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 للُىن أوسَغ "إهعىدط"و لغعان هىفاوي  "ِائذ إلى خُفا"

 دساظت ملاسهت :

 ِبذ الجلُل ث.

 ، ٦حرال، الهىضبغهخلمىا ب. ث. م. الخ٩ىمُت،٧لُت  ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ط مؿاٖض،ؤؾخا

 ملذمت

بمىٓىع ؤن ألاصب وؾُلت في حك٨ُل الغؤي الٗام وجىظُه 

املجخم٘ هدى الؿُاؾت التي ًخمشلها ألاصًب، ألاصب 

الٟلؿُُجي وألاصب الههُىوي انُبٛا بهبٛت ؾُاؾُت 

اتها  ٖلى الضو٫ الٗاإلاُت وللٟىػ واؾخسضما وؾُلت لتروٍج هٍٓغ

بالكٗىبُت الٗاإلاُت والخٗا٠َ مً ؤَل الؿاؾت و٢اصتها ومً 

عئؾاء الضولت وؤمغائها هدى ال٣ًُت الٟلؿُُيُت وال٣ًُت 

ُض  الحهىصًت. ٞاألصب الههُىوي ٧ان ٢ض بضؤ للٗمل في جَى

اث الههُىهُت الؿُاؾُت ٢بل والصتها في ٖام  . ؤما 0564هٍٓغ

، بال ب الههُىوي وال بؿُاؾت الههُىهُتو ألاصب اإلا٣اوم الٟلؿُُجي لم ًسُغ بسُىعة ألاصألاصب الٟلؿُُجي ؤ

في بضاًت ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. ٞهظٍ الضعاؾت جداو٫ لدؿلُِ الًىء ٖلى الغواًخحن اإلاكهىعجحن، 

لؤلصًب ’ ٖاثض بلى خُٟا‘ ُىوي لُىن ؤوعؽ، والشاهُت هي عواًتهلؤلصًب اله’ ؤ٦ؿىصؽ‘واخضة مجها هي عواًت 

 ٚؿان ٦ىٟاوي. الٟلؿُُجي

 غعان هىفاوي

، اإلاىايل بمل٩اجه الٟىُت يض ال٣ىاث الههُىهُت، ) َى ألاصًب الٟلؿُُجي0643 – 0623ٚؿان ٦ىٟاوي (

والصخافي الشاثغ، والغؾام اإلااَغ، وال٩اجب الؿُاسخي، والىاعي ٢ىمه ًٖ ال٣ىمُت واإلا٣اومت، وناخب مالٟاث 

م مً خُاجه  ٖضًضة في ت، وصعاؾاث ٖم٣ُت ًٖ اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت وألاصب الههُىوي، ٖلى الٚغ ٞىىن مخىٖى

ع  ى ألاصًب الظي ٖاوى الخُاة ال٣ل٣ت في اإلاىٟى، ونىَّ . َو ال٣هحرة، خُض لم جخجاوػ ٖلى الؿخت وزمازحن مً ٖمٍغ

غا عاجٗا في عواًاجه الكهحرة: عظا٫ في الكمـ ( )، وؤم ؾٗض 0633وما جب٣ى ل٨م ()، 0633َظٍ الخُاة جهٍى

اثض بلى خُٟا (0641( ُتهم ًٖ ماامغاث 0641) ٖو ُت قٗبه ًٖ ؤَمُت الىًا٫ وجٖى ). وخمل مؿاولُت جٖى

الٗضو الههُىوي جدذ عثاؾت خغ٦ت ال٣ىمُحن الٗغب، وطل٪ بةنضاع ٢هو ٢هحرة جىاو٫ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت 

اث مً ال٣هو ال٣هحرة: وخُاة الٟلؿُُيُحن في ألاعاضخي الٟلؿُُيُت واإلاى غ ع٢م ٟى. ٞهضع مجمٖى مىث ؾٍغ

03 )0630) ً ). وله صعاؾاث 0641)، ٖالم لِـ لىا (0635)، ًٖ الغظا٫ والبىاص١ (0632)، ؤعى البرج٣ا٫ الخٍؼ

ً اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت وألاصب اإلا٣اوم 0634ه٣ضًت ٢ُمت ًٖ ألاصب الههُىوي (في ألاصب الههُىوي ( ))، ٖو

ولم ًلبض ؤًٖاء  )) 0641)، اإلا٣اومت ومًٗماتها (0635اإلا٣اوم جدذ الاخخما٫ ( صب الٟلؿُُجيالٟلؿُُجي (ألا 
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ى في ؾُاعجه م٘  مىؾاص ؤن ًدؿىا بخإزحر مالٟاث ٚؿان ٦ىٟاوي في الىعي الٟلؿُُجي ٞاٚخالٍى باهٟجاع ٢ىبلت َو

 .  0643جمىػ  6ابىت ؤزخه، ٞكهض ألاصًب في ٖمٍغ الؿاصؽ ٖكغ في 

 إلى خُفاسواًت ِائذ 

م، 0636عواًــت مــً ؤبــغػ الغواًــاث فــي ألاصب الٟلؿــُُجي  اإلاٗانــغ.  نــضعث َبٗتهــا ألاولــى فــي ٖــام ’ ٖاثــض بلــى خُٟــا‘

وجغظمـذ بلــى الٗضًــض مـً اللٛــاث. وهــي فــي ههـها الٟجــي ٖمــل ؤصبــي عواجـي، ؤمــا فــي ههــها ؤلاوؿـاوي ٞةجهــا ججغبــت ٖاقــها 

اقها ٧ل ٞلؿُُجي، ججغبت ،  ٧اجبها ٚؿان ٦ىٟاوي ٖو
 
 وحكـغصا

 
 وخغماهـا

 
لمـا  ْو

 
ـظاب بوؿـان ٖـاوى ٢هـغا ـً، ٖو ظغح َو

ً الؿـــا٦ً فــــي الىظـــضان. وهـــي عواًــــت نـــٛحرة ال ًجخـــاػ ٖــــضص   ًدمــــل ؤمـــل الٗـــىصة بلــــى طا٥ الـــَى
 
 وؤبـــضا

 
بال ؤهـــه صاثمـــا

ي نـٟداتها ٖلـى ؾـبٗحن، ٢ـض ؤٖــضَا الغواجـي فـي زمــ لىخــاث مخخالُـت، جبـضؤ خب٨ـت الغواًــت فـي اللىخـت ألاولـى وجيخهــ

فــي الخامؿــت، ًــىػٕ ال٩اجــب ٖىانــغ الغواًــت فــي َــظٍ اللىخــاث الخمؿــت، ٞخبــضؤ الغواًــت بالهــغإ الــظَجي فــي هٟـــ 

تهم التـي ٧اهـا ٢ـض  الصخهِخحن الغثِؿِخحن (ؾُٗض.ؽ، ونُٟت) خحن ًهمان بلى مكاٝع خُٟا ؤزىاء ٖىصتهم بلى ٢ٍغ

٣ِـــضا َٟلهــــم فـــي َـــظا0615ايـــُغا للٟـــغاع مجهــــا بزـــغ الى٨بـــت ٖــــام  دؿـــ٘ بلــــى ؤن  م ٞو ـــظا الهـــغإ ًخُــــىع ٍو الٟــــغاع. َو

ــا ؤهــه نــاع ظىــضًا  ٞغ ونــلذ ؤخــضار الغواًــت بلــى ه٣ُــت الخدــى٫ وطلــ٪ خــحن ًلخ٣ــي الىالــضان مــ٘ ولــضَم اإلا٣ٟــىص، ٖو

بالٟـضاثُحن ’ زالـض‘حهىصًا، وؤهه لً ًغظ٘ مٗهما، ٞخيخهي الغواًت بدل لهظا الهغإ َى الخدا١ الىلض آلازغ لــؿُٗض 

ىُت. وخمل الؿماح ل  خل ال٣ًُت الَى

 في سأي الىلاد’ ِائذ إلى خُفا‘سواًت 

ُت. ٞٗبـروا آعاءَـم ٖلـى َـظٍ الغواًـت  هالذ َظٍ الغواًت اَخمام الى٣اص الٗغب والٛغب في صعاؾـتهم الٟىُـت واإلاىيـٖى

ــم حٗغيــها لهـظا الىا٢ــ٘ ب٣ــىاٍ املخخلٟــت جٓـل عواًــت مدــضوصة ٞى. الٟلؿـُُيُت ُــا ج٣ــى٫ عيــىي ٖاقـىع: "ٞالغواًــت ٚع

م٨خىبــت ٖلــى عجــل، ُٞمــا ًبــضو، ٞخجــىذ لى٣ــل الىا٢ــ٘ بكــ٩ل طَجــي ال ًهــل فــي الٛالــب بلــى الخىــاو٫ الىظــضاوي الــظي 

والىا٢ض الض٦خىع ُٞهل صعاط ٨ًخب ٖـً الغواًـت:  ). 0(ًسل٤ الًٟ الجضًض، وج٣ضم لىا الصخهُاث ٧إصواث للخضر

ــ٠ ٖلــى يــىء الــ’ ماضــخي‘هــي ٢ــغاءة للـــ ’ ٖاثــض بلــى خُٟــا‘"ٞــةن عواًــت  ىعي الجضًــض. ٞــالىعي الجضًــض ٌؿــمذ بةٖــاصة حٍٗغ

ً والٗضالـــت والهـــغإ، و ً ؤ٦ثـــر مـــً طا٦ـــغة‘الـــَى والخٟـــاّ ٖلُـــه ًٟـــغى بمـــا ٖـــضم الخـــغوط مىـــه ؤو الٗـــىصة ’ الـــَى

ً ’ ٖاثــض بلــى خُٟــا‘ٞغواًــت  ).3(اإلاىخهــغة بلُــه ىــه مىــظ ٖكــٍغ بــت للٗــىصة بلــى مَى جهــىع يــمحر ٞلؿــُُجي ًًــمغ الٚغ

وبٗـــض ؤن ؾـــمدذ ٢ـــىاث الاخـــخما٫  0634و٫ ؤي مداولـــت لهـــا ختـــى ٣ًـــغع للٗـــىصة بٗـــض ه٨ؿـــت ٖامـــا، ومـــ٘ ؤهـــه لـــم ًدـــا

ى ؤًًا في قـى١ ولهٟـت ؤ٦بـر مـ٘  ؤلاؾغاثُلي في الًٟت بالخجى٫ بد٨م ؤن اإلاىا٤َ ٧لها هي جابٗت لضولت بؾغاثُل، َو

ت اإلاهحر الٛامٌ الظي خل بابجهم الغيُ٘ الظي ياٖه في ٞىضخى الى٨بت   م.0614ػوظخه بلى مٗٞغ

 ألادًب اليهىدي لُىن ماسهىط أوسَغ: 

سُـــت. و٧ـــان لــــه ٦خـــب ألا٦ثــــر 3112 - 0631لُـــىن مـــاع٧ىؽ ؤوعَـــــ ( ٩ــــي، مٗـــغوٝ بغواًاجــــه الخاٍع )  َـــى مالـــ٠ ؤمٍغ

يُتــي (الشــالىر)(0625مبُٗــت ومجهــا: هــي ب٦ؿــىصؽ (الخــغوط)(  ــى ابــً الىالــضًً الحهــىصًحن، الــظًً 0643)، وجٍغ )، َو

٩ــا بٗــض ا ٨ُــت فــي هُىػٍلىــضا، وإلاــا ؤنــاب بمــغى الخجــأ بلــى ؤمٍغ ت ألامٍغ لخــغب الٗاإلاُــت ألاولــى. ٖمــل لُــىن فــي الٗؿــ٨ٍغ

مــــل صــــخاُٞا.  وؤزىــــاء ٖملـــــه فــــي الصــــخاٞت اههــــٝغ بلــــى ٦خابـــــت  ت، ٖو ــــا ج٣اٖــــض مـــــً الٗؿــــ٨ٍغ خمــــى الًــــى٪ واإلاماٍع

٨ُحن فــيBattle Cryالغواًــاث، ٞيكــغ عواًــاث ؤ٦ثــر مبُٗــا:  املخــُِ الهـــاصت.  ، التــي جهــىع شــجاٖت الجىــىص ألامــٍغ
                                                           

 ٗٗٔ، ص:ٜٔٛٔرضوى عاشور. الطرقق إىل اخليمة األخرى، دراسة يف أعمال غسان كنفاين.بَتوت: دار اآلداب،      ٔ
 (ٕٚ، ص: ٖٜٜٔ، : ادلؤسسة العربية. بَتوتٖٕٚ-ٕٚٙ، لفلسطينيةفيصل دراج. الوعي الفلسطيٍت يف الرواقة ا  .  ٕ
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، الغواًـــت التـــي ٦خبهـــا ؤزىـــاء الخـــغب فـــي الُىهـــان. ؤمـــا عواًخـــه ألا٦ثـــر قـــهغة هـــي عواًـــت The Angry Hillsوعواًـــت 

 ).0(0625 ب٦ؿىصؽ التي وكغث في ٖام 

 ’  إهعىدٌغ‘وسواًت ’ ِائذ إلى خُفا‘دساظت ملاسهت بحن سواًت 

لل٩اجـــب الحهـــىصي ’ ب٦ؿـــىصؽ‘حكـــابه ٦شحـــر لغواًـــت ’ ى خُٟـــاٖاثـــض بلـــ‘٢ـــض الخـــٔ الى٣ـــاص الٗـــغب والٛغبُـــىن ؤن للغواًـــت 

لُــــىن ؤوعَـــــ. ومــــً الى٣ــــاص الٗــــغب ٖــــاص٫ مهــــُٟى ؤخمــــض ألاؾــــُت الــــظي  صعؽ َــــظٍ الغواًــــت مــــً َــــظٍ الىاخُــــت 

ى ًـغي الخـإزحر اإلاباقـغ لغواًـت  ماخـٔ ؤن َـظٍ الغواًـت (ٖاثـض بلـى ’ٖاثـض بلـى خُٟـا‘فـي عواًـت ’ ب٦ؿـىصؽ‘اإلا٣اعهت، َو ، ٍو

 مً الضالثل والهىع الؿلبُت. ’ ب٦ؿىصؽ‘وه٣ًا إلاا ٢ضمخه ’ ب٦ؿىصؽ‘ه ٦ىٟاوي عصا لغواًت خُٟا) ؤلٟ

 وألادب الفهُىوي: ’ إهعىدط‘سواًت 

٩ي الحهىصي الكهحر  لُىن ؤوعؽ ( )، التي جدىاو٫ Leon Urisعواًت "ؤ٦ؿىصؽ" مً جإلُٟاث الكهحرة للغواجي ألامٍغ

ا في ٖام )" التي Exodusؤ٦ؿىصؽ (‘، ؤزظ اؾمها مً اؾم الؿُٟىت 0625 جإؾِـ الضولت ؤلاؾغاثُلُت. ؤنضَع

 –م. ٧ان لُىن ؤوعؽ ٢ض ٖمل ٦مخدض ومغاؾل للخغب الٗغبي 0114اؾخسضمذ في الهجغة الحهىصًت ٖام 

". ولم ًلبض ؤن اقتهغث َظٍ الغواًت في الٗالم Doubleday، وبٗض ٖامحن ؤنضع الىاقغ "0623ؤلاؾغاثُلي ٖام 

٩ختى ؤن حٗخبر مً  جهىع الغواًت  . )Gone With Wind) ’0623‘بٗض عواًت  اؤ٦ثر وؤًٞل ال٨خب اإلابُٗت في ؤمٍغ

) اإلااامغة لى٣ل الماظئحن الحهىصًحن مً مٗؿ٨غ اٖخ٣ا٫ في Ari Ben Canaanم٘ بُلها الغثِسخي آعي بً ٦ىٗان (

اًت مىؾاص لي آلُابِذ ( ). وال٨خاب ٢Mossad Le’aliyah Betبرؽ بلى ٞلؿُحن. جم جىُٟظ َظٍ الٗملُت جدذ ٖع

ش لؤلبُا٫ الغثِؿُت ومداوالتهم في جإؾِـ صولت حهىصًت (بؾغاثُل) في ٞلؿُحن. و٢ض ؾاٖضث َظٍ  جخاب٘ الخاٍع

والحهىصي في  ).3(الغواًت الهدكاع الخٗا٠َ الجضًض مً ٢ِبل الضو٫ الٗاإلاُت هدى الضولت الحهىصًت الجضًضة

 ’. ؤعى ٢ضًمت ظضًضة‘في ٦خابه ) 2(’زُىصوع َحرجؼ٫ ‘ظي نىعٍ ٢ض جُىع ٦شحرا مً الحهىصي ال’ ؤ٦ؿىصؽ‘

 ’: إهعىدط‘خش الّشبي في سواًت ـىسة الزاث الفهُىهُت وآلا 

 -مدـــاوالث ٦شحـــرة لخمجُـــض الصخهـــُاث الحهىصًـــت ولخد٣حـــر الصخهـــُاث الٗغبُـــت، ٞـــالحهىصي ’ ب٦ؿـــىصؽ‘فـــي عواًـــت 

ـــظا ٢ــــى٫ يـــا –خؿـــب الغواًــــت  حــــر الحهـــىصي ؾــــلبي. َو بِ (مــــال٩ىلم) فـــي ب٦ؿــــىصؽ: "بهجـــي ؤخــــب الجىــــىص بًجـــابي ٚو

الحهىص، املخاعب الحهىصي َى ألاًٞل، ٞهى م٣اجما ومشالي في آن واخض، ... بن عظا٫ الهاٚاهاة ٌكـ٩لىن بـما جـغصص ؤٖلـى 

٣ماوي ومشالي لغظل جدذ الؿماح في الٗالم ؤظم٘" ـاعوَن )1(مؿخىي ز٣افي ٖو م ظبىاء ٞو . ؤما ٞلؿُُيُىن الٗغب َو

ــج ــظٍ ٢ُٗــت مــً الغواًــت مــً َو لــى ٧ــان ٖــغب ٞلؿــُحن ٢ــض ؤخبــىا ؤعيــهم إلاــا ٧ــان بىؾــ٘ ؤي ٧ــان ’: ب٦ؿــىصؽ‘هم، َو

َغصَم مجها، بضب الهغب مجها صون ؾبب خ٣ُ٣ي. ل٣ض ٧ان لضي الٗغب ٢لُل مً ألاقُاء لُِٗكىا مً ؤظلها، وؤ٢ل 

زبـراء فـي البىــاء ’ ب٦ؿـىصؽ‘ٗـغب فـي وال ).2(مـً طلـ٪ ل٣ُـاجلىا فـي ؾـبُله. ... وطلـ٪ لـِـ عصة ٞٗـل عظــل ٌٗكـ٤ ؤعيـه"

ٞـــى١ خًـــاعاث ألامـــم ألازـــغي، وخُـــاة ؤَٟالهمـــا باجؿـــت ٖضًمـــت الىٟـــ٘، ٨ٖــــ خُـــاة ؤَٟـــا٫ الحهـــىص. والـــؼواط لـــضي 

                                                           
 من وقكي بيداي احلرة مع التصرقف      ٔ
 وقكي بيداي ادلوسوعة احلرة      ٕ
م ابسم الدولة  ٜٙٛٔالسياسية ادلعاصرة. نشر كتااب يف عام  الصهيونية ( صحفي قهودي منساوي رلري، ىو مؤسسTheodor Herzlتيودور ىرتزل،)     ٖ

 الكتاب حجرا أساسيا للصهيونية السياسية.  اليهودقة. وقد وضع ىذا
 ٜٚ٘، ص: ٕٜٚٔالدراسات. عكا، جلنة ختليد غسان كنفاين،  -غسان كنفاين. اآلاثر الكاملة      ٗ
 ٓٔٙنفس ادلرجع، ص:       ٘
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الٗب ججاعة، بهه بُ٘ وقغاء. والٗغبي مؿـخٗض ألن ًبُـ٘ خُاجـه م٣ابـل صوالع. والُٟـل الٗغبـي ًـضوع فـي الكـإع ٌٗـغى 

ىن الىٓاٞتٖلى الحهىصي ؤزخه، والٗغب ٢ظ  .  )0(عون وال ٌٗٞغ

 ـىسة الزاث الّشبُت وآلاخش اليهىدي في سواًت هىفاوي: 

 –٦مـــــا جماخـــــٔ الىا٢ـــــضة عيـــــىي ٖاقـــــىع  –’ ٖاثـــــض بلـــــى خُٟـــــا‘ؤمـــــا الصخهـــــُاث الٟلؿـــــُُيُت الخايـــــغة فـــــي عواًـــــت 

ٟــاوي بلــى شخهــُاث ؾــلبُت، ولــِـ ٞحهــا بال بقــاعاث زاَٟــت بلــى الصخهــُاث الٟلؿــُُيُت ؤلاًجابُــت ٦مــا ٌكــحر ٦ى

، والـظي ٌٗخبـٍر ؾـُٗض قـٝغ الكـٗب الٟلؿـُُجي. وعؤي الى٣ـاص ’ؾـُٗض ؽ‘الابً آلازغ لصخهُت ’ زالض‘شخهُت 

. م٣ابـــل َـــظٍ الصخهـــُاث الٟلؿـــُُيُت، ٨ًخـــب ٚؿـــان )3(الٗـــغب مشـــل ٞـــاعو١ واصي وؤبـــى مُـــغ َـــظا الـــغؤي هٟؿـــه

اصًــــ ا، وؤهــــه خــــاو٫ مداولــــتظاصة ٦ىٟــــاوي ٖــــً شخهــــُاث حهىصًــــت، وجــــغي عيــــىي ٖاقــــىع: "ؤن ظهــــض ٚؿــــان ٧ــــان ٍع

، ول٨ــً َــظا الخــإزغ لــِـ ’ب٦ؿــىصؽ‘٦ىٟــاوي مــً عواًــت جــإزغ  .)2(لخ٣ــضًم بوؿــان حهــىصي بؾــغاثُلي ٦صخهــُت عواًــت"

ُا إلاىيــــــٕى عواًـــــت  لُــــــىن ؤوعؽ. بط ؤهـــــه (لُــــــىن ؤوعَـــــــ)  جـــــإزغا مــــــً الجهـــــت الٟىُــــــت، ول٨ـــــً جــــــإزغا مٗا٦ؿــــــا مىيـــــٖى

ــــل الكــــٗىع الٗــــام الٗــــالمي بًجابُــــا اؾــــخسضمها وؾــــُلت لبىــــاء ؤعيــــُت نــــلبت الخــــخما٫ ا لحهــــىص فــــي ٞلؿــــُحن، ولخدٍى

ت.  ٞإجها جمجض الصخهُاث الحهىصًت لخبـرع ؤن وظـىص الحهـىصي فـي ٞلؿـُحن  ومىا٣ٞا لؿُاؾت الههُىهُت الاؾخٗماٍع

ــم  غ ٞلؿــُحن، َو ا وز٣اُٞــا، وؤن الٗــغب الٟلؿــُُيُىن لــً ًم٨ىــىن بــظ٫ ظهــضَم فــي جُــٍى واظبــت لخُىعَــا خًــاٍع

٣ جهم بل ًبُٗىجها بشمً بسِـ وال ًخمخٗىن بش٣اٞت ٖالُت. ظبىاء ٞو   غاء وظهماء ال ًدبىن َو

’ ؾـــُٗض ؽ‘ؤمــا ٚؿـــان ٦ىٟـــاوي ٞهـــّىع الـــظاث (الٟلؿـــُُجي) فـــي نـــىعجحن مخٗاعيـــحن، فـــي خـــحن ًهـــىع فـــي شخهـــُت 

ه بٗــضم ٞٗال’ صٝو‘و’ ٞــاعؽ اللبــضة‘و’ نــُٟت‘و ُــاتهم عمــىػا إلااضــخي الٟلؿــُُجي الــظي ٣ٞــض ٞلؿــُحن ٦غامخــه وقــٞغ

ؤعاص بهـظٍ الؿـلبُت جدـظًغ الكـٗب  –فـي هٓـغ الباخـض  –وبًجابُاتهم، ٞهـم ؾـلبُىن فـي هٓـغ ٚؿـان، وؤهـه (ال٩اجـب) 

ه نــىعة الٟلؿــُُجي ؤمــام الٗــالم. و٢ــضم  الٟلؿــُُجي مــً مايــحهم وؤزُــائهم وجيبــحههم هدــى واظبــاتهم، ولــِـ حكــٍى

ـــى ٚؿـــان فـــي َـــظٍ الغواًـــت شخهـــُت بًجابُـــت مشالُـــت للـــظاث الٟلؿـــُُج ي الـــظي َـــى عمـــؼ اإلاؿـــخ٣بل الٟلؿـــُُجي، َو

ـــغ ٞلؿـــُحن وبزـــغاط الحهـــىص مـــً ؤعيـــه. ’ زالـــض‘شخهـــُت  بـــظ٫ ظهـــضٍ فـــي جدٍغ َـــى ٞٗـــا٫ وشـــجإ ًدمـــل الؿـــماح ٍو

و٢ـــضم ٦ىٟـــاوي الصخهــــِخحن ’. ب٦ؿـــىصؽ‘و٢ضمـــه ٦ىٟـــاوي بـــضال جمامـــا للصخهـــُت الٟلؿـــُُيُت الؿــــلبُت فـــي عواًـــت 

والٟلؿــــُُجي، ول٨ــــً ؾــــلبُت مــــً اإلاىٓــــىع الهــــهُىوي. ألن ٦ىٟــــاوي ؤُٖــــى الحهــــىصًخحن بًجابُــــت مــــً اإلاىٓــــىع الٗغبــــي 

ام‘لصخهُت  جها ’ مٍغ ومـا ًماخـٔ َىـا ؤن جدـذ يـِٛ الهـهُىهُت. ’ بىلىهُت‘نٟاث بوؿاهُت، ايُغث إلاٛاصعة مَى

مــــا٫ الخٗهــــبُت مــــً ظهــــت الهــــهُىهُت هدــــى الكــــٗب  ٦ىٟــــاوي اؾــــخسضم َــــظًً الصخهــــحن فــــي الغواًــــت إلصاهــــت ألٖا

وإلٞهـــــــــاح ؤن الحهـــــــــىص طا ؤلاوؿـــــــــاهُت ال ًدـــــــــب الاخـــــــــخما٫ وال ًدـــــــــب الخُـــــــــاة فـــــــــي ٞلؿـــــــــُحن مُـــــــــاعصا الٟلؿـــــــــُُجي، 

 الٟلؿُُيُحن مً ؤعيهم.  

 جـأزش الشواًت مً الشواًاث ألاخشي:  

صاثـــغة الُباقـــحر ‘ؤجهــا جـــإزغث مــً مؿـــغخُت بغجىلـــض بغزُــذ ’ ٖاثــض بلـــى خُٟـــا‘ًــغي الضاعؾـــىن الٛــغب والٗـــغب لغواًـــت 

ــت ؿــغي الــظي ه٣ــل ؤ٦ثــر ؤٖمــا٫ ٦ىٟــاوي بلــى ألاإلااهُــت. ومــً ؤبــ’. ال٣ى٢اٍػ غػ َــاالء الضاعؾــحن َــاعجمىث ُٞىــضعف الؿَى

                                                           
 ٘ٔٙنفس ادلرجع، ص:      ٔ
’ ثالث عالمات يف الرواقة الفلسطينية‘( وفاروق وادي يف كتابو ٕٚٔص:’ )الرواقة يف األدب الفلسطيٍت‘ذىب إىل ىذا الرأي أزتد أبو مطر يف كتابو      ٕ

 (. ٕٗٔ)ص: ’ الطرقق إىل اخليمة األخرى؛ دراسة يف أعمال غسان كنفاين‘( ورضوى عاشور يف كتاهبا ٚٙ)ص:
 ٘ٗٔرضوى عاشور، ص:     ٖ
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ــت فــي الٗغبُــت‘و٢ــض ٦خــب ُٞىــضعف م٣الــت بٗىــىان  ــىعر (’ صاثــغة الُباقــحر ال٣ى٢اٍػ ــضة ٍػ ) وبــحن 01/10/0652فــي ظٍغ

ت الغواًــت بمؿــغخُت بغزُــذ بمؿــغخُت بغزُــذ. ومــً البــاخشحن الٗــغب الــظًً ؤ٦ــضوا نــل’ ٖاثــض بلــى خُٟــا‘ٞحهــا نــلت 

، ’ؤلاوؿـان ٢ًـُت‘دمحم نض٤ً الظي ٣ًُم في الىالًاث اإلاخدضة، والظي ؤنضع ٦خابا ًٖ ٚؿان ٦ىٟاوي جدذ ٖىىان 

ُدـــاء ٖبـــض الهـــاصي. وطَـــب صاعؽ ؤإلاـــاوي  الـــظي صعؽ ٖـــً ٦ىٟـــاوي بلـــى: "بن الدكـــابه البىـــاجي بـــحن ’ اؾـــدُٟان ٞلُـــض‘ٞو

لــى ؤًــت galut قــخاث ٞلؿــُحن وقــخاث الحهــىص، الٛغبــت و ، ٢ــض بىلــٜ ُٞــه مــً الخــغ٦خحن الٟلؿــُُيُت والهــهُىهُت. ٖو

٣ـت التـي ونـ٠  خا٫ ٞلِـ َىا٥ ق٪ في ؤهه زمت حكابها ظؼثُـا بُجهمـا. ٞشمـت حكـابه ٢ـىي، بلـى خـض مـا، مـا بـحن الٍُغ

 ٞحهـــــا ٦ىٟـــــاوي ؤعى ٞلؿـــــُحن فـــــي ٢ههـــــه، وجدضًـــــضا فـــــي اإلاهمـــــت اإلاُل٣ـــــت للٗـــــىصة مهمـــــا ٧اهـــــذ الخ٩ـــــال٠ُ والىخـــــاثج

 .  )0(والٗىا٢ب، وبحن ال٨خاب الههُىهُحن ألاواثل

 الخاجمت:

للُـــــىن ؤوعؽ الحهـــــىصي ’ ب٦ؿـــــىصؽ‘جيخهـــــي َـــــظٍ اإلا٣الـــــت بلـــــى ؤن ألاصًـــــب الٟلؿـــــُُجي اإلاىايـــــل ٢ـــــض جـــــإزغ مـــــً عواًـــــت 

. ٞـــإحى  ، بـــل جـــإزغا مٗا٦ؿـــا فـــي اإلاىيـــٕى ـــا فـــي ٦ىٟـــاوي لـــِـ جـــإزغا ج٣لُـــضًا فـــي ألاؾـــلىب واإلاىيـــٕى ٩ـــي، وؤن جإزَغ ألامٍغ

ع الصخهــُاث الٟلؿــُُيُت فــي ظــاهبحن ٦ى مــه ومــا نــىعٍ لُــىن ؤوعَـــ فــي عواًخــه، ٞهــىَّ ٟــاوي بغواًخــه لــى٣ٌ مــا ٖػ

جهم مشل  ، وفـي ’ؾُٗض ؽ‘مخىا٢ًحن، في ظاهب، َىا شخهُاث ؾلبُت الظًً لم جداولىا للضٞإ ٖجهم وال ًٖ مَى

جهم ولل ــت بماصَــم، مشــل ظاهــب آزــغ، َىــا شخهــُاث بًجابُــت، الــظًً جدــاولىن للٗــىصة بلــى مــَى جهــاص فــي ؾــبُل خٍغ

ؤمـــــا الصخهـــــُاث الحهىصًـــــت فـــــي عواًـــــت ٦ىٟـــــاوي مســـــال٠ جمامـــــا ’. ؾـــــُٗض ؽ‘الابـــــً الشـــــاوي لــــــ’ زالـــــض‘و’ ٞـــــاعؽ اللبـــــضة‘

ـــام، هـــي شخهـــُت حهىصًـــت، ونـــلذ فـــي ٞلؿـــُحن مـــً ’. ب٦ؿـــىصؽ‘للصخهـــُاث الحهىصًـــت فـــي عواًـــت  ٞصخهـــُاث مٍغ

ــب صاثمــا للغظــٕى بلــى  جهــا بىلُيُــا، وهــي جٚغ اث الحهىصًــت وؾاؾــاتها باؾــم ْلمــه للكــٗب مَى جهــا، وجــظم الٗؿــ٨ٍغ مَى

ٟا٫ واليؿىة.   الٟلؿُُجي، زهىنا هدى ألَا

 :اإلاشاحْ
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