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O mundo ainda enxuga o sangue e as lágrimas derramados pelos palestinos 
na Faixa de Gaza, atacados durante longos 22 dias pelo exército israelense. O 
ano de 2008 terminou com mais um massacre promovido por Israel contra o 
povo palestino. Utilizando sem escrúpulos armas proibidas pelas convenções de 
Genebra, como as bombas com fósforo branco, as forças armadas sionistas inva-
diram a Faixa de Gaza. 1285 pessoas foram assassinadas, incluindo 280 crianças.

A revista Marxismo Vivo publica aqui um artigo sobre a Poesia Palestina 
de Combate como forma de expressar sua solidariedade ao povo palestino 
e seu mais veemente repúdio aos ataques israelenses.

O drama dos refugiados, a dor de perder os entes queridos, a saudade da 
casa paterna, a ira de ver seu país ocupado pelos tanques e pela prepotência do 
ocupante israelense. Essa é a matéria prima da mais genuína arte palestina hoje. 
A arte pode até mesmo tratar de outros temas, como o amor, a felicidade, o 
ciúme. Mas não são esses os temas que mais preocupam hoje o povo palestino. 
Não são esses os temas de que querem tratar. Sua luta diária contra a opressão 
israelense, contra a ausência total de liberdade, contra a miséria em que vivem, 
espoliados até a exaustão pelo Estado de Israel, é tudo isso que os preocupa e 
encontram nos versos e estrofes de inúmeros poetas. Sua dor está ali retratada. 
É dela que querem falar. O chamado à luta e à resistência, a não ter medo de 
enfrentar o inimigo também estão ali, naqueles versos, naquelas palavras que 
soam suaves ou duras, que às vezes rimam, às vezes não.

 Em todos os tempos, os homens sempre procuraram os meios mais adequa-
dos para expressar suas idéias, seus sentimentos e seus projetos de vida. A arte 
sempre foi um desses meios, e a poesia palestina de combate cresceu e floresceu 
como forma de luta e de romper o muro de silêncio que o sionismo tenta impor 
em relação a tudo o que relembre a existência do povo palestino. 

A poesia é uma forma de expressão muito popular entre os palestinos; não 
é um privilégio da elite ou dos intelectuais e artistas; é uma prática que surgiu 

Contra o complô do silêncio, 
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no seio das camadas populares, da classe trabalhadora e do povo mais oprimi-
do, e aí ficou e aí floresceu. E os poetas tampouco se limitaram a fazer poesia. 
Tornaram-se combatentes da causa palestina. E muitos pagaram com a vida essa 
ousadia. Mas isso só fez a poesia crescer ainda mais, se expandir e penetrar em 
todos cantos da Palestina, dos acampamentos de refugiados, e sair pelo mundo. 
E a situação de opressão e espoliação a que foi condenado o povo palestino desde 
1948 fez com que pegar um lápis e rabiscar um poema, como primeira forma de 
reação à ocupação de seu território, à usurpação de suas riquezas e à tentativa 
de calar a sua cultura mais genuína, se tornasse uma espécie de grito de guerra.  

 
A poesia como parte da militância
Mahmoud Darwish, falecido no ano passado, foi um desses poetas, talvez 

um dos mais importantes. As barbaridades cometidas pelo sionismo em todos 
esses anos marcaram a ferro e fogo a sua poesia e estão retratadas em cada um de 
seus versos. Mas assim como grande parte dos poetas palestinos, Darwish não se 
limitou a escrever versos: foi um militante da causa de seu povo. Ele testemunhou 
a destruição de sua aldeia, Al Birweh, durante a implantação do Estado de Israel 
em 1948, e escreveu belos poemas exaltando a luta contra os usurpadores.

Uri Avnery, 85 anos, ex-deputado do Knesset (parlamento israelense), 
soldado que ajudou a fundar Israel em 1948 e que agora luta pela paz, esteve 
presente ao funeral de Mahmoud Darwish, em Ramallah. E depois escreveu 
um texto dizendo que naquele momento lhe veio à cabeça uma frase que 
ouviu de um general egípcio, na guerra de 1973: “Fomos os primeiros isra-
elenses a chegar ao Cairo e, dentre outras curiosidades, queríamos muito 
saber como os egípcios haviam conseguido nos surpreender, no início da 
guerra de outubro de 1973? O general respondeu: ‘Em vez de ler relatórios 
dos serviços de inteligência, vocês deveriam ler os nossos poetas.” 

Em se tratando de estratégia militar, essa frase pode até parecer um 
exagero. No entanto, tem uma boa dose de verdade se lembramos que os 
poetas palestinos, os poetas árabes em geral, têm profunda ligação com a vida 
cotidiana e envolvimento com as causas de seu povo – muitos deles foram 
ou são combatentes – e assim conseguem exprimir melhor as sutilezas da 
vida e dos seres humanos que muitos relatórios burocráticos.  

Um desses poetas foi Mahmoud Darwish que, durante a cerimônia em 
Ramállah, era chamado “o Poeta Nacional da Palestina”. Darwish nasceu em 
al-Birweh, pequena e histórica aldeia encravada na estrada Acre-Safad. No dia 
11 de junho de 1948, a cidade foi ocupada pelo exército de Israel. Suas 224 
casas foram derrubadas logo depois da guerra, exatamente como em outras 
650 vilas da Palestina. Só alguns cactos e poucas ruínas ainda testemunham 
que aquelas aldeias existiram um dia. A família Darwish fugira pouco antes 
da chegada das tropas; Mahmoud tinha de sete anos. 

Não se sabe como, a família conseguiu voltar. A cidade já era território israe-
lense. Receberam documentos de “ausentados presentes”, uma invenção israelense 
que significava que eles seriam residentes legais em Israel, mas que suas terras lhes 
haviam sido roubadas, nos termos de uma lei que dizia que qualquer árabe perderia 
a propriedade de suas terras se não estivesse fisicamente presente na cidade quando 
ela fosse ocupada. Nas terras da família Darwish foi construído o kibbutz Yasur 
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(do movimento de esquerda israelense) e implantou-se a vila-cooperativa Ahihud. 
O pai de Mahmoud instalou-se na vila árabe mais próxima, Jadeidi, de onde podia 
ver de longe as suas terras. Aí Mahmoud cresceu e sua família ainda vive, até hoje.

Durante os 15 primeiros anos do Estado de Israel, os cidadãos árabes 
viveram sob um “regime militar” – sistema de repressão severa que controlava 
todos os aspectos da vida. Nenhum árabe podia sair de sua aldeia sem permissão 
especial. O jovem Mahmoud várias vezes violou essa proibição e, por isso, 
viveu muito tempo na prisão. Quando começou a escrever poesia, foi acusado 
de incitar a sublevação e posto sob “prisão administrativa”, sem julgamento. 

Na prisão escreveu um de seus poemas mais conhecidos, Carteira de 
Identidade, poema em que se manifesta, por um lado, a ira de um jovem que 
cresceu em condições de humilhação e, por outro, a sua identificação com o 
nacionalismo árabe. 

Carteira de identidade
registra-me!
sou árabe
o número de minha identidade é cinqüenta mil
tenho oito filhos
e o nono... virá logo depois do verão!
vais te irritar por acaso?
registra-me!
sou árabe
trabalho com meus companheiros de luta
em uma pedreira
tenho oito filhos
arranco pedras
o pão, as roupas, os cadernos
e não venho mendigar em tua porta
e não me dobro
diante das lajes de teu umbral
vais te irritar por acaso?
 
registra-me!
sou árabe
meu nome é muito comum
e sou paciente
em um país que ferve de cólera
minhas raízes...
fixadas antes do nascimento dos tempos
antes da eclosão dos séculos
antes dos ciprestes e oliveiras
antes do crescimento vegetal
meu pai... da família do arado
e não dos senhores do nujub¹
e meu avô era camponês
sem árvore genealógica
minha casa
uma cabana de guarda
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de canas e ramagens
satisfeito com minha condição
meu nome é muito comum

 
registra-me
sou árabe
sou árabe
cabelos... negros
olhos... castanhos
sinais particulares
um kuffiah² e uma faixa na cabeça
as palmas ásperas como rochas
arranharam as mãos que estreitam
e amo acima de tudo
o azeite de oliva e o tomilho
meu endereço
sou de um povoado perdido... esquecido
de ruas sem nome
e todos os seus homens... no campo e na pedreira
amam o comunismo
vais te irritar por acaso?
 
registra-me
sou árabe
tu me despojaste dos vinhedos de meus antepassados
e da terra que cultivava
com meus filhos
e não os deixastes
nem a nossos descendentes
mais que estes seixos
que nosso governo tomará também
como se diz
vamos!
escreve
bem no alto da primeira página
que não odeio os homens
que eu não agrido ninguém
mas... se me esfomeiam
como a carne de quem me despoja
e cuidado... cuida-te
de minha fome
e minha cólera.

 
Darwish entrou para o Partido Comunista, o único partido político na época 

em que um nacionalista árabe poderia atuar politicamente. Foi enviado a Moscou, 
para estudar, mas ao final dos estudos recusou-se a voltar a Israel (a URSS, junto 
com os EUA, foram os dois primeiros países a reconhecerem o Estado de Israel) 
e por isso foi expulso do PC e alistou-se nas fileiras da OLP, sendo enviado para 
o quartel de Yasser Arafat, em Beirute. Naquele tempo, converteu-se em poeta 

¹Célebre tribo da Arábia
² Lenço com desenhos 
quadriculados, usado 
para cobrir a cabeça e 
que se tornou símbolo 
nacional palestino pela 
liberdade e indepen-
dência. 
³Originariamente, esse 
lenço é usado pelos 
camponeses para 
proteger a cabeça du-
rante o trabalho no 
campo.
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nacional da Palestina. Acompanhou a luta dos palestinos, as sessões do Conse-
lho Nacional Palestino, e incendiava o povo palestino com seus versos, que ele 
mesmo declamava. Manteve uma grande proximidade política com Arafat, e foi 
quem escreveu a Declaração de Independência da Palestina, adotada na sessão 
de 1988 do Conselho Nacional por iniciativa de Arafat. 

Mas logo depois Darwish rompeu com Arafat porque entendeu que ao 
adotar esse documento, o parlamento palestino no exílio aceitava, na prática, 
a idéia de estabelecer-se um Estado palestino lado a lado com o Estado israe-
lense, apenas numa parte da Palestina, como Arafat propusera. A aliança entre 
os dois rompeu-se quando foram assinados os acordos de Oslo. Para Arafat, 
tratava-se de “o melhor acordo possível, na pior situação possível”. Darwish 
entendeu que Arafat concedera demais. 

Nunca quis ser o poeta nacional. Não queria fazer poesia política; queria ser 
lírico, poeta do amor. Mas para qualquer lado para o qual se virasse, o longo braço 
do destino dos palestinos o alcançava e o arrastava de volta. Pela poesia, conseguiu o 
que não conseguira fazer por outros meios: unificar todas as fraturas e fragmentos 
que dividem ainda o povo palestino – na Cisjordânia, na Faixa de Gaza, em Israel, 
nos campos de refugiados e em toda a Diáspora. Os refugiados identificavam-se 
com Darwish porque era um deles e foi um guerreiro incansável contra a ocupação. 

Dizem que seus poemas são carregados de ira, devido à injustiça cometida 
contra o povo palestino e contra cada filho da Palestina, individualmente. São 
carregados de saudade, do “café de minha mãe”, das oliveiras de sua aldeia, 
da terra dos antepassados. E são carregados de esperança de que a guerra 
chegue ao fim. Ele apoiava a paz entre israelenses e palestinos, baseada em 
justiça e respeito mútuo. E adotou o burrico como símbolo do povo palesti-
no, porque é inteligente, paciente e sempre encontra meios para sobreviver. 
Para Darwish, o conflito entre israelenses e palestinos era “uma luta entre 
duas memórias”: a memória histórica da Palestina colide contra a memória 
histórica dos judeus. Só haverá paz quando um lado entender a memória do 
outro lado – seus mitos, suas saudades secretas, as esperanças, os medos. 

Há oito anos, o então ministro da Educação de Israel, Yossi Sarid tentou 
incluir dois poemas de Darwish no currículo das escolas em Israel. Foi um 
escândalo, e o primeiro-ministro Ehud Barak decidiu que “o público israe-
lense não está preparado para isto”.  

venham companheiros de correntes e tristezas
Caminhemos para a mais bela margem
nós não nos submeteremos
só podemos perder
o ataúde

 
A poesia épica de Mahmoud Darwish fazia um apelo direto aos palestinos 

a lutar, a orgulhar-se de sua batalha pela revolução palestina e por recuperar o 
seu território usurpado. Mas, no fundo, parecia estar dirigida a todos os povos 
do mundo, a quem fazia o mesmo chamado, a que não se deixassem abater, a 
que levantassem a cabeça e defendessem com unhas e dentes sua identidade e 
soberania. Além de épica, sua poesia era também histórica, porque relembra 
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as batalhas enfrentadas pelos palestinos, as lutas contra o imperialismo e as 
forças de Israel, impedindo dessa forma que elas sejam apagadas da memória, 
evitando que caiam no esquecimento.

 
Confissão de um terrorista!

ocuparam minha pátria
Expulsaram meu povo
anularam minha identidade
e me chamaram de terrorista
 
Confiscaram minha propriedade
arrancaram meu pomar
demoliram minha casa
e me chamaram de terrorista
 
legislaram leis fascistas
praticaram odiado apartheid
destruíram, dividiram, humilharam
e me chamaram de terrorista
 
assassinaram minhas alegrias,
seqüestraram minhas esperanças,
algemaram meus sonhos,
quando recusei todas as barbáries
 
eles... mataram um terrorista!

Chamada da Tumba
(Em memória do massacre na cidade de Kafr Kassem, em 29 de outubro de 1956) 

i
minha morte aconteceu há oito anos
Tenho a mesma idade de meu pai
Chamamos a todos os viventes
a todos os que querem viver por muito tempo
sobre a terra
Não debaixo dela
a todos os que querem
que a trigo madure em seu campo
semear e colher
que a massa fermente em seus lares
Fazer o pão e comê-lo
nós lhes pedimos: não durmam
se querem viver por muito tempo
sobre a terra
Não debaixo dela
montem guarda... aqui o sol é de barro e miséria
nossa idade se conta em anos de morte
minha morte aconteceu há oito anos
Tenho a mesma idade de meu pai
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ii
dizemo-lhes
não queremos sobre nossas tumbas
Nem água nem flores
nada está vivo aqui
apenas os casulos de víbora e os vermes
dizemo-lhes
não queremos roupas de luto
não há na tumba outra cor
que a preta
dizemo-lhes
não queremos canções tristes
intermináveis
dormimos aqui
e nosso retorno é impossível
dizemo-lhes
Cantem pela terra que permanece
rebelem-se
ensinem nossa história sombria
Aos filhos
A fim de que nosso sangue
permaneça na bandeira dos criminosos
Como sinal de catástrofe
pedimos-lhes
protejam os fracos das balas
Para que os que vivam fiquem salvos
e os que nascerão no futuro
ainda goteja a fonte do crime
obstruam-na
e permanecem vigilantes
prontos para o combate

Desafio
atem-me
proíbam-me os livros, os cigarros
obstruam minha boca com areia
a poesia é sangue
a água dos olhos
se imprime com as unhas
as órbitas
as adagas
Clamarei seu nome
no cárcere
no banho, na pedreira
sob o látego, a violência das correntes
um milhão de pássaros
sobre os ramos de meu coração
inventam o hino combatente
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A tradição cultural milenar 
A poesia nos países árabes data do final do século VII, quando o lingüista 

al-Jalil estabeleceu as dezesseis métricas clássicas. No entanto, foi a partir do 
século XX que ela empalmou com as lutas dos povos árabes, tornando-se uma 
forma de expressão muito popular entre os guerrilheiros, os combatentes, 
os militantes políticos.  

Na Palestina, a poesia acompanha os grandes momentos nacionais. Os po-
etas da geração de 1936, bem como os de 1948, já denunciavam os projetos de 
implantação sionista na região, desde as primeiras operações de compra de terras, 
o perigo que os ameaçava e a fundação do Estado de Israel. A estratégia sionista 
foi combatida pela poesia desde as suas origens, e os poetas de hoje continuam 
a resistência dos poetas anteriores. A maioria deles toca no problema da terra, 
um dos aspectos mais dramáticos para o homem palestino, seu distanciamento 
da terra, de suas raízes, do próprio fundamento de toda a identidade nacional. 
Esse é o tema de Fadwa Tuqan, considerada a diva da poesia palestina:

basta-me morrer em meu país
aí ser enterrada
dissolver-me e aí reduzir-me a nada
ressuscitar erva em minha terra
Renascer flor
que alguma criança crescida em meu país arrancará
basta-me estar no regaço de minha pátria
estar perto dela como um punhado de poeira
um raminho de grama
Uma flor

A partir dos anos 60, com o ressurgimento da resistência palestina, a poesia 
ganhou um caráter direto de combate. Sobretudo depois da guerra de junho de 
1967, desatada pelo exército de Israel contra os países árabes e a ocupação de 
uma parte de seus territórios (Egito, Jordânia e Síria) a poesia passa a retratar 
com mais vigor e expressividade os resultados dessa agressão, a destruição das 
cidades, o problema dos refugiados, a ira contra os ocupantes, e com isso a poesia 
penetrou profundamente no seio da resistência e das massas, com um caráter 
de denúncia, de chamado à resistência, de emulação para que os palestinos não 
ficassem calados diante de tamanha brutalidade e injustiça. Com isso, a poesia 
ganhou enorme repercussão, dentro e fora do mundo árabe. No calor dos ataques 
israelenses e do fortalecimento da resistência palestina, começaram a circular por 
todos os lados, principalmente no Líbano, os folhetos com poemas de Samih Al 
Qassim, Mahmud Darwish e Tawfik Az-Zayad,  avidamente lidos pela população. 
O choque produzido pela Guerra dos Seis Dias chamou a atenção para a causa 
palestina e fez com que a poesia palestina de combate se espalhasse por todo o 
mundo árabe e foi tamanha essa repercussão que fez nascer um novo setor dentro 
da literatura árabe: a poesia de resistência e dos poetas da terra ocupada. E, por 
meio da poesia, veio à tona todo o problema da arte e da cultura palestinas, que 
estava sendo abafada, esquecida e clausurada pelas forças militares e o esforço de 
propaganda do ocupante. Muita gente jovem se sentiu atraída e ávida por conhecer 
a história e a cultura palestinas, o que demonstra que a causa palestina é muito 
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mais do que um conflito localizado contra Israel, mas um problema global da 
revolução socialista mundial e da libertação efetiva do conjunto dos povos árabes 
de todas as formas de colonialismo e de exploração do homem pelo homem.

Samih Al Qassim nasceu em 1939 em Zarqah, margem oriental do rio Jordão. 
De família drusa, teve seu primeiro livro de poemas censurado e desde então ficou 
proibido de exercer a sua profissão, como professor. Condenado à prisão domiciliar 
em Haifa até 1969, data em que foi preso novamente, acusado por Israel de ter 
ajudado a alguns militantes a sabotar um oleoduto. Qassim hoje é considerado, 
junto com Darwich, um dos mais importantes poetas palestinos da nova geração.

No século vinte
aprendi a não odiar
durante séculos   
mas me obrigaram
A brandir uma flecha permanente
diante do rosto de uma píton
a brandir uma espada de fogo
diante do rosto do baal demente
a transformar-me no elias do século vinte

aprendi
durante séculos
a não proferir heresias
Hoje açoito os deuses
que estavam no meu coração
os deuses que venderam o meu povo
no século vinte

aprendi
durante séculos
a não fechar a porta diante dos hóspedes
mas um dia
abri os olhos
e vi minhas ovelhas roubadas
enforcada a companheira da minha vida
E nas costas de meu filho
sulcos de feridas
então reconheci a traição de meus hóspedes
semeei meu umbral com minas e punhais
e jurei em nome das cicatrizes
que nenhum hóspede ultrapassaria meu umbral
no século vinte

durante séculos
não fui mais do que poeta
assíduo freqüentador dos círculos místicos

mas me transformei
num vulcão em revolta
no século vinte! 
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Gritarei

enquanto me restem algumas polegadas de terra
enquanto me reste uma oliveira

uma laranjeira
um poço... um bosquezinho de cactus

enquanto me restem lembranças
uma pequena biblioteca

a foto de um antepassado... um muro
enquanto restem em meu país palavras árabes

e cantos populares
enquanto restem manuscritos de poemas

e os contos de antar al´absi
as guerras do apelo nas comarcas de roma e da pérsia

enquanto me restem olhos
livros
mãos

enquanto me reste... alento
gritarei de frente ao inimigo

gritarei declaração de guerra
em nome de homens livres

operários, estudantes, poetas
gritarei... e que os parasitas

e os inimigos do sol
se fartem do pão da vergonha

enquanto me reste alento
e alento me restará

minha palavra será o pão e a alma
entre as mãos dos guerrilheiros

Salim Jabran é um dos principais promotores do novo movimento poético 
na Palestina ocupada. Tem muitos poemas escritos, mas poucos são aqueles 
que conseguem escapar da censura. Atualmente, Salim Jabran vive na Galiléia, 
proibido de sair de lá pelas autoridades israelenses. No poema A geração dos 
acampamentos, Jabran dedica seus versos aos palestinos exilados:

posso sorrir
mas permanecerá em meus olhos
A sombra das flores mortuárias
De um cipreste extraviado
que continuou de pé entre os escombros das cidades
de meu país devastado
e que envolve o silêncio mais amargo

por acaso a história destruiu um povo
Como fez com o meu?
entregou sua terra... e lançou seus habitantes aos quatro ventos
minha pátria adormeceu
atrás dos suspiros do horizonte
e eu, eu estou aqui
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Com os olhos sombrios, não por natureza
mas porque levam a sombra das tendas
meus lábios já não são como os lábios da criança
que chama as mulheres
agora são como um pão seco
já não chamam... não chamam

meu país, eu te amo
Ó meu país que deixei
sabes quem sou
meu pai morreu ontem e o enterramos
No exílio
Me deixou uma foto
e uma história sobre a dignidade da juventude
Viveu em ti e morreu no exílio
ele me infundiu teu amor
e esta saudade poderosa

vocês falam
da paz
e eu, eu estou aqui
sem raízes
um teto suspenso no vazio
sou uma geração que cresce
e se multiplica sob as tendas
escutem bem
que cresce
e se multiplica sob as tendas
Deixem as migalhas sobre suas mesas
E me deixem dormir com fome e sede
mas que a história se ponha em guarda
ante a geração dos acampamentos

No poema intitulado A Sartre, Salim Jabran parece estar chamando a 
atenção do mundo para o que ocorre na Palestina. É um poema que, sozinho, 
fala de todas as agressões contra os povos palestinos, como se se referisse 
ao mais recente massacre de Israel na Faixa de Gaza.

se degolam uma criança
e seus verdugos atiram seu cadáver

no lodo
Ficarás com raiva?

que dirás tu?

sou palestino
me degolam todo ano

Todo dia
Toda hora
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Cultura
vem
observa bem a barbárie
em toda a sua minúcia
são muitos os espetáculos
e o menor
é que meu sangue corre... corre

Fala
por que te tornaste insensível?
não tens nada a dizer? 

Outro importante poeta da nova geração de combate é Zakara Moham-
med, que vive em Ramallah e se dedica também a escrever peças teatrais. Toda 
a sua obra – poética e teatral – é dedicada a denunciar a ocupação israelense 
do território palestino.

Emigração
Todos foram embora
em direção àquele lugar ao norte
onde a grama cresce
até a altura do peito
Deixaram atrás de si
Tiras de farrapos das roupas de seus filhos
e o varal de suas tendas
Foram embora
suas crianças nos lombos das mulas
seus jovens carregando cestos
e com os sinos de suas ovelhas
eles eram como uma nuvem
galgando o céu
quanto mais eles penetravam na terra
Tanto mais expandiam-se suas sombras
retornando em direção aos campos
seus cães estavam emudecidos
eles deviam ultrapassar a migração, então sentar-se
Com seus olhos vigiando
o movimento das sombras
quando elas corriam de volta
Como um rio escuro.  

Diante das adversidades, a poesia transcendeu a arte. Transformou-se 
numa maneira de resistir à limpeza étnica perpetrada por Israel e o imperia-
lismo contra o povo palestino. Tornou-se uma forma de resistir a essa ten-
tativa de anulação nacional e cultural que o ameaça e que os poetas insistem 
em fazer reviver e pulsar em cada palavra, cada verso, cada estrofe da poesia 
palestina de combate.




