو 

ب الشـــــاعر مـــــن أقـــــار  
أشـــــــــــــــــــــــــقاء وأعمـــــــــــــــــــــــــام 

  وأصهار

الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  
وٕالاعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

  والتوثيق

حـــــــــافظ باشـــــــــا عبـــــــــد 
  الهادي 

وجيـــــــــــه مـــــــــــن وجهــــــــــــاء 
  عائلة عبد الهادي

عالقتـــــــــــــه بعائلـــــــــــــة  
ــــــــــــ وبجــــــــــــد  العبو

  الشاعر
رة آل جـــرار وآل  عشــ

  جابر 
مــــــــن كــــــــرام العشــــــــائر 

ن   ي فلسط
رته م بعش   عالق

أحـــــد قـــــادة الجـــــيش    إبراهيم باشا
  املصري 

تــــــــــــه بعشــــــــــــائر عالق
ن   فلسط

مــــــــــــن كــــــــــــرام عشــــــــــــائر   بنو جيوس 
ن   فلسط

ــــي معــــرض ســــرده 
لقصــــــــــــــــــــة تتعلــــــــــــــــــــق 

  بعائلته
  عائلة الحلبية 

  عائلة بركات 
مــــــــــــن عــــــــــــائالت بيــــــــــــت 

  ريما املعروفة
مـــن عـــائالت القـــدس 

  املعروفة 

ــي معــرض حديثــه 
  عن العائلة 
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 عالقته بها مكانتها  الشخصية
ي  شـــــــــــــــــــــكري القـــــــــــــــــــــوت
وفـــــــــــــــــــــــــائز الخـــــــــــــــــــــــــوري 

  وفخري البارودي 

ن  ا بديوان ممن نزلو   من السوري
ــــــــــــ حيــــــــــــث  العبو
يفخـــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــاعر 

  بذلك
قائـــــــــــــــــــــــــــد عســـــــــــــــــــــــــــكري   امليجر كلوب 

  بريطاني 
ـــــــــي معـــــــــرض ذكـــــــــر 
بعـــــــض مــــــــن كــــــــانوا 

لفون له   ي
ٕالامامـــــــــــــــــان كاشـــــــــــــــــف 
 الغطاء والطباطبائي 

ممـــــــــــــــــــــــــــــــن نزلـــــــــــــــــــــــــــــــوا   من علماء الشيعة 
  بالديوان املذكور 

الشــيخ محمــد أديــب 
  الخالدي 

شــــــــــــــــــــــــــــــاعر وأديــــــــــــــــــــــــــــــب 
  فلسطي

صــــــــــــــــــــــــهر شــــــــــــــــــــــــقيق 
  الشاعر

مــــــــــــــــــــــــــــــدير مدرســــــــــــــــــــــــــــــة   شهابييح ال
  الشاعر 

ربويــة   املمارســة ال
ـــــــــــــــــــــــى  القائمـــــــــــــــــــــــة ع

  الضرب 
ــــــــي مــــــــدارس   شريف صبوح  مفــــــــتش 

  املعارف 
ـــــي  نظـــــام التعلـــــيم 

  زمن العبو
كمــــــــــــــــــــال الخطيـــــــــــــــــــــب 
صــــــــــــــــالح البشــــــــــــــــتاوي 
وسـميح عبـد الهـادي 
الشــــــــــــــــــــــــــــيخ فــــــــــــــــــــــــــــارس 

  العورتاني

ذكريـــــــــات الشـــــــــاعر   معلمون 
  الدراسية

    
رة من ال ى قدم الشاعر مجموعة كب ي مذكراته ع شخصيات 

ي النموذج السابق، وكان الغرض من هذا الذكر  النحو الذي أوردته 
ا رموًزا  ن كو ى، كانت تتفاوت ب ي الدرجة ٔالاو ي توثيقي  تاري
ن والعالم العربي خصوًصا  ي فلسط تاريخية من أبطال النضال 
ي تلك  العراق، وشخصيات تاريخية من الشخصيات السياسية 

ن الحق ا أفراًدا عادي ن كو بة من الساسة وامللوك والزعماء،  وب
ي مجملها  ي  من أقارب الشاعر وأصدقائه ومن ٔالادباء والوجهاء، و

ي.   شخصيات ذات وجود تاري
íè†ŠÖ]íéßfÖ] 

  النماذج ؤالانماط:
ا نماذج أو  ى أ وإذا كانت الشخصيات الروائية تصنف ع

ى جوهر الصفات حيث يتشكل النموذج بوص - أنماط  فه منطوًيا ع
ى  رها، باإلضافة إ ا شريحة اجتماعية ما عن غ ال تتم 
خصوصية الدور الذي تنفرد به داخل العمل السردي، ويتطور 

ي حركة متنامية  ي مسرح الفعل  –النموذج  فإن الالعب ٔالاساس 
ل الصفات الرئيسة ألبناء  ي هذه املذكرات هو العبو فهو يخ

رنا كبار ُمالك الش ريحة امليسورة من الطبقة املتوسطة إذا اعت
ن  ى مساحات شاسعة من ٔالارا فلسط يمنون ع ٔالارض الذين 
ن  ي مرج بن عامر، ووادي الحوارث، والقباني، وأرا فلسط

م من العائالت اللبنانية والسورية  ي غالبي الخصبة، وهم 
، والتيان، وشهاب من ٕالاقطاعية مثل: عائالت السرسق، وسالم

، وآل اليوسف، وآل  لبنان، وآل زيتونة، وآل العمري، واملاردي
  الجزائري.

ي مختلف  ي مذكراته نموذًجا نامًيا متطوًرا  وبدا الشاعر 
ى الكهولة، رمًزا للطليعة الواعية  مراحل حياته من الطفولة إ

ا، وحوربت املثقفة ال تولت قيادة املرحلة سياسًيا وعسكرًيا وفكريً 
من قبل السماسرة، والعمالء، والفئات الطفيلية ال كانت تتسلق 
ن والسماسرة  ن، وتبدو ذيواًل لألجانب املحتل ى أكتاف املناضل ع
ى ٔالانماط الروائية املسطحة ال جمدت  ن، وهؤالء أقرب إ واملراب
ي حواف  ى حالها، وارتضت أن تكون أشبه بالطحالب ال تنبت  ع

ر  ي البنية السردية للرواية للرموز ال ك ٓالاسنة، من هنا كانت الغلبة 
ا.    التاريخية لتلك املرحلة وقيادا

  الراوي:
ى للكاتب،  ي املذكرات هو املؤلف (بوصفه ٔالانا ٔالاو الراوي 
ي  ي الرواية)، وهذا أمر مألوف  وليس ٔالانا الثانية كما هو معروف 

رة الذاتية فـ ٔالانا  ي املهيمنة واملنظور الذاتي هو البؤرة كتابة الس
ا  ى لسا املركزية للراوي، وإن تناثرت هنا وهناك بؤر ثانوية تروى ع
بعض ٔالاقوال والتفاصيل، ولكن هذا املنظور هو الذي تقدم من 
ر املتكلم هو الراوي الرئيس لألحداث،  خالله املادة املروية، فضم

ا وهو املؤول و  املفسر، يتغ بأشعاره وهو املعقب ٔالاساس عل
لل لالنتصارات، ويجأر بالشكوى  ره، يرفع الشعارات، و وأشعار غ
ى أصحاب النخوة  ن تخاذلهم، ويث ع ى املتخاذل ى ع وين
ا كما يشاء وكيفما  والشجاعة، يطرح ٔالافكار ويتبناها ويدافع ع
ى منصة الواعظ،  ر النخوة ويستحث الهمم، ويصعد ع شاء، يستث

مس ر الجمع صائاًل  و ى استخدام ضم ي آذان القوم، ويلجأ إ
ر ميدان السرد بحرية تامة، يخاطب قارئه ويستلفت  جائاًل ع
رض وجوده حيًنا، وينعتق من إسار هذا الوجود تارة  انتباهه، إنه يف

ي فضاء السرد بال قيود.   أخرى، فتأتي مروياته سابحة 
ى لس ر املتكلم من ذلك ابتداؤه مذكراته بالقول ع ان ضم

ي الفقرة  ذه ٔالابيات"، ثم يعود  ل عهد طفول  املفرد: "أس
ى الشطر  ى موضوع والدتي..... لنعد ٓالان إ الثانية فيقول "نرجع إ

ي من حياتي". ل السرد بقوله أذكر "أذكر  )٢٣(الطفو ًرا ما يس وكث
ي املرح ريطاني كنت مع شقيقي (جمال)  لة أن بعد الاحتالل ال

ي الابتدائية كانت سن  الابتدائية، وأذكر أن سنًنا جميًعا 
   )٢٤(الرجال".

ًرا ما يردد عبارة (كنا) و(كنت)، هذه البؤرة الذاتية  وكث
ي تقديم املعلومة تكسب السرد سمات ذات طابع غنائي  الحميمة 
ر ٓالاخر تمر من خالل السرد  وجداني، وحينما تكون املرويات ع

ر عن الذاتي، فهو ير  وي عن معلميه وعن الشعراء ٓالاخرين ما يع
ر  وجهة نظره وما يجلو موقفه، فهو يحاضر ويتغ ويوجه ويع
ويقرر، وهذه السمات املتعلقة بأسلوب تقديم املادة القصصية 
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ل  تميط اللثام عن شخصية قوية ذات حضور، سمات قيادية  ت
ي الحدث وصانعًة ل ه، وموجهة الذات مقامها املحمود مشاركًة 

ي شخصية إيجابية تتمتع بسمات قيادية فاعلة، كان  لدفته، و
ا يطّل من موقع الراوي املشارك والراوي العليم، ويتجسد  صاح
ا الالقطة ال تلم بأطراف املشهد من جميع  را بعدس عيًنا للكام
جوانبه فيتبّدى واقًعا مستقاًل عن عواطف الراوي ورؤيته الذاتية 

وس الرؤية املوضوعية الخالصة م لزم ٔالامر، ليكتس بلب
ي وصفه للمعارك وتفاصيلها ال وقعت قبيل سقوط  وخصوًصا 
ن  ي الكيالني وإبان الدفاع عن جن ي أعقاب ثورة رشيد عا بغداد 

ى الراوي، فقلما ١٩٤٨سنة  ، ويسيطر املوقف الجدي الصارم ع
ى نحو قوله ع ى لسان تند منه لحظة من لحظات السخرية ع

  الشاعر:
ى سدر الكنافة مددوني  ا ادفنوني        ع ي طيات جبن   و

ي مذكراته. ا  ر عل   ولكن مثل هذه "القفشات" نادًرا ما نع

  الزمان:
ي الذي  ي الزمن التاري أما تعامله مع الزمن السردي فيتمثل 
ن بدأ  ن، وهو زمن ممتد من طفولته الباكرة ح يقاس باأليام والسن

ن سنة يدر  ى سنة   ١٩١٨ك وجوده، وهو ابن ثماني سن  ١٩٧٨إ
ي استذكار وقائعها منطلًقا من الخاص  ن عاًما يتدرج  فتستغرق ست
ي عهد الطفولة ٔالاول وبداية  ى العام، فيبتدئ بس التكوين  إ
ي  ي، ثم الحياة العملية، فالحياة الجهادية  ي والثقا التشكل املعر

ا املختلفة من ا ود داخل محطا ي قراع الانجل وال ملشاركة 
ي الكيالني مروًرا  ي ثورة رشيد عا ي العراق  م  ى منازل الوطن إ

ي.   بالسجون واملعتقالت واملنا
رات  ويبدو الزمن بطيًئا، ثم يتسارع إيقاعه بال هوادة، ففي الف
ى من حياته يتلبث الشاعر عند ذكر نشأته وأسرته وأنسبائه  ٔالاو

ي املشاهد القتالية  وأقاربه ن، كما يتلبث  وعائالت فلسط
ن وقراها والتغ  ي مدن فلسط الوصفية، ومناظر الطبيعة الخالبة 
ي التعريف بعالقاته بالثوار والثائرين من  ى أهلها، فهو  ا والثناء ع
ن يتلّبث أحياًنا، ويمر مرور الكرام فيما يتعلق  رجاالت فلسط

م وأهمية هذه العالقة، فهو بآخرين وفًقا لوثاقة ال عالقة بينه وبي
ى سبيل املثال يتحدث عن رفقته للقائد عبد القادر الحسي  ع
ًرا عند  ن ال يتوقف كث ي ح ويذكر التفاصيل الخاصة بصحبته له، 
ى الرغم من دوره قائًدا لجيش ٕالانقاذ  ي ع عالقته بفوزي القاوق

ن.   ي فلسط
ي البناء وإذا ضرًبا صفًحا عن التقني ات الزمنية املألوفة 

ى  رجاع واستشراف وثغرة وتلخيص ومشهد وما إ الروائي من اس
ذلك باعتبار أن تلك التقنيات خاصة بالعمل الروائي، واملذكرات 
ى الانتخاب وال تخضع لرؤية فنية  ا اصطفائية تقوم ع بطبيع

ا موضوعية وذات ا العمل الروائي؛ بل الرؤية ف ي يتشكل بموج ية 
ر أننا  ي للتشكيل؛ غ آن تحكمها عوامل خارج إطار املفهوم الجما
ى أن وجود الثغرة الزمنية من التقنيات ال تتسق  ر إ البد أن نش

مع طبيعة املذكرات، وأن الاستشراف أمر وارد ألنه جزء من موقف 
ي  الشاعر الذي كان يستشرف ما يمكن أن تؤول إليه ٔالامور 

ن نتيجة لأل  طماع الصهيونية، ولكن ٔالاهم من ذلك كله تلك فلسط
ى عام وفاة  ١٩٧٨الثغرة الزمنية الواسعة ال امتدت من سنة  إ

، حيث استشعر لوًنا من ألوان ٕالاحباط بعد توقيع ١٩٩٥الشاعر 
ن والتجاهل إزاءه،  ء من الغ معاهدة كامب ديفيد، كما أحس ب

ن ي سبيل فلسط ي  وهو الذي نذر نفسه مقاتاًل  ولسان صدق 
ا.   الدفاع ع

ن والشهور  ي املذكرات زمن مركزي، فالسن ي  إن الزمن التاري
ى الوقائع  رة الشاعر وتقف شاهدة ع ؤالايام منطلقات توثق مس
ا، من هنا كان  ا القضية وصاح ؤالاحداث واملنعطفات ال مرت 

ى التأريخ لذلك كله.   حرصه ع
  املكان:

ي أما فيما يتعلق باملك ان، فهو ذو أهمية خاصة، يأتي دوره 
ى  رة؛ فاالنتقاالت املكانية من بلدة إ املفاصل الرئيسة إبان هذه املس
ي مجرى الحدث، سواء كان ذلك  رات حاسمة  ا تغ أخرى تواك
ي َعَناِويُن املذكرات، فكما  ن أو خارجها؛ يتضح ذلك  داخل فلسط

ي هذه الَعَناوِ  ، ١٩٣٦خصوًصا ثورة -يُن احتل الزمان مواقع مهمة 
،  ١٩٦٧، وحرب حزيران ١٩٥٨، وثورة العراق ١٩٤١وحركة مايس 
ي  –.... إلخ ١٩٧٣وحرب أكتوبر  ن املكان رديًفا للزمان  كان تعي

راته الحاسمة.   حركته الدؤوب ومتغ
ن املدن  راوح ما ب ي مذكراته ت ؤالامكنة ال يذكرها العبو 

ك ؤالاقطار العربية ؤالاجنبية والبيوت واملعتقالت وساحات املعار 
ي ٔالامكنة الفلسطينية من  ر أن الغالب  واملدارس واملساجد، غ
ا تعلًقا وجدانًيا حميًما، كما أن مرابع  بلدات ومدجن وقرى يتعلق 
ن ( املغلق  رة عنده، ثمة جدل ب الطفولة وساحات القتال أث

ي هذه ٔالاماكن،  فثمة سجون ومعتق الت، وهناك مساجد واملفتوح) 
ي التصنيف املعتاد تقع  ومنازل ومدارس؛ وإذا كانت هذه ٔالاماكن 
ي حقيقة ٔالامر تخضع لرؤية الشاعر،  ا  ي إطار ٔالاماكن املغلقة فإ
ي فضاء  ى آفاق الوجدان وينفسح  فبعضها حميم ينفتح ع
ا  ي عهد الطفولة واملدرسة ال تعلم ف الذاكرة، مثل بيت ٔالاسرة  

ى ا لشاعر وعلم، واملسجد الذي أحب وبعضها بغيض معاد ينغلق ع
أغالل القهر ومصادرة الحرية ويخضع لسلطان القوة الظاملة، مثل 
ر ومعتقل املزرعة  املعتقالت: معتقل صرفند وعوجا الحف

  وكفرقاسم املذبحة وكامب ديفد املؤامرة كما يراها.
رة تحتل مساحات من وجدان  وليس من شك؛ أن ثمة أماكن أث

ي  ن مكاًنا علًيا  ن والعراق، فتحل جن ي فلسط الشاعر، خصوًصا 
ن الجهاد  ا عائلته، وجن ن الذي تنتم إل وجدان الشاعر، فجن
ا  املستمر ضد ٕالانجل والصهيونية، وكذلك العراق ال عمل ف
وصاهر أهلها واستضافته واستضاف رجالها ونصرته ونصرها، وقد 

ي كتاب " ى لسان مؤلفه جاء  ي الشعر العربي واملهجر" ع العراق 
ى جوانحه ومنحه  محسن جمال الدين، "وممن ضمهم العراق إ
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 ،" خالص صالته ووده الشاعر الفلسطي برهان الدين العبو
ى جوار أنسبائي آل  ي وط الثاني إ وينقل عنه قوله: "وإذا أنا 

ن ضمت  وزارة املعارف مشتاق وجماعة ٔالاصدقاء القدامى الطيب
الجليلة وتجنست وإن كنت عربًيا دون تجنس وتزوجت من آل 

ي املوصل".   )٢٥(الحافظ 
ي  ى صلته بالحميمة  وقد أشار محمد محمد حسن شراب إ
ي كتابه "معجم الحمايل والعشائر والعائالت والقبائل  العراق 

ي ٔالادب والجهاد والسياسة"، ا  من  )٢٦(الفلسطينية وأعالم رجاال
ي مذكراته، وقد  هنا كان استئثار العراق بنصيب وافر من الذكر 
ى أن برهان  ي كتابه أدباء من جبل النار إ أشار أدهم حس جرار 

ن.  ي جن ي بغداد وكرم    الدين العبو توقفي (رحمه هللا) 
ي بنائه لفصوله جنًبا  ر املكان  ى تقنية الحركة ع يلجأ الشاعر إ

ر ا ى جنب ع لحركة الزمانية، فقد عنون أحد هذه الفصول إ
ر) وقد َعرَف به تعريًفا موسًعا، فهو  بعنوان (معتقل عوجا الحف
محطة سكة حديد تركيا قديمة تصلها بعريش مصر. وعنون 
الفصل الذي يليه بـ (معتقل  صرفند)، حيث املعتقل ٓالاخر هرًبا من 

ن إ ريب املعتقل ى  ى البلدان الشقيقة البدو الذين عقدوا العزم ع
املجاورة، وقد عّرف باملكان فوصف صرفند الخراب محدًدا موقعها 
ى هذا املعتقل متحدًثا عن  ن (اللد ويافا)، وسلط الضوء ع ب

ا املعتقلون.    الاصطبالت الخشبية ال كان يقيم ف
ى إبراز  ا ع ي مذكراته، ويحرص ف ا مرموًقا  ً ويحتل املكان ح

ي بالد الشام، وقد جعل الوشائج الحمي ن أبناء العروبة  مة ب
(معتقل املزرعة) عنواًنا لفصل آخر، وهو الذي تدور فيه  أحداث 
ي  ذا العنوان، حيث ٕالاضراب عن الطعام  الفصل املوسوم 
ى لبنان متحدًثا عن  ى رحيله إ ي هذا الفصل إ ر  السجن، ويش

نتقال بالركب الفندق الذي كان يقيم فيه كوكب الشرق، وعن الا 
ى حمانا. وتحتل العراق موقًعا مهًما  ي وجدان  - كما أسلفت - إ

ى العراق)، حيث  ي مذكراته فعنون أحد فصولها بـ (إ العبو و
ي التعليم وذلك سنة  م، والعراق بالنسبة له ١٩٣٩عمل املؤلف 

ليس مكاًنا عادًيا، بل كياًنا وجودًيا ارتبط به وبأهله بوشائج النسب 
ن، حيث ور  رة جن ي مدينته ٔالاث ي  فقة السالح، فكان الجيش العرا

ا ومهر أرضها بالدم.   استبسل ف
Ì‘çÖ]íè†Â^  

وهو مولع بالوصف تغلب عليه الشاعرية ال ُتعيد إنتاج 
ج التداعيات التاريخية  املشهد من منظور وجداني بحت،  حيث تم

ى أشعار،  واللوحات الطبيعية ؤالاحاسيس الذاتية، فيتحول  ر إ الن
ال عليه ذكريات التاريخ  ى العراق من الشام ت ففي وصفه لرحلته إ

  فيتذكر ما قاله امرؤ القيس:
  أال هل أتاها والحوادث جمة           بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا 

ي وصف الصحراء قائاًل: رسل    ثم يس
ــر وال وحــش وال  ــ وال "مــا أوســع هــذه البيــداء ومــا أجّلهــا، ال ط  بيــت ح

ــا دنيـــا جديـــدة أعجــزت كـــل جبـــار عنيــد مـــن النـــاس أن  ـــا، إ جــرادة ف

ـــا توغلـــت  ـــي قل يجتازهـــا أو يقهرهـــا إال جبـــابرة العـــرب، وكلمـــا توغلـــت 
ــي قلبــك". ــا  ــي  )٢٨(رهب ــي أســاليب التعجــب و تتبــدى هــذه الشــاعرية 

ـر تكـرار  ـ تتعاقـب بسـرعة ع رة ال ال الاستقصاء وإيقاع الجمل القصـ
ــــــ مــــــع القــــــرآن الكــــــريم، إذ  ــــــي التــــــداخل النصو النافيــــــة للجــــــنس، و
ي الصورة الحافلة بالحركـة حيـث يبـث  رات القرآنية، و يقتبس التعب

ي قلبك". ا  ي املعاني املجردة ويشخصها "توغلت رهب   )٢٩(الحياة 
ا مثل (أبي الشانات)، وصحراء  وقد وصف ٔالاماكن ال مر 

ا واصًفا لها وصًفا النفوذ ال يصفها مت ذكًرا أقوال الشعراء ف
ا "وصلت بغداد ونزلت  تفصيلًيا، ويتلبث عند ٔالاماكن ال يح
الفندق فلم أطق النوم والراحة من الشوق، فقمت وصاح نجوب 
ن  ي مخلفات ٓالاباء ؤالاجداد  فلم أر فرًقا ب شارع الرشيد ونتمعن 

روت وبغداد... كان أهل  ن والشام وب ى جن بغداد آنذاك يحملوننا ع
م ... إلخ". تتسارع حركة ٔالافعال  م وقلو ٔالاكتاف ويفتحون لنا بيو
ر تزاحم ٔالافعال  املاضية تسارًعا ملموًسا يبدو معه ٕالايقاع الهًثا ع

  السردية ثم يستوقفها مستشرًفا املشهد متلبًثا عنده واصًفا له.
†ŠÖ]íÇÖ 

رب لغة الخطاب ي املذكرات من الشعر  من املتوقع أن تق
ي  ي كون املؤلف شاعًرا، والثاني يتمثل  ما يكمن  ن: ٔالاول م لسبب
احتفال هذه املذكرات بالشعر فًنا وممارسًة، فقد استشهد بما يزيد 

ر شعره. ن بيًتا من شعره ومن غ ن وخمس ى مئت   ع
ي  رة العالية  ي مذكرات العبو الن إن أهم ما يم اللغة 

، وهذا يتسق مع طبيعة اللحظة التاريخية، ومع كون الخطاب
ي  ى الانخراط  رة خطابية ع ى حث قومه بن الشاعر كان يدأب ع
ى  لها بالشعر:  "من السفح إ الحركة الوطنية، ولهذا نجده يس

  الوادي*** أل صوت أجدادي"
ي املقدمة  ي ٕالاهداء فقد جاء شعرًيا أيًضا، و وكذلك ٔالامر 

ي الزاخر  حيث الدعاء ى التحلي ي التقليدي، وذلك املن ال الاس
بالتعليل والاستدراك والاقتباسات والاستشهادات من حديث 

  )، ومن آيات الذكر الحكيم.الرسول (
ى  ي البداية معتمًدا ع أما إيقاع السرد، فيبدو متالحًقا الهًثا 

ى التداعيات والحكايات الفرعية ال ترفد  مجرى الفعل املا وع
ا  الحدث الرئيس "وقد حدثت سيدتي رحمها هللا ورحم والدي  أ

." ر رأس ي مخاضها بسبب ك ى  )٢٩(أمضت ثالثة أيام خطرة  أما املن
ى صعيد  ي الخطاب فيتضح من خالل جمع الوقائع ع ركي  ال
ى  ى موضوع والدتي"، و"لنعد ٓالان إ ا: "نرجع إ ر الربط بي واحد ع

ي   )٣٠(من حياتي". الشطر الطفو
ًرا  ما التداعيات فمبدوءة دائًما بفعل التذكر، ويتوقف كث
ي  ركز  للتعريف ببعض الشخصيات، إن املقياس لشعرية اللغة ي
ي أساليب الشعر العربي الحديث  ى النحو املعروف  انزياحاها ع
ي: درجة النحوية، ودرجة ٕالايقاع، ودرجة  ال حددها صالح فضل 

ر أن  لغة الشعر الذي التشتت، ودرج ة الكثافة، ودرجة التجريد. غ
ذه  ى قدر من التقرير والخطابية ال تقاس درجة شعريته  يتوفر ع
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ي قياس مدى  ر، فدرجة الغنائية فيه تحتل املركز ٔالاول  املعاي
ي الشعر العربي تحتفل  ى مدرسة  شاعريته، والعبو ينتم إ

وتغلب فيه الوظيفة الانفعالية بالخطابية والتقريرية واملباشرة، 
ى الوظيفة الجمالية وفًقا ملخطط جاكبسون   والوظيفة ٕالافهامية ع
ي ٕالابالغ، فكل عنصر من العناصر الستة  الذي شرح فيه نظريته 
ي املرسل واملرسل إليه، والرسالة والسياق،  ا، و ال أشار إل

ما الوظيفتان ووسيلة الاتصال والشفرة، ُتولد وظيفة لغوية، أبرزه
ما، حيث تبدوان سمتان من سمات الخطاب  اللتان أشرت إل

ي مذكراته.   )٣١(اللغوي عند العبو 
ــــي مذكراتـــــه ٕالايحـــــاء الـــــذي   ـــــ  ت بـــــه لغـــــة العبو ــــ ولعــــل أبـــــرز مـــــا تم

ـي الـذهن والـنفس صـوًرا ومعـاني، إضـافة  توقظ من خالله ٔالالفاظ  
، وهــــــذه الخاصــــــية ٕالاي ــــــى معناهــــــا القاموســــــ حائيــــــة ال تنفصــــــل عــــــن إ

ــــى جانــــب لغــــة  ــــرة وجهــــارة الجــــرس وٕالايقــــاع، وذلــــك إ خاصــــية علــــو الن
ــــــي  ــــــا املقــــــدمات مــــــن النتــــــائج. يقــــــول الشــــــاعر  ــــــ تنبثــــــق ف املنطــــــق ال
ن،  ــرم ــى ٔالارض مح مذكراتــه: "هــذا هــو تريــاق لغتنــا إن أردنــا بقاءنــا ع

ـي هـذ ـا"  ـي أبنا ـا  ي أن تنمـ للغ ي أن  ه العبـارة ولكل قومية الحق 
ــي مذكراتــه؛ فاإليحــاء  رة تتضــح بعــض خصــائص لغــة الشــاعر  القصــ
ــي  ــي مفــردات مثــل تريــاق والنمــو والبقــاء ترفــده مفــردات أخــرى تــأتي 

ي قوله "لكل قومية الحق".   سياق التقرير املنطقي 
إن لغة السرد لدى العبو تبدو شفافة شاعرة؛ فهو يقول: 

ى خدرها طلعت علينا الشمس من خدرها، ونظ رت، ثم عادت إ
ن  ن فيه دهن وبخ من طح املصون، وإذا بشاب يطلع علينا  بل
ٔالارز واعتذر فشكرنا له كرمه، وإني أقسم أن تلك ٔالاكلة ساعة 

روت وكنافة نابلس".   )٣٢(الجوع كانت أفضل لدي من بقالوة ب
ي ليست  ي خطاب العبو السردي،  والصورة ليست ثابتة 

ا  ذات هيكل مسطح جامد يخلو من الحركة والزمن، بل يتضح ف
ي  ي مختلف املشاهد ال رسمها الشاعر سواء  هذان العنصران 
ي املدن، أو أثناء اشتداد وطيس املعارك، أو  وصفه للساحات 
ى  ي وصف ذكرياته: "وبعد قليل هربنا من القلعة إ عندما ينخرط 

ا تفتح بيو  ي دير الزور الباسلة، وإذا  ن من مقا ى جميع الهارب ا إ
ى  العراق وتكرمهم كرًما أي كرم"، فهنا تتبدى الحركة مقرونة إ

ي. ن الشاعرية والسرد التاري ي يجمع ب ي مشهد  ا  ا ومكا   زما

₣íÿÛŽi^} 
ي مذكرات الشاعر  وهكذا؛ فإن خالصة ما يمكن أن يقال 

ي زخمه ونكهته املضمخة  ا احتشدت بالتاريخ  ر العبو أ بعب
ي  الانتماء الوط والعروبي من خالل بنية سردية تحتفل بالنماذج 
ا النضالية وٕالانسانية، وتكتظ  ي دالال تشكلها الاجتماع وبالرموز 
بأنماط من البشر الذين يشكلون السواد مادة الحياة وقوام الخلق، 
ي نسيج السرد وتشابك خيوطه، وقد  ولكل دوره ومكانته وداللته 

ا إرادة الحق مع قوة الطغيان، كان ا ملكان ساحة تصطرع عل
ا ميادين هذا  ا وشواط ن وجبالها ووديا فكانت سهول فلسط
ى أديمها قوام الحركة وطريق الجهاد ال  الصراح والتحرك ع

رته من أجل إحقاق الحق، وكان  ي مس ي جهاده و سلكها الشاعر 
ر اللت ي دف ال ا الكوني والتاري رة، وكان زم ذه املس ن حفتا 

ى حيث املجد  راوي امللحمة شاعرها بكلماته ال تحدو الركب إ
ي عروقها روح وط يحفزها ٕالاباء والوفاء، جاءت  والخلود، تسري 
ا تقريرية انفعالية مجازية مشهدية حافلة باإليحاء تدون  لغ

ا وجيشا ر عن وجدا ا أنا الشاعر تع ا بكل حقائقها بكل قسو
  عواطف النبل ونكران الذات.
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