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 شعر المقاومة 
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 فيصل صالح القصيريد. 

 شعر املقاومت عنذ حممود درويش
 إىل املصطـن النــ م

ّ
 لح ـــص

 ويت((ـــت هــاقــطـــذة ))بــصيــقراءة يف ق
                                                            د. فيصلللللللللل صلللللللللالح القصللللللللليري  

 ن
                                                                          معهلللللد الانلللللون الصميلة الموصلللللل 

 ن
 ملخص:

الفمسطينية محورًا ثقافيًا وشعريًا ميمًا في الثقافة العربية الحديثة  القضيةشّكمت 
 -إف لػػـ نقػػؿ كػػّؿ  -فضػػً   ػػف محورىػػا النضػػالي والكفػػاحي المعػػروؼ  وسػػع  معظػػـ 

الشػػػعرال العػػػرب إلػػػ   نػػػاوؿ ىػػػذه القضػػػية فػػػي شػػػعرىـ  مػػػ   نحػػػال م  مفػػػة  و ػػػد  بػػػرز 
الشعرال في  صائدىـ الجانب اإلنسػاني لمصػراع العربػي اإلسػرائيمي حينمػا حػاولوا طػرح 
الصراع  م   نو ليس مسألة حقد  ربي ضّد الييود  و دموا لنا صورًا إنسانية لع  ات 

وحّولوا القضية إل   ضػية صػراع إنسػاني وثقػافي وفكػره يسػ يدؼ   لييودبيف العرب وا
 .- عبويًا وجمالياً  -إرجاع الحؽ إل   صحابو   بر  س ير الشعر ل دمة القضية 

ولـ يكف مصطمح شا ر المقاومة بجديد ي ّص الشعرال المحدثيف الذيف  طمػؽ 
 مػػػييـ ىػػػذا المصػػػطمح رسػػػميًا مثػػػؿ محمػػػود درويػػػش وسػػػميح القاسػػػـ و وفيػػػؽ زيػػػاد  إذ 

بقولػػو    بػو سػمم  وصػؼ الشػا ر محمػود درويػػش  بػؿ ذلػؾ الشػا ر الفمسػػطيني الرائػد 
 عبير و بؿ  حولو إل   عبيػر شػائ   لقد كنت شا ر المقاومة  بؿ اك شاؼ النقاد ليذا ال

فػي إشػػارة إلػ  حضػػور ىػػذا المصػطمح ولػػو بشػكمو الوصػػفي  بػػؿ  ف ي حػّوؿ إلػػ  ظػػاىرة 
 .اصط حية في زمف شيرة محمود درويش

لكّف شيوع ىذا المصطمح و داولو  داواًل واسػعًا فػي  دب المبػد يف الفمسػطينييف 
ة فػػي  دبيػـ  انػػدف  ا دبػال والنقػػاد منػذ من صػؼ السػػ ينيات إثػر اك شػػاؼ النقمػة المقاومػ
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والناشػػروف ورال  شػػعارىـ  وكّرسػػوا مصػػطمح المقاومػػة الػػذه ان شػػر ان شػػارًا سػػريعًا جػػدًا  
ىػػذه وسػػمت ال جربػػة ا دبيػػة الفمسػػطينية فػػي وضػػاربة واك سػػب  ػػّوة اصػػط حية ىائمػػة 
جرائيػػاً  -المرحمػػة بسػػمات ىػػذا المصػػطمح  داوؿ   و صػػبح مصػػطمحًا  ػػالي ال ػػ-نظريػػًا وار

 . ند ا دبال والنقاد والدارسيف العرب
و مػػ  الػػرنـ مػػف  لػػدلـ المصػػطمح  مػػ  صػػعيد االسػػ  داـ العػػاـ  إال  ّف  كريسػػو 
كمصػطمح  دبػي وثقػافي  ػائـ كػاف فػي النصػؼ الثػاني مػف سػ ينيات القػرف الماضػي  إذ  

منػػو  طمػػؽ نّسػػاف كنفػػاني  مػػ   دب فمسػػطيف المح مّػػة م  دب المقاومػػة م  الػػذه اشػػ ّقت 
و ػد  .محمػود درويػش  وصػواًل إلػ  شػا ر المقاومػة الفمسػطينية  صفة  شػعرال المقاومػة

ار ضػ  ىػػذا الشػا ر الشػػاب بمقبػو  الػػذه  ّبػر صنػػذاؾ  ػف  صػػيدة  بشػيرية  عػػد ب حريػػر 
الحاضر مف  يوده  و ػف شػا ر ناضػب اشػ ي  مسػ قبً  ال شػذوذ فيػو. ك ػب الشػا ر 

مبّكػرة  ة  لكنو لـ يكف مػنيـ  مامػًا  بسػبب نجابػةشعرال المقاوم  ما ك ب  نو نيره مف
 .ال   طئيا العيف النافذة

محمػػود درويػػش فيمػػا بعػػد ال  مّػػي  ػػف ىػػذا المصػػطمح  نػػو يضػػ   ا  ػػارحيػػث 
سػػع  مج يػػدًا لم ػػ ص منػػو  بػػر  طػػوير  نموذجػػو الشػػعره و شػػعره فػػي دائػػرة ضػػّيقة  

قاومػة  مػ  وفػؽ مق ضػيات وف ح مجاالت إبدا ية واسعة و ميقة لو  نير  ّف شػعر الم
 .ل مقي والقرالةالمصطمح ظّؿ ي مّ   بقّوة ان شار وحضور و داوؿ  الية  ند مج م  ا

لػػػـ ي و ّػػػؼ محمػػػود درويػػػش بطبيعػػػة الحػػػاؿ  نػػػد حػػػدود النجػػػاح الػػػذه حصػػػد و 
 صيدة بطا ة ىوية وال  ند حدود النجاح الذه حققػو مصػطمح شششػعر المقاومػةبب  بػؿ 

  مػاؿ درويػش بحػّد ذا يػا  شػعره  مػ  النحػو الػذه  صػبحت فيػوراح يطّور  نموذجػو ال
 نػػا  ربػػي ثػػـ  ر فػػػ  مػػ  جماليػػات المقػػة والقػػػوؿ  روايػػة لمقصػػيدة ا  ػػرت وىػػي  سػػػّجؿ 

الشعره إل  إيقا ات ننائية  جم   صالة الشعر العربي بحداث و  و ضيؼ إليػو  سػموبًا 
يوميػات إلػ  رمػوز  مػف رمػوز ي حايؿ  م  الجرح ودرامية الحدث والقربػة ليحّوليػا مػف 

لمدّونػػػة إلػػػ  حيػػػاة  اسػػػ طاع فييػػػا درويػػػش  ف يضػػػ  شػػػعره و ضػػػي و فػػػي   مػػػ   ائمػػػة ا
 .الشعرية العربية الحديثة
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   :مذخل
شّكمت القضية الفمسطينية محورًا ثقافيًا وشعريًا ميمًا في الثقافة العربية الحديثة 

 -إف لػػػـ نقػػػؿ كػػػؿّ  -عظػػػـفضػػػً   ػػػف محورىػػػا النضػػػالي والكفػػػاحي المعػػػروؼ  وسػػػع  م
الشػػعرال العػػرب إلػػ   نػػاوؿ ىػػذه القضػػية فػػي شػػعرىـ  مػػ   نحػػال م  مفػػة  و ػػد شش بػػرز 
الشعرال في  صائدىـ الجانب اإلنسػاني لمصػراع العربػي اإلسػرائيمي حينمػا حػاولوا طػرح 
الصراع  م   نو ليس مسألة حقد  ربي ضّد الييود  و دموا لنا صورًا إنسانية لع  ات 

  وحّولػػػوا القضػػػية إلػػػ   ضػػػية صػػػراع إنسػػػاني وثقػػػافي وفكػػػره ب1شرب والييػػػودبببػػػيف العػػػ
 عبويػػػًا  - بػػػر  سػػػ ير الشػػػعر ل دمػػػة القضػػػية يسػػػ يدؼ إرجػػػاع الحػػػؽ إلػػػ   صػػػحابو 

 .-وجمالياً 
ولـ يكف مصطمح شا ر المقاومة بجديد ي ّص الشعرال المحدثيف الذيف  طمػؽ 

وسػػػميح القاسػػػـ و وفيػػػؽ زيػػػاد  إذ  مػػػييـ ىػػػذا المصػػػطمح رسػػػميًا مثػػػؿ محمػػػود درويػػػش 
وصؼ الشا ر محمود درويش  بؿ ذلؾ الشا ر الفمسطيني الرائد م  بو سمم  م بقولػو  
ششلقػػد كنػػت شػػا ر المقاومػػة  بػػؿ اك شػػاؼ النقػػاد ليػػذا ال عبيػػر و بػػؿ  حولػػو إلػػ   عبيػػر 

  فػػي إشػػارة إلػػ  حضػػور ىػػذا المصػطمح ولػػو بشػػكمو الوصػػفي  بػػؿ  ف ي حػػّوؿ ب2ششػائ بب
 .ظاىرة اصط حية في زمف شيرة محمود درويشإل  

لكّف شيوع ىذا المصطمح و داولو  داواًل واسػعًا فػي  دب المبػد يف الفمسػطينييف 
منذ من صؼ الس ينيات ششإثر اك شاؼ النقمة المقاومة في  دبيـ  انػدف  ا دبػال والنقػاد 

ان شػػػارًا سػػػريعًا    وكّرسػػػوا مصػػػطمح المقاومػػػة الػػػذه ان شػػػرب3شوالناشػػروف ورال  شػػػعارىـبب
وسػػمت ال جربػػة ا دبيػػة الفمسػػطينية فػػي وضػػاربة جػػدًا  واك سػػب  ػػّوة اصػػط حية ىائمػػة 
جرائيػػػاً  - ىػػػذه المرحمػػػة بسػػػػمات ىػػػذا المصػػػػطمح   و صػػػػبح مصػػػطمحًا  ػػػػالي -نظريػػػًا وار

 .ال داوؿ  ند ا دبال والنقاد والدارسيف العرب
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عػػاـ  إال  ّف  كريسػػو و مػػ  الػػرنـ مػػف  لػػدلـ المصػػطمح  مػػ  صػػعيد االسػػ  داـ ال
كمصػطمح  دبػي وثقػافي  ػائـ كػاف فػي النصػؼ الثػاني مػف سػ ينيات القػرف الماضػي  إذ  
شش طمؽ نّساف كنفاني  م   دب فمسطيف المح ّمة م  دب المقاومة م  الػذه اشػ ّقت منػو 

 .محمػود درويػش م  صفة م شعرال المقاومة م  وصواًل إل  م شا ر المقاومة الفمسطينية
ضػػػ  ىػػػذا الشػػػا ر الشػػػاب بمقبػػػو  الػػػذه  ّبػػػر صنػػػذاؾ  ػػػف  صػػػيدة  بشػػػيرية  عػػػد و ػػػد ار 

ب حرير الحاضػر مػف  يػوده  و ػف شػا ر ناضػب اشػ ي  مسػ قبً  ال شػذوذ فيػو. ك ػب 
الشا ر  مػا ك ػب  نػو نيػره مػف م شػعرال المقاومػة م لكنػو لػـ يكػف مػنيـ  مامػًا  بسػبب 

 .ب4شنجابة مبّكرة ال   طئيا العيف النافذةبب
طالب محمود درويش فيما بعد ال  ّمي  ف ىذا المصطمح  نو يضػ  شػعره  اذ

فػػػي دائػػػرة ضػػػّيقة  سػػػع  مج يػػػدًا لم ػػػ ص منػػػو  بػػػر  طػػػوير  نموذجػػػو الشػػػعره وفػػػ ح 
مجػػػاالت إبدا يػػػة واسػػػعة و ميقػػػة لػػػو  نيػػػر  ّف شػػػعر المقاومػػػة  مػػػ  وفػػػؽ مق ضػػػيات 

 .مج م  ال مقي والقرالةالمصطمح ظّؿ ي مّ   بقّوة ان شار وحضور و داوؿ  الية  ند 
لػػػـ ي و ّػػػؼ محمػػػود درويػػػش بطبيعػػػة الحػػػاؿ  نػػػد حػػػدود النجػػػاح الػػػذه حصػػػد و 
 صيدة ششبطا ة ىويةبب وال  ند حدود النجاح الذه حققو مصطمح شششػعر المقاومػةبب  
بؿ راح يطػّور  نموذجػو الشػعره  مػ  النحػو الػذه  صػبحت فيػو شش  مػاؿ درويػش بحػّد 

 ػػرتم وىػػي  سػػّجؿ م نػػا  ربػػيم ثػػـ  ر فػػ  مػػ  جماليػػات المقػػة ذا يػػا مروايػػة لمقصػػيدة ا 
والقوؿ الشعره إل  إيقا ات ننائية  جم   صالة الشعر العربي بحداث و  و ضيؼ إليػو 
 سموبًا ي حايؿ  م  الجرح ودرامية الحدث والقربة ليحّوليا مف يوميػات إلػ  رمػوز  مػف 

ه و ضػػي و فػػي   مػػ   ائمػػة   اسػػ طاع فييػػا درويػػش  ف يضػػ  شػػعر ب5شرمػػوز إلػػ  حيػػاةبب
 .نة الشعرية العربية الحديثةالمدوّ 
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   :شعريت حممود درويش املقاوِمت
ي ماى  في شعر محمود درويش  دد كبير وم نّوع مػف الثنائيػات الفا مػة ذات 
ا ثػػػر السػػػيميائي الجػػػػدلي ال ػػػي يضػػػػّع بيػػػا  اموسػػػػو الشػػػعره  فػػػػا رض ىػػػي الحبيبػػػػة  

ىػػػي ا ـ  وا ـ ىػػػي ا رض  والحقيبػػػة  ق ػػػرف بالسػػػفر والحبيبػػػة ىػػػي ا رض  وا رض 
والمنفػػػ   والبحػػػر يػػػذّكر بال يػػػو والشسػػػا ة والعمػػػؽ والرمػػػز  والمقاومػػػة والثػػػورة  والوجػػػود 

 .واليوية
شػػبكة مفػػردات وموضػػو ات و ضػػايا ودواؿ  حّولػػت  نػػد محمػػود درويػػش إلػػ  

لػػ  رمػػوز مركزيػػة وجوىريػػة فػػي  جرب ػػو الشػػعرية    كثّفػػت كّميػػا فػػي اسػػ عارات كبػػرت  وار
إطػػػار القصػػػيدة ال ػػػي  سػػػع  إلػػػ   كػػػويف فضػػػال  ػػػاص بيػػػا فػػػي ظػػػّؿ مفيػػػوـ المقاومػػػة 

 .وحيثيا و ورؤاه
لقػػػد و ػػػ  محمػػػود درويػػػش منػػػذ البدايػػػة الحاجػػػة النفسػػػية والوجدانيػػػة والوطنيػػػة 
ـّ كػػاف  ميػػو  ف ينػػ ع  صػػيدة مشػػحونة بحػػّس  لمقػػارئ الػػذه   وجػػو إليػػو القصػػيدة  ومػػف ثػػ

ة االنفعاؿ بعيػدًا  ػف المػيف وال مّيػ  والسػطحية واالنفعػاؿ المجػّرد   صػيدة المقاومة وحرار 
بحجػػـ  ػػذاب النفػػي وال شػػّرد والضػػياع والكفػػاح المسػػ مر   حكػػي  صػػة النضػػاؿ والكفػػاح 

 .لشعب ا  م  مف  رضو و شّرد في الش ات
ولػػـ يكػػف  مامػػو مػػف حػػّؿ سػػوت المقاومػػة سػػبيً  لم ػػ ص والعػػودة إلػػ  ا رض 

وىكػػػذا  شػػػّكؿ المفيػػػوـ مػػػف طبيعػػػة الوا ػػػ  الموضػػػو ي الػػػذه يفػػػرض المقاومػػػة السػػػميبة  
بمعناىػػػػا الفعمػػػػي الحقيقػػػػي  مػػػػ  ا رض  ومػػػػف فضػػػػال ذلػػػػؾ ومعنػػػػاه وحساسػػػػي و ي شػػػػ ؽ 

 .مصطمحيا ا دبي في القصيدة
فيو ي اطب القارئ العاـ الذه ين ظر منو ما يمكف  ف ي ماى  مػف مسػ قب  و 

المقاومػة  ليمفػت الشػا ر ان بػاه م مقيػو إلػ   نػو صػاحب و فؽ  و عو في سػياؽ القصػيدة 
 ضية  ػاش فػي  ضػّميا  جربػة مميئػة بالحرمػاف والقيػر واالسػ  ب والمصػادرة  ولػيس 
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 فيصل صالح القصيريد. 

بوسعو إال  ف يكوف  مينًا  م   جرب و وحارسًا ليا ومعّبرًا  نيا  مثؿ  عبيػر  بعيػدًا  ػف 
دائمػػًا  إذ يقػػوؿ شػػعريًا فػػي ىػػذا  سػػاليب اليمػػس والقنػػال الرومانسػػية ال ػػي  رافػػؽ الشػػعر 

  الصدد
 غضٌب يديّ 
 غضٌب فمي

 ودماء أوردتي عصيٌر من غضبْ 
 يا قارئي

 ال ترُج مني الهمَس 
 ال ترُج الطرب

ولعػػّؿ  صػػيدة درويػػش ا كثػػر شػػيرة وان شػػارًا و ػػداواًل شػػعبيًا  وا وفػػر حظػػًا  نػػد 
مثّػؿ  مػ  نحػو د يػؽ   إذ اسػ طا ت  ف  ب6شالقارئ العربي ىي  صيدة ششبطا ػة ىويػةبب

و ميؽ مصطمح ششعر المقاومةب و س جيب لضرورا و الفنيػة والموضػو ية  ال بػؿ ىػي 
فػػػػي لفػػػػت االن بػػػػاه النقػػػػده إلػػػػ  ىػػػػذا  -مػػػػ   صػػػػائد   ػػػػرت بمسػػػػ واىا  -ال ػػػػي  سػػػػيمت 

المصػػطمح  و كريسػػو فػػي المدّونػػة النقديػػة العربيػػة ال اصػػة بالشػػعر الفمسػػطيني  اصػػة 
 .والعربي  امة

 نمػػػػوذج شػػػػعره  ػػػػالي المسػػػػ وت والقيمػػػػة فنيػػػػًا وجماليػػػػًا وموضػػػػو ياً ىػػػػي حقػػػػًا  
النقّػػػاد الػػػذيف  سػػػيموا اسػػػ نادًا إلػػػ  الدارسػػػيف و كثيػػػر مػػػف كانػػػت محػػػّط  نظػػػار   و اري يػػػاً 

جرالا يػػا الفنيػػة والموضػػو ية والجماليػػة فػػي وضػػ  مصػػػطمح  معطيػػات ىػػذه القصػػيدة وار
 .شششعر المقاومةبب و شا وا فكرة ان شاره و بّنيو

و كمػػف  ىمي ػػو فػػي كونػػو ف حػػًا جديػػدًا فػػي المدّونػػة الشػػعرية العربيػػة الحديثػػة  إذ 
ىػػػي إ ػػػ ف  ػػػف  وّجػػػو القصػػػيدة العربيػػػة الحديثػػػة ال ػػػي يك بيػػػا شػػػعرال محػػػدودوف مػػػف 
فمسطيف نحو  أسػيس مصػطمح جديػد ىػو شششػعر المقاومػةبب  سػيمثؿ فيمػا بعػد مسػاحة 

ؤسػس لقضػية كثػر الجػداؿ حػوؿ  ىمي يػا ميمة في  ارطة الشػعرية العربيػة الحديثػة  وي
 .وجدواىا وشعري يا
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 فيصل صالح القصيريد. 

 إىل املصطلح
ّ
 :من النص

   نحػػػػػال جسػػػػد القصػػػػػيدة ي سػػػػّرب حػػػػّس المقاومػػػػػة العػػػػالي والكثيػػػػػؼ إلػػػػ  جميػػػػ
اع  بػر م اطبػة ششبطا ة ىويةبب  إل  المقة والصورة وال ياؿ والرمػز واإليقػالموسومة بػ

نا الشعرية الراوية  وكانت ىػي اإلشػارة صلية  ش يص  الية لأل اآل ر المس مب مف بيف
شػا ة  داولػو  لمػا انطػوت  ميػو  ا ول  لمد وؿ في فضال المصطمح و كريس وجوده وار

  مف  صائص و يـ شّكمت ال طوط العريضة الميمة ل شكيؿ المصطمح
 سّجل

 أنا عربي
 ورقم بطاقتي خمسون ألف

 وأطفالي ثمانية
 وتاسعهم سيأتي بعد صيف

 فهل تغضب؟
المقطػػ  بالصػػيقة ا مريػة  بػػر فعػػؿ ا مػر ششسػػّجؿبب  والفا ػػؿ الضػػمير  يف ػ ح

المس  ر شش نتبب في مواجيػة الضػمير المعمػف النقػي شش نػابب اإلنسػاف العربػي والضػمير 
 .العربي  بؿ  ف  كوف  نا الذات الشا رة

إّف ثنائيػة ا نػػا واآل ػػر  سػػّجؿ حضػػورًا  ويػػًا منػػذ المقطػػ  ا وؿ لمقصػػيدة  وىػػي 
حوارية شعرية بيف الطػرفيف الم ضػاديف  فػحف حػّس المقاومػة وال حػّده ينضػح مػف   مّثؿ

جميػػػػ  مفػػػػردات مقطػػػػ  البدايػػػػة شاالسػػػػ ي ؿب  ويؤلػػػػؼ الصػػػػيانات ا ولػػػػ  ال ػػػػي يمكػػػػف 
 .ا  مادىا لمنظر في بنية المصطمح و أسيس رؤي و

فالفعػػػؿ ا مػػػره ششسػػػّجؿبب ىػػػو فعػػػؿ الك ابػػػة وال ػػػدويف والحفػػػظ ىػػػو فػػػي معنػػػاه 
وه الػػداللي المباشػػر  وىػػو فعػػؿ مقاومػػة إجرائيػػة ضػػّد المحػػو واالسػػ  ب والحجػػػب المقػػ

وال قييػػػب  وجممػػػة شش نػػػا  ربػػػيبب مػػػف المب ػػػد  وال بػػػر  شػػػّكؿ اس حضػػػارًا لكػػػّؿ العنفػػػواف 
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 فيصل صالح القصيريد. 

   مػػػ  ومحدودي ػػػو العربػػػي و وكيػػػده و عزيػػػز وجػػػوده مقابػػػؿ ضػػػ(لة اآل ػػػر شالصػػػييونيب
وصفو مفيومػًا ثقافيػًا فضػً   مػ  كونػو مفيومػًا النحو الذه ي جّم  فيو مفيوـ المقاومة ب

 .كفاحيًا و  اليًا مف  جؿ اس رجاع الحقوؽ المس مبة
يػػػنيض بقيػػػة المقطػػػ   مػػػ  فعاليػػػات العػػػدد وىػػػو يحمػػػؿ معنػػػ  الكثػػػرة وال نػػػامي 
والقػػػّوة والثقػػػة بالمسػػػ قبؿ الػػػذه يمثمػػػو ا طفػػػاؿ الثمانيػػػة  ويشػػػير شش اسػػػعيـبب القػػػادـ فػػػي 

والدة ا مػؿ والثػوار القػادميف مػف رحػـ ا مػة   مػ  نحػو يجعػؿ مػف  ا فؽ إلػ  اسػ مرار
فكػػرة مصػػطمح شششػػعر المقاومػػةبب ذات طػػاب  إنسػػاني  ػػاـ يمكػػف  داولػػو فػػي  يػػة ثقافػػة 

 .مشابية
وي  ػػ ـ المقطػػ  الػػذه يبػػد  بػػا مر بصػػيقة االسػػ فياـ ششفيػػؿ  قضػػب بب إشػػارة 

ا اآل ػر الصػييوني  وبال ػالي  جعمػو إل   ّف ىوية ا نا الراويػة  مػ  ىػذا النحػو  قمػؽ  نػ
يم عض ويقضب   نيا  يدد وجوده الزائؼ القائـ  م  القيػر وال رويػ  وسػمب الحقػوؽ 

ال ػػي يمكػػف     مػػؾ الصػػفاتبػػالقّوة  والسػػؤاؿ ىنػػا مشػػحوف باالسػػ فزاز وال حػػّده والصػػمود
  ّدىا مف مس مزمات  أسيس مصطمح شعر المقاومة.

 نػا  مة الضانطة دالليًا و شكيميًا ودراميًا ششسػّجؿ/في المقط  الثاني  عود ال ز 
  ممػػػا يعنػػػي فػػػي ىػػػذا و كػػػّرس  يم ػػػو الدالليػػػة  ربػػػيبب ل  صػػػدره و يػػػيمف  مػػػ   طابػػػو

جبػػاره  السػػياؽ مضػػا فة الضػػقط  مػػ   ذف ونفسػػية وروح ومو ػػؼ اآل ػػر الصػػييوني  وار
ضػرورا يا  ومػف جيػة  م   بوؿ  نػا المػ كمـ فػي القصػيدة واإلنصػات ليػا وال عامػؿ مػ  

  لمقػػػارئوضػػػاريًا  نػػػا  ربػػػيبب  وكيػػػدًا ضػػػاربًا    ػػػرت يمكػػػف  ػػػّد  كػػػرار جممػػػة ششسػػػّجؿ/
يقا ية ذات مناخ بنائي  .ينطوه  م   يـ جمالية وداللية وار

إشػارات فعػؿ المقاومػة وال حػّده والصػمود  يمكػف الشػعره حمؿ بقيػة المقطػ  و 
ود درويػػش السياسػػية  إذ كػػاف يومئػػذ   ف  عػػود فػػي  نموذجيػػا الػػداللي  مػػ   مفيػػة محمػػ

ششو  مػػػؿ مػػػ  رفػػػاؽ الكػػػدح فػػػي  بػػػر إشػػػارة من ميػػػًا إلػػػ  الحػػػزب الشػػػيو ي اإلسػػػرائيمي 
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 فيصل صالح القصيريد. 

ذا يػػة  نيػػا  سػػّجؿ حػػدثًا صػػقيرًا  نػػ ع ىػػذه القصػػيدة  إذ  المحجػػربب  وىػػي  صػػيدة سػػير
إنيا ولدت مف جممة سردية  ادية كانت جوابًا  مػ  سػؤاؿ  قميػده وجيػو الموظػؼ إلػ  

 .  ششسّجؿ  نا  ربيببجوابًا  م  السؤاؿ لشا ر  ف ىوي و فقاؿا
فمػػػػػف اليويػػػػػة القوميػػػػػة فػػػػػي المقطػػػػػ  ا وؿ إلػػػػػ  اليويػػػػػة الحزبيػػػػػة ذات المنػػػػػاخ 
اإليػػديولوجي فػػػي المقطػػػ  الثػػاني ي جمّػػػ  فضػػػال ا نػػا  وينفػػػ ح  مػػػ   فػػؽ إنسػػػاني  كثػػػر 

شػا ر فػي ال عامػؿ مػ  رحابة وحيوية وسعة و جػؿ،  ي جّسػد مػف   لػو الػو ي المبّكػر لم
المفيوـ والمصطمح  م   ساس إنساني م يف  بوسػعو  ف يحفػظ اليويػة ويعػزز مكان يػا 

 .في فضال الحضور
ونممس الشّدة والحـز في  طاب ا نا الراوية الصامدة  مػ  مو فيػا بػالرنـ مػف 

  إلػػػػ  حػػػػّد اسػػػػ دراج اآل ػػػػر ب ناهػش ػػػػّوة اآل ػػػػر و سػػػػّمطو  و مّسػػػػؾ الشػػػػا ر وا  ػػػػداده بػػػػ
لصػػييوني لمو ػػوع فػػي فػػّ، القضػػب  ومػػف ثػػـ االن صػػار  ميػػو بحيػػث يصػػبح المصػػطمح ا

  جوىر النص
 وأطفالي ثمانية

 أسّل لهم رغيف الخبز
 واألثواب والدفترْ 

 ..من الصخرِ 
 وال أتوّسل الصدقات من بابك
 وال أصغر أمام بالط أعتابك

 فهل تغضب؟
فػي ىػذا المقطػ  اليػًا  إف فعؿ المقاومة الم جمػي فػي فضػال المحػاورة ي صػا د 

  فمقاومػػة الجػػوع دفا ػػًا وحساسػػية اإليقػػاع بقػػّوة المقػػة وب نػػة ال طػػاب ووا عيػػة الصػػورة
والمس قبؿ الوا د ىي ا ساس في  شكيؿ الوجود و كريس  ػّوة  الكريمة  ف الحياة الحّرة

حضػػػوره فػػػي المشػػػيد  مػػػف  جػػػؿ  ف يكبػػػر ا طفػػػاؿ وينمػػػو بيػػػـ ا مػػػؿ  و حػػػّده اآل ػػػر 
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نفيػو لكػؿ  شػكاؿ الػذّؿ واليػواف ال ػي   جّسػد بوصػفيا   مػات  ػّوة  بػيفي  مػف الصييون
 .رة في اإلبال والكبريال والرفعةىذه ششا نابب الم جذّ 

وفي المقط  الثالث  عود ال زمة إل   يادة المقط  نحػو  عميػؽ حػّس المقاومػة 
  وليجة ال حّده

 سّجل !
 أنا عربي 

 أنا إسم بال لقبِ 
 بالٍد كّل ما فيهاصبوٌر في 

 يعيش بفورة الغضبِ 
 ..جذوري

 قبل ميالد الزمان رستْ 
 وقبل تفّتح الحقبِ 

 وقبل السرو والزيتون
 وقبل ترعرع العشبِ 

 . من أسرة المحراث.أبي
 ال من سادة نجبِ 
 وجّدي كان فالحاً 

 !.. وال نسبِ بال حسب
 يعّممني شموخ الشمس قبل قراءة الكتبِ 

 وبيتي، كوخ ناطور
 األعواد والقصبِ من 

 فهل ترضيك منزلتي؟
 أنا أسم بال لقبِ 

يمّ ص الجزل ا وؿ مف ىػذا المقطػ  الطويػؿ نسػبيًا  ياسػًا بػالمقطعيف السػابقيف 
ثيمػة الصػػبر الضػػروره فػي فضػػال القضػػب الميػػيمف  الثيمػة الم زمػػة ل نسػػاف العربػػي 
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 عند محمود درويش

 
 

 فيصل صالح القصيريد. 

 حػظ إف حالػة القضػب في فمسطيف ال ي مّثم يا مفردة ششالػب دبب  ولعّمنػا نسػ طي   ف ن
المصحوب بالصبر ام ّدت ل شمؿ كؿ ما يحويػو الفضػال المكػاني  و ّلفػت ثنائيػة جدليػة 
بػػيف الصػػبر والقضػػب ال يمكػػف وضػػعيما فػػي سػػّمة واحػػدة  إال حػػيف  فػػرض الضػػرورات 

 .ذلؾ كحالة اإلنساف الفمسطيني في ىذا المقاـ
فػػي ا رض  فػػي إشػػارة الشػػا ر ا  ػػداده بجػػذوره الراسػػ ة  ويعمػػف ىػػذا اإلنسػػاف/

منو إل   نو   وت مف محاوالت اآل ر الصييوني الرامية إل  ا    و مف ىذه الجذور  
ومحػػػو ىوي ػػػو  ومصػػػادرة حقػػػو فػػػي الوجػػػود   ف الجػػػذور ال  كػػػذب و ظػػػّؿ  رفػػػ  شػػػعار 

 . ىميا ميما بمقت نطرسة القازيف المح ّميف
المقطػػػ   مػػػ  نحػػػػو إف شػػػعرية القضػػػب والمقاومػػػة وال حػػػػّده   جمّػػػ  فػػػي ىػػػػذا 

  و جمػؿ مػا فييػا ىػذه المبالقػة الشػعرية والحػدث يجعميا  شمؿ اإلنساف والمكاف والزماف
ال ي  ح في بالجذور المنسوبة إل  يال الم كمـ في القصيدة   بر  أصيؿ وجودىا الذه 

  يسبؽ مي د الزماف نفسو  وىذه القبمية
 قبل ميالد الزمان رست

 وقبل تفّتح الحقب
 رو والزيتونوقبل الس

لػػدفاع ىػػذا اإلنسػػاف  ػػف جػػذوره ال ػػي  قػػاـو محػػاوالت اال ػػ  ع  سػػوغ عطػػي الم
الراميػػة إلػػ  محػػوه ومحػػو  اري ػػو  إنػػو ا ولػػ  بيػػذه ا رض ال ػػي شػػيدت مػػي د الزمػػاف 

 .م  مي دهوالفصوؿ وا شجار 
  حػػّدث  ػػف واضػػحة والجػػزل الثػػاني مػػف المقطػػ  الثالػػث فيػػو م مػػح سػػيرذا ية 

 العائمة بصدؽ و مانةسيرة 
 وموضػػػػو ية وثقػػػػة   عكػػػػس  واضػػػػ  نسػػػػب الشػػػػا ر وبسػػػػاطة ماضػػػػيو ا سػػػػره

 . إلػ  ا رض ال ػػي يزر يػا ف منحػو الثمػػر.  فػا ب ين مػي إلػػ   سػرة المحػراثوووضػوح
 .وال ير والعطال  و مّده بالحياة

لحضػػارة زرا يػػة مقروسػػة فػػي الطػػيف والطبيعػػي إنػػو ىنػػا يعمػػف ان مػػاله الف ػػور 
و ناصػر الطبيعػة منػذ   ػدـ العصػور  ا مػر الػذه يجعمػو  شػّد انسػجامًا و  ؤمػًا  والمػال
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 شعر المقاومة 
 عند محمود درويش

 
 

 فيصل صالح القصيريد. 

  و كثػػر  ػػدرة  مػػ  الػػدفاع ب7شمػػ  مو فػػو اإليػػديولوجي  مػػ  المسػػ وت الش صػػي والقػػومي
 ػػف مقػػّدرا يا بوصػػفيا الماضػػي والحاضػػر والمسػػ قبؿ  الػػذه يمكػػف  ف يحفػػظ لػػو نسػػبو 

 .ويؤكد حضوره في ا شيالويعزز ىوي و 
  واصػػػؿ الرؤيػػػة الشػػػعرية السػػػيرذا ية فػػػي المقطػػػ  ال حػػػؽ  مػػػف  جػػػؿ  كػػػريس 
الوجػػػود الحقيقػػػي فضػػػً   مػػػ  الشػػػعره فػػػي القصػػػيدة  فػػػي السػػػبيؿ إلػػػ   ػػػوفير إمكانػػػات 

  جديدة ل أكيد نشأة مصطمح شعر المقاومة و رسي و
 سّجل !

 أنا عربي
 . فحميّ .ولون الشعر
 . بنيّ .ولون العين

 :وميزاتي
 ل فوق كوفيةعمى رأسي عقا

 ..وكفي صمبة كالصخر
 تخمش من يالمسها

 :وعنواني
 . منسية.أنا من قرية عزالء
 شوارعها بال أسماء

 . في الحقل والمحجر.وكّل رجالها
 فهل تغضب؟

فرسـ صورة اإلنساف الفمسطيني ضمف فضالات شػعبية  عكػس وجيػو الحقيقػي 
ىػذه الصػورة ب صػائص  بنػّيبب  ود ػـ لػوف العػيف/ -فحمػّي  مف   ؿ ششلػوف الشػعر/

فػػوؽ   قػػاؿ/ وميػػزات شػػكمية مػػوروث شػػعبية  ؤّكػػد ىػػذا الحضػػور و بػػرزه شش مػػ  ر سػػي/
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 شعر المقاومة 
 عند محمود درويش

 
 

 فيصل صالح القصيريد. 

كالصػػػػ ربب  صػػػػمبة/ كوفيػػػػةبب  و صػػػػائص كفاحيػػػػة وجسػػػػمانية   مػػػػة القػػػػوة ششكفّػػػػي/
 .مف ي مسيابب بوسعيا  ف  داف   ف نفسيا إذا لـز ا مر شش  مش/

ىب صلػػة الشػػعر نحػػو المكػػاف وفػػي مسػػ وت ص ػػر مػػف مسػػ ويات رسػػـ الصػػورة  ػػذ
نسػاف فػي مشػيد المكػاف الذه ي فا ؿ م  اإلنسػاف  لػ عمف  ػف العنػواف الرسػمي ليػذا اإل

بػػػ   منسػػػيةبب   ػػػد  بػػػدو لمعػػػابر ال  يمػػػة ليػػػا شششػػػوار يا/ شش رية  ػػػزالل/الموصػػػوؼ بػػػػ
جاليػػػػػا/ فػػػػػي الحقػػػػػؿ  سػػػػػمالبب  وي ّصػػػػػؼ رجاليػػػػػا بالعمػػػػػؿ الم واصػػػػػؿ الشػػػػػريؼ ششكػػػػػّؿ ر 

 والمحجربب.
ي جمّػػ   مػػؽ والػػذاكرة الفا مػػة ذ  مػػاـ ىػػذا الحشػػد السػػيرذا ي لممكػػاف واإلنسػػاف إ

  وىػػػو ح مػػػًا يثيػػػر نضػػػب اآل ػػػر الصػػػييوني الحػػػيّ  الحضػػػور الطػػػاني ليػػػذا اإلنسػػػاف
والحػػػدث  ويقيضػػػو وي شػػػعره بضػػػعفو بػػػحزال  ػػػّوة حضػػػور الفمسػػػطيني فػػػي المكػػػاف والزمػػػاف

ب بب مػػا ىػػو فػػي حقيقػػة ا مػػر سػػوت   ولعػػّؿ  كػػرار السػػؤاؿ المثيػػر ششفيػػؿ  قضػػوال ػػاري،
 وكيػد  مػ  شػػرارة القضػب ال ػػي   نػام  فػػي نفسػية الصػػييوني بػيف مقطػػ  وص ػر   مػػ  

 .النحو الذه يجعؿ مف فكرة المقاومة فكرة مشحونة بالحياة والك ـ والشعر
ثـ ما يمبث الشا ر فػي المقطػ  ا  يػر مػف القصػيدة  ف يواجػو المق صػب فػي 

 مػػ  الحػػروؼ  ويوّجػػو  صػػاب  اال يػػاـ لأ ػػر ويضػػعو  مػػاـ  حػػوار جػػّده يضػػ  النقػػاط
  الحقائؽ ال ي ال مناص منيا مطمقاً 

 سّجل 
 أنا عربي

 سمبت كروم أجدادي
 وأرضًا كنت أفمحها
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 شعر المقاومة 
 عند محمود درويش

 
 

 فيصل صالح القصيريد. 

 أنا وجميع أوالدي
 . ولكّل أحفادي.ولم تترك لنا

 ..سوى هذي الصخور
 فهل ستأخذها

 حكومتكم كما قيال !؟
 إذن !
 األولى. برأس الصفحة .سّجل

 أنا ال أكره الناس
 وال أسطو عمى أحد

 . إذا ما جعت.ولكّني
 آكل لحم مغتصبي

 . حذاِر من جوعي.حذارِ 
 ومن غضبي !!

ي و وان صابو لحقوؽ الفمسطينييف ف ضعو  م  مف رؽ طرؽ حيف  بّصره بعدوان
  ومػػف حقيػػـ ىنػػا الػػدفاع  ػػف وجػػودىـ والعمػػؿ  مػػ  اسػػ رجاع ب ػػواف الػػراوه الشػػعرهشإ

ذلؾ  إذ يرسـ لو  حقيؽ ال ي يمكف  ف   يح ليـ الممكنة ـ المس مبة بكّؿ الوسائؿ حقو ي
ليػػـ  إذا مػػا اسػػ مّروا فػػي  مشػػيدًا شػػعريًا دراميػػًا مشػػحونًا بال حػػذير والو ػػد بمسػػ قبؿ  ػػا ـ

 .اس  بيـ لألرض واضطيادىـ ل نساف
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 شعر المقاومة 
 عند محمود درويش

 
 

 فيصل صالح القصيريد. 

 حمصلت البحث:
مجػاؿ  شػكيؿ مصػطمح شػعر   كّشفت القرالة ال حميمية ليذه القصيدة الرائدة فػي

المقاومػػة   ػػف إمكانػػات فنيػػة وموضػػو ية  ىمّػػػيا بجػػدارة لكػػي  أ ػػذ ىػػذا المو ػػ  الريػػاده 
مػ   ّف القصػيدة فػي منحاىػا االسػ قبالي دا ػؿ ضال القصػيدة الفمسػطينية المقاومػة في ف

 منطقة ال مّقي  بدو وكأنيا  صيدة بسيطة في  عبيري يػا و واصػميا مػ  كػؿ  شػكاؿ القػّرال
إال  نو وشش م  الػرنـ مػف  ف الػنص واضػح الداللػة  إال  ف درويػش لػـ يقػ  فػي  . قريباً 

ال طابيػػة المباشػػرة  فمػػا يريػػد  ف يثب ػػو ي حػػّدث  نػػو وكأنػػو حقيقػػة بدىيػػة ال يجيميػػا إال 
م قافؿ. وال فاصيؿ ال ي  رد  ف ر ـ البطا ة و دد ا طفػاؿ يجّسػد فييػا وا عػًا يقػيظ بػو 

ويػػػش جعمػػػت ا ر ػػػاـ بحشػػػارا يا الوا عيػػػة إلػػػ  طبيعػػػة  كػػػويف ا سػػػرة  ػػػدّوه  وشػػػعرية در 
العربية وم الف يا لطبيعة  كويف ا سرة الييوديػة فػي حػرب اليويػة  ىػي ال ػي  قػود إلػ  
ـّ  ال حّده ال في الماثؿ في السؤاؿ ا  ير  فيا  قضب  ومف ثـ جعمو الزمة   اميػة  ػ

   مػػ  النحػػو الػػذه شػػّكؿ ىندسػػة دالليػػة ب8ش كرارىػػا  ربػػ  مػػرات فػػي المقػػاط  ال مسػػةبب
يقا ية في الو ت نفسو   . ّمقت  اري ية ىذه القصيدة و طمقت شير يا و ّوة  داولياوار

ومػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر  ف  سػػػموب ال زمػػػػة الشػػػػعرية ىػػػو  سػػػػموب معػػػػروؼ فػػػػي 
القصيدة العربية الحديثة  إذ ششيقـو  كػرار ال زمػة  مػ  ان  ػاب سػطر شػعره  و جممػة 

 .   شّكؿ بمس ويييا اإليقا ي والداللي محورًا  ساسًا ومركزيًا مف محاور القصيدةشعرية
ي كػػػرر السػػػػطر  و الجممػػػػة بػػػػيف ف ػػػػرة و  ػػػػرت  مػػػػ  شػػػػكؿ فواصػػػػؿ   ضػػػػ  فػػػػي طوليػػػػا 
لػػػ  درجػػػة  ػػػأثير ال زمػػػة فػػػي بنيػػػة  و لصػػػرىا إلػػػ  طبيعػػػة  جربػػػة القصػػػيدة مػػػف جيػػػة  وار

ال كػػرار حسػب الحاجػػة إلييػػا وحسػػب القصػيدة مػػف جيػػة   ػرت. و ػػد   عػػّدد وظػائؼ ىػػذا 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 شعر المقاومة 
 عند محمود درويش

 
 

 فيصل صالح القصيريد. 

  كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي الزمػػة درويػػش فػػي ىػػذه القصػػيدة ب9ش ػػدر يا  مػػ  ا دال وال ػػأثيربب
 .ال ي كاف ليا ال أثير الفّعاؿ في  طوير دراما الفعؿ الشعرية و وكيد حضوره ا دائي
صػػػيدة لكػػػّف المفار ػػػة ال ػػػي حصػػػمت فػػػي  كػػػرار ال زمػػػة ششفيػػػؿ  قضػػػببب فػػػي  

  إذ  م  الرنـ مف القصيدة حذفيا مف المقط  ا  ير ىويةبب ىي  ف الشا ر ششبطا ة
مػف  نيػا  ّدت وظيف يػا اإليقا يػة والدالليػة فػي مقػاط  القصػيدة ا ربعػة ا ولػ   إال  نػو 

 و ط   كرارىا و ىمؿ حضورىا. نفميا في المقط  ا  ير 
ل  اميػة م فيػؿ لقد ششحذؼ الشػا ر مػف المقطػ  ا  يػر مػف القصػيدة ال زمػة ا

 قضػػػب  م لضػػػرورة بنائيػػػػة  فعنػػػدما  طػػػػّور الصػػػراع إلػػػ  ا رض ال ػػػػي  مثػػػؿ البطا ػػػػة 
الجما يػػػة لمش صػػػية الفمسػػػطينية يكػػػوف لممحاّجػػػة دور  في حػػػّدث الشػػػا ر  ػػػف طبيع ػػػو 
البسػيطة البريئػػة المسػػالمة  ال ػػي   بػػّدؿ  ف جعمػػو وحشػًا ضػػاريًا يحػػـر مػػف حقّػػو اإلنسػػاني 

   م  النحو الذه يمكف  ف يفّسر ب10شكر اآل ر  ميو ىذا الحؽببفي  رضو  بعد  ف ين
   ة ذلؾ بحساسية المصطمح الذه اش قؿ  ميو البحث في  حميؿ شعر المقاومػة  إذ 
جػػال ىنػػا  مػػ  صػػمة وثيقػػة بالمجػػاؿ الػػداللي الػػذه  شػػ قؿ  ميػػو القصػػيدة  مػػ  صػػعيد 

 .د رؤي يا ويجيب  م   سئم ياالبنية العامة وال شكيؿ العاـ لفضال القصيدة  الذه يجسّ 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 شعر المقاومة 
 عند محمود درويش

 
 

 فيصل صالح القصيريد. 

 اهلوامش واإلحاالث:
                                                      

المؤسسػػػة العربيػػػة الحركػػػة الشػػػعرية فػػػي فمسػػػطيف المح مػػػة  د. صػػػالح  بػػػو إصػػػب    ب1ش
 .28  1979  1لمدراسات والنشر  بيروت  ط

مقدمػػة ديػػواف شمػػف فمسػػطيف ريشػػ يب  بػػي سػػمم   محمػػود درويػػش  دار اآلداب   ب2ش
 .9  1971بيروت 

. وينظػػر ديػػواف 16الحركػػة الشػػعرية فػػي فمسػػطيف المح مػػة  د. صػػالح  بػػو إصػػب    ب3ش
ظر  يضًا  دب المقاومة . وين5  1968الوطف المح ؿ  يوسؼ ال طيب  دمشؽ  

   نساف كنفاني  دار اآلداب  بيروت.1966 -1948في فمسطيف المح مة 
 .2008  بيروت  11-10فيصؿ دراج  مجمة اآلداب  العدد  ب4ش

  الشػػار ة  135درويػػش ي ػػرؾ الشػػعر وحيػػدًا   ناليػػة  وجػػة  مجمػػة الرافػػد  العػػدد  ب5ش
2008  92. 

 -121  1980  7ا وؿ  دار العػودة  بيػروت  طديواف محمود درويػش  المجمػد  ب6ش
127. 

 .146 ساليب الشعرية المعاصرة  ص ح فضؿ   ب7ش
بنيػػػػة القصػػػػيدة فػػػػي شػػػػعر محمػػػػود درويػػػػش  د. ناصػػػػر  مػػػػي  المؤسسػػػػة العربيػػػػة  ب8ش

 .28  2001  1لمدراسات والنشر  بيروت  ط
 يػػػة  د. محمػػػد صػػػابر القصػػػيدة العربيػػػة الحديثػػػة بػػػيف البنيػػػة الدالليػػػة والبنيػػػة اإليقا ب9ش

 .204  2001 بيد  منشورات ا حاد الك اب العرب  دمشؽ  
 .29 -28بنية القصيدة في شعر محمود درويش  د. ناصر  مي   ب10ش


