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 ملخص 
ااتهدؼ البح  دراا  أبعتد الوطن يف الدثواف املكتوب ابلعبث  "ااحد من ىنت" ليشتعا ايمتف 
مصتدح ، أحد أدابء فيسطلٍت الداخل، اافًتش املكتف الفضتء الشعا ي ليدثواف متمثال يف بعدثو: 

اكذلك االغًتاب الذ ي تشكل يف الذات الشتعاة، نتلج  ليمتغَتات التترطمل   اليغ  ااهلوث ،
، اتاكت أثاىت عيى األاس االجتمتعل  االثقتفل  لفيسطلٍت ٜٛٗٔاالسلتال  اليت حدثت منذ 

 الداخل، امنهت الكتتب  ابليغ  العبث .
 كلمات مفتاحية:
ثنتيل   -الشعا العب ي ادحدث  -ايمتف مصتدح  -اليغ  العبث  -اليغ  العابل  -فيسطلنلو الداخل 

 االغًتاب-اهلوث   -اليغ  
Abstract: 
The research aimed to study the dimensions of the homeland 
in poetry book “In place” which written in Hebrew by the 
poet Salman Masalha, one of the 48-Palestinian writers, The 
place occupied the poetic space of the book represented by its 
two dimensions: language and identity, as well as the 
alienation that formed in the poetic self. As a result of the 
historical and political changes that have occurred since 1948 
and have left their impact on the social and cultural 
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foundations of the 48-Palestinians, including writing in the 
Hebrew language. 
Keywords: 
48-Palestinians - Arabic language - Hebrew language - 
Salman Masalha - modern Hebrew poetry - bilingualism - 
identity - alienation 

   -مقدمة: 
، الذ ي كتبو الشتعا (ٔ) ااحد من ىنت- מכאן אחד ضمتل املكتف بتجيلتتو معظم مواطن دثواف

מצאלחה סלמאן –ايمتف مصتدح  
ابليغ  العبث ، اىو أحد األصوات الشعاث  الفيسطلنل   (ٕ)

املعااف  يف الداخل اسإااايليي، الو خبة اااع  يف الشعا العايب، حل  ثعد أحد حمتار حبوثو 
 ادرااتتو الكثَتة.

تًتكز كتتابت مصتدح  يف منتقش  أاضتع الفيسطلنلُت داخل إااايلل، امسأل  الصااع عيى 
سطلنل ، الو كذلك آراء يف قضتاي عدة يف داؿ عابل  أخاى، اثطاح رؤثتو يف األرض، ااهلوث  الفي

 مستيل حلتتل  ادثنل  من منظور عيمتين شتمل، رافعت شعتره األثَت "العقل ايل التوفلق". 
، يف "In place، اجتءت تاصب  العنواف إىل اسإذميلزث : "ٕٗٓٓصدر دثواف ااحد من ىنت عتـ 

 ي اكتسب فلو ادحلثل  األكب، اثتواشج مع عنتصا أخاى، امشتعا ثغيب إشترة إىل املكتف، الذ
عيلهت الطتبع الوجود ي الذ ي تفاضو ذباب  شتعا فيسطلٍت ثعلش عيى أرضو جبنسل  إااايليل ، 

 اثكتب بيغ  للست لغتو األـ.
 إشكالية البحث:

ثتعتنق املكتف الشعا ي مع حمتار أاتال  ماتبط  بو، كتلذات، االيغ ، ااهلوث ، االغاب ، اثعاض  
مصتدح  رؤثتو بيغ  ىتدي ، الكن تعبَته الذ ي ثبدا أللفت يف مواضع، ثغدا صداملت اقتالت يف 

دئ املكتف، اجلبيي القتاي، اهلت /مواضع أخاى. تظها يف الدثواف صور خمتيف ، اأبعتدا ليوطن
املعزاؿ، املتِسع بال حداد التال  أا جغاافل ، ااحملداد حبواجز اهلوث  ااملاار االقومل ، االبح  يف 

 صور الوطن اأبعتده ىو مت ظمثل إشكتلل  ىذا البح .
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ظمكن أف تتضح معتين الوطن يف الدثواف من خالؿ عدة أبعتد، فتلبعد اجلغاايف ثتضمن بعض 
 –ل ، امعظمهت ثشَت إىل املكتف الذ ي ُالد فلو الشتعا، فمحل ملالده العنتصا اجلغاافل  االطبوغااف

ثقع عند افح جبل، ااشُتق امسو من املغتار الكثَتة املوجودة يف اجلبل، اتضترثسو  -بيدة املغتر
منحدرة، ايف صور مصتدح  ليوطن، تواتات تعبَتات امفادات تشَت إىل ىذا املكتف، كتجلبتؿ 

شجتر اجلتف  االاايح، احبَتة طبث  اليت تطل عيلهت بيدتو، اادحترات، االدراب ادحجاث ، ااأل
ااّظف ىذه األلفتظ يف التؽ شعا ي متجتنس، ثوحي ابدحنُت، اظمتزج بذكاايت متض اإرث 

 قدًن.
جتء الُبعد الوصفي ليمكتف حمتطت هبتل  من القلظ االغبتر الذ ي تذراه الاايح، اتستقط األاراؽ يف 

ؾ األشجتر عترث  من أخضاىت، لتقف احلدة جتف ، دمت ثقود ليبعد النفسي، اخلاثف، الذ ي ثًت 
الذ ي ثثَت داخل الشتعا انفعتالت متنتقض ، ايبل  حلنت، اإصمتبل  يف أحلتف أخاى، فلشعا 

 ابالشتلتؽ اجلترؼ، أا ثشعا ابلقنوط ااالغًتاب.
، فتتحاؾ األحداث اثتضمن البعد التترطمي الزمن، الذ ي ثسَت يف خطو من املتضي ليحتضا

املفعم  بذكاايت املتضي لتصل إىل ادحتضا الذ ي تغَتت فلو مالمح الوطن، اثنتقل الشتعا مع 
األحداث من املكتف األصغا دمثال يف بيدتو، إىل الفضتء األكب فيسطُت، مت جعل الوطن يف 

 ادحتضا مساحت ألحداث، تتداخل فلو أجنتس اأعااؽ، اتندمج فلو شخوص احكتايت.
قود البعد التترطمي إىل البعد االجتمتعي، حل  تعلش اجلمتعتت يف املكتف الذ ي تعتبه كل ث

صبتع  "اطنهت"، اتسعى كل منهت لوضع قوانلنهت الغتهت، اثظها البعد الامز ي ليوطن بدالل  تامسهت 
مع يف ذاتو الشعاث ، فلدمج املتضي مع األحالـ مع الذكاايت االصااع، لتتالقى ىذه العنتصا اذبت

 بوتق  ااحدة، فلطاح يف النهتث  رؤثتو اخلتص  ليوطن.
ابتبتع املنهج الوصفي؛ ثنهض ىذا البح  عيى دراا  لتجيلتت الوطن اأبعتده يف الدثواف، 
ابطبلع  ادحتؿ اثنُت من عنتصاه الايلس : اهلوث  االيغ ، إضتف  إىل االغًتاب الذ ي ثستتبع اضع 

 فيسطلٍت الداخل.
 قة:الدراسات الساب

يف التؽ دراا  أدابء فيسطُت الذثن ثكتبوف ابلعبث ؛ شب  درااتت اتبق  ااتطيعت الكتتب  
 الشعاث  االنثاث  لبعض من ىؤالء الكتتب، منهت:



 
 العدد التاسع والثالثون                                                  رللة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

222  

 
 

(، رااث  فيسطلنل  مًتصب  عن العبث ، تاصب : د. صبتؿ ٕٔٔٓقشوع، الد: عاب راقصوف. ) -
 الافتعي، القتىاة، ماكز مصا احملااا .

(. حاث  ٕٗٔٓهني  صالح، منصور، منصور عبد الوىتب، االافتعي، صبتؿ أضبد. )راحلل،  -
 .ٖٕٕ – ٕ٘ٔ، ٕٔجمي  األلسن ليًتصب ، ع .القدس يف شعا نعلم عااثد ي

- Kanani, K. A., Abdul Muttaleb, F. (2022). Representation of 
the Socio-Economic and Geopolitical Roles of Water in 
Two World Novels: Let it be Morning by Sayed Kashua and 
the Water Knife by Paolo Bacigalupi.  

 )راتل  متجستَت غَت منشورة(. جتمع  جاش، جاش. 
 ثقـو البح  عيى ثالث  حمتار:

: أسرلة فلسطني وإشكالية الكتابة ابلعربية  أوًلا
 اللغة واذلوية يف الديواناثنياا: 
 ادلكان يف الديوان اًلغرتاب عناثلثاا: 

 
: أسرلة فلسطني وإشكالية الكتابة ابلعربية  أوًلا

ذمحت ادحاك  الصهلونل  يف مسعتىت رمو أتالس كلتف إااايلل يف عتـ ألف اتسعمتي  اشبتنل  
ـ(، اىو املسعى الذ ي بدأ قبل ذلك بعقود طوثي  هبدؼ ااق  فيسطُت ٜٛٗٔاأربعُت )

النتشئ  إىل نفي كل مت ىو قومي اعايب فيسطلٍت، فعميت االتخيص من أىيهت، اعمدت الدال  
 عيى مصتدرة األراضي االبلوت، انفي الفيسطلنلُت اتاحليهم قساا.

مل تكتف السيطتت اسإااايليل  بذلك، بل شددت اخلنتؽ عيى الفيسطلنلُت الذثن بقوا يف األرض 
أا السفا منهت إال بتصاثح احملتي ، فخضعوا لسيطتت اجللش اسإااايليي، اًب منعهم من تاكهت 

ختص، إضتف  إىل ايسي  من التدابَت ملصتدرة أراضي ادمتيكتت الفيسطلنلُت يف الداخل، انىلك 
 .(ٖ) عن اعتبترىم عمالء ليداؿ العابل 

 اقبل االاًتاتؿ، ثنبغي اسإشترة إىل املصطيحتت الذ ي ُتطيق عيى الفيسطلنلُت الذثن ثعلشوف يف 
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" أا "عاب الداخل"، اىي صبلعهت ٛٗي "عاب إااايلل" أا "عاب الداخل اسإااايليي، اى
مصطيحتت ربمل تغللًبت لفيسطُت الدال  ااملكتف انفًلت ليجنسل  عيى أرضهت احملتي ، ااملصطيح 
األاؿ ربدثًدا ىو األكثا ااتخداًمت يف األااتط اسإااايليل  السلتال  ااالجتمتعل  ااسإعالمل ، 

طقل  بُت اسإااايليلُت االعاب، أا اللهود االعاب، اىي مقترن  بُت جنسل  لتصبح املقترن  غَت املن
إااايليل  أا داين  ثهودث  اقومل  عابل  اثنوث ، تتجتىل األصل القومي الفيسطلٍت، كمت أهنت مقترن  

 مت بُت الدثن االقومل ، اىو مت تسعى إااايلل اآلف لًتالخو عب قوانُت "ثهودث  الدال ".
سملتت، فقد رأى أف اسإااايليلُت قد مّسوا ليشتعا ال

ُ
ااحل حممود دراثش رأ ي يف مسأل  امل

الفيسطلنلُت عااب ليتمللز بلنهم ابُت اللهود، احملو ىوثتهم ادحقلقل ، اليفيسطلنلُت أمستء عدة: 
، أا فيسطلنلو أاايو، ٖٜٜٔ، فيسطلنلو ٜٚٙٔ، فيسطلنلو ٜٛٗٔ، فيسطلنلو ٜٛٗٔعاب 

 .(ٗ)اأهنم "حُمّقبوف" جلدا أ ي أف هلم أرقتـ، 
ارد التأكلد عيى مبدأ ثهودث  الدال  ضمن اثلق  إعالف قلتـ إااايلل، اليت صدرت يف عتـ 

 ـ، افلهت:ٜٛٗٔ
"فقد اجتمعنت، رمن أعضتء جميس الشعب، دمثيو السكتف اللهود يف البالد، ادمثيو ادحاك  

إااايلل، احبكم حقنت الطبلعي االتترطمي الصهلونل  يف ثـو انتهتء االنتداب البثطتين عيى أرض 
دبقتضى قاار اجلمعل  العمومل  لألمم املتحدة، نعين عن إقتم  دال  ثهودث  يف أرض إااايلل ىي 

  (٘)دال  إااايلل"
فإااايلل تعتب ػػػػػ تقاثبت ػػػػػ ادحتل  الوحلدة اليت ثتم فلهت االنتمتء إىل القومل  ٍب املواطن  يف الدال  عب  
لدثن، اثتم اتبتع معتثَت اأداات دثنل  لفحص االنتمتء إىل ىذه القومل ، كمت أهنت ادحتل  الوحلدة ا

اليت اعتمدت فلهت حاك  عيمتنل  ىي الصهلونل  حج  دثنل  اترطمل  كحج  احلدة لتبثا السلتدة 
 .(ٙ) ااحتالؿ األرض

مل  لكل منهت إرادتو املبيورة فإااايلل للست دال  دظمقااطل  توافقل  حمتثدة بُت جمموعتت قو 
صبتعلت، ااألقيل  )الفيسطلنل ( فلهت للست عيى قدـ املستااة مع جمموع  قومل  أخاى، بل ىي 
أصال غَت معًتؼ هبت كأقيل  قومل ، حل  ال تنطيق دظمقااطل  إااايلل يف التعتمل مع أ ي مواطن 

عتبتر انتمتءاتو القومل  أا الدثنل ، ضممل جنسلتهت من جماد تعاثفو كمواطن، أ ي داف األخذ يف اال
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ابختصتر ىي للست دال  صبلع مواطنلهت، اإسمت دال  اللهود، فشعب إااايلل ثعٍت األم  اللهودث  
 .(ٚ)فقط 

عنصاا اثبتت يف التاتت إااايلل حبق الفيسطلنلُت يف الداخل، اسبثل يف -امت زاؿ -كتف العزؿ 
االجتمتعل  االثقتفل ، اىو مت عززتو النظاة ليفيسطلنلُت يف النظتـ اسإدار ي، اعيى األصعدة 
 . (ٛ)الداخل ابعتبترىم "طتبورا ختمست"

ال ضمظى املواطنوف الفيسطلنلوف يف الداخل حبقوؽ متستاث  مع اسإااايليي، اال ثُعًتؼ هبم  
ذلك يف  كجمتع  قومل  هلت صف  قتنونل  اعتبترث  صبتعل ، أا حقوؽ ثقتفل  ااجتمتعل ، اثنعكس

باامج الًتبل  االتعيلم، ايف الثقتف  ااسإعالـ اسإااايليي، ايف عدـ االعًتاؼ بذاكاهتم التترطمل  كجزء 
 .(ٜ)من الشعب الفيسطلٍت، اال حبقهم يف ادحفتظ عيى اترطمهم اىوثتهم 

مل تقتصا دمتراتت إااايلل عيى مصتدرة األراضي االنفي، افاض القلود عيى الفيسطلنلُت يف 
داخل، اإسمت امتدت لتشمل العمل عيى تغللب اليغ  العابل ، فسعت إااايلل ػ شأهنت شأف أ ي ال

قتنوان نّص عيى  ٜ٘٘ٔمستعما ػ حملترب  لغ  أىل األرض، حل  اّن "الكنلست" اسإااايليي عتـ 
اجوب اضع أ ي إعالف أا الفت  يف الشترع ابليغ  العبث ، اإف كتف األما يف إحدى املنتطق ذات 

ألغيبل  الفيسطلنل  اليت تتحدث العابل  فلشغل النص العب ي ثيثي املستح ، اثُوضع عيى رأس ا
اسإعالف أا الالفت ، اقد شكيت إااايلل جلتف لتستبدؿ األمستء العابل  الفيسطلنل  ليمدف االقاى 

 .(ٓٔ)االشوارع ااملتنزىتت اغَتىت دبسملتت عبث  بدال من املسملتت األصيل 
اليغ  العابل  ابسط العبث  أحد املستعي رمو "أاال " اجملتمع الفيسطلٍت يف الداخل، ثُعد تغللب 

حل  فاضت إااايلل التا  احتالؿ تقتضي تغيلب اليغ  العبث  عيى العابل  يف أرمتء األرض 
احملتي ، امن ٍب أصبح مفااضت عيى الفيسطلٍت العايب يف إااايلل معاف  العبث  لغ  اثقتف ، اذلك 

وافتة ضااراتو ادحلتتل ، اللس ذلك عن رضى منو أا لافتىل  التعيم االتحدث بيغ  اثنل ، اإسمت ألنو مل
 اضطا ألف ثتحدث ابليغ  اليت فاضهت عيلو الواقع اجلدثد عيى أرضو احملتي .

هلذا فإف حمتاالت إااايلل املستملت  رمو عزؿ الفيسطلنلُت يف الداخل، اعدـ االعًتاؼ حبقوقهم  
تت عيى األقل، ابلتواز ي مع توجهتت ربدثد املواطن  بنتء عيى الدثن، اإجبتر غَت اللهود كأقيل

عيى االعًتاؼ بلهودث  الدال ، االفيسطلنلُت عيى لفظ العابل  لغ  اثقتف  ااترطمت، إسمت تشَت إىل 
ن ، فهم تنتقض يف تعاثف إااايلل كدال  ملواطنلهت، فتلفيسطلنلوف داخل إااايلل مواطنوف بال مواط
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نظااي مواطنو دال  تعين عن نفسهت أهنت للست دالتهم، ايف الوقت نفسو ذببىم عيى العلش 
 دبعتثَت من تعتبىم مواطٍت الدال .

امن انفي  القوؿ يف مسأل  األاال ، أف إااايلل، جبتنب التضللق االعزؿ االتمللز احمتاالت طمس 
ى فيسطلٍت الداخل التا  تعيلمل  تقتضي دراا  اهلوث  العابل  االقومل  الفيسطلنل ، فاضت عي

 العبث ، اتعيمهت لغ  اأداب اثقتف ، من خالؿ املصتدر الدثنل  اللهودث ، ااألدب العب ي.
اقد أاس التأكلد عيى ثهودث  الدال  ملعظم القوانُت االسلتاتت اسإااايليل ، امن بلنهت السلتا  

 اثلق  قلتـ الدال  عيى ىلئ  منتىج تعيلمل ، امن ٍب، التعيلمل ، اليت حاصت عيى تنفلذ مت ارد يف
، االتعدثالت اليت أضلفت عيلو يف عتـ ٖٜ٘ٔحلنمت صدر قتنوف التعيلم الامسي يف إااايلل عتـ 

، جعل ثهودث  الدال ، اأاال  فيسطُت كجوىا العميل  التعيلمل ، حل  أكد القتنوف عيى ٕٓٓٓ
 أىداؼ ريلس  ليتعيلم، ىي:

سإنستف أف ثكوف مواطنًت خميصًت لدال  إااايلل،... ضمًـت ىوثتو الثقتفل  الغتو، اغاس تعيلم ا" 
املبتدئ الواردة يف إعالف قلتـ إااايلل، كدال  ثهودث  ادظمقااطل ،... اتدرثس اترثخ أرض إااايلل 

اللهودث ، ادال  إااايلل، اتعيلم شاثع  إااايلل، ااترثخ الشعب اللهود ي، اتااث إااايلل االتقتللد 
 .(ٔٔ)"اغاس الوعي ابحملاق ...

أافات ىذه السلتا  التعيلمل  عن إقداـ بعض أدابء فيسطلٍت الداخل عيى كتتب  جزء من 
أعمتهلم األدبل  ابليغ  العبث ، منهم األدابء: إملل حبليب اعطت هللا منصور اايمتف انطور اأنطواف 

 انعلم عااثد ي ااهتـ دااد انداء خور ي.مشتس اعودة بشترات، امن الشعااء: توفلق زايد 
كذلك صدرت تاصبتت ابلعبث  لبعض من النتتج األديب العايب لفيسطلٍت الداخل، مثل إملل 

  (ٕٔ)حبليب ادمحم عيي طو احممود دراثش امسلح القتام اطو دمحم عيي انداء خور ي، اغَتىم. 
يى نوع األدب، الذ ي ثكتبو أطيق حمييوف ع –ابعلدا عن الوضع املعقد يف فيسطُت  –بداث  

" أا "أدب األقيل "، Minor Literature-مبدعو بغَت لغتو األـ، اام "األدب امللنور ي
معتبثن أف العوامل الايلس  لكتتب  ىذا األدب تتمثل يف األقيم ، أا حمتال  أقيم  األدب مع الواقع 

عتش، االتحوؿ اجلسد ي، الذ ي ثؤد ي ابألدثب لنقل نص بيغتو األ
ُ
إىل  -راحت أا فكاا  –صيل  امل

لغ  اثنل ، أ ي إىل لغ  اسإقيلم اجلدثد، انص األقيل  للس قتيمت بذاتو، اإسمت ثتشكل من حملط اليغ  
 .(ٖٔ) األـ، احملط أتثا اسإبداع ابسإقيلم الذ ي ثعلش فلو األدثب
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الفيسطلٍت  -أاثرت كتتابت األدابء الفيسطلنلُت االكتتب يف الداخل جدال بُت صفوؼ اجلتنبُت 
ااختيفت اآلراء حوؿ تصنلفهت أداب عابلت مكتوب ابلعبث ، أـ أدب عب ي، أـ أدب  -ااسإااايليي 

إااايليي، اطاحت ىذه األعمتؿ تستؤالت عن ابب كتتب  أدثب فيسطلٍت ابلعبث ، اعن 
ل  اسإضتف  اليت اتعود عيى األدثب الفيسطلٍت من الكتتب  ابلعبث ، اكذلك اخللترات السلتا

 ااألثدثولوجل  يف ىذه الكتتابت.
اثبدا أف األما للس ااحدا يف كل ادحتالت، فِمن ىؤالء األدابء َمن كتب ابلعبث  رغب  منو يف 
توصلل صوتو ارؤثتو ليجتنب اآلخا، امنهم من اضطا ليكتتب  ابلعبث  ألنو ببستط  مل ثتعيم غَتىت 

الي  ليتعبَت عمت ال ظمكن التعبَت عنو ابلعابل ، يف املدارس، امنهم من ااتخدـ العبث  كأداة اا 
امنهم من أعين أنو ثكتب ابلعبث  ألنو شأف أ ي أدثب أا كتتب صملد أكثا من لغ ، فال متنع 

 لدثو من أف ثكتب بكل لغ  صملدىت.
فتلشتعا نعلم عااثد ي، عيى ابلل املثتؿ، قتؿ إنو ثكتب ابلعبث  حلنمت ثاثد النقتش مع هللا، ألنو 

 ثستطلع أف ثفعل ذلك ابلعابل  خوفت من املتدثنُت، مسيمُت ادراز، كذلك ال ثستطلع كتتب  ال
 .(ٗٔ)قصلدة شعا إثااتلكل  ابلعابل ، ألف الثقتف  العابل  الزالت ال ربتمل أشلتء كهذه 

اربدث األدثب االصحفي الد قشوع عن العنصاث  اسإااايليل  ضده كفيسطلٍت ثقلم ربت ادحكم 
يي، حل  ظيت النظاة لو كعايب ال ثنتمي سإااايلل،  ااجد أنو مفااض عيلو أف ثكوف اسإااايل

اآلخا يف كل مكتف، فتلواط الفيسطلٍت يف إااايلل ثنظا لو بسيبل  كونو ال ثكتب إال ابلعبث ، 
فقط  نتلج  درااتو يف املدرا  الداخيل  ااجلتمع  العبث ، الذا فهو ال ثعاؼ العابل  دبت فلو الكفتث ،

ثقاأ الكتب العابل  حلنمت ُتًتجم ليعبث ، اثكتب ابلعبث  بشكل دار ي يف صحف إااايليل ، امع 
جبتنب أعمتلو األدبل   –، اقد كتب (٘ٔ)ذلك ثتعاض لإلىتن  العنصاث  من اجلتنب اسإااايليي

شغل عاب، االذ ي ثتنتاؿ فلو  بشكل اتخا أاضتع  – ערבית עבודהمسيسل  –ابلعبث  
الفيسطلنلُت يف اجلتنب اسإااايليي، اصمسد البطل فلو شخصل  تكتد تتطتبق مع شخصل  كتتب 

 العمل.
ااعتب حممود دراثش أف األما أصبح ثشبو "املودة" اردبت ثسعى بعض األدابء االشعااء 
خا الفيسطلنلوف الذثن ثكتبوف ابلعبث  إىل االندمتج الثقتيف يف اجملتمع اسإااايليي، االبعض اآل
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ثكوف لدثهم ىذا اخللتر نوعت من املقتام  الثقتفل  ابليغ  نفسهت، ختص  ىؤالء الذثن ثتمكنوف من 
 .(ٙٔ)العبث  بسبب تكوثنهم انشأهتم، الكن ىذا اخللتر لدى أقيل  حمدادة، اثعب عن أزم  ىوث  

  التكلف ثصب يف مسأل  حمتال -عيى اختالؼ اآلراء  –يف صبلع األحواؿ ثبدا أف ىذا االذبته
مع اهلوث  املاكب  يف جمتمع متنتقض ثنظا هلم نظاة عنصاث ، ال ثعًتؼ حبقوقهم كأقيل ، اال ثسمح 

 هلم جبنسل  إااايليل  كتمي .
  -اثن اياا: اللغة واذلوية يف الديوان: 

 -ثنائية اللغة:  -
احُت ثتقن من املنطقي أف ثتحدث اسإنستف ابليغ  اليت نشأ يف حملطهت الثقتيف ااالجتمتعي، 

ادحدث  بيغ  أخاى أا أكثا فلكوف ىذا لضاارة االندمتج يف حملط اليغ  أا اليغتت األخاى، 
ابالنتقتؿ إىل مواطنهت أا العمل هبت، أا بداعي التأثا، اىذا بطبلع  ادحتؿ ثكوف أتثاًا "فاضًلت" 

فااض" اختلتراًي اختلتراًي، أا إجبتراًي، ايف حتل  فيسطلٍت الداخل ظمكن أف ثكوف التأثا "امل
اإجبتراًي يف الوقت نفسو، ألف إااايلل ككلتف احتالؿ فاض اليغ  العبث  عيى الفيسطلنلُت 
ابلداخل، امنهم من أدى الفاض ابختلتره، امنهم من أداه رغًمت عنو، لكن يف ادحتلتُت مل تزح 

إىل ثنتيل  اليغ ، أ ي  العبث  اليغَ  العابل ، امل ُتسقطهت من ألسن  الفيسطلنلُت، اىذا مت أدى
ادحدث  بيغتُت، إحداشمت اليغ  األـ، لغ  العاؽ االقومل  ااألرض، االثتنل  لغ  تُيَقُم لسنوات ىي 

 عما إااايلل.
عن ثنتيل  اليغ  الواقع الذ ي فاضو االحتالؿ، االذ ي أفضى ابلشتعا إىل ثنتيل  اليغ  ثقوؿ يف 

 باج العقاب": -עקרב מזלقصلدة "
 .עקרב במזל נולדתי אני"

 .בכפר הזקנים לי סיפרו כך
 סתיו עלי כמו נדדו ופניהים
 לי וסיפרו. פני על שחלפו

 נפל לא בנובמבר שכשנולדתי
 זר הייתי. בשמים כוכב שום

 .תחתית בלי בחלום שנקרה
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 שלי אמא את, אבל
 .השרב ָילד

 
 ,הסתווים שבו ולא וכשהלכו

 ,ׂשיחו אל הַשחרור ששב כמו
 ,הנשים. צעדי בֵנכר נפתלו

 בחלון השתקפו, הזמן כמו
 .עליו את שפשט  כִרמון

 .מעבר עונת כמו ואני
 כבר ירוקים זכרונות
 כמו מגופי נושרים

 .מענן השלג
 

 למדתי גם, השנים ובמשך
 .מעלי להשיל עורי את
 שִנשבה לנחש הייתי כמו
 נחתם כך. לנייר מספרים בין

 מָשרשי נגזרות במלים גורלי
 מתפצלת לשון עם. המכאוב
 -ערבית, האחת. לשתים

 ,השניה. לערוב אמא זכר
 חורף בליל – עברית
              (ٚٔ)". לאהוב

 أان من مواللد باج العقاب
 ىكذا حكى يل الشلوخ يف القاث . 

 رحيت كأاراؽ اخلاثف  ااجوىهم
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 اليت مات أمتـ اجهي. احكوا يل
 أنو حُت ُالدت يف نوفمب مل ثسقط

 كنت غاثبتأ ي ذمم من السمتء.  
 صتدفو حيٌم بال قتع.

 لكن، أمي 
 اللدة القلظ.

 اعندمت مات فصوؿ اخلاثف امل تعد، 
 مثيمت عتد الشحاار إىل جنبتو،

 زببطت يف الغاب  خطواٌب. النستء، 
 كتلزمن، ظهاف يف الشبتؾ

 كشجا رمتف بسطت أاراقهت.
 اأان كموام انتقتيل.
 ذكاايت خضااء

 تتستقط من جسد ي مثل
 الغمتـ.الثيج من 

 اعيى مِا السنُت، تعيمُت كذلك
 أف أنسيَخ عن جيد ي.
 كمت لو أنٍت ثعبتف ُايِب 

 بُت مقٍص اأاراؽ. ىكذا ُحِسم
 مصَت ي بكيمتٍت مشتقٍ  من جذارِ 

 األمل. مع لستٍف ثتشعبُ 
 -اُؿ عايبٌ الثنُت. األ

. االثتين،  ضمفُظ ذاكاَة األـِ
 يف للتيل الشتتءِ  -عب يٌ 
 ليحب. 
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ثعتب ايمتف مصتدح  أف اليغ  العابل  "مكتسب " اللست لغ  أـ، ألف لغ  أـ الكتتب ىي اليغ  احملكل  يف  
األاتس، اثقصد ىنت اليهجتت العابل  املختيف ، كتملصاث  االفيسطلنل  االشتمل  السورث  االيبنتنل ، 

 -أث  لغ  أخاى ثكتب هبت األدثب االعااقل  ااخليلجل ، ااملغتربل ، اغَتىت، امن ٍب ثعتب مصتدح  أف 
ىي لغ  مكتسب  أثًضت، من الطبلعي أف ثتقن األدثب أكثا من لغ ، كتملوالقي  -العبث  يف مثل حتلتو

الذ ي ثعزؼ عيى أكثا من آل ، اثعتب مصتدح  أف الكتتب  ابلعبث  دبثتب  "إصتب  أكثا من عصفور حبجا"، 
يي"، عب اجتلتز ادحداد االجتمتعل  االدثنل  االثقتفل  اليت تضعهت ألهنت "تواع الفضتء الفيسطلٍت اسإااايل

  (ٛٔ)الكتتب  العابل ، كمت أهنت تفاض ذاهتت عيى القترئ ابلعبث . 
ىذه ىي الاؤث  اخلتص  دبصتدح  عن داعي ااتعمتلو اليغ  العبث  يف كتتبتو األدبل ، داف أف ثتطاؽ إىل  

غ  العبث  للست لغ  عتملل  مسلطاة كتسإذميلزث  مثاًل، امن الطبلعي أف كوهنت لغ  مفااض ، اىذا ااقع، فتلي
ثتحدث هبت أ ي شخص جبتنب لغتو األـ، اإسمت العبث  لغ  صبتع  بشاث  ااحدة، ُاضعت عيى ىذه 
األرض، عابل  اليغ ، اُأجِب أىل ىذه األرض عيى التحدث ابليغ  العبث ، فهذا للس خلتًرا "طبلعًلت" 

 تب  عصفورثن حبجا" اإسمت ىو شاط من بُت شااط العلش عيى ىذه األرض بوضعهت ادحتيل.هبدؼ "إص
يف ىذه القصلدة ثستثما مصتدح  ثقتف  املكتف، اثدجمهت مع التترثخ امعتمل الطبلع  اليت ثعلش فلهت،  

فهو من لَتام صورة شعاث  ُمستقتة من راافد ثقتفل  متعددة، فلستهل قصلدتو بتوثلق اترثخ ملالده، 
مواللد باج العقاب، أ ي يف فصل اخلاثف، اااد حكتث  شلوخ قاثتو، يف إطتر ثقتف  عابل  املتوارث ، حل  
ثتحيق األطفتؿ االشبتب حوؿ الشلوخ الذثن ثقصوف عيلهم ادحكتايت ااملآثا، اصّور اجوه الشلوخ 

ار فًتة زمنل  طوثي  منذ ذلك الذابي  كأاراؽ اخلاثف املتستقط  من األشجتر، يف إحتل  إىل املوت، اما 
ادحُت، فلصور الشتعا متضي القاث  ااكتهنت ابألشجتر العترث  من أاراقهت يف إشترة ايبل  إىل االنكمتش 

 االذبوؿ.
اأمت اقوط ذمم من السمتء إاّبف مولده، فهو ردبت أتثُا من الشتعا ابملورااثت الشعبل  اليت تابط بُت اوء 

من السمتء، اقد أخبه الشلوخ أنو شب  ذمم مل ثسقط حُت ملالده، اىذا ثشَت  الطتلع، ابُت اقوط النجـو
إىل حسن طتلعو، الكن ادحقلق  تبدت أمتمو، فتاتلقظ من حيمو الذ ي مل ثتحقق، اغابتو اليت زببط 
فلهت، اتاحتلو كموام انتقتيل، دمت ثشَت إىل خطأ مت ااده لو الشلوخ من حكتايت امأثورات اكتشف 

 وء طتلعو حُت ااجو قسوة ادحلتة، فلتأمل الشتعا من غلتب املعتين ااملكتف.زثفهت اا
رام الشتعا لنفسو صورة ااتعترث  لثعبتف، ثشعا ابخلطا فلغَت جيده كل فًتة، للنسيخ عن أصيو الغتو 
اثتخذ لنفسو ىلئ  أخاى بيغ  اثنل ، اكأنو ثتحدث إىل كل فاثق من اراء قنتع، اىو مت ثسبب حتل  

 صتـ اليغو ي.االنف
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فتلعابل  ىي اليغ  الضتمن  املشًتك  بلنو ابُت أصيو، ااملسئول  عن ربطو ببٍت قوملتو، أمت العبث  فتبدا  
اكأنو لغتو املعبة عن ادحب، االيت تتخطى حداد الوالء التقيلد ي لألااة أا القومل  لتصل إىل االزمااط يف 

و ي مل ثعد متتحت سإعتدة التفكَت فلو أا الًتاجع عنو، بل ، اثؤكد عيى أف ىذا االنفصتـ اليغ(ٜٔ)اجملتمع 
ُحسم مصَته، للواجو اخلطا ابلتشعب اليغو ي، فلقع أاَت املقص الذ ي ثقطع من مشتعاه، االورؽ الذ ي 

 تُيقى عيلو ىذه املشتعا املكتوب  بكيمتت مشتق  من األمل. 
ع حمتال  االندمتج يف الواقع، اذبُنب ثؤكد مصتدح  عيى السعي رمو ادحفتظ عيى القومل  االتترثخ، م

 أكتب ابلعبث ": – עברית כותב אניتستقط أاراؽ العما يف خاثف الغاب  النفسل  يف قصلدة "
 ,העברית בלשון כותב אני"

 ,אם שפת איננה שבשבילי
 .בעועם לאבוד ללכת כדי
 לא לאבוד הולך שלא מי

 .השלם את ימצא
 בכף האצבעות אותן כי

 אגודל ואןתו. לכולם הרגל
 .עקב בצד שהולך
 כותב אני, לפעמים, ועברית

 ללא שנָגר הדם את לצנן כדי
 יש חדרים. הלב מן הרף

 בתוך שבניתי בארמון בשפע
 הצבעים, ואולם. החזה בית
 קירות על שנמרח הלילה של

 לדעת בלי מתקלפים, חשופים
 .הזה הפלא מהו
 ללכת כדי, עברית כותב ואני

 ,השאר ובין. בדברי לאבוד
 למדרך עניין קצת למצוא גם

 .צעדי תמו לא עוד. הרגלים
 .שחרשתי השבילים רבים מה
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 את אשא עוד. בידי נחרתו
 בהרבה ואפגוש. בידים רגלי

 .ידידי אעשה וכולם. אנשים
 ?וקרוב רחוק מי? זר מיהו
 .העולם בהבלי זרות אין
 רובת פי על, זרות כי
       (ٕٓ)". באדם בלב יש

 العبث أكتب ابليغ  
 اليت للست دبثتب  لغ  أـ،

 كي ُأضلِّع طاثقي يف ىذا العتمل.
 من ال ُثَضِلع طاثقو لن

 صمد الكمتؿ.
 ألف أصتبع القدـ نفسهت
 ليجملع، ااسإهبتـ نفسو
 الذ ي ثسَت اهلوثنت.

 االعبث ، أحلتان، أكتب هبت
 كي ُأَخفف نزثف الدـ الذ ي

 ال ثتوقف من القيب؟ توجد غاؼ
 القصا الذ ي بنلتو داخلكثَتة يف 

 القفص الصدر ي. الكن، ألواف
 اليلل املدىوف عيى حوايط

 مكشوف ، تنكشط داف تبلتف
 متىل  ىذا العجب.

 اأان أكتب ابلعبث . كي
 أضلع يف كالمي. امن بُت أشلتء أخاى،
 كذلك كي أجد شيء من أشمل  موطئ

 األقداـ. مل تنتو خطواٌب بعد.
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 مت أكثا السبل اليت شققتهت.
 احاثتهت بلد ّي. ااألتقي أبانس

 كثَتثن. ااأجعيهم صبلعت أصدقتيي.
 من ذا الغاثب؟ من البعلد االقاثب؟

 ال غااب  يف أابطلل العتمل.
 ألف الغااب ، يف الغتلب،
 تكمن يف قيب اسإنستف

 ثعود مصتدح  للطاح حتل  التشعب اليغو ي كطاثق  ليبقتء، فهو ثكتب ابلعبث  كي ثتمتىى مع العتمل،
اىذا التمتىي دبثتب  ضلتع، ثعتبه الطاثق  الوحلدة كي ثعلش، فلعتب ثنتيل  اليغ  ىنت مزث  تدفعو لألمتـ، 
للختيف عن اآلخاثن الذثن ثتشتهبوف معت يف اخلِيق ، لكن ثتفاد منهم من ضمظى دبزث  التحدث بيغتُت، 

  ابلعبث ، للتفتدى العزل ، اثشق فلسعى لضعضع  البوتق  اليت انعزؿ فلهت، للمضي يف ادحدث  االكتتب
طاثقو لألمتـ، للتعاؼ عيى شاكتء جدد ليدرب، ردبت طمتيفوف يف اهلوث  االيغ ، منهم البعلد امنهم القاثب، 

 اللس يف األما غااب  من اجه  نظاه.
ـؤ مع الثنتيل  التحدث بيغ  أخاى غَت اليغ  األـ ثعتبه مصتدح  ىنت أماًا إصمتبًلت، ثشَت إىل قدرتو عيى التال
 اليغوث  يف املكتف، اىذا التالـؤ دبثتب  االي  حلتتل  تؤاس لعالقتت اجتمتعل  بُت البشا.

 -ادلكان واذلوية:  -
ثثَت مصطيح اهلوث  يف الوعي العتـ مسأل  اهلوث  "القومل " أا الثقتفل  االجتمتعل  جملموع  مت من البشا 
ثشًتكوف يف مكتف ااحد ثتمتعوف فلو أباضتع املواطن  اليت تشمل ادحقوؽ االواجبتت املنطيق  يف اشًتاكهم 

ألعااؼ االعتدات االجتمتعل  اأاتللب يف كٍل ااحد ىو اهلوث ، اليت تصبح هلذا املفهـو شتمي  اليغ  اا
العلش ادمترا  ادحلتة اللومل  ااشج العالقتت ابآلخا اابلعتمل احمللط، إضتف  إىل االنتمتء ألرض تتأاس 

 .(ٕٔ)عيلهت دال  انظتـ التاي ااجتمتعي ااحد 
اذاكاة  يف ىذا السلتؽ تبدا حتل  الشتعا، اغَته من فيسطلٍت الداخل، متأرجح ، بُت ىوث  مسيوب ،

تعلد بنتء أاس ىوايتل  عيى أنقتض املتضي، يف مسعى سإصمتد مفهـو مستوعب لوجوده كإنستف امواطن 
 ثنتمي إىل ىذه األرض، اثنتمي إللهت هبوثتو.

ثًتكز ادحدث  الشعا ي عن الوطن/ اهلوث  يف الدثواف حوؿ أمتكن حمددة، قاى ابيدات اأرضت حمفورة 
ي تفتصلل األشلتء الصغَتة، امشتعا األلف  االقاب من األمتكن ااألشلتء طبلعتهت يف ثنتاي الذاكاة، فف
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. فتلذاكاة (ٕٕ) االنتس، مت ظمكن ليفاد من إضفتء املعٌت عيى أفكتر جمادة من نوع االنتمتء القومي، ااهلوث 
 احدىت ىي القتدرة عيى إنقتذه من االغًتاب، امن االنفصتؿ عن الذات.

ا ليوراء، ثنقل صورا ليوطن كمت رآه اعتثشو يف املتضي، للؤكد عيى فكاة ثعود مصتدح  ابلذاكاة عقود
 ":أيب أثضت – גם אבאذبذره يف املكتف، اأتصلل اجوده، ثقوؿ يف قصلدة "

 שלי לאבא"
 ההר במורד שנולד
 ,האגם על והביט

 .מעולם דרכון היה לא
 .מעבר תעודת לא ואפלו

 ההרים את חצה הוא
 זרמו לא הגבולות כאשר
 .בנהר
 שלי לאבא

 .בעולם דרכון היה לא
 לו היתה שלא מפני לא

 .וחותם ארץ
 שהארץ מפני רק

 בנחת שם לה שכנה תמיד
 .ידיו בכפות

 חמקה לא שהארץ וכמו
 פעם אף מידיו

 ,לים מעבר אל ונסעה
                   (ٖٕ) ".גם – אבא
 الذ ي ُالد عند افِح اجلبل أيب

 اتطيع إىل البحَتة؛
 جواُز افٍا قط. مل ثكن لدثو

 أا حىت اثلقِ  ماار.
 اجتتز اجلبتؿَ 

 بلنمت مل تنستب ادحدادُ 
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 يف النهِا.
 
 مل ثكن لدثو جواُز افٍا يف العتمل. أيب

 للس ألنو مل ثكن لدثو
 اطٌن اختم.

 فقط ألف الوطَن ااتقا دايمت بسكلن 
 بُت كفلو.

 اكمت أف الوطَن مل ثنسلْ 
 من ثدثو قط.

 حا،ااتفا إىل مت اراء الب
 أثضت. –أيب 

، اردبت تشَت أداة امليكل  "أيب אבי"، امل ثعتمد اليفظ "שלי לאבאثفتتح الشتعا القصلدة بقولو "
" تؤكد عيى שלי אבאإىل درج  عملق  من التقترب بُت االب ااالبن، فتملفادة "" שלי"اضمَت املتكيم 

عند افح اجلبل، ارباؾ من مكتف االنتمتء اتعب عن التقدثا ااسإعجتب بشخصل  األب، الذ ي ُاِلد 
آلخا حباث ، داف ادحتج  جلواز افا للستفا بو يف أرجتء اطنو، اداف ادحتج  لوثلق  ماار، يف إشترة لوثلق  
سلج  جبدراف عتزل  ُتضِلق مدارات الوطن اتُقِطع شااثلنو اآلف، اثنبع 

ُ
حتي  امل

ُ
التنقل بُت أرمتء األرض امل

ااتقالؿ األرض ااسإرادة، احق التنقل ااالختلتر، حل  تالقت األمكن  رباؾ األب يف اطنو من حاث  
 اتاابطت املستحتت.

شب  فااغ طبتعي بُت مقطعي القصلدة، اىو تكنلك متبع يف كثَت من القصتيد ادحدثث ، دمت صمعل من كل 
عدثد من مقطع عتب  من عتبتت النص اليت تسهم يف فهمو، اأتاثل قلمتو، اتًتابط املقتطع بتكاار ال

عنتصا البنتء يف عدد منهت، أا بتنمل  عنتصا الشكل اجلمتيل داخل املقتطع املتوالل ، أا تؤد ي بعض 
، كمت أف الشتعا ثستخدمو كذلك يف أكثا من (ٕٗ) املقتطع دار التعيلقتت عيى املقتطع الستبق  عيلهت

 عشا قصتيد يف دثوانو.
" للؤكد عيى שלי לאבאيت تصدرت املقطع األاؿ اىي "ثستهل مصتدح  املقطع الثتين ابملفادة نفسهت ال

فكاٌب التوقَت ااالنتمتء، ٍب ثعطي ابب عدـ حصوؿ أبلو عيى جواز افا، غَت أنو ثُغَت يف كيم  ااحدة 
عمت قتلو يف املقطع األاؿ، حل  قتؿ أاال "مل ثكن لدثو جواز افا قط" ٍب قتؿ يف املقطع الثتين "مل ثكن 
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عتمل"، اثشَت التعبَت األاؿ إىل عنصا الزمتف احده، يف حُت ثشَت التعبَت الثتين إىل لدثو جواز افا يف ال
عنصا الزمتف، كمت ُثبز التغلَت الذ ي حدث، ففي الستبق مل ثكن لدثو جواز افا ألنو ال ضمتتجو، اال 

فو، أمت التعبَت ثطتلبو بو أحد، ألف األرض اليت ُالد فلهت اذبوؿ فلهت حباث  كتنت موطنو داف أف ثتم توقل
الثتين فلشَت بو الشتعا إىل تغَت ادحتؿ يف املكتف، فيم ثكن لو جواز افا، ألنو مل ثكن لو يف األصل اطن 
تعترؼ عيلو، حل  ادحداد االواثيق الامسل  اأاراؽ إثبتت اجلنسل ، بل كتنت األرض 

ُ
ابلشكل السلتاي امل

قط، اىو كذلك مل ثتخل عن الوطن، امل ثنسل منو،   ميك ظملنو،  ثغدا فلهت حباث ، امل ثتخل عنو الوطن
أيب أثضت"، أ ي "أيب أثضت مل ثنسل من الوطن، كمت مل  גם – אבאكمت ثشَت الشتعا يف ختسب  القصلدة "

 ثنسل الوطن منو اثًتكو".
ثؤصل الشتعا جلذاره يف الوطن، حل  عتش أبوه اسبسك ابألرض، امل ثتغَت، بلنمت تغَتت الظااؼ 

، فأصبحت ىنتؾ حداد ليوطن امسملتت، اااثيق ماار، يف حُت كتف األب قاااي اللد السلتال 
 الطبلع ، ظل جزءا منهت امل تِضع منو.

ثتمثل التأكلد عيى األصل أحلتان يف صورة ادحنُت إىل املتضي الذ ي عتشو اسإنستف يف املكتف، فلحضا 
ف الذ ي عتش فلو، ثقوؿ يف قصلدة الوطن لدى مصتدح  حُممال بذكاايت امشتىد من مدارات املكت

 يف رحم اماأة": – אישה של ברחמה"
 מחפש אני אישה של ברחמה"

 לאיברים חדשים חילוף חלקי
 מחפש אני. בתוכי שהחלידו

 עם ברחו הם. מילדות חברים
 גם. שבו ולו אחרות נשים

 שבניתי בארמון לבקר באו לא
 .הזיכרון מחרבות
 מחפש אני אישה של ברחמה

 שהגלידו למלים לידה צירי
 תחבושות מחפש. בגרוני

 לרווחה הפתוחים לפצעים
 ישינות צפרים. רגליה בין

 אל נדדו בעיניה לילה בשעות
            (ٕ٘)". ריסיה בין שניקוו המיים
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 يف رحم اماأة أحب 
 عن قطع غلتر جدثدة ألعضتء

 فسدت بداخيي. أحب 
 عن أصدقتء طفول . ىابوا مع

 ثعوداا. كمتنستء أخاايت امل 
 مل أيتوا لزايرٌب يف القصا الذ ي بنلتو

 أبطالؿ الذكاى.
 يف رحم اماأة أحب 

 عن خمتض لكيمتت اندميت
 يف حيقي. أحب  عن ضمتدات

 ليجااح املفتوح  ابتستع
 بُت رجيلهت. طلور انيم 

 يف علنلهت اقت اليلل رحيت إىل
 املتء الذ ي ذبّمع بُت رموشهت.

ارتبطت املاأة كموضوع افكاة ارمز ارتبتطت اثلقت بكثَت من التجترب الشعاث ، اضملل ااتخداـ 
عيى االرتبتط بُت دالل  اتقـو العالق  بُت األرض ااألـ مفادات تشَت إىل األـ إىل األرض أا الوطن، 

الوظلف  اليت تؤدثهت كل منهمت، اتتيخص يف الوالدة ااسإخصتب، فتغدا املاأة اطنت يف التجترب الشعاث ، 
يف ادحلتة،  –كأنثى اأـ   –اثتحوؿ الوطن أّمت ربتو ي أبنتءىت، كمت تاتبط مفادات املاأة بوجودىت املبتشا 

املاأة، للعب عن حنلنو لالحتواء من جدثد، يف رحم األـ رحم  مصتدح  ثلم ايف ىذه القصلدة ااتخدـ 
حطم ،  اليت ربميت عبء املختض لتيده ازباجو إىل النور،

ُ
حل  ثبح  عن إعتدة ملالد لنفسو امل

للستعلد جمددا أعضتء جسمو، اأطفتؿ الطفول ، الذثن ارربيوا بعلدا اتاكوه يف عتمل الذكاايت الذ ي بنته، 
 القصلدة إطتًرا معنواًي ليمكتف الذ ي ضمو ي اسإنستف االوطن الذ ي ضمتضنو.فلمثل رحم املاأة يف 

تكشف عميل  البح  يف أمكن  املتضي عن صورة مفقودة ُتظها تغَت األشلتء اتداعي املتضي، فيم 
م ثعد أ ي شيء حمتفظًت بصورتو أا لونو أا طبلعتو املعنوث ، دمت صمعل العودة إىل الذاكاة دبثتب  عودة إىل الوى
الذ ي ال اجود لو يف الواقع، اتقـو اليغ  الشعاث  ابحتضتف الذاكاة ابعتبترىت حقلق  غتيب ، اتتعتمل مع 

 .(ٕٙ)الوىم عيى أاتس أنو حق اااقع 
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 ردبت ذمد بعض التمتس بُت ىذه القصلدة ابُت "أحن إىل خبز أمي" ليشتعا حممود دراثش،
مع بعض الفااؽ، فكالشمت ثعب عن حنلنو إىل األـ، دراثش ذكا حنلنو إىل خبز أمو اقهوهتت املستهت،  

 امصتدح  ثتحدث عن حنلنو سإعتدة امللالد يف رحم األـ، سإعتدة تشكلل راحو اكلتنو.
 لكن دراثش، حلنمت كتب قصلدتو، مل ثكن بعلدا جبسده عن أمو، فكتف ادحنُت انفعتال عتطفلت يف 

، أمت مصتدح  فقد كتب قصلدتو اىو بعلد (ٕٚ)التؽ القصلدة الزمٍت، اىذا اّلد صورا مًتاكم  يف ادحتضا 
كتنت قاثب  شعوراي ابعلدة مكتان، االاحم رمز لبداث    -ادحتضن  -جبسده عن أمو اعن حمل ملالده، فتألـ 

الشتعا معٌت مغتثاا ليحنُت، ثتمثل  التخيق اادحلتة، االطفول  رمز ليمتضي البعلد، امن خالؿ املاأة ثنتقي
 يف ىااب األصدقتء مع النستء، للشَت إىل التدرج الطبلعي يف العما، لتتبتعد مشتىد الطفول  االبداث .

يف رحم اماأة"، للؤكد ادحنُت، اأيمل أف ثستعلد قدرتو  אישה של ברחמהيف املقطع الثتين ثكار "
ااتخداـ رحم املاأة يف املنت الشعا ي ثشَت ألهنت لغتو األاىل، ا  عيى الكالـ، اردبت ثقصد الكالـ ابلعابل ،

 אישה של רחמהإىل أتكلد ادحضور، اأتصلل اجلذار، ختص  اأنو مل ثقل "رحم أمي"، اإسمت قتؿ "
بكا، حل  

ُ
رحم اماأة"، ُمغلبت من حضور أمو بااحهت اكلتهنت، ردبت للفسح جمتال لألـ األرض االوطن امل

املتضي، االذكاايت اليت صبعت األصدقتء، احفظت اليغ ، اتزثنت بطلور تطوؼ يف األرجتء، ادحنُت إىل 
فلحضا الوطن ىنت بوصفو ادحتضن  اليت تتخيق الفكاة فلهت، فكاة الاِحم، ااجلذار املغااا  يف األرض، 

 االيت تضعف اتتالشى خميف  أطالؿ ذكاايت من ىذا املكتف.
حاث  من ثقف احلًدا يف عن ىوث  لنفسو أبواب ادحاث  الذاتل ، لكنهت ثفتح مصتدح  يف إطتر التنقلب 

صحااء شتاع  ال ثعاؼ أثن ظمضي، أا كلف ثسيك، حاثتو كإنستف مغًتب، ااٍع بذاتو، اغابتو، ثقوؿ 
 :عن حاث  اسإبداع يف العصا القومي" -הלאומי בעידן היצירה חופש על"يف قصلدة 

 גבולות לא, מדינה שאינני מכיון"
 יום ששומר צבא או, לי בטוחים

 קו ואין. חייליו חיי על ולילה
 בשולי מאובק גנרל שמתח צבעומי

 מועצה שאינני מכיון. נצחונותיו
 שנקרא, מפוקפק פרלמנט, מחוקקת

 ואינני. נבחרים כמשכן בטעות
 אלי איש יבוא לא. ערבי מוכתר גם

 ,כבייכול, שאני שווא בטענות



 
 الرابعواحد من هنا                                      اجلزء   " מכאן אחד"الوطن واذلوية ىف ديوان  

222  

 
 

 לבאר שיורק אב חסר אנרכיסט
 .בחגיהם העם בני מסובים שאליה
 .אבותיהם קברי על צוהלים

 חבר או, פטליסט שאינני מכיון
 ,כנסיות שבונה מחתרתי בארגון
 הילדים בלבבות כנסת -ובתי מסגדים
 .שמיים שם קדוש על בוודאי שימותו

 חפירות קבלן שום שאינני מכיון
 מציבות אומן לא, בעפר סוחר או

 .המיתים לתפארת האנדרטות ממרק
 עם, ממשלה שום לי שאין מכיון

 ראש יושב שום ואין, ראש בלי או
 בנסיבות, יכול אני. ראשי על שעומד
 לפעמים להרשות, שכאלה מקילות
 ,אדם-בן להיות, לעצמי

                         (ٕٛ)". חופשי קצת
 دبت أنٍت لست دال ، ال حداد
 آمن  يل، أا جلش ثدافع كل ثـو

 حلتة جنوده، اال خطاللي  عن 
 ُميوف شّده جنااؿ ُمغب عيى ىتمش
 انتصتراتو، دبت أين لست جميس

 تشاثع، باملتاًن مشكوؾ فلو، ُثسمى
 خطأً جميس نواب، دبت

ختتر، الست
ُ
 أين لست ابنت ليشعب امل

 كذلك عمدة عابًلت. لن أيٌب أحد إيلّ 
 ابدعتء كتذب أنٍت، إف جتز التعبَت،

 البئافوضو ي بال أب ثبصق يف 
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 اليت ثيتف حوهلت أبنتء الشعب يف أعلتدىم.
 ثهتفوف عند قبور آابيهم.

 دبت أنٍت لست متواكاًل، أا عضًوا
 يف منظم  ااث  تبٍت كنتيس،

 امستجد امعتبد أبفئدة األطفتؿ
 الذثن الموتوف ابلتأكلد عند ااتشهتدىم يف ابلل هللا.

 دبت أين لست مقتاَؿ حفا
 أنصتابَ أا اتجا ىْلل، لست صتنَع 
 أملِع التمتثلل لتمجلد املوتى.
 دبت أنو ال حكوم  يل، مع

 أا بال رأس، اللس يل ريلس
 جتٍب فوؽ رأاي، أاتطلع، يف ظااؼ

 ىلن  كهذه، أف أمسح أحلتان
 لنفسي، ألكوف إنستان،
 حاا بعض الشيء.

ر الفيسطلٍت أف ثظل الفيسطلنلوف يف الداخل اسإااايليي أمتـ معضي  بيورة ىوث  حمددة، فإذا اختت
ثقف مع اجلمتع  اليت ثنتمي هلت يف األاتس ُمقاان جنسلتو بفيسطُت اقوملتو ابلعااب ؛ فسلجد نفسو يف 
حتل  تنتقض مع "إااايليلتو" املفااض  عيلو، ايف حتل  عداء مع الدال ، اإذا اختتر التأكلد عيى اجلتنب 

 .(ٜٕ)انتمتيو األصيي  اسإااايليي فلمت ثتعيق هبوثتو فلتنتقض ىذا األما مع
ثتعتمل مصتدح  مع ىذه اسإشكتلل  ابهلااب من الواقع، داف أف ضمدد لنفسو ىوث ، اداف أف ثطتلب 
أحدا أبف ضمدد ىوث  لو، فتألما صتر أشبو بكوملداي اوداء، حل  ال ثستطلع الفيسطلٍت يف إااايلل أف 

ىل ىؤالء اال إىل ىؤالء، فلكتب بشعاث  ضمدد اجهتو اىوثتو بشكل قتطع، للعلش مذبذاب بُت ذلك ال إ
اتخاة تصدح من قيب األمل ابالغًتاب أنو ال ثنتمي لدال  ذات حداد أا جلش أا خطوط ربدد 
جغاافلتهت السلتال ، للس لدثو باملتف ثنوب عنو أمتـ ادحكوم ، للس ااحدا من اللهود الذثن ُثسموف 

و لتنصلبو عمدة لقاثتهم، اثؤكد عيى جذاره بكونو لو أنفسهم "الشعب املختتر"، اللس عابلت اختتره قوم
أب عيمو األخالؽ، اثنفي انتمتيو أل ي تنظلم التاي، أا صبتع  دثنل ، ثهودث  أا مسلحل  أا مسيم ،  

 كمت أنو للس منتفقت ألحد حىت ظُمجد يف ذكااه.
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صمثم فوقو ُمكبال  ايف املقطع األخَت ثتحدث عن حاثتو، حل  ال حكوم  تاعته، اال ريلس ثاأاو، أا
 حاثتو، ايف نبة اتخاة ثدعي أف ىذه ظااؼ ىلن  تسمح لو أف ثنظم شعاه يف حاث .

ثبدا ابع  اسإحستس ابلوجود خترج ىذا املكتف لدى ذات الشتعا ابعتبتره منفى نفسًلت، فقد اجد 
مو للهاب من مصتدح  نفسو ىتيمت يف الفااغ، بال دال  تضمو، أا ىوث  ضمميهت، ففاغ إىل شعاه ثنظ

إشكتلل  ربدثد اهلوث  ااجلنسل ، ىاب من النظتـ السلتاي الذ ي ال ثعًتؼ بوجوده، ارفض أف طمتتر 
لنفسو اجودا اىوث ، ااجد مالذه يف الذكاايت ااملتضي، انظم القوايف الشعاث ، امن ٍب فإف مصتدح  قد 

قل ، أا قومل  أا لغوث  أا اضع لنفسو ىوث  "عتم " تتشكل من إنستنلتو، داف التيحف هبوايت عا 
 اظلفل .

يف حمتال  منو ليهااب من جدلل  التحدثد، ثقـو مصتدح  بتعوًن مفهـو اهلوث ، لُليبس الوطن صفتت 
 מציג אתה איך: השאלה על סופית תשובהاأشكتال أخاى، اثتأكد ىذا اهلااب يف قصلدة "

 إجتب  هنتيل  عيى اؤاؿ: كلف تصف نفسك؟":  -? עצמך
 ,עיני נפלו עליו המקום"

 .לכולם מולדת היה תמיד
 להבדיל למדתי כך

 ,ולכן. חול מהו, קודש מהו
 :אומר ודאי תרצו אם
 ערבי משורר הוא אני
 האיסלם בטרם עוד
 .למדבר כנפים פרס

 ֵישו בטרם, יהודי והייתי
 .בכנרת מיים על לצוף הלך

 בשמש צלוב ערבי והייתי
 ממוסמר. התמר למשמרת

 הרוח אשר קורא לקול
 .האהבה בשרידי מסחררת

 המובטחת הארץ זאת
 סודות שמר שלא לאדם
 וחפר, הנפש בשבי האל
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 ,לרוח בורות ידיו במו
 זאת. סערה כמו ונכלא
 שביליה כי שידעתי הארץ

 שנתלה האור אל יובילוני
 .ההר על מעייניה כמו

 והייתי. הסלע צוק והייתי
 .שנשמר הזיית עץ
 ,בית היתה הארץ כל

 .זר הייתי ובתוכה
 בארץ מוסלמי והייתי

   (ٖٓ) ".במדבר וקתולי, ֵישו
 املكتف الذ ي اقع عيلو نظا ي،
 كتف دايمت اطنت ليجملع.
 ىكذا تعيمت أف أفاِؽ بُت

 مت ىو إحااـ، امت ىو ِحل، الذلك
 إذا رغبتم فبتلتأكلد اأقوؿ:

 أان شتعا عايب
 قبل أف ثبسط

 اسإاالـ جنتحلو عيى الصحااء
 قبل أفاكنت ثهوداي، 

 ثسبح ثسوع يف حبَتة طبث .
 اكنت عابلت مصيواب يف الشمس

 دحااا  النخي . منتبو
 لصوت ثنتد ي أف الاثح
 تؤرِجح بقتاي ادحب.
 إهنت األرض املوعودة
 سإنستف مل ضمفظ أااار
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 اسإلو يف ايب النفس، احفا
 بكيتت ثدثو آابرا ليحب،
 ااحتبس كعتصف . ىذه

 البالد اليت عافت أف ُابيهت
عيق
ُ
 اتقودين إىل النور امل
 كلنتبلعهت عيى اجلبل.

 اكنت جيمود الصخا، اكنت
 شجاة الزثتوف اليت بقلت.
 كل البالد كتنت بلتت،
 افلهت كنت غاثبت،

 اكنت مسيمت يف بالد
 ثسوع، اكتثوللكلت يف الصحااء.

 
اقااءاتو، االظااؼ زبضع طبلع  صور أ ي شتعا انوعلتهت جملموع  من العوامل الذاتل ، منهت ذبتربو    

، ايف ىذه القصلدة صممع مصتدح  صورا مستقتة من داايا الثقتف  املتوارث  (ٖٔ)احمللط  بو، اداياة معترفو 
االتترثخ االداين ، من الطبلع ، فلتكئ عيى موراث شعا ي اثقتيف قدًن اجدثد، اثوغل يف التفتصلل 

س ابدحلتة االوجود، انالحظ حاك  الصلتغ  اىي الدقلق  اليت تنتظم فتصنع كوان أكب من الوعي ااسإحست
تتحاؾ من خالؿ أبعتد زمتنل ، اتضفي الصور عيى القصلدة بعدا دراملت، ثتكسا يف اقفتهتت بُت املقتطع، 

 االيت تتسع ملونولوجتت البوح االنجوى.
حتي ، اثنطيق إىل تعاث

ُ
ف جدثد ثستند مصتدح  يف تعاثفو ليوطن إىل حيحي  الصااع عيى األرض امل

ليوطن، اىو "دال  الوطن" اليت ثعلش ىو فلهت بوصفو لنفسو "شتعا درز ي عايب، ااحد من ىنت"، 
فتلوطن، افقت لاؤثتو، ىو املكتف الذ ي ثعلش عيى أرضو اجلملع، "ثهود" ا"عاب"، حبقوؽ متستاث ، 

اطنت كهذا ثكوف  اثافض فكاة الدال  ثنتيل  القومل ، كمت ثافض أف ثكوف اطنو عابلت فقط، معتبا أف
"دمال"، كمت ثافض يف املقتبل مت تصا إااايلل عيى فعيو، أبف تفصل بُت طايف الوطن بنتء عيى الدثن أا 

 .(ٕٖ)القومل  
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ثتحدى مصتدح  العالق  القتيم  مع املكتف، تيك اليت تستند إىل ىوث  قومل ، اثتحدى االدعتء أبف اهلوث  
لذا ثطاح يف قصلدتو خلترا آخا، خلتر عتمل بال حداد، ااطن بال  القومل  سبنح الفاد ادحاث  يف الوطن،

قلود مذىبل  اا إثنل  أا قومل ، فتسإنستف، افقت لو، موجود قبل الدثن، قبل الِعاؽ، قبل القومل ، قبل أف 
 توضع القوانُت، اُتكتسب األعااؼ، اتُاام ادحداد.

اب متمثال يف صورة العايب املصيوب، اقتاى اهلوث ، كمت ثاى مصتدح ، ىي اسإنستف، الذ ي عتىن العذ
الًتحتؿ االسفا، االوطن ىو الذ ي ثسع اجلملع بدايانهتم املختيف ، اأرض امللعتد ىي اليت تنبت ادحب، 

 ارُبار اسإنستف من قلود االنتمتء ااهلوث .
ال ثنفك ثعزؼ مصتدح  منفادا يف دثوانو أدحتف الوطن، اثكتب صلغ  خمتيف  ليهوث  االتعتثش، حل  

ثتذكا متضلو اأرض مولده، ٍب ثتطيع لألمتـ، اثاى الوطن مكتان ثتسع ليجملع، بال تفاق ، داف الفصل 
يف حلفت  -הים מול בחיפהبُت األفااد بنتء عيى الدثن االعاؽ االيغ ، فتلوطن كمت ثااه يف قصلدة "

 أمتـ البحا" بنتث  اكنل  متعددة الطوابق، ثقطنهت اجلملع:
  אבן טובלת עצים שורת בתוך"

  דיירים. ואלם נשים גברים ִנְטעו
  .מולדת ושמו, דירות בבית

 ,קולם את שמעתי שלא יהודים
          (ٖٖ)".  פשרם את ידעתי שלא ערבים

 بُت صف أشجتر حجا ي
. اكتف  انغاس رجتؿ انستء ااجـو

 بلت. اامسو اطن.
 ثهود مل أمسع صوهتم،
 عاب مل أفهمهم.

ثنشغل مصتدح  إبشكتلل  ربدثد الوطن ااهلوث  من منطيق كونو شتعاا، ثصوغ حيولو بنتء عيى خلتلو     
الشعا ي، اللس افقت الواقع، اثقدـ اقًتاحتت ملعضي  الصااع الفيسطلٍت اسإااايليي، أبف ثسعى الطافتف 

  املاتبط  أبمتكن ذات طتبع سإزال  العقبتت يف طاثق التعتثش املشًتؾ، االيت تتمثل يف املشتعا ادحستا
، ايف ىذا النص ااتخدـ حلفت، أحد أكب اأىم مدف فيسطُت التترطمل ، لتكوف بؤرة مكتنل  (ٖٗ)اترطمي 

ذبمع الطافُت، ثنغاس كل منهمت يف الوطن، الذ ي صممعهم، مثيمت ذبمع بنتث  متعددة الطوابق اكتاًن 
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االجتمتعل ، لدرج  انقطتع التواصل بلنهم، االتدة خمتيفُت يف األعااؽ االداين  االدرجتت االوظتيف 
 الصمت كعالق  ماكزث  بلنهم، لكنهم رغم ذلك ثعلشوف مًعت يف البنتث  ذاهتت.

يف ىذه القصلدة، انتقل مصتدح  من عتمل القاث ، امن بلئ  الغبتر االصحااء االقلظ، إىل بلئ  اتحيل ، 
ًبت يف انفتتح الطافُت عيى بعضهمت، حىت اإف بدت ذاتو مكتف أكثا انفتتًحت عيى العتمل، لعيو ثكوف اب

الشتعاة ماتبك  يف العلش بلنهمت، فإف ىذا املكتف الواجم، الذ ي صممع نقلضُت، ظمثل ىوث  منغاا  يف 
 األرض، تكتفح يف إطتر كنلتهت بػ"الوطن".

 -اثلثاا: اًلغرتاب عن ادلكان يف الديوان: 
نستف امقاه، اإللو انتمتؤه، فإف مصتدح  يف دثوانو ثُعب عن أزم  إذا كتف الوطن ثعٍت مكتف إقتم  اسإ

فيسطلٍت الداخل، الذثن اقعوا يف متتى  اجودث  ااتوجبت السؤاؿ عن الوطن الذ ي لو االنتمتء، ايف 
معظم قصتيد الدثواف ضمضا االغًتاب الذ ي ثدفع إىل مزثد من األائي  ااالحتمتالت، ففي ثنتيل  اليغ  

ًتاب، ايف العودة إىل اجلذار، اتعتُلق األب مع مدارات الوطن، اادحنُت إىل املتضي اغًتاب يف انفصتؿ ااغ
 ادحتضا املشوب جبدللتت القومل  ااهلوث  ااجلنسل .

ثنطيق مصتدح  يف دثوانو خبطوات فجتيل  من الذات اادحيم إىل اآلخا االواقع، للصل حمتار ادحنُت 
املغًتب  اليت تسًتفد ادحيم ااجلنوح ليذكاى مع الوطن املأاتة، لتبز دبحور اهلوث ، حل  تيتحم الذات 

 إشكتلل  االغًتاب يف املكتف. 
تبدا الذات الشتعا متأمل  من غلتب املكتف، اثنتبو مصتدح  من خالؿ الواقع اماارتو إىل فضتء الزمتف 

 اإرث ثقتيف تتنتقيو األجلتؿ:الذ ي ألقى بو يف غاب ، مل تبق لو اوى طيل الذكاايت، امعتمل اطن ِبكا، 
 כמו, ההר ראש אל עולה"

 עצמו בתוך. ובא הולך שיר
 .עזובה – הנפש. שר הוא

 השחר. ספר לילות אלפי
 ,מדבר ובמשעולי. הגיע לא

 .הזיע הרך החול
 צמחה עפר מדרכות על

 בער הלב בפנים. האהבה
 .כלהבה – קנאה

 נשרה הכפר בסמטאות
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 נשר האיש וגם. רוח ממנו
 .השכוח בלילה

 שירו ניגר הדם כמו
 כזה הזמן. הלב מתוך
 .וסובב לו סובב, אכזר
 בכל יושר הזה השיר
 הומה בלב. הסתיו עונת

                (ٖ٘)". זב הדרך אם על פרפר
 ثاتقي قم  اجلبل، مثل

 قصلدة تااح اأتٌب. يف قيبو
 مهجورة. –ثغٍت. النفس 

 أحصى آالؼ اليلتيل. الفجا
 صحااء،مل ضمل. ايف دراب 
 تصبب الامل النتعم.
 عيى أرصف  تاابل  سمت

 ادحب. بداخل القيب أتججت
ل    كيستف اليهب.  –ضبَِ

 يف أزق  القاث  تستقطت
 منو راح. اكذلك تستقط اسإنستف

 يف اليلل املنسي.
 كتلدـ اتؿ ِشعاه

 من القيب. اقت كهذا
 قتٍس، ثُيفو لفت.

 ىذه القصلدة اُتغٌت يف
 قيب هتدرفصوؿ اخلاثف كيهت. ابل

 فااش  عيى قترع  الطاثق تنزؼ.         
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أغنل  شعبل  عابل "، ثغوص هبت يف الذاكاة  -ערבית בלדהىذا جزء من قصلدة مستىت الشتعا "
جمددا، ثستيهم الشخوص ااملكتف ااملشتعا، للعلد صلتغ  الوطن االغاب ، فلتكئ عيى جذاره يف قاثتو اليت 

 إنستف مغًتب عن ذاتو.ضمااهت جبل منتصب، لَتام صورة 
القصلدة نوعت من النص االاتشااقي، أ ي النص املكتوب عن الشاؽ، لكنو أيٌب من الشاؽ، تقدـ 

، فلتحدث عن اجلبل االصحااء االامتؿ االقاث ، االشتعا الذ ي (ٖٙ)اللس من الغاب كمت ىو معهود 
الفجا اانقشتع الظيم ، شتكلت ثنتجي الطبلع  بشعاه، اثيقي قصلدتو عيى الطبلع ، متحلنت دحظ  بزاغ 

قسوة الطبلع ، اليت تب  صلهدىت، كمت ثتأجج القيب الوحلد هلف  احبت، فيم صمد موااتة اوى قصتيده 
 اغنتءه، اكأنو شتعا بدا ي صميس احلدا يف الصحااء.

ا أثا ذبمع القصلدة مفادات دال  ماجعًلت عيى الزمن املتضي، كتلصحااء االامتؿ االغبتر، االغبتر ربدثدً 
ابؽ من املتضي، ثشَت إىل انشغتؿ املكتف ابدحاك ، امن ٍب فتلقصلدة يف جمميهت تشَت إىل دالالت زمتنل  

 امكتنل  ثقدمهت الشتعا يف إطتر رؤثتو ليمكتف الذ ي ثنتمي إللو، اصُمذِّر راحو فلو.
يقيق ااهلجااف، ثبتكا مصتدح  لغاب  اهلوث  يف الوطن معتين زباج من أرض امللالد، تعطي مالمح ل

 اربمل بذرة املوت يف احدة، اانقضتء العما عيى األرض كمت تسقط أاراؽ الشجا يف اخلاثف.
القصلدة اليت تشتغل عيى الذاكاة إسمت ربتاؿ االاتفتدة من خمزاانت ىذه الذاكاة بوصفهت ماجًعت 

ايف ىذه  ،(ٖٚ)خدامو ذاتًلت، حل  تتعتمل مع الذاكاة ابعتبترىت ميك شخصي ظمكن العودة إللو ااات
القصلدة كمت تاد مفادات الغاب ، تاد مفادات الوطن، فكالشمت ثستنداف إىل الذاكاة ذاهتت، دبت ربمل من 
شخوص، اأمكن ، امعتمل، ارايح ، اإرث حضتر ي، فال ظمكن التعاؼ عيى اطن بداف ااتحضتر كل 

 رض.ىذا، اكذلك ال ظمكن تيمس الغاب  من غَت معتمل الذكاايت عيى األ
ثنحو مصتدح  ببعض قصتيده منحى ايبلت، بتعبَتات قتيم  عيى االنفعتؿ االتوتا، فكار ااتخداـ 

 בשבי ארץالذ ي ضملط ابملكتف اثشَت إىل حاك  املتضي، كمت اصف الوطن أبنو "  (עפר) الغبتر
الاايح (، اكأنو مكتف متض، ال حتضا لو أا مستقبل، تذرا ٗٔ' עמأرض أاَتة الغبتر " )- העפר
 ىوثتو.

الوطن حل  ثشعا املاء ابألمتف، اثنعم ابهلداء االطمأنلن  يف نومو، حل  تقا علنو للال، طتملت ال 
ثافضو املكتف، اطتملت ال ضمامو من ىوثتو اانتمتيو لألرض. اىنتؾ من ثقاف مشتعا فقداف الوطن 

ااحد من  -מכאן אחד"امسهت  ، ايف القصلدة اليت ضممل الدثواف(ٖٛ)ابسإحستس العملق بفقداف األمن 
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" ثابط مصتدح  بُت األمن، ابُت اسإحستس ابلوطن، مع إشكتلل  الفصل بُت اجلتنبُت الفيسطلٍت ىنت
 ااسإااايليي، اثستهيهت بعتب  عنواف فاعي:

 מאוחרת לילה לשעת שיר"    
 השתנה מהר כך כל

 כבר זה. ואצלי. העולם
 הגיעו הדברים. מוגזם

 שהפסקתי, כך כדי עד
 כי. שלכת על לחשוב

 לאן אין, מכאן הרי
 גם, וממילא. ללכת

 נעקרו העצים, בגן
 .ואינם

 מסוכן, כאלה ובימים
 .לרחוב בארץ לצאת

 .רטוב כך כל הכביש
 .הראשי בעורק זורק דם
 :אותם סופר אני

 .משם אחד, מכאן אחד
 ,אותם סופר אני
 עד, כבשים קמו

               (ٜٖ) ".נרדם שאני
 قصلدة لوقت متأخا من اليلل   

 كم تغَت
 العتمل، اابلنسب  يل، بيغ
 السلل الزىب، آلت األمور
 إىل حد، توقفُت فلو

 عن التفكَت يف اخلاثف، ألنو
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 من ىنت، ال ثوجد إىل أثن
 الاااح، اتيقتيلت، كذلك

 يف ادحدثق ، اقُتِيعت األشجتر
 اغتبت يف العدـ.

 ايف أايـ كهذ ي، خطَت
 بالد إىل الشترع.اخلااج يف ال

 فتلطاثق رطب ليغتث .
 دـ ثنستب يف الشاايف الايلسي.

 أحصلهم:
 ااحد من ىنت، ااحد من ىنتؾ.

 أحصلهم،
 كخااؼ، حىت
.  أخيد لينـو

قصلدة لوقت متأخا من اليلل" احدة  מאוחרת לילה לשעת שיר تضع عتب  العنواف الفاعي "
اجودىت يف املكتف، اىو اجود مقًتف ابلظيم  االوحدة  الزمتف اليت تتحاؾ فلهت الذات الشتعاة لتعب عن

ااألرؽ، ايف املقطع األاؿ من القصلدة ثواصل مصتدح  ااتخداـ املفادة األثَتة لدثو عيى طوؿ الدثواف، 
اىي اخلاثف، أ ي العلش يف زمن ذبوؿ األشلتء اموهتت، اتعاث  األشجتر يف ادحدايق، اظمكن أف ثكوف 

الصورة ماجعل  جملتزات الطيل ااملتضي املفقود، ختص  مع ربدثو عن التحوؿ  ااتخدامو املتكار هلذه
 الساثع يف العتمل، ااصوؿ األمور دحد ال ثستطلع معو التفكَت.

أ ي نص لو مواد أالل  ااتقتىت من نصوص أخاى اتبق  أا معتصاة، عيى مستوايت التشكلل االبنتء، 
، امن قوانُت التنتص أف ثعتمد الكتتب ادحوار بُت النصُت، أ ي (ٓٗ)أا عيى مستوايت املواضلع ااألفكتر 

القااءة الواعل  اليت تافد نصو ببنل  نص اتبق، ايف إطتر ىذا ادحوار تتفتعل النصوص الغتيب  ااملتثي  يف 
، اردبت ثستيهم مصتدح  يف نصو صبي  "ألنو من ىذا املكتف ال ثوجد إىل (ٔٗ)ضوء قوانُت الوعي االالاعي 

 ليشتعا اسإااايليي دافلد أفلداف ػػػػػ  (ٕٗ)إىل أثن الاااح" -ללכת לאן איןالاااح"، من قصلدة "أثن 
אבידן דוד

، للفسا يف املقطع الثتين ابب أرقو، حل  ثُغيف القصلدة بطتبع التاي مفتجئ، (ٖٗ) 
 بعدمت ااتهل بطتبع اجود ي ذاٌب.
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شعوره ابللأس ااالغًتاب، اُثصّدر كل منهمت انفتح نص مصتدح  عيى قصلدة أفلداف اليت ثعب فلهت عن 
خوفو املاتبط ابملكتف، اقيق الوحدة، ايف املقطع الثتين ثُفسا مصتدح  ابب أرقو، فقد أصبح اخلااج إىل 
الشترع أماا خطَتا، حل  تغَت العتمل من حولو ااثعت، احّل اخلاثف الدايم عيى األرض، اسبثل اخلطا يف 

ارع، اىنت ثتبدى الوعي أبف ىذا مكتف عنلف مسداد املخترج، ال ثوجد بو الدمتء اليت تسلل يف الشو 
منفذ ليهااب، اشّبو الشوارع اليت تسلل هبت الدمتء ابلشاايف الايلسي، دالل  عيى كثتف  الدمتء الستيي ، 

 االيت جعيت الشترع رطبت، اإشترة لكوهنت يف جسد ااحد، اطن ااحد.
أحصلهم"، داف أف ثُيّمح إىل َمن أا مت ثعود عيلو  אותם סופר אניثنتقل مصتدح  فجأة إىل فعل "
ااحد من ىنتؾ"، امل ثشا إىل  משם אחדااحد من ىنت"، ا" מכאן אחדفعل اسإحصتء، اثستطاد: "

متىل  "ىنت" أا "ىنتؾ"، للضفي عيى خطتبو الشعا ي ىنت غموضت حوؿ انتمتيو الشخصي، إىل ىنت، أـ 
 إىل ىنتؾ، أـ ثضع نفسو بُت الطافُت. 

ىذا التفسَت، الذ ي ثعب عن أترجحو يف االنتمتء، ردبت ثتشعب إىل تفسَت آخا مع ااتكمتؿ الصورة يف 
 ربتمل أتاثالت، فلتحدث عن خطا اخلااج إىل الشترع، ألنو صتر رطبت من أثا الدمتء القصلدة، اليت

اليت اتلت يف الطاثق، لتتغَت الصورة اليت ثامسهت إىل مشهد دحتدث دمو ي أا عميل  ااتشهتدث  أا 
عسكاث ، فتتحوؿ منتجتتو لنفسو يف اتع  متأخاة من اليلل إىل حدث  عن اخلوؼ ااسإحبتط عيى 

اليت ثعلش عيلهت "ااحد من ىنت" ا"ااحد من ىنتؾ"، للتسع املفهـو ىنت إىل طافُت، لكن املستف   األرض
 . (ٗٗ) بلنهمت للست كبَتة، فتالثنتف يف طاثق ااحد

اسإااايليي أا  –ااحد من ىنت" ردبت ثشَت بو مصتدح  إىل إنستف، أحد الطافُت  מכאן אחדفتلعنواف "
نتؾ" ثشَت إىل ااحد من الطاؼ اآلخا، ثيتقلتف يف طاثق ااحد، اداف ااآلخا "ااحد من ى –الفيسطلٍت 

أف ضمدد َمن ِمنهمت ىنت اَمن ىنتؾ، اداف أف ثوضح ىوث  كل منهمت، ثضعهمت معت عيى طاثق ااحد 
 للواجهت املوت اواي. فكالشمت ضحلتتف، اردبت كالشمت جتنلتف. 

 ىذا يف ثسقطوف الذثن كلّ  ىي ااخليفل  ،أحصلهم" ثقصد بو البشا אותם סופר אניإًذا فتلفعل " 
 ،الصااع ىذا يف السلتال  ليقصلدة ابخليفل  املاتبط  ىي فتلدالل  األاىل ليفعل. عيى األرض الدايا الصااع
  .ليذبح تُقتتد اليت األغنتـ كمت اجلتنبُت من الضحتاي ىؤالء إحصتء أ ي

لوقت  "قصلدة :تقوؿ القصلدة مقّدم اتخاا، فاظمكن أف ثاتبط فعل اسإحصتء أبما آخا ضممل طتبعت 
 اعدـ األرؽ من نوًعت ىنتلك أفّ  تعٍت املتأّخاة االستع  الّظالـ، معتين ضممل االّيلل الّيلل"، من متأّخا
،  الغلـو ابعض حلواانت، ىلئ  عيى السمتء يف تتشّكل غلـو ىنتلك الشعبل  التقتللد بعضيف ا  الّنـو
 بعدّ  ثبدأ أف أيرؽ، الذ ي ليطفل أا ليشخص ثقولوف ،األغنتـ بصوؼ شبله  كتنت لو كمت تتشّكل
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 .اثنتـ ثغفو حىت ثعدّ  اىكذا السمتء، يف اأٌلغنتـ
يف ابلل البح  عن الذات، ظمكن أف ثتمثل االغًتاب يف الوجود الزايف، اىو شكل من أشكتؿ 

اىذا مت تبدا عيلو الذات  ،(45) االغًتاب السييب، االذ ي قد ضمقق لإلنستف بعض الشعور ابلااح 
الشتعاة يف القصلدة، فسيمتف مصتدح  ثضع لنفسو عنوااًن ليوجود، إنو ااحد من ىنت، لكنو اجود جُمب، 
اال ابلل إىل الشعور ابالنتمتء إللو، ايف الوقت نفسو ال ابلل ليخااج منو، فال ذبد الذات املغًتب  إال 

  ملهت اطًنت.أحالـ اللقظ  يف للتيل الوحدة لتصنع من عت
 األمل"، اثقوؿ فلهت الشتعا: – התקווהضبيت القصلدة األخَتة ابلدثواف عنواف "

 סטרי-החד ברחוב"
 ,לרווחה פתוח לשדה המוביל

 בשוליו. לרּוחּה מוטלת גוייה
 משמי שנשרו מתכת שברי
 אלוהים ורוח. שנדם הרוח

 מרחפת מים על לא
 .הדם על         
 ,אמם חֵלב שינקו העצים

 תותבת שני – צמחו כבר
 .הזקנה העיר של
 התות עץ נפלא מה

 .מולדת שירי – שרשיו
 יקיץ מעט עוד

 .הסתיו
  -  התקווה

 עלי  
  (ٙٗ)" שלכת  

 يف الشترع ذ ي االذبته الواحد
 املؤد ي إىل حقل مفتوح عيى اتستعو،
 جث  ميقتة افًقت لاغبتهت. عيى أطاافو

 شظتاي معدنل  تنتثا من مستء 
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 الااح الواصب . اراح هللا 
 ال تافاؼ عيى املتء بل 

 عيى الدـ.
 األشجتر اليت رضعت حيلب أمهت

 كِسنَّتُت اصطنتعلتُت  –سمت 
 ليغتب  العجوز.

 مت أراع شجاة التوت
 قصتيد اطن –جذارىت 

 عمت قيلل الستلقظ 
 اخلاثف.
  -ااألمل 
 أاراؽ 

 متستقط .
ن احملتمل أف صمتمع فلهت عدد من العالقتت، اثُفهم النص أصبح النص األديب ثُنظا إللو كمستح  م 

من خالؿ املقترن ، ابنتقتؿ املتيقي من خترج البنل  الواضح  لينص إىل داخل العالقتت اليت ثقلمهت مع 
، فتلتنتص عالق  حضور مشًتؾ بُت نصُت أا عدد من النصوص بطاثق  (ٚٗ)نصوص لغوث  أخاى 

 .(ٛٗ)ي عالق  حضور فعيي لنص يف نص آخا ااتحضترث ، ايف أغيب ادحتالت ى
ظمكن، ابتداء، التمتس عالق  نصل  بُت عنواف القصلدة، اعنواف قصلدة عبث  معااف ، ليشتعا نفتتيل     

، ااقُتبست منهت النسخ  اليت (ٓ٘)ربمل العنواف نفسو (ٜٗ) אימבר הירץ נפתלי –ىَتتس إظمب 
معتين الفخا ابلصهلونل ، اأمل اجلمتعتت اللهودث  يف إقتم  أصبحت نشلًدا "اطنًلت" سإااايلل، اربمل 

 "اطن" هلت.
ااتدعت قصلدة مصتدح  نص األمل لنفتتيل إظمب اأقتمت معو حوار التختلف بُت اخلطتب، 
االتختلف ىنت ثظها يف األمل اسإصمتيب، امعتين الفخا يف نصا إظمب، ااألمل السييب، املاادؼ ليقنوط 

 تدح .االلأس يف نصا مص
ثاام مصتدح  صورة قتسب  ليمكتف، تتحاؾ الذات الشتعاة بلأس يف شترع ابذبته ااحد، ال عودة منو، 

 ורוחلتجد جث  ميقتة عيى قترعتو، فلم اعتمد مصتدح  التنتص مع املِقاا كذلك يف اقتبتس صبي  "
اليت ( ٔ٘)اراح هللا تافاؼ عيى اجو املتء"  –( 3/ 1, בראשית) הים פני על מרחפת אלוהים
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اردت يف افا التكوثن، يف إطتر قص  خيق هللا ليعتمل، اىنت يف النص ااتبدؿ الشتعا املتء ابلدـ، للشَت 
 إىل اخلااب الذ ي اعًتى ىذا املكتف، فستلت الدمتء بدال من امللته عيى األرض.

ثنفصل عنو، تنظا الذات الشتعاة ليمكتف أببعتده، عيى أف لو خالاي مت تزاؿ حل ، تشكل جزًءا ال 
الصورة العتم  ليوطن ىنت  لكن ادحلتة تنسحب راثًدا راثًدا من املكتف، للتحوؿ إىل طيل بال راح، فتبدا 

كمسَتة دثستوبل  ليمكتف، ثبدا الوطن يف ماحي  النهتث  ال ماحي  البنتء، فتملكتف ىنت ثتداعى، شبهو 
قطع معدنل  ىتاث  من السمتء، الشتعا حبقل اااع بدال من أف تصطف أشجتر عيى حداده تنتصي 

اكأهنت هنتث  العتمل بعد اقوط أجستـ من السمتء قتيت شظتايىت ادحلتة، فافات راح الاب عيى صفحتت 
من الدمتء الستيي ، ابدال من أف تنمو األشجتر اليت خاجت من أصالب قوث ، انتصبت متداعل  كأانتف 

ًتض أف تكب يف املكتف، الوطن يف القصلدة مت ىو صنتعل  ُزرعت بدثي  عن أشجتر طبلعل  كتف من املف
إال شجاة توت عجوز، امعااؼ أف شجاة التوت تضاب جذارىت عملق  يف األرض، الكنهت ىنت تًتقب 

 اخلاثف لُلسقط ارقهت الذابل.
يف قصتيد عدثدة بدثوانو، ظها الفتعالف: اللهود ي االعايب يف غَت موضع، لكن يف ىذا النص     

تسطحت جث  جمهول ، مل ثسمهت، ردبت للفتح ابب التأاثل سإدراؾ متىلتهت أا ِعاقهت، لكنو ال ثهتم بتبلتف 
اختترتو يف حقل  معيوم  حوهلت، بقدر اىتمتمو بوضعهت يف بؤرة ادحدث الشعا، تاقد ملت  يف موضع

 مفتوح.
ارتضت اجلث  املوت ىنت يف ىذا املكتف، ااخلاثف ثتحُت داره لُلسقط األخضا النضا، اثًتؾ الوطن     

آثال ليسقوط، بال عنواف ىوث ، اىنت تتبدى غاب  الذات الشتعاة، اشعورىت ابالنفصتؿ عن املكتف، رغم 
 . أف جذارىت متأصي  فلو

 מולדתجااح  قلصاث " ثصف مصتدح  الوطن أبنو "-קיסרי ניתוח" يف قصلدة أخاى بعنواف    
ذُباى لو جااح  قلصاث  يف غاف  خيفل ، اكأنو اطن  (31' עמ, מצאלחה" )اطن ُمغتَصب- אנוסה

 ארץ"قصلدة اطن" ااتيهم صبي  -מולדת שירتعاض الغتصتب، اثيد افتًحت، اكذلك يف قصلدة "
أرض تفلض لبًنت اعساًل" اليت اردت ااحد اعشاثن ماة يف املِقاا، منهت ماة ااحدة  – ודבש חלב זבת

اليت تشَت إىل إااايلل  ארץلوصف مصا، االبقل  لوصف أرض فيسطُت، بلد أف مصتدح  حوؿ كيم  
 חלב זבת אדמה"، ااعتب أف ىذا الوطن ميعوف رغم خصب أرضو: אדמהإىل الكيم  العتم  

، إضتف  إىل ااتخدامو (41' עמ,מצאלחה" )تفلض لبًنت ااطن اميعوف أرض -מקוללת ומולדת
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ملفادات اخلاثف يف أكثا من موضع، لُلغيف املوت ارموزه السيبل  كثَتا من قصتيد الدثواف، اىذا راجع 
 لوعي الشتعا أبف ىذا املكتف ُقضي عيلو ابلفشل ااملوت.

ظي اليغو ي بُت العابل  االعبث  لدى ايمتف يف إطتر حبثو عن ىوثتو اعن اطن أياثو، تبدى التش   
مصتدح ، اظهات ىوثتو ماتبك  غَت حُمددة أا ُمعاف ، ااتنتًدا إىل جذاره أا ِعاقو أا لغتو أا تقبيو 
ليتعتثش، امن ٍب غيفت الدثواف راح االغًتاب اليت تسلطا عيى الذات الشتعاة، اتفوح منهت غاب  

 الشتعا عن أرضو ااطنو.
غًتاب الذ ي ثعتنلو الشتعا عن املكتف؛ ثظها اكأنو مغًتب عن ذاتو، خصوًصت مع ادحلتة يف التؽ اال

املقسوم  إىل ثنتيلتت، ثنتيل  لغوث ، ثنتيل  دثنل ، اثنتيل  قومل ، لتصبح الذات الشتعا منشطاة عيى طوؿ 
 اخلط.
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 -اخلامتة: 
ليوطن ثتخطى إشكتلل  كوف ىذا الوطن حُمتال، بنتء عيى مت ابق عاضو، ظمكنٍت القوؿ أف مفهـو ايمتف مصتدح  

اثنطيق يف شعاه افكاه السلتاي رمو افًتاش مستح  أكب ليوطن، للخاج من قاثتو إىل اطن عتـ، من الوطن 
 األصيي إىل الوطن البدثل، رافضت التصنلفتت عيى أاتس الدثن االعاؽ االيغ .

 نستشف مت ثيي:امن خالؿ عاض بعض قصتيد من الدثواف، ظمكن كذلك أف 
ثتحاؾ مصتدح  يف احمللط الشعا ي العب ي مستندا يف األاتس إىل ثقتفتو العابل  ادرااتتو يف الشعا  -

العايب الكالالكي، دمت جعيو ثكتب شعاا ابلعبث  ثبدا متمتاكت اقو ي البنل ، موزاان امقفى يف بعض القصتيد، 
غتهت عيى ثقتف  موراث  افكا شعيب، اذمد يف شعاه ألفتظت اتنوعت الصور ااألخلي  يف الدثواف، اقد اعتمد يف صلت

تنتمي إىل الصحااء دبفهومهت الذ ي ضملل إىل الًتاث العايب القدًن، حل  تتداخل الاايح مع اجلبتؿ ااألحجتر 
 االغبتر االقلظ، اغَت ذلك من املفادات اليت ااتقتىت من ثقتفتو الشعاث  العابل .

، املاتبط  بفكاة الوطن، بكتيل  ارتدادث  تكشف عن الزمن امللت، تبدا كثَت من قصتيد الدثواف -
اتتحاؾ يف مدارات املتضي االذكاى، اكأف الشتعا ثؤكد، يف بكتيو عيى املتضي، اجوده عيى األرض اذبذره 

 فلهت.
يف رحليو املستما ذىتاب اإاياب من املتضي ليحتضا، صمعل مصتدح  من الغاب  اطنت، امن الطبلع  اطنت،  -

 امن الذاكاة اطنت، امن انبعتث ادحلتة يف تفتصلل األشلتء اطنت، لكنو يف املقتبل جعل من الوطن غاب  اانفصتال.
اهلوث  لدى مصتدح  ىي اليت تتصل ابملكتف ااتنتدا إىل اسإنستف، اللس من خالؿ ىوث  قومل ، الغ   -

 رمسل ، اداين  دال .
مل ثذكا كيم  فيسطُت، مستبدال اهلوث  الفيسطلنل   مل ثذكا الشتعا كيم  إااايلل ماة ااحدة، كمت -

 ابهلوث  العابل .
مل زبتيف رؤاي مصتدح  عن الوطن ااهلوث  يف دثوانو ابلعبث  عن بقل  داااثنو ابلعابل ، أا مقتالتو  -

 السلتال  اليت تتطاؽ إىل إشكتلل  التعتثش االصااع.
                                                           

  -اذلوامش: 
 .עובד עם הוצאת, אביב-תל, מכאן אחד(. 2004. )סלמאן, מצאלחה - ٔ
شهتدة  القدس، درس يف اجلتمع  العبثّ  احصل عيى ليعلش يف ٕٜٚٔببيدة املغتر ابجليلل. انتقل عتـ  ٖٜ٘ٔنوفمب  ٗالد يف   -ٕ

امللثولوجّل  يف الّشعا العايب القدًن"، عمل مدّرًات  "املنتحيالدكتوراه يف األدب االشعا العايب القدًن، حل  كتب أطااح  تبح  يف 
العابّل   ثكتب "ايمتف مصتدح " ابلّيغتُت .العبثّ ، اشترؾ يف إعداد ارباثا معجم مفهاس ليّشعا العايب القدًن لألدب العايب يف اجلتمع 

سإضتف  إىل تاصبتت من لغتت أارابّل  ليعابّل  االعبثّ ، إىل جتنب مقتالتو اب االعبثّ ، كمت ُثًتجم أعمتال أدبّل  من العبثّ  ليعابّل  اابلعكس،
"ااحد من  يف صحلف  "ىآرتس". صدرت لو ابع جمموعتت شعاثّ  ابلعابل .  حتز عيى جتيزة ريلس إااايلل ليّشعا العب ي عن دثواف

 ىنت".
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 من أعمتلو ابلعابل :

  ،ٜٜٚٔمغنتة طتيا اخلضا . 
  خلوط،كتلعنكبوت بال ٜٔٛٛ. 
 ،  ٜٜٔٔمقتمتت شاقل . 
  ،ٜٜٜٔرثش البحا، القدس . 
    ،ٕٕٓٓختن  فترغ ، القدس .                    
  ،ٕٙٓٓلغ  أـ، القدس 

 نقال عن موقع مواوع  األدب العب ي ادحدث :
lexicon/00725.php-http://library.osu.edu/projects/hebrew  

 اظمكن مطتلع  اَتتو الذاتل  اكتتابتو امقتالتو ابلعابل  االعبث  ااسإذميلزث  عيى موقعو الشخصي "من جه  أخاى":
http://salmaghari.blogspot.com/ 

(. اجملتمع اسإااايليي، تاصب  اتعيلق: د. دمحم أضبد صتحل، القتىاة، ماكز الدرااتت الشاقل ، جتمع  القتىاة، ٜٜٛٔأفلفت. )أفلف،  -ٖ
 .ٚٔٔ -ٙٔٔ(، ص ٙايسي  الدرااتت الدثنل  االتترطمل ، العدد )

 .ٗٗ(، صٙٛ، العدد )(. ُالدت عيى دفعتت، حوار مع حممود دراثش، راـ هللا، جمي  الكاملٕٙٓٓاازف، عبده. ) - ٗ
 اثلق  قلتـ إااايلل، )اليت ثطيقوف عيلهت اثلق  االاتقالؿ(، عيى موقع الكنلست:  -٘

http://knesset.gov.il/docs/arb/megilat.htm 
 .ٕٓٔبَتات، ماكز درااتت الوحدة العابل ، الطبع  الثتلث ، ص ( العاب يف إااايلل رؤث  من الداخل، ٕٛٓٓبشترة، عزمي. ) -ٙ
 .ٚٙاملاجع نفسو، ص  -ٚ
 .ٕٓٔأفلف، أفلفت. ص  - ٛ
 .ٖٜبشترة، عزمي. ص  - ٜ
(. عاب راقصوف، رااث  فيسطلنل  مًتصب  عن العبث ، تاصب : د. صبتؿ الافتعي، القتىاة، ماكز مصا ٕٔٔٓقشوع، الد. ) - ٓٔ

 .ٛاملًتجم ص احملااا ، من مقدم 
 ـ، عيى موقع ازارة التعيلم اسإااايليل :ٖٜ٘ٔقتنوف التعيلم الامسي لعتـ  -ٔٔ

huyot/ChukimVeamanot/Chukihttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zc
m/ChokChinuchMamlachti1953.htm 

(. حاث  القدس يف شعا نعلم عااثد ي، جمي  ٕٗٔٓراحلل، هني  صالح، منصور، منصور عبد الوىتب، االافتعي، صبتؿ أضبد. ) - ٕٔ
 .ٕٙٔ(، ص ٕٔاأللسن ليًتصب ، ع )

13- Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, Brinkley Robert. (1983) What Is a Minor 
Literature? Mississippi Review, University of Southern Mississippi, Vol. 11, No. 

3, Essays Literary Criticism (Winter/Spring, 1983), pp. 13-33 
 .2009 -7 -31, מעריב, עריידי נעים עם ראיון: לאחרים הכעס את משאיר( 2009. )דפנה, שחורי  -ٗٔ
 .2004 -01 -05, הארץ, הנודד הערבי( 2004. )נרי, ליבנה -٘ٔ
 .٘ٗاازف، عبده. ص -ٙٔ
  .13 -12' עמ, מכאן אחד. סלמאן, מצאלחה -ٚٔ

http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00725.php
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00725.php
http://salmaghari.blogspot.com/
http://knesset.gov.il/docs/arb/megilat.htm
http://knesset.gov.il/docs/arb/megilat.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokChinuchMamlachti1953.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokChinuchMamlachti1953.htm
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 :ٕٓٔٓأغسطس  ٖٔ(. عن الكتتب  الفيسطلنل  ابليغ  العبث ، ٕٓٔٓمصتدح ، ايمتف. ) ٛٔ-

post_13.html?m=0-https://salmaghari.blogspot.com/2010/08/blog  
 ואדמיאל ריבידו יניס'ג, מצאלחה סלמאן, אמיר דבורה של השירה ספרי על(. 2004. )עמוס, לויתן -ٜٔ

 .29 עמי, 2004 מרץ, 288 גליון, 77 עיתון, קוסמן
  ٕٓ -, מכאן אחד. סלמאן, מצאלחה .16 -15' עמ

  .ٖٙ(. مصطيحتت الفكا ادحدث ، اجلزء الثتين، القتىاة، اهللئ  املصاث  العتم  ليكتتب، ص ٕٙٓٓخشب ، اتمي. ) -ٕٔ
 .ٕٓ(، ص٘ٚ/ ٗٚ(. الذاكاة ااهلوث ، راـ هللا، جمي  الكامل، العدد )ٖٕٓٓاعد ي، أضبد. ) -ٕٕ
  .25' עמ, מכאן אחד. סלמאן, מצאלחה -ٖٕ

(. الشعا االساد أتصلل نظا ي امداخل أتاثيل ، القتىاة، اهللئ  العتم  لقصور الثقتف ، ايسي  كتتابت ٕٕٔٓايلمتف، اتمي. ) -ٕٗ
 .ٕٙٚ(، ص ٕٚٓنقدث ، العدد )

  .22' עמ, מכאן אחד. סלמאן, מצאלחה -ٕ٘

(، ٜٓٔالقصلدة اجلدثدة: التشكلل، الذاكاة، املكتف، جمي  اآلداب، جتمع  بغداد، ع )املااومي، عيى صيليب جملد. فضتء  -ٕٙ     
   .ٜٕٙ، ص ٕٗٔٓ
الصكا، حتًب )د(. قصتيد يف الذاكاة، قااءات ااتعتدث  لنصوص شعاث ، ديب، كتتب ديب الثقتفل ، دار الصدى ليصحتف  االنشا   -ٕٚ

 .ٔٙ -ٓٙ، ص ٕٔٔٓ(، أغسطس ٕ٘االتوزثع، العدد )
  .42' עמ, מכאן אחד. סלמאן, מצאלחה -ٕٛ 

 . )مع مالحظ  أف الكتتب  ااتخدمت مصطيح عاب إااايلل اللس فيسطلنلُت(.ٖٙٔأفلف، أفلفت. ص   -ٜٕ
  .57 -56' עמ, מכאן אחד. סלמאן, מצאלחה -ٖٓ 

جتبا عصفور، القتىاة، املاكز القومي أاملتف، اتلفن. "األايوب االشخصل "، فصل يف: اخللتؿ، األايوب، ادحداث ، تاصب  اتقدًن  -ٖٔ
 .ٕٛٓ، صٜٕٓٓ(، الطبع  الثتنل ، ٓ٘ٛليًتصب ، العدد )

 .2006 -09 -21, הארץ, ירייה אף בלי העולם את נכבוש. לילי, גלילי -ٕٖ
  .62' עמ, מכאן אחד. סלמאן, מצאלחה -ٖٖ 

 2010 -03 -31, הארץ, דת בלי שלום. סלמאן, מצאלחה -ٖٗ
  .17' עמ, מכאן אחד. סלמאן, מצאלחה -ٖ٘ 

 במארס 3, ד"תשס באדר' י) 575' גל، ספרים מוסף, הארץ, מתפצלת לשון(. 2004. )חנן, חבר -ٖٙ
 .2' עמ(, 2004

  ٖٚ - . ٕ٘٘املااومي، عيى صيليب جملد. ص  
ٖٛ  -Said, Edward. )1986(. “On Palestinian Identity: A Conversation with Salman 

Rushdie”, New Left Review, 160, 1986, p.63- 80. 
  .40' עמ, מכאן אחד. סלמאן, מצאלחה -ٜٖ

  .ٕٖٔ، ص ٕٗٓٓدراا ، بغداد، ايسي  راتيل جتمعل ،  -(. التنتص يف شعا الااادٕٔٓٓانىم، أضبد. ) -ٓٗ   
 .ٗ٘تد الكتتب العاب، ص دراا ، دمشق، ارب –( النص الغتيب، ذبيلتت التنتص يف الشعا العايب ٕٔٓٓعزاـ، دمحم. ) -ٔٗ
 ظمكن مطتلع  القصلدة عيى الاابط: -ٕٗ

http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=276&wrkid=12767 

https://salmaghari.blogspot.com/2010/08/blog-post_13.html?m=0
https://salmaghari.blogspot.com/2010/08/blog-post_13.html?m=0
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=276&wrkid=12767
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=276&wrkid=12767
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ػػ صنتبَت مقطوع   שפתים ערופי ברזיםبعنواف  ٜٗ٘ٔشتعا اقتص إااايليي، أصدر أاؿ دثواف لو عتـ  (ٜٜ٘ٔ -ٖٜٗٔ) -ٖٗ

 ػػ كتتب االحتمتالت האפשריות ספר، اٜٚ٘ٔ ػػ مشتكل شخصل  אישיות בעיותالشفته، اتوالت بعده أعمتلو الشعاث ، امنهت 
 ، إضتف  إىل بعض األعمتؿ الااايل . ٜ٘ٛٔ
 .29 יעמ. עמוס, לויתן -ٗٗ
(. االغًتاب الوجود ي: دراا  يف جدؿ الصااع بُت الاغب  يف التفاد اغواث  االمتثتؿ، القتىاة، ىال لينشا ٕٛٓٓضبتد، حسن. ) -٘ٗ

 .ٙٚٔاالتوزثع، ص
  .68' עמ, מכאן אחד. סלמאן, מצאלחה -ٙٗ 

  .ٕٔ(، ص ٕٚٙٙليًتصب ، العدد )( التنتص، تاصب : دمحم اجلند ي، القتىاة، املاكز القومي ٕٙٔٓألُت، جااىتـ. ) -ٚٗ
(. طااس، األدب عيى األدب، فصل يف: درااتت يف النص االتنتصل ، تاصب : دمحم خَت البقتعي، حيب، ٜٜٛٔجلنلت، جَتار. ) ٛٗ -

 .ٕٚٔماكز اسإسمتء ادحضتر ي، ص 

-התקווהىو أنو أّلف قصلدة "، اأىم مت اتىم بو ليشعا العب ّي ٙ٘ٛٔمن شعااء ماحي  اسإحلتء، الد يف جتللتسلت عتـ  - ٜٗ
نشلًدا هلت، ٍب أصبحت القصلدة فلمت بعد ىي النشلد  ציון חיבת-، اازبذهتت صبتع  حمب  صهلوفٗٛٛٔ"، اقد نظمهت عتـ األمل

 الامسي سإااايلل.
حت النشلد األمل" اأصب -התקווהأمينت"، ٍب ضبيت النسخ  احملدث  منهت عنواف " -תקוותינוضبيت قصلدة إظمب عنواف " -ٓ٘ 

 الامسي سإااايلل.
 -قائمة ادلصادر وادلراجع: 

  :ادلراجع ابللغة العربية- 

 -أوًل الكتب:  -
 
(. اجملتمع اسإااايليي، تاصب  اتعيلق: د. دمحم أضبد صتحل، ماكز الدرااتت الشاقل ، جتمع  القتىاة، ايسي  ٜٜٛٔأفلف، أفلفت. ) -ٔ

 (.ٙالدرااتت الدثنل  االتترطمل ، العدد )
 (. العاب يف إااايلل رؤث  من الداخل، بَتات، ماكز درااتت الوحدة العابل ، الطبع  الثتلث .ٕٛٓٓبشترة، عزمي. ) -ٕ
(. طااس، األدب عيى األدب، فصل يف: درااتت يف النص االتنتصل ، تاصب : دمحم خَت البقتعي، حيب، ٜٜٛٔجلنلت، جَتار.) -3

 ماكز اسإسمتء ادحضتر ي.
(. االغًتاب الوجود ي: دراا  يف جدؿ الصااع بُت الاغب  يف التفاد اغواث  االمتثتؿ، القتىاة، ىال لينشا ٕٛٓٓ)ضبتد، حسن.  -ٗ

 االتوزثع.
(. الشعا االساد أتصلل نظا ي امداخل أتاثيل ، القتىاة، اهللئ  العتم  لقصور الثقتف ، ايسي  كتتابت ٕٕٔٓايلمتف، اتمي ) -٘

 (. ٕٚٓنقدث ، العدد )
(. قصتيد يف الذاكاة، قااءات ااتعتدث  لنصوص شعاث ، ديب، كتتب ديب الثقتفل ، دار الصدى ليصحتف  ٕٔٔٓا، حتًب. )الصك -ٙ

 (.ٕ٘االنشا االتوزثع، العدد )
 دراا ، دمشق، اربتد الكتتب العاب. –(. النص الغتيب، ذبيلتت التنتص يف الشعا العايب ٕٔٓٓعزاـ، دمحم. ) -ٚ
 (، الطبع  الثتنل .ٓ٘ٛ( األايوب، ادحداث ، اختلتر اتاصب  اتقدًن، القتىاة، املاكز القومي ليًتصب ، العدد )ٜٕٓٓعصفور، جتبا. ) -ٛ
 ( عاب راقصوف، رااث  فيسطلنل  مًتصب  عن العبث ، تاصب : د. صبتؿ الافتعي، القتىاة، ماكز مصا احملااا .ٕٔٔٓقشوع، الد. ) -ٜ
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 دراا ، بغداد، ايسي  راتيل جتمعل . -شعا الاااد (. التنتص يفٕٗٓٓانىم، أضبد. ) -ٓٔ

 -اثنيا اجملالت والدورايت:  -
 (.ٙٛ(، راـ هللا، جمي  الكامل، مؤاس  الكامل الثقتفل ، العدد )٘ٚ/ ٗٚ(. الذاكاة ااهلوث ، جمي  الكامل، العدد )ٖٕٓٓاعد ي، أضبد. ) -1
 (.ٜٓٔلذاكاة، املكتف، جمي  اآلداب، جتمع  بغداد، ع )املااومي، عيى صيليب جملد. فضتء القصلدة اجلدثدة: التشكلل، ا -2
(. حاث  القدس يف شعا نعلم عااثد ي، جمي  األلسن ٕٗٔٓراحلل، هني  صالح، منصور، منصور عبد الوىتب، االافتعي، صبتؿ أضبد. ) -3

 (.ٕٔليًتصب ، ع )
 (.ٙٛالكامل، مؤاس  الكامل الثقتفل ، العدد )(. ُالدت عيى دفعتت، حوار مع حممود دراثش، راـ هللا، جمي  ٕٙٓٓاازف، عبده. ) -ٗ
  :ادلصادر وادلراجع ابللغة العربية- 
 -أوًل ادلصادر:  -

 .עובד עם הוצאת אביב-תל, מכאן אחד(. 2004. )סלמאן, מצאלחה-1
 .הקודש לכתבי החברה, ירושלים( 1991, )החדשה והברית כתובים נביאים תורה, הבריתות ספר-2

 -اثنيا ادلراجع: 
 .2006 -09 -21, הארץ, ירייה אף בלי העולם את נכבוש(. 2006. )לילי, גלילי -1
(, 2004 במארס 3, ד"תשס באדר' י) 575' גל، ספרים מוסף, הארץ, מתפצלת לשון(. 2004. )חנן, חבר -2

 .2' עמ
, קוסמן ואדמיאל ריבידו יניס'ג, מצאלחה סלמאן, אמיר דבורה של השירה ספרי על(. 2004. )עמוס, לויתן3-

 .29 עמי, 2004 מרץ, 288 גליון, 77 עיתון
 .2004 -01 -05, הארץ, הנודד הערבי(. 2004. )נרי, ליבנה-4
 2010 -03 -31, הארץ, דת בלי שלום(.2010. )סלמאן, מצאלחה-5
 .2009 -07 -31, מעריב, עריידי נעים עם ראיון: לאחרים הכעס את משאיר( 2009. )דפנה, שחורי-6
 

 -ابلعربية على شبكة ادلعلومات:  اثلثا مراجع
 :                 1953-ג"תשי, ממלכתי חינוך חוק ، اتعدثالتو، عيى موقع ازارة التعيلم اسإااايليل :ٖٜ٘ٔقتنوف التعيلم الامسي لعتـ  -ٔ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim
/ChokChinuchMamlachti1953.htm 

 (.ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٙ)ُمتتح حىت 
 مواوع  األدب العب ي ادحدث :التعاثف ابلشتعا "ايمتف مصتدح " عيى موقع  صفح  -ٕ
 :Bibliographical Lexicon-a Bio -Modern Hebrew Literature  

lexicon/00725.php-http://library.osu.edu/projects/hebrew 
 (.ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٙ)ُمتتح حىت

 إىل أثن الاااح" ليشتعا "دافلد أفلداف": -ללכת לאן איןقصلدة " -ٖ
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=276&wrkid=12767       

 (.ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٙ)ُمتتح حىت

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokChinuchMamlachti1953.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokChinuchMamlachti1953.htm
http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/00725.php
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00725.php
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00725.php
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=276&wrkid=12767
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=276&wrkid=12767
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 املوقع الشخصي ليشتعا "ايمتف مصتدح ": -ٗ

http://salmaghari.blogspot.com/ 
 (.ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٙ)ُمتتح حىت

 ة اإلجنليزية: مراجع ابللغ- 
1- Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, Brinkley Robert: What Is a Minor Literature? 

Mississippi Review, University of Southern Mississippi, Vol. 11, No. 3, Essays 
Literary Criticism (Winter/Spring, 1983), pp. 13-33 

2- Said, Edward: “On Palestinian Identity: A Conversation with Salman 
Rushdie”, New Left Review, 160, 1986, p.63- 80. 

 
  

http://salmaghari.blogspot.com/

