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صدق اهلل العظيم
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اإلهداء
لنظرته التأملية ،وملساته الدافئة ،وسطوة حكمته ،وكلماته الشافية...
أبي رمز املثابرة واالنتماء أطال اهلل عمره وسدد خطاه.
لصمتها الذي يدغدغ جوانح قليب ،وكفاحها الدؤوب ،وقطفها وردةً جوريةً تُعلقها وساماً على مفرقي
رمزاً للكربياء...
أمي أمنوذج اإلنسانة املضيئة ،أدامها اهلل ورعاها وحفظها من كل مكروه.
إىل الذين منحوني الثقة بالنفس ،وحثوني على املضي قدماً إىل طلب العلم...
إىل النجوم الزاهرة إخوتي وأخواتي..
لساهرة ليلي ،ورفيقة دربي ،وزهرة قليب ،زوجيت الغالية
إليهم مجيعاً أهدي مثرة جهدي املتواضع.

أ

شكر ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ
ِ
وكرمه ،إذ أكرمني بمواصلة طلب ِ
العلم ،وأنار عقلي
أحمد اهلل أوالً وأخي اًر على فضله ونعمه

من ظلمات الجهل ،وامتثاالً لقول رسولنا الكريم" :من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل" من منطلق هذا

الحديث ،وعرفاناً مني بجميل مﻥ كان له الدور األكبر في تﻭجيهي ﻭﺇﺭشاﺩﻱ ﺇلى ﺍختياﺭ مﻭضﻭﻉ
ﺭسالتي ،ﻭفتﺢ لي مﻐاليﻕ ﺃبﻭﺍﺏ ﺃسﺭﺍﺭها ،ﺃتقﺩﻡ بالشكر والتقدير لألستاذ للدكتور محمد صالح أبو
حميدة ،ﺍلﺫﻱ تﻔضل فﺄشﺭﻑ على هﺫﻩ ﺍلﺭسالة ،ﻭلﻡ يتﻭﺍﻥ عﻥ ﺭفﺩﻱ بﻔيﺽ معﺭفته ﺍلجمة ،ﻭخبﺭته

ﺍلﻁﻭيلة وحكمته ﺍلبالﻐة ،أشكرﻩ على جهﺩﻩ ﺍلمبﺫﻭل ،ﻭﻭﻗته ﺍلثميﻥ في سبيل ﺃﻥ ترى هذﻩ الرسالة ﺍلنﻭﺭ
ﻗوم منها ما اعو ّج ،وصوب ما تخللها من أخطاء ،فجزاﻩ اهلل
ألستضيء وأهتدي به في حياتي ،بعﺩ ﺃﻥ ّ
تعالى عني كل خير .
كما أتقدم بالشكر للمناﻗشين الكريمين اللذين تﻔضال بمناﻗشة هذﻩ الرسالة ،واللذين أثريا هذا

البحث بآرائهما وتوجيهاتهما السديدة.

كما أتقدم بخالص شكري وامتناني للعالم الجليل وصاحب العقل الواسع والتوجيه السديد األستاذ
الدكتور فوزي إبراهيم الحاج ولألستاذ القدير صاحب األدب الﻐزير والعلم الوفير األستاذ الدكتور محمد

بكر البوجي فلهما جزيل الشكر والعرفان.

ﻭال ﺃنسى ﺃﻥ ﺃكلل وأتوج شكري وفائق احترامي إلى الحضن الذي احتضني ومنارة العلم

األولى جامعة األزهر الﻐ ارء التي أفتخر بانتسابي لها ،كما أتﻭجه بالشكر ﻭﺍالمتناﻥ لكل مﻥ ﺫلل لي
ﻁﺭيﻕ ﺍلبحﺙ ،ﻭﻗدم ﺍلمـساعﺩﺓ مهمـا كانت .
وأخي اًر أﻗول إنه تﺄبى إرادة اهلل أن يكون الكمال لعمل بشري أو غير بشري ،فﺄﻗول ال كمال إال

لرب العزة والجالل ،وما أنا إال من عبادﻩ المجتهدين وقﺩ بﺫلﺕ مﻥ ﺍلجهﺩ ﺃﻗصاﻩ ،فﺈﻥ ﺃصبﺕ فهﺫﺍ

تﻭفيﻕ مﻥ ﺍهلل ،ﻭﺇﻥ ﺃخﻁﺄﺕ فمﻥ نﻔسي ﻭمـﻥ ﺍلشيﻁاﻥ ،ﻭحسبي ﺃنني لﻡ ﺃﻗصﺩ ﺫلﻙ .

الباحث :محمود رجب البهﺘﻴمي

ب

ملخص
يتناول هذا البحث دراسة وتحليالً صورة البطل في شعر محمود درويش ،للوقوف على
تجليات هذه الصورة الفنية والموضوعية ،وتتبع مالمحها وأشكالها ،ومدى انعكاسها على لغة
الشاعر ،والكشف عن صور البطولة في القصيدة الدرويشية ،وكيف رسم لنا الشاعر البطل،
وشكل شخصية بطولية أضفى ظاللها على عالمه الشعري ،وكيف نقل لنا شخصية البطل من
أرض الواقع ،إلى أرض القصيدة مليئة بالصدق والنبض ،واعتمد الباحث في بحثه المنهج
الوصفي التحليلي ،الذي يهتم بدراسة صورة البطل في شعر محمود درويش ؛ للوقوف على
مقومات الصورة ومتابعة أنماطها ،واستنباط أبعادها الداللية والجمالية ،ومعرفة فاعليتها في
تشكيل لغة الشاعر ،ومعرفة العوامل التي أسهمت في بلورة صور البطل ،ورسم مالمح البطولة،
ومدى تأثير الواقع الفلسطيني المعيش في تشكيل صورة البطل ورسم مالمحه ،واستفادة الشاعر
محمود درويش من تداخل األجناس األدبية في تشكيل هيئة البطل ورسم الصورة بالعناصر
القصصية التي جمعت بين الفني والموضوعي في توضيح مالمح البطل.
وقد قسم الباحث البحث تقسيماً موضوعياً يقع في مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة،
فالتمهيد تطرقت فيه إلى مفهوم البطولة لغوياً كما جاء في معاجم اللغة العربية ،ثم مفهومها عند
النقاد القدماء والمحدثين ،وكيف جسدت ظاهرة البطولة في شعر محمود درويش أنماطاً تعبيرية
متباينة تتمثل في النمط البطولي الفردي والنمط البطولي الجماعي ،ثم جاء الفصل األول ليتناول
صورة البطل المقاوم مع ذكر أهم مالمحه ،أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان البطل الحالم،
والفصل الثالث فقد خصصته لدراسة صورة البطل الغائب ،ثم الفصل الرابع جعلته بمسمى البطل
األسطورة ،والفصل الخامس أخذ على عاتقه كشف صورة البطل العائد في شعر محمود درويش،
والفصل السادس تحدثت فيه عن السمات الفنية لصورة البطل ،وأخي اًر الخاتمة التي تضمنت أهم
النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
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Abstract
This research deals with the study and analysis of the image of the hero in
the poetry of Mahmoud Darwish, to determine the manifestations of this
technical picture, objectivity, tracking features and forms, and the extent of
their reflections on the language of the poet, and the disclosure of images
tournament in the poem Darwishiyya, and how to draw us poet hero, a
heroic figure gave a shadow over his world of poetry, and how the transfer
of our personal hero of the ground, to the land of the poem is full of
honesty and pulse, the rang of the effect of the Palestinian lives in forming
the picture of the hero and draw the features and benefit Mahmoud
Darwish of interference the literature Genre to perform the hero and draw
the picture by secret elements and the issues which collect between form
and content to explain the hero features.
Has divided the research division objective is located at the front of the
boot and the five chapters and a conclusion, Valtmhid touched it to the
concept of language as the tournament came in the dictionaries of the
Arabic language, and then the concept at critics ancient and modern, and
how they embodied the phenomenon of the tournament in the poetry of
Mahmoud Darwish patterns graphical mixed represented in the heroic style
and individual style heroic collective, then the first quarter came to address
the image of the hero-resistant, while the second chapter titled hero
dreamer, and the third quarter was allocated to study the image of the hero
is absent, then the fourth quarter made it under the name of the hero myth,
and Chapter V took it upon himself to reveal a picture hero returns in the
poetry of Mahmoud Darwish, and finally the finale, which included the
most important findings in the study.
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مقدمة

مقدمة:
الحمد هلل دائم الفضل والعطاء ،والصالة والسالم على خاتم الرسل واألنبياء ،سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه البررة الشرفاء ،ومن سار على دربه واستن بسنته إلى يوم اللقاء.
وبعد ...

ال شك أن النقد األدبي الحديث بجمعه المعرفة والعلم والذوق يعمل على تنمية القدرة على التذوق

األدبي ،وعلى فهم األدب ،ودراسته ،وتحليله ،وتفسيره ،وتقويمه على أسس واعتبارات جمالية من خالل ما
أودعه الكاتب من وسائل اإلبداع ،كل ذلك جعل لتحليل النص مكانته في رحاب النقد .

يحتل الشعر مكانة مرموقة بين األجناس األدبية التي طبق عليها المناهج النقدية الحديثة ونحن نعلم أن

الشعر ماء عين الشاعر ،و كنزه المخبوء ،وبفاعلية هذه المناهج التي تعمل على مقارنة النصوص وتفكيكها

على مستوى من الدقة واكتشاف ما خفي من مضامين احتواها النص بتفرد معناه و صدق مبناه بحبكته و

تصويره تكون النتيجة قراءة سابرة غور النص.

وقد حفل الشعر الفلسطيني بمعاني البطولة وتغنى معظم الشعراء بصورها ،إلظهار روح الصمود

والتحدي أمام كل عدو دفاعاً عن أرضهم ومقدساتهم ،وأعجبوا بصمود البطل الفلسطيني وقوة انتمائه لدينه،
ٍ
صور أبرزت بطوالته وعبرت عن تضحياته.
ووطنه ،وصدق إخالصه لقضيته وشعبه؛ فأبدعوا في رسم
الحديث عن البطل في الواقع الفلسطيني هو حديث عن بطوالت الشعب الفلسطيني ،وما يصاحب
هذه البطولة من صفات ،مثل :الحلم ،والصبر ،واإلصرار على التحرير والعودة إلى الوطن واألرض هي

صفات مكملة لصورة البطل ،فحياة البطل الفلسطيني المعاصر مليئة بمواقف الجهاد والتضحية والتحدي
والصمود أمام كل مخططات االحتالل ،وكان لهذه المواقف اهتمام كبير من قبل األدباء والشعراء فكانت لهم

بمثابة مصدر إلهام لرسم مالمح البطولة ،وتضحيات األبطال.

إن مسيرة النضال الفلسطينية ما زالت مستمرة ومشتعلة على كافة األصعدة  ،وبطش االحتالل ما

زال يطحن في هذا الشعب بدءاً من الوعد المشئوم وصوالً إلى رفض الشعب الفلسطيني جميع محاوالت
التسوية والتوطين ،واص ارره على انتزاع حقه وتقرير مصيره ،وبدأت المواقف البطولية تعلو وتكبر على كل
هيمنة باطلة ،لذلك بدأ األدباء والشعراء في رسم هذه المواقف الباسلة والصور البطولية ،فنظم الشعراء قصائد

دالة على إعجابهم الباهر بالبطل الفلسطيني ،وهكذا نما الشعر الفلسطيني كغيره من الشعر العربي ،يحتفل
بمعاني البطولة ويتغنى بصورها حتى أصبحت له نكهة خاصة وطابع خاص يميزه عن غيره من حيث

المضمون الشعري والتجربة والصورة والعاطفة.

2

دخلت فضاءات الشعر الفلسطيني ،محمالً بهاجس النظر في اإلبداع ،وأتيت مشتاقا ألبحث عن المتعة
لذلك
ُ
والبطولة والجمال في زمن قلما يبعث في نفسي هذه المشاعر ،وال غرابة فالشاعر شاعر فلسطين المعروف،
شاعر ارتبط اسمه بفلسطين ،نظم شع اًر في كل المناسبات الوطنية والقومية ،ليرسله من بطل فلسطيني إلى

العالم ،ومن العالم بعد رحيله عن فلسطين ،إلى فلسطين عبر زنابق الصباح الندية والبراعم الطرية ،لكل بطل
فلسطيني في أرضه الوردية ،محمود درويش ،هذا الشاعﺮ العﺮبي الفلسطيني الكبير الذي كتب قصائده ليتيح

للقارئ أن يتسلل قليالً إلى مختبﺮه الشعﺮي ،وأن يتعرف إلى الفضاء الحميمي الذي يشيد فيه القصيدة
ويخﺮجها مﻦ ثنايا الﺮوح وضوء القلب .

يرهيا مهمية لرصيد تجربية الشياعر الر يويية والنفسيية
سيقف الباحث عند اإلبداع الدرويشيي عليى ثيمية ا

وهي " صورة البطل في شعر محمود درويش " ،و يكشف عن صور البطولية فيي القصييدة الدرويشيية ،وكييف
صييور لنييا الشيياعر شخصييية بطولييية أضييفى ظاللهييا علييى عالمييه الشييعري ،وكيييف نقييل لنييا شخصييية البطييل ميين

أرض الواقع ،إلى أرض القصيدة مليئة بالصدق والنبض.

عقدت
أما سبب اختياري للموضوع /أنه بعد االطالع الواسع والتقصي الجاد لشعر محمود درويش
ُ
همتي مع أستاذي الفاضل الدكتور محمد صالح أبو حميدة على تسجيل الموضوع ،وانطالقاً من إيماني

بأهمية تجربة درويش الشعرية واحتوائها الكثير من التقنيات اإلبداعية ،واإلثراءات الفنية ،واتساع مساحتها،

وتنوع موضوعاتها ومضامينها التي تستهوي المتلقي ،وتحثه على المضي قدماً في الدرس والتحليل ،أخذت
على عاتقي دراسة "صورة البطل في شعر محمود درويش" ،وتكمن أهمية هذا البحث في إبراز القيم اإلنسانية
التي تحلى بها البطل الفلسطيني الذي اعتلى بها أسمى مراتب البطولة ،ومن ثم محاولة إثباتها في شعر

درويش وابراز بطولته من خاللها.
تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة من كونها تناولت شاع اًر فلسطينياً كبي اًر شغل الدارسين كثي اًر إال أن أحد

منهم لم يلتفت إلى "صورة البطل في شعر محمود درويش" ،وبالتالي تعتبر هذه الدراسة جديدة في موضوعها
على الرغم من الدراسات الكثيرة التي تناولت شعره.

وتجدر اإلشارة إلى أنه تعزز ميلي نحو هذا الشاعر عندما تبين لي عدم وجود دراسة متخصصة
ِ
ِ
ِ
أبعاد
استكناه
العزم قدماً في
بمثل هذا العنوان ،فشجعني أستاذي الدكتور محمد صالح أبو حميدة على
الدر ِ
اسة ،وتحديد األطر الرئيسة للدراسة ،وبعد اإلطالع الواسع والتقصي الجاد لشعر محمود درويش عقدت
همتي مع أستاذي الفاضل على تسجيل الموضوع "صورة البطل في شعر محمود درويش".
3

من هنا فإن المنهج الذي قامت عليه الدراسة كان المنهج الوصفي التحليلي استند عليه الباحث
للولو ِج إلى شعر درويش ،ليتمكن من رصد ظاهرة "صورة البطل في شعر محمود درويش" ثم القيام بتحليلها
وتوضيح مالمح البطولة في شعره وخصوصية التعبير التي اتسم بها خطابه الشعري.

أما بالنسبة لتقسيم البحث فقد اقتضت هذه الدراسة أن تسير على الخطة المقترحة لها ،حيث استدعت طبيعة
الموضوع وغايته أن يأتي في مقدمة ،وتمهيد ،وستة فصول ،وخاتمة.
فالتمهيد تطرقت فيه إلى مفهوم البطولة لغوياً كما جاء في معاجم اللغة العربية ،ثم مفهومها عند النقاد

القدماء والمحدثين ،وكيف جسدت ظاهرة البطولة في شعر محمود درويش أنماطاً تعبيرية متباينة تتمثل في
النمط البطولي الفردي والنمط البطولي الجماعي ،ثم جاء الفصل األول ليتناول صورة البطل المقاوم مع ذكر

أهم مالمحه.

أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان "البطل الحالم" مع ذكر أهم مالمحه.

والفصل الثالث فقد خصصته لدراسة صورة البطل الغائب مع ذكر أهم مالمحه.
ثم الفصل الرابع جعلته للبطل األسطورة وذكرت أهم مالمحه.

والفصل الخامس أخذ على عاتقه كشف صورة البطل العائد في شعر محمود درويش.
وأخي اًر الفصل السادس تحدثت فيه عن أهم السمات الفنية لصورة البطل.

أما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،وال بد من صعوبات تواجه أي عمل إال أن
قوة العزيمة بعد االتكال على اهلل عز وجل ،وحب العمل واالجتهاد في موضوع كهذا ،وبتوجيه مشرفي العالم

الجليل األستاذ الدكتور محمد صالح أبو حميدة ،وارشاد أساتذتي األجالء ،ذلك كله ذلل أمامي الصعاب وزاد
من همتي وقوة إرادتي.

ولست أدعي أنني أحطت بكل جوانب هذا الموضوع الشيق ،وانما هي ومضات واضاءات وخطوات
متواضعة علها تشكل لبنة في صرح نتاج نقدي تحليلي إبداعي لنصوص شاعرنا الفلسطيني المبدع محمود

درويش.

وأخي اًر أقر بحقيقة أنني طالب للعلم أنتظر التوجيه واإلرشاد من لجنة المناقشة الموقرة ألن النقص سمة

البشر ،والكمال هلل وحده.

واهلل أسأل أن يسدد خطاي ويكتب لعملي النجاح.
وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت واليه أنيب.

4

تمهيد

تمهيد:
يزخر الشعر الفلسطيني بصور متنوعة من البطولة والفداء واالستبسال ،تعكس في

مجملها صورة اإلنسان الفلسطيني العربي المقاتل ،وما عرف به من قوة الشكيمة وعزة النفس،
فالفلسطيني وعلى امتداد التاريخ ال يستسلم للخوف واالستكانة والظلم والذل.

لقد دأب الفلسطينيون يدفعون غائلة العدوان والظلم ،فكانوا وما زالوا تحقيقاً لذلك يضعون أرواحهم
فوق راحاتهم ،ويبذلون أنفسهم رخيصة من أجل الحفاظ على عرضهم وأرضهم وكرامتهم ،ولم

يكونوا يخوضون غمار المعارك ألجل الحرب ،وانما ليدفعوا عن حماهم ووطنهم غائلة الظلم

والعدوان ،وحفاظاً على القيم اإلنسانية النبيلة.

إن حياة الفلسطيني المعاصر حافلة بمواقف بطولية وقيم نبيلة مثل :التضحية،
والمقاومة ،والفداء ،والصمود ،والتحدي ،وقد حظيت هذه القيم باهتمام الشعراء واألدباء ،حيث

واكب الشعر الفلسطيني هذه القيم بصور بطولية فريدة من الشجاعة والتضحية دفاعاً عن الحمى
وشرف الوطن ،وكانت هذه الصور عبارة عن رمز يشير بوضوح إلى موقف اإلنسان العربي
الفلسطيني في الحفاظ عن األرض التي ترعرع بين أحضانها ويفتخر باالنتماء إليها.

جدت تلك المواجهة مع العدو صو اًر فريدة للشجاعة تمثلت بقوة اإلرادة ،والصمود في وجه العدو
ومقارعته ،كما أبرزت تلك الوقائع مروءة البطل الفلسطيني وانسانيته ،ولعل أصدق صور تلك
المروءة ،محافظته على القيم اإلنسانية النبيلة وتمسكه بها ،ومن مالمح البطولة وصور البطل ما

صوره لنا الشاعر الفلسطيني محمود درويش ،وهذا ما سأتطرق إليه بعد تحديد مفهوم البطل لغة
واصطالحاً ،كما جاء في معاجم اللغة العربية.
مفهوم البطل لغة واصطالحا:

البطل لغة:

طل " يكاد يجمع على الشجاعة واإلقدام والسبق وما يدور في هذه
إن ما أوردته المعاجم لمادة " َب َ

فيبهرجها،
المعاني ،فقد ورد في لسان العرب أن البطل هو "ﺍلشجاﻉ ﺍلﺫﻱ ُيبطل ﺍلعﻅائﻡ بسيفه
ُ
درك عنده ثأر
وسمي بطالً ألن األشداء َيبطُلُون عنده ،وهو الذي تبطل عنده دماء األقران فال ُي َ
من قوم أبطال".1

1

_ لساﻥ ﺍلعﺭﺏ ،مادة (بطل):ﺹ.65
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وبطالناً ،والبطل :الشجاع ،يقال رجل
وبطُوالً ُ
أما في محيط المحيط "بطل الشيء يبطل بطالً ُ
بطل بين البطالة والبطولة ،وقيل :شجاع تبطل جراحته فال يكترث لها أو تبطل عنده دماء

األقران".2

وفي مختار الصحاح "البطل الشجاع والمرأة بطلة وقد َبطُل الرجل من باب َسهُل وظَ ُرف أي
3
صار شجاعاً"
وقد جاء في معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب بأنه "محارب شهير أو إنسان ُيعجب
به الناس لما له من مآثر ومكرمات" ،4وجاء أيضاً هو "ذلك الشخص الذي يلعب دو اًر رئيسياً في
القصة أو المسرحية ،وتنطوي نفسه على صفات وقوى يتعاطى معها القراء أو النظارة دون غيره

من الشخصيات"

5

وهكذا يجد الباحث أن ما أوردته المعاجم العربية لمفهوم البطل في مادة "بطل" ال يبتعد

عن الشجاعة واإلقدام والسبق وما يدور في هذه المعاني ،فالبطل شخصية حقيقية إيجابية عرفت

بشجاعتها ،واقدامها ،وتتمتع بقدرتها الفائقة على العمل الفردي والجماعي ،وتتحلى بالتضحية
والفداء من أجل إعالء المصلحة العليا للجماعة ،لذلك نالت اإلعجاب واستحقت التقدير.

البطل اصطالحا:
ال يبتعد المعنى اللغوي لمفهوم البطل عن المعنى االصطالحي بل بينهما صلة وثيقة ،والواقع

أن مفهوم البطل في هامش البطولة قد اتسع في العصور الحديثة مع اختالف المعايير التي
أفرزتها الحياة المعاصرة لكل مجتمع ،حيث إن اإلخالص للوطن وحمايته والدفاع عنه يعتلي قمة
هذا الهامش للبطولة ،واختلفت طرق تمجيد البطل باختالف مكانته في الذاكرة الجماعية لكل

شعب من الشعوب وعلى مر األزمان ،فعلى الصعيد الفلسطيني أبرزت الحياة الفلسطينية والواقع

المعيش صورة البطل وربطتها باإلنسان الذي ينتصر على عدوه ،وأصبح البطل هو نموذج لإلنسان

الذي يتميز بالكمال البشري ،ويمتلك صفات البطولة من رفض الظلم والشجاعة والكرم والمروءة
واإليمان بالقيم اإلنسانية ،وهو ما تجلى في شعر محمود درويش ،إذ يبدو عنده الشخصية التي

تجسد النموذج المثالي الذي يكافح ضد الظلم واالستبداد متمسكاً بالقيم اإلنسانية العادلة

والمشروعة.
2
3

_ محيط المحيط ،مادة (بطل) :ص.56
_ مختار الصحاح ،مادة(بطل):ص.33
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والبطولة ال تقتصر على الجانب الحربي والقتالي ،بل تمتد إلى قوة النفس وصفاء الروح

وعمق اإليمان بالعزيمة على صون الوجود الذاتي العام والخاص ،وهذا المفهوم ليس بالحديث بل
هو متجذر عند القدماء" ،ولكثير من أبطال الجاهلية دواوين تمتلئ بضجيجهم وبيان ما أنزلوا

بأعدا ئهم من الموت الساحق الذي ال يبقي وال يذر ،كما تمتلئ بمثلهم النفسية والخلقية التي كانوا

يحرصون عليها حرصهم على أراوحهم مزدرين الصغائر والشهوات في سبيل مطامح النفس

الكريمة التي تعرض عن النقائض وتمتنع عليها" ،6فللبطل مكانة كبيرة في الشعر العربي ابتداء

من العصر الجاهلي وصوالً إلى العصر الحاضر.

والبطل الجاهلي كان يدافع عن تقاليد المجتمع الجاهلي وأعرافه وقوانينه ،وهو شخص له

صفات محددة لالعتماد عليه في وقت الخطر والحروب ،وبذلك يكون رجالً كامالً وشخصاً مثالياً ،ولم
يقتصر تصور الجاهليين للبطل على الناحية الحربية وقوامها من شجاعة ومهارة في الركوب واستعمال

السالح ،وقدرة حربية في مواجهة الخصوم ،بل أضافوا إلى القوة الجسمية قوة العقل وقوة الخلق وقوة

الشرف والكرامة.

ولم يتغير مفهوم البطولة في ظل اإلسالم فلقد ظلت البطولة مرتبطة بالشجاعة؛ ولكن هذه
القدرة البشرية أصبحت وسيلة للدفاع عن األمة اإلسالمية بكاملها؛ وتحولت عن العصبية القبلية

المحدودة ،لتشمل الناس كلهم ،ممن يدينون بدين اإلسالم ،على اختالف لغاتهم وأقطارهم وتاريخهم،

فالبطولة قائمة على تعاليم اإلسالم السمحة ،وفرض العدالة االجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع،
وتحرير الرقيق وانهاء العبودية ،والمساواة بين الناس ،ورسم المثل العليا للقيم اإلنسانية والخلقية ،والى

جانب هذه القيم السامية اضطر الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم ومن معه من الصحابة ،أن

يخوضوا معارك بطولية عنيفة ضد الطواغيت الوثنية ،وهذه المعارك "انتصرت فيها بطولة الدين

الحنيف على بطولة الوثنية والعصبية وما يتبعها من األخذ بالثأر وحب االنتقام.وبون بعيد بين بطولة ال
باعث لها سوى التخلص من عار القعود عن طلب الثأر وعن الصريخ واالستغاثة ،وبطولة باعثها

الجهاد في سبيل اهلل وسبيل نشر دينه العظيم" ،7فالبطولة في ظل اإلسالم لم تستعمل للبطش

والفتك وظلم الناس ،بل كانت سلماً للحضارة اإلنسانية ،عبرت بها الشعوب من طريق الظالم

والجهل إلى طريق النور والمعرفة.

والبطل هو نموذج لإلنسان الذي يتميز بالكمال البشري ،ويمتلك صفات الشجاعة والكرم

والمروءة واإليمان بالقيم اإلنسانية ،وهذا يؤكد أن "البطل هو نموذج اإلنسان الذي يخرج من عالمه
6
7

_ البطولة في الشعر العربي ،شوقي ضيف ،د.ط ،دار المعارف ،القاهرة :4881 ،ص.45
_المصدر نفسه :ص.36
8

الصغير إلى عالم القبيلة الممتد في الماضي والمستقبل ،المرتبط بقوى كونية أكبر من القبيلة وأوسع في

معنى اإلنسانية نفسه" 8بذلك تتمثل مقومات البطولة في اإلرادة والعزيمة القوية ،والمواقف النبيلة ،القائمة
على التضحية لصالح المجتمع ،والبطل يكون دائم الحرص على أن يعيش مجتمعه حياة كريمة ،ويبذل

كل ما يملك ليرفع المظالم عن شعبه إيماناً بالقيم اإلنسانية ،وكلما امتلك البطل إمكانات أكثر سواء
على الصعيد العقلي أو الجسدي يكون له القدرة والتأثير األكبر للعمل على إصالح مجتمعه.

وقد ظل الشعر مواكباً لبطولة العرب وبسالتهم حتى عصرنا الراهن ،وفي هذا العصر

أصبحت هناك تغييرات جذرية ال سيما بعد احتالل فلسطين ،حتى أصبح الشعراء يشاركون في

هذه البطولة والتضحيات عن طريق إذكاء نار الكفاح المتأججة في صدور األبطال والثوار واثارة
نخوة الرجولة في القلوب ،واستنهاض الهمم للتخلص من الظلم والطغيان ،ووصل األمر عند

بعض الشعراء لحمل السالح إلى جانب الكلمة المقاومة.

وهنا يستوقفنا كالم الكاتب نزيه أبو نضال "ليس من يكتب عن القتال والمقاتلين بصاحب

معمداً بالنار والخوف واالقتحام ألنه
شعر مقاتل ...والشعر المقاتل يولد في خنادق النضال ّ
يتحمل مسؤولية الدم ،يشارك فيه بالوعي وبالبندقية" .9إن هذا الحكم المتسرع يجرد الشعراء من
سالح له فاعلية كبيرة ،فالكلمة المقاومة كالسيف المقاتل ،وكل شعب يعاني من الظلم والطغيان،
ٍ
يحتاج إلى سالحين الكلمة والفكر المقاوم من جهة ،والسيف والبندقية من جهة ثانية ،وهذا ما

جعل الكاتب يتراجع عن حكمه السابق بقوله" :وحتى ال نخرج باستنتاج خاطئ ،نوضح بأن
أن الشعراء المناضلين الذين
الشعر المقاتل العظيم ال يولد فقط في أرض المعركة ،فال شك ّ
يحتضنون هموم الجماهير وأشواقها وتطلعاتها ،ويتعرضون لالضطهاد والسجن والنفي والموت
10

المغيرة ،يكتبون شع اًر مقاتالً أيضاً"
من أجل الكلمة المقاتلة
ّ
فالشعراء التزموا بدورهم البطولي ،واحتضنوا كل عمل وطني ،وتغنوا بالتضحية والفداء،
وامتدحوا دماء الشهداء التي تراق في سبيل القضية المقدسة ،وشارك بعضهم في حمل البندقية،

قاتلوا العدو ،وسطروا أروع مالحم البطولة والفداء ،وبذلك شق الشعر المقاوم طريقه ،فخاض

المعركة ،وشارك في القتال ،وأخذت مالمحه تتضح وتتبلور بمرور الزمن.

لقد واكب األدب الفلسطيني ،بشعره ونثره عبر تاريخه ومراحله ،البطوالت العربية في

شتى ميادينها ،فصورها وجعل منها مثاالً يقتدى ،ونموذجاً يحتذى لألجيال الصاعدة ،وأثبت
8
9

_ البطل في األدب واألساطير ،شكري عياد ،ط ،4دار المعرفة ،القاهرة 4868 ،م :ص .451
 -الشعر الفلسطيني المقاتل ،نزيه أبو نضال ،ط ،4اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ،بيروت4885 ،م:

ص.8
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الشعر الفلسطيني أنه يمثل أنموذجاً للبطولة والمقاومة في مواجهة أبشع ألوان العدوان في العصر

الحديث الذي تقوده قوى الصهيونية العالمية ،وقد التحم الشعر الفلسطيني باألرض والمقاومة

الفلسطينية التحاماً كبي اًر ،وأصبح له دور هام وطليعي ،فهو سجل واع صور كفاح ونضال
الشعب العربي ،في إثبات الذات الفلسطينية ،بعزيمة األبطال المخلصين في هذه األمة ،كما

استطاع "أن يجتاز مرحلة التعبير عن القضايا إلى مرحلة المشاركة فيها واستطاع أن يكون زهرة

11
تتألق وسط الجمر لتوقد الهمم ،وتوقظ القبور القديمة ،فتنهض ثائرة وسائرة على قدميها" وتتبعَ
الشعر الفلسطيني الكفاح البطولي الفلسطيني َّ
وبين أشكاله المتعددة ،وال سيما معاناته وخصيصته
ُ

الكفاحية التي فرضها عليه الواقع المأساوي.

وتعددت صور البطولة في الشعر كما يتصورها الشاعر حيث بدت القيم اإلنسانية قيم الحق

والخير والعدالة في أبهى صورها ،نجد شعراء فلسطين األبطال يجسدون هذه القيم بمواقفهم

وأحكامهم ،فكانوا بحق أبطال مبدأ مضوا نحو تحقيقه من دون أن ينظروا إلى الثمن ,ولم يكتب
الشعراء من أبراجهم العاجية ،وانما نزلوا بأنفسهم إلى ساحات المعركة والقتال مع األبطال

المناضلين ،وسطروا ملحمة البطولة اإلنسانية بدمائهم ومقاومتهم ،وكان دورهم البطولي في

الحديث عن البطولة والتضحية والفداء دو اًر مكتمالً قوالً وفعالً ،ولقد بات الشعر وسيلة نضال،
سيما أن الشعراء كانوا صادقين في
فعا ً
ال في نفوس الشعب ،وسيفاً على رقاب األعداء ،وال ّ
وسالحًا ّ
شعرهم ،حيث خاضوا بأنفسهم المعارك ،واستشهد بعضهم في ساحات القتال ،فهذا الشاعر البطل

عبد الرحيم محمود يروي أرض فلسطين الغالية بدمه الطاهر فيقول:

سأأأأأأوحمل لوحأأأأأأأ

وألقأأأ بهأأأا أأأ مهأأأاو الأأألد

أأأأأأأ لاحتأأأأأأأ

إمأأأأأأأا حيأأأأأأأا تسأأأأأأأل الصديأأأأأأأأأ

وامأأأأأأا ممأأأأأأاى يغأأأأأأي ال أأأأأأأد

لهأأأأأأا ايتأأأأأأا

ولود المنايأأأأأأأا ونيأأأأأأأل المنأأأأأأأ

ونفأأأأأأي الهأأأأأألي
ومأأأا ال أأأي

ال هأأأى

مخأأأأو

لأأأم أكأأأ

ذا ق أأأأأى أصأأأأأأغ لأأأأأأ ال أأأأأأالمو

ال نأأأأاب حأأأألام الحمأأأأ

ودو مقأأأأال بأأأأي الأأأأول

12

كما رأينا أن البطولة عند الشاعر عبد الرحيم محمود كانت ذاتية وكان الشاعر هو البطل ،أيضاً

تكون البطولة غيرية ،ويمتدح الشاعر األبطال ،الذين سطروا ببطوالتهم أروع مالحم البطولة

والفداء ،وباتوا مضرب األمثال في التضحية والصمود ،فيتحدث عن بطل معجب بخصاله،
11
12
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ويرسم أبعاد شخصية ذلك البطل في قصيدته ،ونجد ذلك عند الكثير من شعراء فلسطين ،فها هو
الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان في قصيدته يجد في الفدائي نموذجه األمثل في الدفاع عن
الكرامة ،الذي يحمل روحه على راحته فداء لوطنه وشعبه ،ويجسم فيها بطولته وبسالته في قتال

األعداء تجسيماً رائعاً ويقول:

هأأأأأأأأأأأأأأأأأأو بالبأأأأأأأأأأأأأأأأأأاب واقأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
اهأأأأأأأأأأأأأأأأد

والأأأأأأأأأأأأألد منأأأأأأأأأأأأأ خأأأأأأأأأأأأأأا
خ أأأأأأأأأأأأأأال مأأأأأأأأأأأأأأ

يأأأأأأأأأأأأأأأأا واصأأأأأأأأأأأأأأأأ

صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأامى لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو تك مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
قأأأأأأأأأأأل لمأأأأأأأأأأأ

ال تأأأأأأأأأأأأأأ

لفأأأأأأأأأأأأأأأأ النأأأأأأأأأأأأأأأأال والأأأأأأأأأأأأأأأأدما
خ أأأأأأأأأأأأأأأ الحأأأأأأأأأأأأأأأ م أبكمأأأأأأأأأأأأأأأا

أأأأأأأأأأأاب صأأأأأأأأأأأمت

يأأأأأأأأأأأأد تسأأأأأأأأأأأأب الفمأأأأأأأأأأأأا

وأخأأأأأأأأأأأأو الحأأأأأأأأأأأأ م لأأأأأأأأأأأأم تأأأأأأأأأأأأ ل

13

نعم هكذا يكون البطل الفلسطيني الفدائي ال يهاب وال يخاف الموت ،بل الموت هو الذي يهابه
ويهاب شجاعته وبسالته ،إن تمجيد الفدائي والتحريض ضد االحتالل اإلسرائيلي ،يشير بقوة إلى

التنامي العالي للروح النضالية والبطولية ،ويفصح عن امتالك الشعراء للمزيد من مزايا التحدي

والمواجهة.

تعج
استمر االحتالل وتحمل أهل فلسطين صنوف الظلم واالضطهاد ،وما زالت فلسطين ّ
بالمناضلين واألبطال من الشعراء والكتاب والمقاتلين صفاً واحداً ،ووقف المناضملون فمي وجمه همذا

الظلممم وقمماوموه ببسممالة ،وفممي مقدمممة هممؤالء محمممود درويممش الشمماعر الفلسممطيني ،المتسمملح بممالعلم
والثقافممة ،والمتمسممك بقضممية شممعبه العادلممة ،البطممل الممذي أمدتممه األرض المقدسممة بصممالبتها وقوتهمما،

ف ممي تص مموير معان مماة الفلس ممطيني أينم مما وج ممد ،بص ممورة ص ممادقة ومعبم مرة وجميل ممة م ممدافعاً ع ممن أرض ممه
المقدسة التي ولد فيها المسيح ووطأ ث ارهما ،والتمي عمرج منهما الرسمول الكمريم صملى اهلل عليمه وسملم

إلى السماء .

حيث إن البطل الذي يؤمن به محمود درويش هو الشخصية التي تجسد النموذج المثالي الذي
يكافح ضد الظلم واالستبداد متمسكاً بالقيم اإلنسانية العادلة والمشروعة.

والبطولة عنده هي الغيرة على فلسطين العربية ،ومن الحرص عليها يدفع عنها كل سوء ويقيها

من كل شر ،يالقي في ذلك الصعاب فيتجشمها وال يخشى المشاق.
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أنماط البطولة

ه ل محمود دلوي :

الدارس للبطولة في شعر محمود درويش يجد نمطين واضحين لها ،ال يتقاطعان مع

بعضهما ،ولكن يكمل أحدهما اآلخر ،فاألول النمط البطولي الفردي ،وفيه يعتممﺩ ﺍلشاعﺭ على
مﻭقﻑ بﻁﻭلي مفﺭﺩ ،يعبﺭ عﻥ تجﺭبة ﺫﺍتية ﺩﺍخل مفاصل القصيدة ،ويتمثل في إيمانه بالقيم

اإلنسانية ،وتمسكه بحقوقه والدفاع عنها ،وهنا يكون البطل/الشاعر ،ﻭقﺩ يتسع في تعبيﺭه

ليستﻭعﺏ معﻁيماﺕ بﻁﻭلية فردية غيرية ،يتغنى فيها الشاعر بمواقف شخص أبدى شجاعة
وبطولة فائقتين ،أو يمتدح بطوالته السابقة وأمجاده الغابرة ،وهنا تتعدد أشكال البطل حسب
الصورة التي رسمها له الشاعر ،وسيوضح الباحث ذلك في كل مبحث حسب هيئات صورة

البطل.

والبطل في شعر محمود درويش قد قُ ّدم في صورة هدفها إعادة بناء األنا العربية المفقودة
بناء جديداً ،متخطياً فيها صورة البطل الفردي الذي جسده عنترة قديماً ،طامحاً إلى خلق بطل

ملتزم ،وان كان غير معزول عن البطولة الجماعية فهو يقع عنده ضمن الدائرة المركزية للبطولة،

"فالبطل لم يكن في أية مرحلة من مراحل التاريخ بمنأى عن العالقات االجتماعية ،وعليه يمكن
النظر إلى مشكلة البطل باعتباره ثمرة للعالقة بين القوى المنتجة في المجتمع ،ومعنى هذا أن

صورة البطل تبدأ في التغيير عندما يتغير البناء في المجتمع ،لتصبح دراسة البطل دراسة لعالقته
بمجتمعه ،وما ينشط في ذلك المجتمع من تفاعل قد ترتفع وتيرته وقد تنخفض" 14والبطل الفرد
يمثل قيم الشعب الجماعية ،وهذه القيم التي تتعارف عليها الجماعة اإلنسانية ،قيم الخير والعدالة

والحرية ،ويصنع البطل من الوجدان الجمعي لهذا الشعب ،كما أن من واجبه البطولي تخليص
الجماعة من عدوها ،والذاتية عند محمود درويش تمتزج عادة بروح الجماعة.
يرى الباحث أن درويش بقصائده جسد الشخصية البطولية ومبادئ الشجاعة والتضحية من أجل

الوطن والمجتمع ،ﻭبﺫلﻙ عبَّر هﺫﺍ ﺍلنمﻁ ﺍلبﻁﻭلي الفردي عﻥ ﺍلﺭﻭﺡ ﺍلجماعية التي تالحمت

حول قضايا المجتمع ،ومعاناة الفلسطيني ،وقد حمل محمود درويش القضية الفلسطينية العادلة

على كتفيه ،وتبلورت لديه األفكار الثورية البطولية فأدرك واقع القضية فتبنى فصول مالمحها،

وصور تأثيرها في اإلنسان الفلسطيني ،ألنه على يقين تام وايمان قوي بعدالة قضيته قضية
ّ
الوطن والشعب ،وهكذا ظل شاعرنا بثوريته ومقاومته المتمسكة بالوطن ظل حياً متصالً بقلوب
الجماعة والجماهير الفلسطينية المتعطشة إلى المقاومة والحرية والتحرير من خالل قصائده

الملتهبة ،التي انتشر صداها إلى كل العالم ،حتى أصبحت تعبي اًر صادقاً عن مشاعر البطولة
14

-شخصية البطل في الشعر العربي المعاصر ،اإلمام أحمد ياسين نموذجاً ،كتاب مؤتمر الشهيد أحمد ياسين،
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والتحدي التي تعتلج في نفوس أبناء العرب ،وقد انطبعت كل مالمح القضية في ذاكرة الشاعر،

وكانت عالقته مع فلسطين عالقة بطولية تتجسد بااللتحام باألرض والصمود والتمسك بالهوية
والتراث والقومية ،وشعره يقوم بدور التوعية والتعبئة واالنخراط في الهم الجماعي ،وقصائده تنادي
بتعزيز القيم اإلنسانية من حرية ومساواة وعدالة اجتماعية ومحاربة الظلم واالستبداد ،وعيش الفرد

بكرامته اإلنسانية ،يقول الشاعر:
حاصل حصالك ..ال مفل
سقطى ذ ال ك التقطها

واضلب دوك ..ال مفل

وسقطى قلبك ،التقطن
ُ
واضلب دوك ب  ..ونى اآل ُحل
وحٌّل
ُحٌّل ُ
....

....

ذهب الذي تحبهم ،ذهبوا
إما أ تكو

أوال تكو .
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فالبطولة الفردية الخاصة بالشاعر/البطل تأتي من خالل تمسكه وايمانه بالقيم اإلنسانية،

حيث تزداد فاعلية هذا التمسك واإلصرار لصورة البطل من خالل التحامه ببطوالت الجماعة وهم
أبناء الشعب الفلسطيني وأبطاله ،وهكذا تكون البطولة الفردية مستمدة من البطولة الجماعية.

واذا كانت البطولة تتجسد وتبرز في فرد أو رجل عظيم فإن جذورها الضاربة في أعماق هذا الفرد
ال تنمو وال تنضج إال بمقدار ما تتغدى أو تتفاعل بما حولها من حكمة الجموع ودفئها وتراثها

وحيويتها ،إال بمقدار ما تعي بما حولها من ضرورات اجتماعية.16

وقد برزت البطولة الفردية في الواقع االجتماعي من الم اررة والتشريد والنفي والتهويد

واالعتقال ومصادرة ملكية الشعب المقهور المتمثلة في األرض ،ونبعت من دعوته إلى الصمود
وااللتحام باألرض والدفاع عنها من أجل البقاء ،واستنهاض الهمم من أجل التمسك باألرض

بارز في
والحفاظ على الهوية الفلسطينية والتراث الفلسطيني ،فكان دور الشاعر محمود درويش اً

الدفاع عن األرض ،ضد مصادرتها ،وكانت دعوته حث الجماهير الفلسطينية على عدم
 - 15ديوان محمود درويش ،المجلد الثاني ،ص.12
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االستكانة للمحتل ،ويالحظ القارئ في شعره التفاؤل الثوري الحالم بالنصر والتحرير ،حتى جاءت

ثورته ضد اليأس واإلحباط رغم المعاناة الشديدة  ،من منطلق الوجود على األرض والثبات،
والصمود أمام آلة الغدر الصهيونية ،ودوره البطولي ُحدد من خالل القصائد المدروسة بعدة
عناصر منها رفع راية المقاومة وتمجيد أفعالها والتمسك باألرض ومواجهة التحدي ،وتأكيد الهوية

الوطنية العربية الفلسطينية ،واإليمان بقدرة شعبه ،والتفاؤل بالنصر والتحرير ،والعمل على فضح
ممارسات وجرائم المحتل الصهيوني بجرأة .

أما النمط البطولي الثاني فيمكن تسميته بالنمط البطولي الجماعي ،وهذا النمط من

البطولة يتمثل في الشعب الفلسطيني الذي ُعرف بصموده ،وتمسكه بأرضه ووطنه وعدم التنازل
عنها ،رغم محاوالت الكبح واإلغراءات والمساومات ،فهو لم يقبل بديالً عن حقه وأرضه فلسطين.
تشير الوقائع والدالئل إلى صمود كافة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ،وصبره على

الشدائد ،وتمرسه على النضال ،واستبساله في الدفاع عن أرضه بكل ما يملك ،ومن هنا كانت
البطولة والتضحية مستمرة في صفوف المقاتلين بالحجارة والبندقية والقلم والكلمة ،على أمل

التحرير ،وعودة المشردين إلى أرضهم.
يقول محمود درويش في ديوانه حالة حصار:
خ

سياج الحديد نود يبولو

تحى حلاسة دبابة
...

...

أهبة الف ِل،

بالد
ل نخت

حصة الههدا م األلض،
ها هم سواسية
يفلهو لنا ال هب

01

ك نوت !
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بذلك تكون البطولة الجماعية عبارة عن مجموعة بطوالت فردية يجمعها هدف واحد،

وتعبر عن مواقف وتجارب جماعية ال تستوعبها البطولة الفردية ،وقد جسدت المقاومة البطوالت

الجماعية من أجل تحرير فلسطين ومن أجل القيم اإلنسانية ،حيث االضطهاد الواقع على األمة
العربية عامة والشعب الفلسطيني بشكل خاص استدعى إثبات الذات في مواجهة محاوالت

طمسها وتذويبها" ،إن البطل ضرورة اجتماعية ،لو لم يكن موجودا في وجدان واقعي ،فإنه
موجود في الوجدان والمخيلة االجتماعية وجوداً متخيالً ،يمكن أن يتحول إلى وجود واقعي متى
توفرت الشروط االجتماعية المناسبة إلبراز البطل على سطح الحياة"

18

لذلك برز البطل

الفلسطيني ليخوض معركته الضارية النابعة من صراعه المباشر مع العدو الصهيوني ،وبذلك

أصبح درويش بطالً ح اًر يوقظ في الشعب وأبنائه الحس بمسؤوليتهم لمواجهة الحاضر من أجل

المستقبل ،ومن ثم فإنه ال بد أن يكون ممتصاً لقيم الجماعة وطموحها ،بقدر ما يكون ح اًر ومثالياً
في أفعاله البطولية ،ويعمل على بث الروح البطولية من خالل عقد مقارنة بين تمجيد قيم البطولة

والفداء والتضحية ،وحالة االزدراء والضجر من ضعف األمة وهوانها ،ويكثر درويش في شعره

من أيام العرب وحروبها وبطوالتها ،وهذا يؤكد شدة التالحم بين الواقع النفسي للشاعر والتاريخ

وتناص مع تلك األيام وما تتضمنه من
البطولي القديم،
َّ
ٍ
أبعاد ومواقف بطولية مشحونة بالدالالت والطاقات التعبيرية ،واستأثرت هذه األيام بمواقفها

البطولية وما ارتبط بها باهتمام درويش ،ألنها وسيلة معبرة وأداة فاعلة في إيقاظ الشعور وبث
الروح البطولية من ٍ
وفضاء واسعاً ال يقف عند
جهة ،ومن جهة أخرى منحت النص الشعري بعداً
ً
مستوى معين من القراءة والتحليل.
كما أبدع الشاعر في خلق أوضاع ووسائل تعبير يمكن بواسطتها أن يظهر صوته متداخالً في

صوت الجماعة ،ومعب اًر عن رؤية المجتمع الفلسطيني المنتمي إليه ،ألنه كتب قصائده من قلب
المعاناة ،وبث أحاسيسه ومشاعره الذاتية ممتزجة بالجماعية ألن الكارثة واحدة ،حتى أصبحت

البطولة الجماعية هي عالقة بين البطل والجماعة ،وتتوثق أواصرها كلما استطاع البطل الوصول
إلى اآلمال التي تحقق لهذه الجماعة ثقتها به ،كما أن هذه البطولة لم تستعمل للظلم والجبروت،
بل هي سلم للحضارة اإلنسانية عبرت عنها الجموع وتمسك بالقيم اإلنسانية والوطنية ،وأصبحت
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-البطولة بين الشعر الغنائي والسير الشعبية عنترة بن شداد أنموذجاً ،محمد أبو الفتوح العفيفي ،ط ،4ايتراك
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تضحية ضد الظلم واالستبداد ،وسالح موجه في وجه البطش بتوحد الجموع ،وبذلك يكون البطل
في هذا النمط هو الجماعة ،ألنها تتحدث بصيغة الجمع وال يمكن إسباغها على الفرد ،حيث

تطغى ال"نحن" على "األنا" الذاتية ،وتذوب الذاتية في أحضان الجماعية،
ويجسد البطل في هذا النمط قيم البطولة التي تنسجم مع وعيه وطبيعة المجتمع الذي يعيش
فيه ،ويستكمل سائر صفات البطولة ويتوجها بالصورة المثلى لخدمة أهداف الجماعة والمجتمع.
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الفصل األول
البطل المقاوم

التزم شعراء فلسطين بقضايا وطنهم ،ودافعوا عنها بالسالح وبالكلمة ،وارتفعت صرخاتهم المدوية الستنها
الهمم للمقاومة والقتال والتضحية من أجل تحرير أرضهم المحتلة ،ورفع الظلم عن أهلها ،وعبروا عن الوجع

الذي لحق بهم وشعبهم ،من ظلم وقتل وتشريد وألم وغربة واضطهاد حتى أصبح الشعر الفلسطيني ضمير
األمة ،يصدح به الشاعر بما يعتلج في صدره من حزن وفرح ،وأمل ،ورضا وغضب ،بحيث ال يبتعد الشاعر
عن مشاعر األمة والمجتمع تجاه الواقع المعيش الذي أصبح الشعر فيه احتفاالً غام اًر بالحياة الطالعة من

الموت واالحتالل ،ومبش اًر بحياة جديدة فيها التحرير والنصر والحرية.
واألر

البطل المقاوم هو الشخصية التي تقاوم المحتل بمفهوم المقاومة التي تعني حق الدفاع عن النفس
والعقيدة والقيم اإلنسانية النبيلة ،والفعل المقاوم عند شعراء فلسطين تعبير عن إرادة الحياة والطموح

في تحقيق حضور حر ومستقل ،وتعبير عن االعتزاز باألمة واستنها
ومكانتها في الحياة ،بعد أن استباح االحتالل لنفسه امتالك األر

همتها وقوتها وتأكيد وجودها

دون وجه حق ،وأدب المقاومة وشعرها

بوجه خاص "ماهو إال نوع من التصدي لكل أشكال االستعمار واالضطهاد ،تأخذ الكلمة مقام الدرع والبندقية

في ساحات القتال.وبينما ينتهي مفعول السالح الحربي عقب استعماله ،يستمر مفعول الكلمة المقاومة ،ويمتد

زماناً ،يطول أو يقصر ،بمقدار ما تحمل الكلمة من طاقات التأثير والبقاء" 1وشعراء فلسطين يتبارون في نظم
القصيدة المقاومة لشحذ العزائم ،ومتابعة البطولة ،وتضميد الجراح ،وقد استمر الصوت البطولي المقاوم
وتصاعد وتعددت أشكاله بعد النكبات المتوالية على الفلسطينيين ،وتشرد الماليين منهم ولجوئهم إلى الدول

العربية والشتات.

تشير كل الدالئل والوقائع إلى صمود الشعب الفلسطيني في وجه الظلم واالستبداد ،وصبره على

الشدائد ،وتمرسه على النضال والتضحية ،واص ارره على التمسك بحقه واسترجاع أرضه ،مدركاً أن الطريق
شاق وطويل ،من هنا فإن حركة المقاومة والفداء مستمرة في صفوف المقاتلين بالرصاصة والكلمة ،ولم تهدأ

حركة المقاومة والبطولة في تاريخ فلسطين الحديث ،بل ظلت فلسطين نقطة استقطاب ألحرار األمة ،وتوالي
األحداث في فلسطين وتنوعها فر

على شعراء فلسطين اإلشادة بالمقاومة والثورة ،وتخليد البطوالت التي

يمثلها المقاوم ،واكبار الروح الوطنية وتنبيه الشعب إلى ما يترصده من مخاطر.

لقد نسبت إلى البطل سمة المقاومة ،والبطل المقاوم وفق هذا االتجاه هو "ذلك المناضل الذي يعمل من أجل
تغيير المجتمع والعالم تغيي اًر جذرياً بغية تحقيق العدالة االجتماعية والحرية والتحرر الوطني والسالم العادل
ومن أجل تحقيق مجتمع جديد وعالم جديد ٍ
خال من القهر واألعراف والتقاليد المتخلفة ،مجتمع جديد يتغير
فيه كل أنواع السياسات والثقافات والمسلمات والعالقات التقليدية المختلفة".2

فالبطل المقاوم عند درويش هو بطل حقيقي بطل اكتسب بطولته من أنه غلب المصلحة العليا على

نفسه متجاو اًز ذاته ،في سبيل وطنه الغالي ،فتارة يكون الشاعر هو البطل وأخرى يكون شخصاً آخر أُعجب

به الشاعر فمجد بطولته ،وخلد مواقفه النضالية.
1
2

 الموت والحياة في شعر المقاومة ،قصي الحسين ،ط ،1دار الرائد العربي ،بيروت1111 ،م :ص.11البطل الثوري في الرواية العربية الحديثة ،أحمد محمد عطية،ط ،1و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشق1111 ،م ،ص.1281

تمعنت بما جادت به قريحة الشاعر محمود درويش وجدته قد بث في شعره المقاوم رؤياه
عندما
ُ
الحالمة في زمن جديد ،يعكس أداء الثورة محرضاً ومحف اًز ،مستنداً إلى إرث كبير من النضال والتضحية،
واألحزان الجماعية التي عاشها الفلسطينيون ،وعكس في قصائده بعداً مقاوماً كشفت عنه صور المعاناة التي
يحياها الشعب الفلسطيني نتيجة لالحتالل الجاثم على أرضه ،إذ تحمل هذه الصور تحفي اًز ودعوة مستمرة

لفعل المقاومة حتى التحرير وزوال المحتل الغاشم ،وهذا الذي جعل المعاناة ال تخرج عن إطار الحياة اليومية

التي يعيشها الفلسطيني.

يدرك الشاعر واقع شعبه وما يعانيه من صنوف القهر واالضطهاد على يد المستعمر الصهيوني،

ويدرك أيضاً أبعاد المؤامرات الجارية ،ويدرك بالتالي دوره البطولي الوطني الطليعي ،لذلك عمد إلى خلق روح

المقاومة في النفوس ،بدعوته إلى المقاومة والصمود والثبات أمام العدو الغاصب ،والتمسك بالتراب واألر

الفلسطينية ،مما يضع المتلقي أمام صورة الشخصية الفلسطينية ذات األبعاد الوطنية والنبرة البطولية الغاضبة

التي تكشف النقاب عن أحقية الفلسطيني بأرضه ،وزيف المحتل الغاشم وكذب إدعاءاته.

كما كانت صورة البطل المقاوم جلية من خالل تمجيد أفعال البطولة وتخليد رموزها ،ومن خالل

تثبيت روحيتها في وجدان أبناء الشعب الفلسطيني من خالل القصائد القومية والوطنية المزينة بطوابعها
اإلنسانية والنبيلة مثل الفداء والتضحية والصمود والشجاعة والتفاؤل بالنصر والتمسك بالوطن ،وهكذا جاءت

الصورة التي رسمها الشاعر للبطل المقاوم متعددة األشكال ،منها :البطل المقاوم/الفدائي ،البطل
المقاوم/الجماعي ،البطل المقاوم/المكان ،البطل المقاوم/الشاعر ،البطل المقاوم/الشعب ،البطل
المقاوم/المحاصر.

ويصدر محمود درويش في شعره عن رغبة واضحة ،تشكل مرتك اًز مهماً لفكره النضالي ،وتقوم هذه

الرغبة على تأصيل االتجاه المقاوم في الوجدان العربي ،وصقله بالشخصية الفلسطينية التي تنبعث في
نصوص الشاعر نيران غضب ولهيباً حارقاً في وجه المحتل المغتصب ،لذلك كان التأكيد على ثبات الهوية

الفلسطينية والمحافظة عليها في مواجهة سياسة التهويد ،وسلب الحقوق التي ينتهجها االحتالل الغادر ،وكان

التعبير الشعري المقاوم عند درويش موازياً للتعبير الشعري عن البطولة وتجلياتها في حياة الشعب الفلسطيني

الذي واجه المصائب وبطش العدوان وجبروته ،مما جعل صوت الشاعر يعلو في وجه العدو المغتصب،
حتى جاءت قصائده بمثابة تعويضا عن الشعور بالهزيمة واإلحباط والخيبات المتالحقة .وكانت المقاومة
على األر

تربة خصبة لزراعة أماني الشاعر وطموحاته وأحالمه التي عجز عن تحقيقها موضوعيا.

والمقاومة هي سمة عظيمة يتحلى بها البطل المقاوم ،إيماناً منه بحق الدفاع عن النفس واألر

والقيم اإلنسانية النبيلة ،وعدم الرضوخ للظلم" ،وتتخذ المقاومة أشكاالً متعددة ،فكل فعل يعبر في جوهره عن

رف

االحتالل ،أو أي تصرف يبدي ممانعة لمشروعه ،يعد فعالً مقاوماً ،فقتال المحتل والتعبئة النفسية ضده
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ومقاطعته ،والعمل السياسي المنظم للمظاهرات ،واالعتصامات ،وعدم المشاركة في مشروعات االحتالل

السياسية ،ذلك كله يعد ضرباً من ضروب المقاومة".1

بذلك فإن وسائل المقاومة متعددة منها المقاومة المسلحة ،والثقافية ،والسياسية ،ولكن يجمعها هدف

واحد هو تحرير األر

واإلنسان ،ألنها توجب حق الدفاع عن األر

والنفس والقيم النبيلة ،وتبرز هنا

صورة البطل المقاوم مضافاً إليها صورة البطل الساعي لتحقيق السالم وحقن الدماء لتتحرك هذه الصورة في

محورين :المقاومة حيث الفعل البطولي واإلرادة القوية واإلقدام ،والسلم من سعي لحقن الدماء والمناداة بالقيم
اإلنسانية.

لقد تبﻭﺃ الشاعر ﺩﻭﺭه في تلﻙ ﺍلبﻁﻭلة منذ القدم ﻭهﻭ يﺩﺍفع عﻥ حﻕ قبيلته ﻭيسجل مﺂثﺭها  ،وصوالً

إلى هذا التاريخ حتى ترتفع مقاومة شعراء فلسطين ضد الصهيونية إلى الذروة .

ويقين الشخصية الفلسطينية ووعيها أن الحﻖ مرهون بالتضحية والفداء هو ما جعل مساحة العطاء والفداء

مفتوحة  ،والشاعر يستبسل في مقاومة الصهاينة باذالً روحه الغالية فداء عزي اًز لوطنه المقدس  ،وتتجسم في
أثناء ذلك بطوالت رائعة  ،ويعد محمود درويش من خيرة شعراء فلسطين الذين رسموها ،وتتالحق في قصائده

صفحات هذا التصوير ،ومن أروع ما نظمه قصيدته في تصوير الذات الفلسطينية المقاومة المتحدثة بلسان
البطل الذي يحمل روحه على راحته فداء لوطنه  ،وال يخشى الموت وال ترهبه ضربة الجالد بل تزيده قوة

وعناد ،حيث ظهرت صورة البطل ضمن محور المكان ،يقول في قصيدة "مغني الدم":
كفر قاسم

إنني عدت من الموت ألحيا ،ألغني

فدعيني أستعر صوتي من جرح توهج

وأعينيني على الحقد الذي يزرع في قلبي عوسج

إنني مندوب جرح ال يساوم

علمتني ضربة الجالد أن أمشي على جرحي

وأمشي..

ثم أمشي..
وأقاوم!
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وجدها من القلوب
تبزغ األسطر الشعرية من أفق بطولي مقاوم منذ البداية ،وهي تقتنص لحظات ْ
قبة لتصل إلى هناك حيث الرجال القابضون على البطولة والفداء في كفر قاسم ،وهكذا
الملتاعة الحزينة المتر ّ
الهوية العربية الفلسطينية من خالل "كفر قاسم" وياء المتكلم
تمتزج القصيدة بعبق المكان وتحاوره عبر شموخ
ّ

1

 -تجليات المقاومة في الشعر العربي المعاصر ،الدكتور محمود السيد ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،د.ت:
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 ديوان محمود درويش  ،محمود درويش ،المجلد األول  ،ط ،11دار العودة  ،بيروت 1111،م :ص.10202

التي جاء تكرارها ثماني مرات إلثراء حالة المشاركة الفاعلة مع تلك البطولة المنيعة الصادقة العزيمة ،مهما
الشر واإلجرام الصهيوني ،ومهما احتشدت أعاصير المنايا.
تكالبت قوى ّ
هكذا يسطّر المجاهدون األبطال في فلسطين مالحم جهادية ،حيث يعود البطل من الموت ويصعد

من صورة المذبوح إلى صورة المقاوم ضد المجازر وضد االحتالل ،وضد كل أشكال االنهيار واالستسالم

والموت ،ويتعالى على الجراح ويتغلب على الصعاب وضربات العدو الغادرة ،ويمزج الشاعر بين الصور

الحسية والمعنوية عبر استعارات تتعاضد نامية من وهج الحدث ،عازماً على المضي قدماً في استمرار
ّ
مقاومته لألعداء.
وبذلك أعطى الشاعر صورة حقيقية صادقة للنفس العربية ذات اإلرادة القوية في أعقاب المعارك
والمجازر ،للتخلص من االحتالل وعدم الرضوخ له ،كما استثمر لغة السرد والوصف في األسطر الشعرية،

فالسرد يزيد من كثافة البناء الدرامي بشكل أكبر لجذب اهتمام المتلقي ويضعه في حقيقة المشهد البطولي،
ويكشف عن رف

البطل للخنوع واالستسالم واستم ارره في المقاومة ،والوصف يشارك المتلقي في التفاعل مع

األحداث من خالل حركة أفعال البطل المتمثلة بحركة المشي وعودته للحياة والبعث بعد موته.

يقف البطل من الموت موقفاً تصادمياً متحدياً له ،حيث إن اقتحام الموت وأهواله والعودة للحياة بعد

الموت يرسم جزءاً من حالة يرى فيها الشاعر محمود درويش ملمحاً أساسياً من مالمح صورة البطل لتصل

صورة الفعل البطولي إلى اتخاذ الموت طريقاً الستمرار الحياة ،وفي تلك الصورة المتخيلة المبالغة ما يعزو
سمة العزيمة واإلقدام واإلرادة القوية عند البطل المقاوم متحدياً مستعمره.

تكرر حرف "النون" في هذه األسطر الشعرية ثالث عشرة مرة له داللته في تفسير الحالة النفسية لدى
كما أن ا
الشاعر ،حيث إن صوت النون "صوت هيجاني ينبعث من الصميم للتعبير بالفطرة عن األلم العميق" ،1فهو
يعبر عن ألم الشاعر للصمت العالمي المريب أمام مجزرة كفر قاسم وعدوان االحتالل المستمر ،ولكن في

المقابل جاء تكرار مفردة "أمشي" الذي أدت إلى تنامي البعد الداللي والصوتي ،فالشاعر حاول أن يجسد

رؤيته الخاصة في اإلصرار على المقاومة والتعالي على الجراح ،وتوظيف الشاعر لصيغة المضارع في

(المشي) ،يدل على الديمومة واالستم اررية ،إلى أن يكتب له االنتصار على األعداء.

لق د تحولت صورة اإلنسان الفلسطيني الالجئ المهاجر المشرد المذبوح ،إلى الثائر والفدائي والمقاوم،
وأصبحت مدن الوطن وقراها ومخيماتها قواعد للثورة والمقاومة ،وعناوين لمجازر ارتكبت كذلك بحق الشعب

الفلسطيني ،ويبين محمود درويش موقفه من هذه المجازر وصمود أبناء شعبه في وجه الظلم والموت ،فهو
يتﺂزر مع صمود المقاوم في وجه المحتل ،يواصل قوله:
وأنا يا كفر قاسم

أنا ال أنشد للموت ،ولكن:
 - 1خصائص الحروف العربية ومعانيها ،حسن عباس ،د.ط ،منشورات اتحاد الكتاب العرب1112،م :ص.21-25
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ٍ
ليد ظلت تقاوم!
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إن تصدير األسطر الشعرية بالضمير "أنا" العائد على الشاعر وجعله في صدارة اهتمام المتلقي

يوضح لنا موقف محمود درويش من مجازر االحتالل الصهيوني ،حيث دماء الشهداء األبطال الذين قُتلوا
في قرية كفر قاسم على يد الغدر الصهيوني ،تحولت إلى وتر يعزف عليه الشاعر معنى المقاومة والصمود،
ليحقق الثأر واالستمرار في المقاومة وهذه إرادة متوثبة في األسطر التي تنب

بالصدق ،وتتوهج بالح اررة

واأللم واإلصرار على مواصلة ومتابعة المقاومة ،كما أن المكان الفلسطيني متمثالً بكفر قاسم بقي صامداً،
ال يستسلم وال يخضع للمجازر والمذابح ،بل أصبح نقطة صمود ومقاومة ،وقد تحول بدوره عنواناً للمقاوم

والبطولة.

وتشكل هذه المقطوعة صرخة مدوية ،تعبر عن عمق الصمود في قرية كفر قاسم بأبعاده المأساوية،

فتتوحد ذات الشاعر بموضوعها ،حيث إن البطل المقاوم الذي سوغ روحه رخيصة في ساحات الوغى ال بد

من تعظيمه وتمجيده ،فالتمجيد في هذه الحالة ال يتأتى من فراغ وال يوجد من عدم بل هو نتيجة لسلوك

عملي يتجلى في فر

كل ما يؤدي إليه ،وفي استحضار الصور التي تساهم في الداللة على صورة البطل

المقاوم في إقدامه وصموده" ،ولم يكن اإلقدام وال الحذر وال العقل وال البذل إال أمثلة من فعال عديدة يرفد

بعضها بعضاً لتساهم بتﺂزرها وبائتالفها في االنتهاء إلى البطولة الحقة ،وبهذه الفعال يمكن للبطل أن يفل
شوكة أعدائه" ، 2وفي موضع آخر يستكمل الشاعر هذه البطولة في المقاومة في قصيدة بعنوان "عيون
الموتى على األبواب" ،حيث تكون هيئة البطل وشكله هنا المكان وهذا نموذج على صورة المكان/البطل

المقاوم فيقول:

حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم
ماذا
َ
غير المزيد ،من النشيد ،عن الحمائم..
والجماجم..؟
هي ال تريد..وال تعيد
رثاءنا..هي ال تساوم

فوصية الدم تستغيث بأن تقاوم
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أصبحت مجزرة كفر قاسم ذكرى وعبرة ورمز للبطولة ،حيث اتخذ درويش من الشهداء مبتغى لإلقدام
واإلصرار على المقاومة ،إن دماء الشهداء التي تستغيث باالستمرار في المقاومة ،لن تتوقف مهما طال

الزمن ،وهذه الدماء التي يتلمس الشاعر بها طريقه للمقاومة لنيل الحرية واالستقالل جاءت للتأكيد على أن
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 -البطل في الشعر العربي ونقده الطائيان واآلمدي نموذجاً ،د.قاسم المومني ،د.ط ،جامعة اليرموك دائرة اللغة العربية،

األردن ،اربد ،ص،12

د.ت.
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أبطال فلسطين تشبتوا بحقهم ،وألقوا بأرواحهم في أتون المواجهة ،ال أرعبتهم نارها وال ردتهم مجموعات العدو
وأسرابه عن غاياتهم ،ويعتبر هذا الدم النازف من الشهداء األبرياء منبعاً للقوة والصمود والتحدي.
ويأتي تساؤل الشاعر في السطر الشعري األول ليعمق الفاجعة والمجزرة البشعة التي ارتكبها
االحتالل الصهيوني في كفر قاسم ،متحدثاً باسم دماء األبطال حيث يستدعيهم من غيبتهم ،ليوصلوا رسالتهم
لكل أبناء الشعب الفلسطيني ،باالستمرار في مقاومة هذا المحتل الغادر ،حيث امتدت يد الظلم والطغيان
ونالت من هؤالء األبرياء ،وفي ذلك إشارة من الشاعر على تغليب جانب المقاومة والصمود على االعتداء
واالستسالم ،كما أنه تغليب ديمومة الحياة واستمرارها على حالة السكون والزوال.
وتكاد فكرة المقاومة والتحدي والصمود تظلل األسطر الشعرية ،فصمود األبطال وثباتهم على موقفهم
في ساحة المقاومة ،كما نطق بها الشاعر ،مؤكداً على استم ارريتها وديمومتها ،ومما يؤكد داللة المقاومة

والصمود في األسطر الشعرية هو الدوال والمفردات التي طغت على النص وتنتمي لهذا الحقل وهي( نقاوم-

الجماجم -أضاءت -ال تساوم ) ،من خالل ذلك يبين الشاعر مدى حاجة الوطن إلى تضحية رجاله األبطال
وصمودهم من أجل استقالله وتحريره.

كما أراد الشاعر أن يدلل بأن الصمود في وجه المحتل مستمر ولن ينتهي بانتهاء حياة أهالي كفر
قاسم ،وذلك بسيطرة صفة التالحم والتوحد بين األنا واألنتم أو هو وال نحن ،وهو توحد مطلوب في ظل

بطش المستعمر بحيث يصبح هذا التوحد والتكافل عنواناً للبطولة والمقاومة والصمود أمام جبروت هذا

االحتالل.

هذا هو البطل الثائر الذي يعرف غايته ويسعى إلى حتفه من أجل وطنه ،إنها التضحية الهائلة التي تأتي

بعدها ساعة البعث وفجر الحرية ،فيقول:

يا كفر قاسم!

من توابيت الضحايا ،سوف يعلو
علم يقولِ :قفوا! ِقفوا !..
ٌ
واستوقفوا!
ال ،ال تذلوا !

دين العواصف أنت قد سدَّدته،
وانهار ظل

يا كفر قاسم ! لن ننام..وفيك مقبرة وليل
ووصية الدم ال تساوم

ووصية الدم تستغيث بأن نقاوم
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أن نقاوم..
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يستحضر الشاعر قرية كفر قاسم الفلسطينية ويدفع بها إلى سطح الصياغة ،باستخدام وسيلة تعبيرية بالغة
التأثير وهي ياء النداء ،ويرصد الشاعر حركة المكان المقاوم ممثالً بكفر قاسم التي تمثل في وجدانه ش اررة

الثورة ،وعنوان المقاومة ،ومنطلق التحرير ،حيث يتجاوز الشاعر أطره الوطنية إلى أبعاد إنسانية رحبة ،تجذر
االنتماء لألر  ،وتستنه

األمة من سباتها ،كما أن تصوير درويش لظاهرة انبعاث الموتى والشهداء من

قبورهم ومن التوابيت ما هو إال تصوير النطالق المقاومة والثورة الفلسطينية من جديد.

إن نداء البطل المنادي على كفر قاسم رافضاً المجزرة والموت المحقق ،داللة على صموده في

أرضه ووطنه ،لذلك جاء صوته يتسم بالرف

والتمرد والمواجهة ،وعدم االستكانة واالستسالم ،وبذلك بقي

هاجس المقاومة يراود الشاعر ،ويتأجج حضوره لمحاربة من سرق أرضه وشرد شعبه ،واتسع مفهوم البطل

المقاوم بدخوله في أمداء المقاومة الثقافية الفسيحة ،وبات لصيقاً بمفاهيم الصمود ومواجهة المستعمر
والتضامن والشجاعة والوعي الذاتي والدفاع عن الحقوق المشروعة وسواها إلى جانب قيم البطولة والمقاومة

المسلحة ،وشحذ الهمم للدماء الزكية التي امتزجت بتراب فلسطين الغالية في كفر قاسم وغيرها من قرى ومدن
فلسطين ،مما يسهم في تفجير الثورة في وجدان أبناء شعبه ،كما يوحي بسيطرة الموقف على فكر البطل
وشعوره وعمله بالمقاومة ورفضه للمساومة.

وقد تكرر صوت "الميم" في هذه المقطوعة 11مرة ،وهذا يوحي بمدى الحسرة والمعاناة التي يعاني

منها الشاعر جراء الواقع األليم الذي آل إليه سكان قرية كفر قاسم ،وهذه المعاناة شددت من حرصه للتصدي

آللة الحرب الصهيونية والعمل الجماعي لمقاومة المحتل ،ومع أن وسائل المقاومة عند أبناء فلسطين بدائية

وغير متقدمة ،فإنهم يرفضون التراجع عما أقدموا عليه ،ويصرون على االستمرار في المقاومة مهما كثرت

التضحيات.

ال شك أن المتابعة التحليلية تشدنا إلى رحابة الفضاء الذي يحيط بهذه األسطر الشعرية ،وتحديد

فاعليتها في تحديد خطوط الداللة فيها ،فإلحاح الشاعر على دال بعينه "نقاوم" الذي كشف التأمل عن تك ارره

في األسطر مرتين جعله نقطة االرتكاز في الصياغة وفي التحليل أيضاً ،حيث دوران األسطر الشعرية حول

المرتكز الداللي وبؤرة االنفعال "نقاوم" خلق توحداً شعورياً في نسيج المقطوعة ،وترديده شكل تحدياً صارخاً

للمحتل باإلصرار على مقاومته ،وتناثر الرد البطولي في المقطوعة يؤكد إرادة التحدي بعد الفعل نقاوم مثل
"لن ننام" "ال تساوم" ،واإلصرار جاء هنا ليؤكد على إبراز الشخصية البطولية الفلسطينية ،وتوضيح أبرز
مالمحها المجابهة والقادرة على صياغة الفعل المقاوم القائم على التحدي والمقاومة والصمود في وجه

وجبروت المحتل.
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وسمات اإلصرار صفة مالزمة للبطل المقاوم الذي ينصهر فعله البطولي في أفعال المجموع ،وتختلط في
ثنايا البطولة أفعال الفرد بالجماعة ،ليتحول التركيز من مفهوم البطل وسماته ،إلى فضاء البطولة الرحب،

والمقاومة والقتال يشترك الجميع في صنعها.

وفي قصيدة أخرى بعنوان "بيروت" نالحظ مدى إصرار الشاعر على مواصلة النضال والمقاومة،

وكانت الثورة وقتها قوية وعنيفة ،وال يريد أن يخرج الفدائي الفلسطيني من بيروت إلى الغام

في محيط

التيه ،وان إص ارره على التواصل في مسيرة التصدي والمقاومة ،هو إصرار يوفر المزيد من مالمح صورة
البطل المقاوم ،وألن حرب بيروت كان موضوعها األساس الدفاع عن حيا

المدينة والشرف العربي ،من

هنا ذابت المواقف الفردية في وسط الفعل الجماعي ،ولنا مثال حي على هذه البطولة الجماعية رسمه

الشاعر ،وهو نموذج للبطل المقاوم /الجماعي ،حيث يقول في قصيدة بيروت:
نحن الواقفين على خطوط النار
أحرقنا زوارقنا ،وعانقنا بنادقنا
سنوقظ هذه األرض التي استندت إلى دمنا
.... ....
نحن الواقفين على خطوط النار نعلن ما يلي:
لن نترك الخندق

حتى يمر الليل

1

امتأل كيان الشاعر بروح الجماعة ،ليرسل رسالة المناضل المحاصر ،ويستنطق البطولة التي يحن إلى

االنطالق من خاللها بالرغم من جراحه وحصاره ،ويستمر في مقاومة المحتل الغاشم ،وان احتضان الشاعر

للمناضلين وتوليه للتعبير عنهم يجعل تجربته ليست ذاتية مستغرقة في تفردها ،بل هي نوعية تشمل األبطال
المقاومين المتكلمين جميعاً.

ويصور درويش عالقة البطل المناضل الفلسطيني ببيروت ،ذلك اإلنسان الذي يكون تارة الشاعر نفسه ،وتارة

أخرى الفدائي الفلسطيني أو حركة المقاومة الفلسطينية ،فهو حريص كل الحرص على أن تحيا بيروت رم اًز
للصمود والتحدي وتبقى شوكة في حلق األعداء.

وقد حددت الصياغة البعدين الزماني والمكاني ،فجاء البعد الزماني محدداً بالليل ،أما البعد المكاني

فقد حدده ببيروت ،وعند محاولة االلتماس لداللة األلفاظ الزمانية تحديداً كلمة (الليل) ،فإن كلمة الليل تحدد
الفترة الزمنية التي يشتد فيها توحد األنا مع األنتم ،فاإلشارة إلى الليل تشي بعتمة اللحظات وقتامة الموقف
الذي يعيشه البطل المقاوم ،فهو لن يترك خندق المقاومة حتى تتضح الرؤية ويتحدد مستقبل الدولة.

والبطل عينه ترنو إلى فجر مؤمل يشق جيب الظالم واالحتالل ،ويبشر بقدوم صبح االنتصار ،ويبلغ رسالته

هو ورفاقه األبطال بأنهم على ثقة بانتصار النهار على الليل ألن شعبه المقاوم هم النور والنهار ،ويستمد
قوته من صمودهم.
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إنه اإلصرار وقوة العزيمة في طريق المقاومة ضد المحتل ،والنضال والتضحية النتزاع الحقوق
المشروعة ،وهو إصرار جماعي متمثالً بـ"نون الجماعة" ال يتأخر عنه أحد والجمع الفلسطيني يعشقه ،بل
يفخر به ألنه قدر هذا الشعب المناضل لتحقيق الحرية واالستقالل.

كما وسيطر على األسطر الشعرية ضمير الجماعة ،الذي تتماهى فيه شخصية الشاعر ،والبطولة

الجماعية تتوثق أواصرها كلما استطاع البطل الوصول إلى اآلمال التي تحقق لهذه الجماعة ثقتها به،

والشاعر" عندما يتحدث عن تجربة ذاتية لها بعد جمعي ال يتحدث عنها باسم شخص منفرد مكتف بذاته ،بل

يتحدث وهو متصل بالجماعة" ،1فالذاتية عند درويش تذوب في أحضان الجماعية ،وفي النص بطولة

جماعية تختلط بها األفعال الفردية ،كما أن خصوصية المعركة قد فرضت على النفس الجمعي ألنها ضد
عدو ،من هنا غابت البطولة الفردية وانصهرت في البطولة الجماعية تمثيالً لحالة التوحد واالتصال.

ويرسم الشاعر األفق الذي أشرق فيه أبطال الخنادق وعزيمتهم القوية في التصدي لالعتداءات

الصهيونية ،راسماً من خالل النفي "لن نترك" صيغة للمواجهة بما يحمله من عزيمة قوية ،وفي هذه الحالة
يكون استخدام "لن" لنفي الفعل "نترك" في حالة لتقديم البديل بحيث يكون التركيب ،لن نترك الخندق حتى
يمر الليل ،حيث يتحقق الفعالن في زمن المستقبل تتسع مساحته لهذا التحقق ،فالمقاومة مستمرة حتى

التحرير.
انطالقاً من هذه الروح البطولية ،ومن إيمان درويش بحقه في أرضه ،تبزغ هذه القصيدة لتعلن تمسكه

بالكرمل وأرضه التاريخية ،واص ارره على مواصلة القتال من خالل شعره ،حيث تتجلى صورة البطل

المقاوم/الشاعر فيقول في قصيدة يوميات جرح فلسطيني "إلى فدوى طوقان:
نحن في ٍّ
حل من التذكار
فالكرمل فينا

ِ
الجليل
وعلى أهدابنا عشب

ال تقولي :ليتنا نركض كالنهر إليها،
ال تقولي !

نحن في لحم بالدي..وهي فينا !

قبل حزيران كأفراخ الحمام
لم نكن َ
ولذا ،لم يتفتَّت حبنا بين السالسل
نحن يا أختاه ،من عشرين عام
نحن ال نكتب أشعا ارً،

ولكنا نقاتل
1

2
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يلمس القارئ في هذه الرسالة الموجهة من الشاعر إلى ابنة وطنه الشاعرة فدوى طوقان ،حرصه وتمسكه
بأرضه ووطنه ،ورسم صورة البطولة لشعراء فلسطين بتمسكهم بوطنهم وقتالهم ألعدائهم ،قاوموا بأشعارهم
واشتركوا مع إخوانهم ممن يقاوم بالسالح  ،وتزداد قوة ذلك الحرص والتمسك من خالل تضحية الشاعر

وقتاله ،ولعل في استعمال الشاعر صيغة الجمع وذلك بتصديره الضمير "نحن" ما يدلل على إضفاء مظاهر

القتال والمقاومة على مجموع شعراء فلسطين ،وجاءت التضحية والقتال بالصيغة الجماعية(نون الجماعة)،
السائدة في األسطر لتكشف عن حجم التمسك والدفاع عن البالد ،وعدم التفريط بها ،واإلصرار على حمايتها،

وقد تجلت الروح الجماعية البطولية في النص ،حيث الذات المتحركة في النص ذات جماعية توحي بروح

التوحد في اآلمال واآلالم ،روح الجماعة التي تحقق النصر وتصنع التحرير ،وتبرز عمق وصدق اإلخوة
الحقيقية بين البطل وأبناء شعبه.

لعبت البنية الخطابية في األسطر دو اًر محورياً في كشف هذه العالقة ،بداية بالضمير "نحن"

المصاحب لفعل االتصال واالنتهاء بصيغة الجمع ودوالها الجماعية ،ويتضح من خالل تركيزه على ضمير

"نحن" في استخدامه لضمير التكلم أنه اهتم بالذات الكبرى – ذات الجماعة – وجعلها تهيمن على الذات

الفردية "أنا" بقصد ذوبان مشاعره وصفاته في مشاعر الجماعة وصفاتها والتي ال يرى ذاته إال من خاللها،
فكثي اًر ما يمتزج درويش في الذات الجماعية ويضخم إحساسه بتلك الذات التي ينتمي إليها.
وقد اختفت "أنت" الدالة على المفرد المؤنث في هذه األسطر التي حاول أن يدمجها في الذات

الجماعية – مثلما دمج ذاته -إيماناً منه بأنها جزء ال يتجزء من الذات الكبرى ،وأنها تلعب درواً مهماً في
البطولة والعطاء الذي يعمق لدى المتلقي إحساسه بمدى أهمية هذه البطولة والتضحية والعطاء المتجدد ،كما

حملت األسطر الشعرية في ثناياها ثنائية داللية جمعت بين الماضي األليم متمثالً بنكسة حزيران ،وبين
الحاضر الموشح بالتمسك باألر والدفاع عنها من أجل صناعة مستقبل التحرير المشرق ،ولم شمل أبناء
الوطن الذي فرقهم الماضي في نكسته.

إذا كان درويش يحفز الشاعرة فدوى طوقان إلى تجاوز الواقع المؤلم ،فإنه يدعو الشعراء أيضاً إلى
أن يتجاوزوا همومهم ويعيشوا واقعهم بشجاعة المقاتلين ،ولعل في استعمال الشاعر صيغة الجمع "نحن" ما
يدلل على رغبته في إضفاء مظاهر القتال على مجموع الشعراء الفلسطينيين ،وبدأ ينادي غيره للمقاومة

والقتال ،ليكون البطل المقاوم /الطفل فيقول في قصيدة أحمد الزعتر:
المكرس للندى قاوم !
يا أيها الولد
ّ
المسدس في دمي
يا أيها البلد_
ّ

قاوم !

اآلن أكمل فيك أغنيتي
وأذهب في حصارك

واآلن أكمل فيك أسئلتي
وأولد من غبارك

02

فاذهب إلى قلبي تجد شعبي
شعوباً في انفجارك

1

يبدأ الشاعر في رسم صورة البطل من الوصف الخارجي مؤكداً مالمحه الخارجية ،ونلمح في األسطر

المكرس للندى" ،وهو يعني بوصف
الشعرية حركة الشاعر النفسية التي اتخذت من التناظر في "أيها الولد
ّ
شكل البطل ،وصيغة األمر الموجه له "قاوم" والتي أفردها الشاعر في السطر الثاني عملت على إيجاد

متنفساً يفرغ فيه الشاعر مشاعره الملتهبة للمقاومة ،وارتفعت الوتيرة لتواكب انفعال الشاعر من خالل األفعال

( أكمل -أذهب -أولد ) ،كما أن األسطر الشعرية بدأت بأداة النداء الستحضار المنادى وانشاء عالقة

تكاملية بين األنا "الشاعر" واآلخر "البطل" ،وتتضح هذه العالقة من خالل قوله "اآلن أكمل فيك أغنيتي"،

"واآلن أكمل فيك أسئلتي"" ،فاذهب إلى قلبي تجد شعبي" ،وهذه العالقة قائمة على مقاومة المحتل بداللة

الفعل "قاوم" ،وتبرز األنا بشكل واضح في الصياغة من خالل ضمير المتكلم "الياء" ،كي تشارك اآلخر وهو
البطل في مقاومته ،وهكذا جاءت صورة البطل المقاوم مكتنزة بالمواقف الدرامية ،التي تهدف إلى دفع أبناء

الشعب إلى التمسك بال قيم اإلنسانية ونشر ثقافة المقاومة ،ليسطر أروع مالحم البطولة والفداء ،وتراكم المحن
واالبتالءات عليه واشتداد الحصار ،تجعله أشد ثباتاً على المصائب ،وأكثر استشرافاً بالنصر والتحرير.

نالحظ تتابع األفعال المضارعة "أكمل ،أذهب ،أولد" لتظهر مدى سيطرة الحاضر على تفكير

الشاعر ،ومدى حرصه وحثه على االستم اررية في المقاومة ،بداللة أن األفعال المضارعة تضفي صفة
االستم اررية ،كما ويسجل حضوره الفاعل في التركيز على المقاومة واالستمرار فيها.
ويرى الباحث أن تكرار حرف الكاف ثماني مرات في األسطر الشعرية أسهم في إضفاء تلك الداللة،

حيث إن صوت الكاف هو صوت انفجاري شديد ،وينتج عن انحباس النفس لحظة النطق به ثم اندفاعه دفعة
واحدة ،وينفجر فجأة ،وبالتالي يناسب حالة التضحية والمقاومة ،كما
األسطر الشعرية لكي يعر

استغل الشاعر تقنية التوازي في

فكرته ويرسخها في اآلذان عبر إبراز شجاعة البطل ،فالشاعر أحدث توازياً في

نهاية األسطر الشعرية بشكل واضح في بع

األوزان الصرفية من خالل الجناس غير التام بين الكلمات

(المكرس ،المسدس ،أغنيتي ،أسئلتي ،حصارك ،غبارك ،انفجارك )  ،وهذا ينسجم مع حالة الشاعر.
ويواصل الشاعر ويقول:

يا أحمد العربي  ..قاوم !

ال وقت للمنفى وأغنيتي ..

سنذهب في الحصار

2
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يكشف الشاعر في خطابه عن الواقع االجتماعي البائس ،فينطلق صوته البطولي معب اًر عن صوت الوجدان

الجمعي العربي ،مجسداً ما تعانيه الجماعة ،فالشاعر ينطلق من منطلق جماعي ال فردي يظهر من خالل

امتزاج ذهابه الفردي مع ذهاب الجماعة امتزاجاً عميقاً يكشف عن سر العالقة التكاملية بينه وبين جموع أبناء

الشعب ،لالستمرار في المقاومة وهذا يتضح جلياً في ملحمته الشعرية التي نظمها للبطل المقاوم والمناضل

الفلسطيني الذي وقف شامخاً أمام حصار بيروت ،وتوجه إليه بالمديح ،وسمي الديوان ب"مديح الظل العالي"،
ولكن المديح في هذا الديوان غير المديح المعهود عند الشعراء القدماء والمحدثين ،إنه مديح لمن وهب حياته

ألبناء جلدته ،مديح للبطل الذي صمد في وجه جبروت العدو اإلسرائيلي أثناء حرب بيروت" ،وأشعار

محمود درويش في مديح الظل العالي كأشعار هوميروس تصور كفاح كل مجتمع بيروت ضد العدو

الخارجي" 1وقد ابتعد درويش في تصويره للصمود الفلسطيني في بيروت عن المبالغة ،وانطلق في تصويره
من الواقع ،وجاءت البطولة في قصائده بطولة جماعية ،حيث تغنى بالمخيم الثائر ،وأظهر دوره في صنع

البطولة واألبطال ،يخاطب البطل المقاوم ويستنهضه عنقاء تنبعث من رمادها أكثر وأعظم قوة حيث الفناء

هو الذي يمنحها تجدد الحياة واستمرارها.

ويرسم الشاعر مالمح البطل المقاوم /الفدائي ،في خطابه له فيقول في مديح الظل العالي:
 ... ...جربناك جربناك

من أعطاك هذا اللغز؟ من سماك؟
من أعالك فوق جراحنا ليراك؟

فاظهر مثل عنقاء الرماد من الدمار

2

يترجم الشاعر مشاعر الجماهير الحقيقية في إكبار الفدائي ،فالفعل "جربناك" الذي تصدر األسطر الشعرية

يشير إلى الفدائي الفلسطيني ،ويتضمن دالالت تكشف النقاب عن صفات البطل المعروفة لدى الشاعر

وأبناء شعبه ،وذكره السم "العنقاء" شاهداً على هذه الصفات والتجربة ،فالعنقاء بداللتها على االنبعاث توازي
حالة البطل في القدرة على القيام بالثورة والمقاومة والتعالي على الجراح.

يخاطب درويش الفدائي المقاوم البطل الفلسطيني إثر حرب بيروت الطاحنة ،ويستنهضه عنقاء تبعث
من رمادها وسكونها ،ويعبر في هذه المقطوعة الشعرية عن حتمية االنبعاث والوالدة المتجددة ،فمن وسط
الدمار والركام والرماد يولد البطل المقاوم ،وعودة العنقاء/البطل تحمل دالالت الحياة وبعثها ،وتشي باستمرار
المقاومة والتضحية وديمومتها ،واستثمار الشاعر هذه الدالالت من جو األسطورة ما هو إال للبوح برؤيته

الشعرية وموقفه الخاص من التحدي والمواجهة ،وقد استثمر محمود درويش الكثافة الداللية لصفات البطل

المقاوم والفدائي الثائر في قدرته على المقاومة والصمود مثل التعالي على الجراح والقدرة على المقاومة من
1
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جديد كالعنقاء ،وذكره لهذه الصفات في مجال الفخر والتعظيم بقدرة البطل على القيادة ،وترسيخ داللة
استم اررية المقاومة وديمومة الصمود ،وأيضاً انبعاثه من وسط الدمار والركام ،ينبع من إيمانه القوي بعدالة
ونزاهة قضيته ،الذي يمده بالروح البطولية الوثابة ،والعزيمة القوية وعدم االستسالم.

من خالل خطاب الشاعر للبطل في المقطوعة ،يتضح موقفه من المقاومة فهو يريد أن يكون الميالد

الجديد للمقاومة وأبطال الفداء الذي يشكل الوحدة للجماعة لتحقيق طموحاتها ،وهذا تأكيد على الثقة العالية
من ِقبل الجماهير لهذا البطل ،وهكذا يتحول البطل عند الشاعر إلى كوكب متألق ،يسطع نوره من تحت
هم القضية الوطنية حيث الشاعر يتكلم بلغة الجمع ونون
الدمار في ظلمات المحن ،ويحرك في النفوس ّ
الجماعة لتوضيح الرأي الجماعي للفلسطينيين وموقفهم الموحد للفدائي نموذج البطولة والتحدي والفداء.
هكذا نجد أن الشعر عند محمود درويش يبرز التغيرات التي طرأت على صورة البطل ،فلم يعد

البطل الفلسطيني المقاوم متكالً على غيره ،بل تولى ببطولته ومقاومته زمام قضيته بنفسه ،وأخذ يدافع عن
الوجود الفلسطيني ،ويخطو خطوات مشرفة إلى األمام ،وبعد صموده األسطوري في معركته على أر

لبنان

أمام الهجمة الصهيونية الشرسة ،جاءت قصائد درويش أكثر تصوي اًر للبطولة في بيروت ،حيث تغنى
باألعمال البطولية للفلسطينيين المقاومين للمحتل ،وعلى الرغم من بشاعة المجازر وفظاعتها التي ارتكبها

العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين ،فإن الشاعر ابتعد عن إثارة األحزان واآلهات ،وأخذ يبث في إخوانه
الفلسطينيين روح التحدي والصمود ،وأثبت البطل الفلسطيني مقدرته على تجاوز المحن ،والتغلب على

الصعاب والمﺂسي ،ألنه يؤمن بالتحدي ،وأصر على تخطي المأساة ،من أجل االستمرار في المقاومة ،فيقول
في ديوانه مديح الظل العالي:

وحدي أدافع عن ٍ
جدار ليس لي
وحدي أدافع عن هو ٍ
اء ليس لي

اقف..
وحدي على سطح المدينة و ٌ

انصرف السحاب
مات ،وماتت العنقاء ،و
َ
أيوب َ
نفسي الثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي
وحدي .أراود
َ
ووحدي

كنت وحدي

عندما قاومت وحدي

الروح األخيرة ..
ِ
وحدةَ

1

بدأت األسطر الشعرية بما يدل على ثبات "األنا" واتصالها بالموضوع ،وذلك بانتشار ضمير المتكلم

"الياء" على مساحة األسطر ،وبه تقترب المسافة بين الذات والموضوع ،وقد كرر الشاعر كلمة "وحدي" سبع
مرات كي يجعلها المحور الذي تدور حوله الصياغة والمعنى البطولي ،ويبين الشاعر في هذه األسطر
 -1ديوان محمود درويش ،محمود درويش ،المجلد الثاني ،ص.12-11
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الشعور واإلحساس الذي يعتلي البطل المقاوم ،حيث يتمثل هذا الشعور بأنه وحيد في ميدان المعركة ،ولكنه
لم ُيهزم ألن البطل يؤمن بالتحدي ،وهذا يدلل على وعي البطل الفلسطيني المقاوم لطبيعة المرحلة التي
االعتماد على غيره ،ويرسم الشاعر صورة البطل المقاوم الذي رف
يعيشها ،الوعي الذي قاده إلى رف
واقع الذل واإلهانة ،واعتمد على المواجهة والمقاومة في تغيير واقعه ،ليؤكد فردية الفعل البطولي من المقاوم
الفلسطيني ،وال مكان للجماعية فيها ،ألن العمل يراد به اإلبداع البطولي الفردي للفلسطيني ،وهذا تأكيد أن

لهذا البطل وجدان مسكون بحب الوطن ،يحمل قلبه المجروح ،يرى نفسه وحيداً في المدى العربي ،لكنه
بعزيمة قوية يدافع عن هذا المدى كله حامالً المسؤولية كاملة ليواجه التحديات بإصرار ،ويحاول الشاعر أن

يصور لنا بناء الحالة النفسية الوجدانية للبطل المقاوم الذي يحارب بمفرده ،ويحمل ضمير المفرد اإلنسان
الفلسطيني في مقابل ضمير الجمع الذي يشير إلى الكل العربي ،فالضمير يحمل داللة فردية في الظاهر
لكنه يدل على الكل الفلسطيني الذي حمل أعباء المقاومة بمفرده في مقابل الكل العربي الذي تخلى على

مساندته أو الوقوف بجانبه.

تتماهى في المقطوعة صورة البطل المقاوم مع صورة العنقاء/الفلسطيني ،فكالهما قد أصبح رم اًز

للبقاء والشموخ ،وتتضح رؤية الشاعر واعجابه بصبر وصمود البطل بقوله":لقد مات أيوب وماتت العنقاء"
فكيف يموت وهو عنقاء؟! وهو الذي ينه

دائماً من الدمار والموت ،ولكن الشاعر يقصد بموته انبعاث

الحياة من جديد ،ويرسم حدود وطنه وفلسطينيته بجناحيه ،وموت العنقاء بداية الطريق ال نهايته ،إنه ينبعث
من جديد ،ويخلق من جديد في دورة مستمرة ،وفي هذا رمز لقدرة البطل المقاوم على البقاء والتحدي ومحاربة

الفناء الذي يتعر

له من قبل الصهاينة ،فالمقاومة والصمود هي الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها البطل إلثبات

وجوده ،واسترداد حقه ،رغم أن جرحه كان عميقاً وأليماً ،وفي غمرة شعور البطل باليأس والوحدة توم

الحياة ببريقها الالمع من خالل تحديه وصموده ،وصمود الذات هنا يرصد حالة التحول من الضعف إلى
القوة ،والوحدة للبطل الفلسطيني تتجاوز داللة الضعف واالنهزام إلى الصمود والمقاومة ،إذ اكتسب البطل في
األسطر الشعرية قدرة واضحة على المقاومة والصمود ،وتجاوزت اإلقرار بألم المعاناة
الفلسطينية إلى رسم معالم مرحلة جديدة تتطلب التضحية والفداء واالعتماد على النفس.

وخصوصيتها

واألسطر الشعرية تعج بالصور والمواقف المليئة بالبطولة ،في دعوة للصمود والمقاومة محمولة على

إيقاع الذات الفلسطينية ،لتبرز شخصية البطل شخصية تحمل كل هذا اإلصرار والتماسك والثبات لتعلن
تحديها وشموخها ،وتسجل حضورها رغم حاالت الوحدة والعذاب ،وتؤكد أنها ال تعرف االنحناء مهما زادت

الضغوط والصعوبات ،بل المصاعب والمعاناة تزيد من عزيمتها للوصول إلى فجر الحرية والتحرير ،حتى

أصبحت الوحدة والمعاناة محركاً إلشعال فتيل المقاومة ،ويزيد من ثبات البطل الستكمال خطواته والمسير في
طريق التضحية والفداء ،والشاعر مولع بتكرار األفعال ،ولعه بتكرار األسماء ،يكرر األسماء للتأكيد على

الحالة الراهنة التي يعيشها البطل ،ويسعى إلى تغييرها من خالل دفاعه ومقاومته ،ويكرر األفعال ليؤكد على
ضرورة التغيير ،والتغيير عند الشاعر قد يبدأ بالدفاع عن الجدار والهواء وسطح المدينة.
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ويقدم الشاعر صورة تجدد حياة البطل المقاوم بداللتها الفنية التي تعطيها القوة والصمود والتحدي
أمام ظلم االحتالل وجبروته والعمل على مقاومته ،وال تتجدد الحياة بطريقة آلية ،بل بالصمود أمام األهوال،

شارحاً بع

تفاصيل اإلصرار في التحدي واالستمرار في العطاء واإلرادة القوية في الصمود ،وبرغم جهامة

الواقع وقسوته ،وبرغم معاناة الفلسطيني ،فإن خطاب البطل ال يركن إلى اليأس واالستسالم ،بل يتسم

بالتحدي والمواجهة ،بذلك يرسم لنا الشاعر شكل البطل المقاوم/المحاصر ،فيقول في قصيدة أحمد الزعتر:
ِ
فليأت الحصار
العربي
أنا أحمد
ُّ
جسدي هو األسوار فليأت الحصار
وأنا حدود النار فليأت الحصار
وأنا أحاصركم

أحاصركم

وصدري باب كل الناس فليأت الحصار

1

تستمر البطولة والمواجهة العنيفة ،وقدم الشاعر صورة واضحة المالمح للشخصية الفلسطينية الباعثة

على الصمود والفداء ،مما جعل ربط األر

بجسد هذه الشخصية تعبي اًر عن توحد الحالة بينهما ،بذلك

تعكس األسطر الشعرية بعداً مقاوماً حيث تحمل صورة الصمود حالة تحفيز مستمرة لفعل المقاومة حتى زوال

المحتل الصهيوني المستعمر.

اعتمد الشاعر على تكرار جملة "فليأت الحصار" أربع مرات في نهاية األسطر الشعرية حتى يدلل

على مدى قوة البطل وشجاعته في صموده األسطوري ،وحتى يلفت االنتباه لمدى الشجاعة والبسالة والقدرة

على الصمود التي يتحلى بها البطل المقاوم ،فتكرار كلمة الحصار في كل سطر شعري يضيف معنى جديداً

من معاني القوة التي يتحلى بها.

تكشف الضمائر في األسطر عن الحضور الطاغي والمؤثر للذات العربية :فاآلخرون واقعون تحت

تأثير الذات بدالالت الهزيمة (أحاصركم) ،وقلب النتائج ،وذلك بتوافر العزيمة القوية واإليمان الصادق

للمقاوم ،وجسد البطل الفلسطيني في تل الزعتر أشبه ما يكون بأسوار عكا أمام جيوش نابليون ،وأحمد العربي
الفلسطيني المقاوم صامد في موقعه ،وثابت على موقفه ،ويظهر أثر فعله السائر في درب النضال والكفاح
والمقاومة من صموده وهو راسخ رسوخ الجبال في مكانها ،ويدفعه هذا الرسوخ إلى التحدي والمقاومة

والمواجهة ،ويتحول الموت والحصار عند البطل إلى قوة حركية فاعلة ،حيث ينتظر اللحظة التي يلتحم فيها
جسده بثرى الوطن الحبيب بقوله "جسدي هو األسوار فليأت الحصار" ،وهذه اللوحة جاءت مصورة إلصرار
البطل المقاوم على منازلة األعداء ،والمضي في طريق الكفاح والبطولة ،إنه شكل جديد من البطولة الفذة،

لذلك قلب الشاعر السحر على الساحر ،إذ يؤكد أن الذي حاصره هو المحاصر ،وال خيار ألحمد إال القتال

حتى درجة االستماتة ،وهو مدرك أن الصمود سبيله لتحقيق أهدافه ،وجاءت البطولة هنا بطولة جماعية،
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حيث تغنى بالمخيم الثائر ،وأظهر دوره في صنع البطولة واألبطال ،منادياً بمقاومة المحتل فيقول في قصيدة

أحمد الزعتر:

المصاد ِر
وأصعد من جفاف الخبز والماء
َ
من حصان ضاع في درب المط ِ
ار

ومن هواء البحر أصعد

من شظايا أدمنت جسدي

ِ
السهل
وأصعد من عيون القادمين إلى غروب

ِ
الخضار
أصعد من صناديق
وقوة األشياء أصعد

أنتمي لسمائي األولى وللفقراء في كل األزقة

ينشدون:

صامدون

وصامدون
وصامدون

1

تصدر األسطر الشعرية الفعل "أصعد" ولعب تك ارره دو اًر رئيسياً في إبراز شخصية البطل ،وذلك أن

تجليات بطولته تكمن في تفاصيل الحياة صغيرها وكبيرها والكل يلهج بقوة الصمود والتحدي.

ثم يعود صوت الشاعر ليؤكد مرة أخرى على الصمود الجمعي الفلسطيني ،ويكتب قصيدته بالبقاء

بأحرف الصمود والتحدي ،وجاء تك ارره لـ "صامدون" ثالث م ارت متتالية إيماناً منه بقدرة شعبه على الثبات

والمقاومة والتحدي ،ويرسم لنا مالمح الشخصية البطولية المقاومة القادرة على صوغ فعلها في الصعود

"أصعد" وفاعليتها في المواجهة والتحرك باستم اررية وال تعرف االستسالم.

يعتبر الصمود هوية البطل المقاوم في حالة تحديه ومواجهته للمحتل ،حيث شكلت كلمة "صامدون"

محور النص الرئيسي الذي تدور حوله بقية العناصر في األسطر الشعرية ،ومفتاح الداللة فيها ،ذلك أنها قد
اختزلت معاني كثيرة ذات دالالت واسعة أسهمت في تحديد فضاء النص وابراز صمود األبطال.

بالرغم من الضياع والمعاناة ،فإن الذات ال تنكفئ على نفسها ،وال تنعزل عن الفقراء ،وهذا االنتماء

لسماء الوطن يترجم ذات البطل ،ويرسم صورة صادقة لشخصيته البطولية ،وأن الصوت البطولي الذي
يصدر من النشيد الصامد يكشف عن قدرات ذاتية هائلة ويوضح طقوس الصمود والمقاومة ،فالصمود هو

السبيل الذي يسعى إليه الشاعر الذي يجد فيه النموذج الحقيقي للبطولة ويطمح إلى احتذائه والتوحد معه من
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خالل صعوده المستمر ،والواقع أن درويش يصدر في قصيدته عن حس ثوري مقاوم ،ورؤية بطولية تعي
مسئوليتها ،ويدرك جحم ما يناط بها من تضحيات ،فيقول في قصيدة أحبك أكثر:
نسيمك عنبر
وأرضك س َّكر

واني أحبك ..أكثر
يداك خمائل

َّ
ولكنني ال أغني

ِّ
ككل البالبل

السالسل
َّ
فإن َّ

تعلِّمني أن أقاتل

أقاتل..أقاتل

ألني أحبك أكثر !

1

هذه األسطر تعبر عن روح الصمود والبطولة عند الشاعر ،فهي تنب

باإلباء وتعلن التمسك

باألر  ،واإلصرار على متابعة القتال والمقاومة ،وتعج بالثقة بالنفس في القتال لتحرير األر

والوطن،

والتمسك به وعدم التنازل عن شبر منه ،وهذا اإلصرار يأتي نتيجة طبيعية لعالقة البطل الفلسطيني بأرضه،
وهو إصرار على الفداء والتضحية وتحقيق البطولة .وتبرز في هذه المقطوعة الشعرية  ،أنفة وكبرياء البطل

الثائر والمقاوم ،حيث أعلن الشاعر عدم التسليم ،وبدأ في إعالء صوته استعداداً للقتال لكي يصوغ ملحمته

الفريدة والمتفردة التي يواصل من خاللها مسيرته في المقاومة والبطولة للحفاظ على وطنه وأرضه.
إلى هذه الدرجة من التعلق بوطنه كان محمود درويش يحب أرضه ،ويرف

أن يقاي

بها ،واذا

استطاع المستعمرون أن ينالوا منه فلن يقدروا على وأد صوته ،حيث جاء صوته يتسم بالبطولة والقتال

والمواجهة ،وكان خياره القتال والمقاومة حباً بأرضه وايماناً بملكيتها ،وال يخشى قوى االحتالل الغاشمة بل

يتمسك بالقتال ،قابضاً على الجمر ،رافضاً القهر والخنوع.

هكذا جسد الشاعر الوطن في صورة المعشوقة وأفردها في خطابه الشعري ،صورة تكتسب لوناً من

القداسة واالرتقاء فيسميها عنبر وأرضها سكر ،إنها صورة فريدة تتوشح بمعان عميقة مما يجعل القارئ

يتساءل عن حقيقة هذا الوطن ،وفي قصيدة "وطن" يقول:

 _ 1ديوان محمود درويش،المجلد األول :ص.110-151
22

هذه األرض جلد عظمي
وقلبي..
فوق أعشا ِبها يطير َك َنخله
ِ
جدائل نخله
علِّقوني على
واشنقوني
فلن أخون النخلة !

1

تبدأ األسطر الشعرية باسم اإلشارة ،الذي يحمل داللة القرب بين الذات والموضوع ،وهو قرب قد
تمثل جلياً على مستوى الصياغة بإلحاق ياء المتكلم ،ليصبح الموضوع جزءاً من الذات ،وتصبح األر

عظمه وقلبه ،واذا كان دال األر

طياته مدلوالت أخرى جديدة" 2فاألر

جلد

يعني المكان فإن الشاعر "قد وسع من إطاره الداللي ،وأصبح يحمل في

هنا رمز للوطن واذا ما تحركنا مع الصياغة رأسياً ،فإن صدق الشاعر

في بداية األسطر حقيقة حتى لو كلفه ذلك الموت والشنق في النهاية ،حيث تتجلى صيحة الشاعر البطل في
وجه المحتل الغاصب مؤكداً جذوره في أرضه ووطنه ،وتعلقه به ،وحبه له ،في قوله "هذه األر

لي"

واص ارره على الصمود في أرضه حتى لو كلفه حياته ،هذا هو موقف البطل من الوطن ،ويبلغ غاية التفاني

في سبيل األر

والتضحية من أجل وطنه ،وضرب أروع مثال في البطولة والصمود ،في وجه التنكيل

والظلم والتمييز العنصري الذي يمارسه المحتل بحق الفلسطيني.

في أر

من خالل هذه األسطر الشعرية تبرز مالمح شخصية البطل المقاوم باإلصرار على الثبات والصمود

فلسطين من خالل التداخل والتوحد وااللتحام بمفردات الطبيعة وخاصة النخلة التي تحدد القدرة

على الوقوف الشامخ وعدم قبول الذل والظلم ،واص ارره على التحدي ،وبذلك يكون البطل شخصية مؤمنة
بحبها ألرضها ووطنها ،ولها قدرة على التحرير من خالل الفداء والتضحية ،تسعى جاهدة وباستمرار دائم إلى

نيل حريتها من خالل العزيمة القوية على مواصلة طريق المقاومة والصمود والعطاء.

هذا الموقف البطولي الصلب الذي أنشده الشاعر يدل على إدراكه ألهمية الصمود ،والتشبث بالوطن الغالي،
محرضاً أبناء الوطن على عدم التخلي عن شبر من األر  ،وعلى تحمل الصعاب في تحقيق سبيل هذا

الهدف النبيل ،وتقديم التضحيات الغالية من أجله.
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وهذا التشبث يأتي في طليعة رؤى التحدي ،التي يتحلى بها البطل المقاوم ،بذلك يبرز الشاعر صورة
حسية تتمحور في رف

الخنوع والذل ،وعمل جاهداً في رفع الروح المعنوية وتعليق األمل على المقاومة

والصمود ،باعتبار أن األر

ال تضيع ما دام أصحابها مصرين على النضال من أجل انتزاعها وتحريرها

من المستعمر.

رسم الشاعر صورة واضحة المالمح للشخصية الفلسطينية البطولية الباعثة على الصمود ،والفداء،

جلد عظمي وقلبي) ،تعبي اًر عن توحد الحالة بينهما ،حيث تتصاعد
مما جعل ربط األر باألنا(هذه األر
ُ
كل شيء في سبيل أن يعيش كريماً ،ويؤكد أن روح
روح اإلباء والبطولة عند الشاعر ،حتى أنه ليرف
ِ
اشنقُوني
الوطن تسكن روحه فهو يفضل الموت شنقاً عن العيش ذليل على وطنه(علِّقوني على
جدائل نخلَه و ُ

فلن أطيق الم َذلّه) ،والنخلة اتخذها الشاعر رم ًاز للوطن ،وهي كلمة تحمل دالالت كثيرة فهي رمز النماء
والعمر المديد ،كما أنها رمز للعطاء والحياة والشموخ ،ويتكلم الشاعر عن عشقه لوطنه الذي ال يمكن أن
يخونه حتى لو شنقوه ،وقصد الشاعر بذلك أن األر

أعلنت شموخ أشجارها ونخيلها رافضة الخنوع

للمستعمر ،وبيان مدى المعاناة التي يحياها الشعب الفلسطيني نتيجة االحتالل الصهيوني الجاثم على أرضه،
مما جعل الشاعر يرف

واإلنسان الفلسطيني ،وتشير داللة األسطر الشعرية

الظلم الواقع على األر

اللغوية إلى طبيعة هذا الظلم والمعاناة فجاءت ألفاظ( جلد ،علقوني ،اشنقوني ،أطيق ،المذلة) ،ذات داللة

تعبيرية واضحة لظلم المحتل وصورته القاتمة التي تثير السخط عليه ،والعمل على مقاومته ،وعدم االستكانة
أمامه.

بذلك تكون البطولة الفردية مقصودة من قبل الشاعر ،لتعبر عن حالة انفعالية منفردة ،كنموذج ألبناء

الوطن ،ألن البطولة الفردية المكون األساسي للبطولة الجماعية ،ونلمس النمط البطولي الفردي الذي يزيد من
ثبات وصمود البطل/الشاعر في وجه عدوه ،فيقول في قصيدة تحد:
سأقولها في غرفة التوقيف.
في الحمام..
في اإلسطبل..
تحت السوط..
تحت القيد..
في عنف السالسل:
مليون عصفور
على أغصان قلبي
يخلق اللحن المقاتل

1

تبدأ األسطر بفعل مضارع ،يوحي بالعزم واإلصرار ،حيث يعزف الشاعر لوطنه ويغني له في صدر

يتأ ّوه بصوت ينطق بالصمود البطولي النابع من ذوبان قلبه تحت طاحونة العذاب واأللم ،وهذه حلقة من
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حلقات صمود المقاوم بأرضه بعد أن ظن المستعمر الظالم أنه يستطيع أن يسكت حنجرة البطل باعتقاله في
غرفة التوقيف والسجن المظلم ،ولكن لم تنطق الحنجرة ولم يخرج هذا الصوت من فم الشاعر ،بل خرج من

قلبه والسالسل والقيود تزيد من إص ارره بفضح ممارسات االحتالل ،وتذكي روح الصمود والمقاومة حتى ولو
كان تحت السوط والقيد ،إنها رسالة البطل المقاوم يرسلها الشاعر في قصيدته ،ويشحذ بها همم الجماهير

والشعب الفلسطيني ،للوصول إلى ذروة الفعل االنتفاضي ،ليثبت أنه قادر على التحدي والمواجهة ،بذلك كسر

حاجز الخوف الذي نصبه أمه العدو.

هذه المقطوعة التي أطلقها محمود درويش مضيئة لدرب البطولة والفداء ،وخالدة خلود العطاء والوفاء

اإلنساني ،وتبعث الغضب في سواعد أبناء الشعب المقهور ،فتنطلق كلمات الشاعر باروداً مقاتالً منحوتاً من

صخر الواقع المرير ،مجبوالً بصالبة الشعب وصموده بأرضه وتمسكه بها ،إنها أسطر شعرية عاشها
درويش بعاطفة تتشابك في وجدان المتلقي وهو يعيش حالة البطولة واالنفعال مع الحدث ،والتوهج في

التضحية.

وقد ارتبط الحديث عن مقومات البطولة التي يمتلكها البطل المقاوم بالضمائر الجماعية المنتشرة في
ثنايا القصائد حيث يتوجه بها محمود درويش إلى المحتل كاشفاً عن صموده ،وصمود أبناء شعبه ،وذلك

عندما يجعل من صوره الشعرية معرضاً للصراع بين "النحن" المتمثلة في الشاعر وأبناء شعبه ،وبين اآلخر

الذي يتمثل في المحتل ،وجدير بالباحث أن يتوقف عند هذا المقطع وهو نموذج البطل المقاوم/الشعب ،يقول
فيه:

أيها المارون بين الكلمات العابرة
منكم السيف_ومنا دمنا

منكم الفوالذ والنار_ومنا لحمنا

منكم دباب ٌة أخرى_ومنا حجر

منكم قنبلة الغاز_ومنا المطر

وعلينا ما عليكم من سماء وهواء

فخذوا حصتكم من دمنا..وانصرفوا

وادخلوا حفل عشاء راقص..وانصرفوا

وعلينا ،نحن ،أن نحرس ورد الشهداء

وعلينا ،نحن ،أن نحيا كما نشاء

1

يبدي الشاعر تعالقاً على وجه الحقيقة بين االستعمار واالحتالل وبين الصمود والمقاومة ،ليبين أن

شعب فلسطين المقاوم ال يلين وال يستكين لمستعمر ومحتل ،وفي ذلك يبرز موقفين موقف الفلسطيني الذي
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هو على أتم االستعداد للتضحية من أجل إحياء القيم النبيلة والتمسك بوطنه ،وموقف الصهيوني الشرير
المغتصب الذي ال يؤمن إال بلغة القتل والبندقية ،ومن خالل هذين الموقفين يتولد إصرار الشاعر على

انتصار موقف الفلسطيني الذي أراد إب ارزه بشجاعته وقضيته العادلة ،على موقف الشر المحتل المغتصب.

تمثل األسطر الشعرية حوا اًر بين الـ"نحن" و "األنتم" يجسده النداء الذي جاء متصد اًر السطر األول،

وأخذ الشاعر يرصد تمسكه بأرضه وتفاعالت هذا التمسك في وجدان أبطال الشعب ،وانطلق صوت البطل
مدوياً ليقاوم ويتصدى القوات العابرة الصهيونية ،ورغم ظلمهم وطغيانهم فهم مارون وأن قوة الوهم في خلودهم
عابرة.

والشاعر ال يرى من سبيل للخروج من أزماته ،والتخلص من المحتل إال بمواجهة هذا المحتل الظالم

ودحره عن أرضه ،وأن هذا التحدي انعكاس لتحقيق طموحات الذات وتعبير صادق عن حقيقة المستعمر
الذي دمر كثي اًر من القيم اإلنسانية النبيلة ،كما أنه يبرز صورة البطل المقاوم الذي ال يخشى القوة الغاشمة،
وال يهادن بل يتجه إلى الحرية والتحرير ،رافضاً القهر والخنوع ،وبحسه البطولي يعبر عن الروح المقاومة

المتحدية أصدق تعبير ،ال تضعفه الهزائم بل تزيد من قوته ومقاومته.

من المعروف أن األمة العربية بشكل كامل تواجه أشرس الحمالت ضراوة الستالب هويتها ،وفر

السيطرة عليها ،وتشويه إنجازاتها وتقدمها ،ولم تعد هذه الحمالت تتخفى وراء األقنعة بل كشفت عن أهدافها
الحقيقية بصراحة تامة ،فعمدت إلى تغيير الواقع بالقوة والظلم ،ولم تكن حرب حزيران عام ألف وتسعمائة
وسبعة وستين إال خطوة في هذا االتجاه ،وتكريساً للهيمنة الصهيونية وفر

هوية األمة بشكل كامل.

واقع مغاير يسعى إلى تقوي

إن ما حدث في هزيمة حزيران أشبه بزلزال عنيف خلف وراءه استعما اًر وخرابا وضحايا ،ولكن آثارها

ال تقف عند هذا الحد إنما أحدثت زالزل معنوية هائلة في النفس العربية الجريحة ،فيقف اإلنسان العربي
مذهوالً وال يجد تفسي اًر مقنعاً لما حدث ،ولكن الشاعر محمود درويش من خالل حسه اإليماني العميق وقوة
تفاؤله ،يقف أمام شواهد التاريخ فيضع الماضي إزاء الحاضر ،ويرى فيما حدث في نكسة حزيران إنما هو

حلقة من حلقات الظلم والبغي الصهيوني ،ولكن عاقبة الظلم وخيمة ،فشعاع األمل بالنصر يشرق ويضيء

كتلة الظالم واليأس ،فهو يدفع إلى انتشال الذات العربية الجريحة من عثرتها ،واعادة التوازن إليها ،لتحافظ

على هويتها العربية وقيمها األصيلة في مواجهة قوى اإلجرام والعدوان.

لقد كان لهزيمة حزيران عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين وقع الزلزال في الوجدان الشعري العربي

عامة والفلسطيني خاصة ،باعتبار الشعراء ضمائر األمة والمعبرين عن آمالها وطموحاتها وانكساراتها ،فكانت

هذه المقطوعة من قصيدة كتبها محمود درويش بعد الهزيمة لتخترق الواقع الهش وال تركن إلى االستسالم،
إيماناً منه برؤيا يقينية بحتمية تجاوز الواقع األليم ،فيقول في قصيدة رد الفعل:
أغمدت في لحم الظالم هزيمتي

وغرزت في شعر الشموس أناملي
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والفاتحون على سطوح منازلي

لم يفتحوا إال وعود زال زلي!

لن يبصروا إال توهُّج جبهتي

لن يسمعوا إال صرير سالسلي

فإذا احترقت على صليب عبادتي

يم ِ
قاتل
أصبحت قديساً بز ّ
لعل الداللة الزمنية أو التاريخية للقصيدة تعتبر بمثابة المفتاح الذهبي للولوج إلى عالمها الشعري،
1

حيث ُكتبت هذه القصيدة بعد نكسة حزيران عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين ،وهذه الروح البطولية ذات
النفس الطويل التي أطلقها الشاعر بعد هزيمة حزيران متحدياً الهزائم والصعاب ،وال يستسلم لها ،تعطي
صفات البطل المقاوم الصامد المملوء باألمل والتفاؤل ،واإلصرار على النضال والمقاومة ،وتترجم ذات

الشاعر وترسم صورة صادقة لشخصيته التي تنطوي على مواجهة المغتصب وعدم الخنوع له ،بل مقاومته

والتصدي له بكل قوة "والحق أن روح المقاومة التي يمثلها الفدائي والشاعر معاً سوف تقدم لألمة العربية قوة

جديدة تمنحها مزيداً من القدرة على الحركة واالنفعال من الموقف الراهن إلى موقف آخر أكثر أمالً وأكثر

إشراقاً". 2

بالرغم من الرؤية الضبابية الكثيفة للواقع المفعم باالنكسار والهزيمة ،فإن الشاعر يريد أن يبث بريق

األمل والتفاؤل من رحم الهزيمة ليضيء الطريق ،ولم تسود الرؤية بظاللها الجهمة على الشاعر ألنه قابلها
بالتفاؤل واألمل ،بذلك تسعى هذه الصورة إلى تحريك الواقع الفلسطيني والعربي الذي حاصره السكون
والجمود ،وتطمح إلى بعثه وبث روح البطولة والحياة فيه ليستعيد أمجاده العظيمة ،وبرغم جهامة الواقع

وقسوته بعد نكسة حزيران ،وبرغم معاناة الذات ،فإن خطاب الشاعر ال يركن إلى اليأس واالستسالم ،بل يتسم
بالتحدي والمواجهة والتعالي على االنكسار.

بذلك يؤكد محمود درويش في هذه المقطوعة الشعرية إيمانه الثابت بعروبته واعتقاده بقدرة األمة العربية على

تجاوز المحنة والهزيمة مثلما تجاوزت غيرها من المحن.

وبعد  ...فمن خالل دراسة البطل المقاوم وتحليل النماذج الشعرية التي أوردها الباحث ،تكشفت له

جملة من النتائج أهمها:

 -إن البطل في هذا الفصل بطل إيجابي ،فهو شخصية حقيقية وانسان واقعي يرغب في إرساء

دعائم المجتمع الجديد والدفاع عنه ضد أعدائه ،ثابت على الحق يتحلى بالتضحية والفداء من أجل تغيير

الواقع وصناعة المستقبل.

 -تبرز صورة البطل في قصائد المبحث مدى تفاعل درويش مع قضايا أمته وحرصه على النهو

بها ،من خالل تمسكه بالقيم اإلنسانية النبيلة ،وتكثيف الجهود لتحرير األر .
 _ 1ديوان محمود درويش ،المجلد األول :ص.151

2

 -محمود درويش شاعر األر

المحتلة ،رجاء النقاش ،ط ،1دار الهالل ،د.ت :ص.111
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 ﺍلبﻁل في قصائد المبحث بﻁل ملتﺯﻡ بالقضايا ﺍلﻭﻁنية ،ومﺩﺭﻙ لـصيﺭﻭﺭﺓ ﺍلمقاﻭمـة يتحلىبالقدرة على التضحية والفداء ،ويتميز بالصمود والتحدي.

 -ﺍستفاﺩ درويش في ﺭسمه لصﻭﺭﺓ ﺍلبﻁل المقاوم مﻥ التداخل بيﻥ ﺍألجناﺱ ﺍألﺩبية ،ﻭﺫلﻙ

باستثماﺭه للتقنياﺕ ﺍلسﺭﺩية ،ﻭﺍلﺩﺭﺍمية ،ﺍلتي بﺩﺕ عناصﺭها فاعلة في تشكيل مالمح البطل وهيئاته.

 -ﺭغﻡ تبايﻥ ﺃنماﻁ ﺍلبﻁﻭلة بيﻥ ﺍلبنية ﺍلفﺭﺩية ﻭﺍلبنية ﺍلجماعية ،ﻭتعﺩﺩ أشكال صورة البطل المقاوم:

بـيﻥ ﺍلبﻁل المقاوم/الفدائي ،ﺍلبﻁل المقاوم /الجماعي ،ﺍلبﻁل المقاوم/المكان ،ﻭﺍلبﻁل المقاوم /الشاعر ،البطل
المقاوم /الشعب ،البطل المقاوم/الطفل ،البطل المقاوم/المحاصر ،فإن ﺍلـشاعﺭ ﺍسـتﻁاﻉ ﺃﻥ يمﺯجها في ﻭحﺩﺓ
فنية حققﺕ فاعلية ﺍلتﻭﺍفﻕ بيﻥ الكلمة والفعل ،ثﻡ تفاعلﺕ في فضاء داللي متكامل شكل رؤية درويش

للبﻁﻭلة.

 -اتسمت صورة البطل المقاوم بالثراء الداللي الذي منحها فضاءات تأويلية تحفز المتلقي الغوص في

ثنايا النص السكناه حقيقة وشرعية البطولة.

 -جاء اهتمام درويش بالبطل والبطولة بشكل يتوازى مع اهتمامه بالصياغة الفنية للقصيدة ،حيث إن

صورة البطل جمعت بين المعطيات الفنية والموضوعية ،وبذلك تحقق التكامل بين الوسائل التعبيرية والمواقف
البطولية للبطل.

 -جاء رسم الشاعر لصورة البطل المقاوم وثيق الصلة بالواقع المعيش ،واألشكال التي اتسم بها

البطل تتناسب مع طبيعة المرحلة التي يخوضها أبناء فلسطين من أجل استرداد حقوقهم ،وتحرير أرضهم.
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الفصل الثاني
البطل الغائب

صررة ا باح ررغ با ثيررط بررح و ررثط ش شررةر ر ةير

ير ا باحث ر

ثنثيية با ضة ةبا يثط ت ك باتح ت رت

اقاك سيت ق باحث

ر باشت رح

با ر

ت تشررر ح رربغ بحير

يتورق با ر بلا ةباتمةيرغ شنمعرثج اش ثاعرة هرق ،با رثه ا

ارالاة با يثط باتح تر ة إا بستيثث با ث ئ حآايثت باتمةيغ بح
ب ف وهثيث بانص ةسح

نثص ب ت ثغ ت شغ

ر

غةب  ،أل

نص رحرح حةصرهمث

ش ية با بلا بح ضةل ن ية بات ح "تسي

بررح بتعررثهي شتحررثراي شر باررنص إار با ررث ئ ةشر با ررث ئ إار باررنص بح ررر شررث ي ررر باررنص ا ررث ئ يضررهح
ر باررنص ح ررثربج عريرررا لررر ال يبررة امررث ةعررةر بررح باررنص"

با ررث ئ

1

ير

إ ابررغ نررص رحررح شةضررة ثج

ي ثاعرر ،ي رر ،باشحرررت بررح نتثعرر ،ايهصررف لشررث يرررة بررح و عررثت نهسرر ،تعررث ،هررقب باشةضررةت ةلررر تبررة
با ثه ا باتح ي مث باشحرت ةبض ة ع ية شث باشت ح ةلر تبة هق ،با رثه ا غثيحرة ح ربغ ة حرآو ي ترث
با ررث ئ بيمررث إا ر باتمةيررغ ةآايررثت إ شررثغ باررقه ةسررح
"بثا ث

ي لط بأل يثل باشتنرثب ا برح باةبلرو ةباترح بن بسرت

بغ شة ر .ةبانثلر ي شر إا هقب بابغ بيب ف
بألةا "
ش

غ رةب باررنص ايب ررف نمررث بان ررثط ةيزيررغ با شررة

2

اقاك ب تشر باحث

ر قبتر ،بيعش مرث ح عيتر ،با ر ية ةي بحمرث برح

نثص  ،ةيهتتمث ةي مث اي ت ط شر بمشمرث ةشر

بح تةضيف صة ا باح غ با ثيط

حي تمرث

بسرتن ثق باش رثنح باتمةي يرة ربورغ با صريرا

عغ إح بز باح ةاة ةتع يثتمث.

ةثنثيية با ضة ةبا يثط هح ثه ا عري ا حثاتنثةغ بح بانص بألرحح ألنمث تن ة حثتعرث ،با شرق برح بارالارة

بألش ر باررق يثي ر بررح قه ر باشت ررح باس ر ح باعررثر بررح سررح

باشتوهية ة بل ب شثت.،

بهررح لصرريرا "با عررغ قة با ررغ بألوض ر " نعررر نررر با ررث

غ رةب باررنص ةباب ررف ر ش ثاي رر ،ةبارررالالت
ر باتةغررغ بررح با ضررة با رةب

إص ر ب بج

وصية باح غ غ با يثط ةا غ هقب بإلص ب يمتح ش ب رب باح غ بانشةق بح باةبلو باش ي

بمنثك ح ثغ ةلثرا

ث ةش ثت ة

.

ربل سعغ امر باترث يب ح رةالتم ةتضر يثتم ةبرث عشرثغ حرر بانثصر

ةضثل األعيثغ باصث را بح
ر هعالل باقي بنتز ةب إ عثط بألعيثغ ش ح ره ببث ش الج
ج
ةنضثامث ةبث شثثالج ي ترا ةنشةقعثج ي تقا ألحنثل شتنث بح ش بة ت هث ةت رشمث بمرة بارق

ب ررث ال ير رزبغ ض ررثح ثج ب ررح ص ررهةف باع رري
بس ي

شررو

باشصر ر

رث ك نررشث

ب ررح ر ر ط ررث ا ررف ةتسر ر شثية ةثشثني ررة ة ح رري ب ررح

ةلثتغ بح ش بة باهثاةعث ة صيط بح بته ،ببث ر ةي

ة صح ت وصية باح غ عشثغ حر بانثص

يرق بهث مرث

3

ش

شش ُ عحةب حوصثغ هقب باح غ.

ح ز با وصيثت باح ةاية باتح ب ت ت شبثنثج حث بجز

بررح ش يررة بالسررتر ثل ةباتة يررف ةغرررت وصررية ح ةايررة تسررتر يمث باررقبب ا ش ر با يررثط ح ث رثج ا مش ر ة ه ر بجز
1
2
3

 با ث ئ بح بانص ر .نحي ة إح بهي شع ة بصةغ  5ت 9 91،1ص.909باحالغة ةبألس ةحية نر باسبثبح 626هر ر .ش شر صالح حة شيرا عثش ة بألزه-عشثغ حر بانثص لثير ثة ا  9152ي تح

با ق بألةس ةبارةغ بإلب ي ية ةش شعسسح
 . 9161بن

 :ش ع ش شةر ر ةي

ةغ ييس عشمة ية شص

غزا 2002

شنتوط ا حالر ةبث

 9ص.19

بيربج ا بثت بات ي بح

بة رةغ ر بالن يثز ةا ،رة ليثر بح تمسيس شن شة بات ي باه س ينية

.ر بةز إح بهي با ث

ص.2،-22
24

ا رزبي ةبستنمثض رثج ا ر ةط بررح شةبعمررة بالسررت شث ةبال ررتالغ ببثنررت لصرريرا ش شررةر ر ةي ر

"با عررغ قة

با ررغ بألوضر بررح قبر ا عشررثغ حررر بانثصر " باتررح ترررة شضررثشينمث ررةغ ببر ا ش ة يررة ةهررح بثع ررة شررةت

باح ررغ عشررثغ حررر بانثصر ةغيثحرر ،باتررح بع ررت با ررث
غيثحمررث ةيبثررف شر رالاررة ضررة هث

ح ثل شثثامث اشث ت بت ،ش ب بغ بحي

ت ررررررررررررر

ش شررةر ر ةي ر

ر شسررتةا باررنص با ر

ةع ترر ،يست ض ر با وصررية ش ر

اي حر حررقاك ر

ثعترر ،باش ررة اح ثيمررث ة

باسث ة با حية ح بغ ث بح زش تت و بي ،با ةط با حية إا

ب س ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ي ةبأل بضر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررح با حير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة باتر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررح ب ت مر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررث با ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررة باصر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررميةنح.

ةيتضررف قاررك ع ي رثج ش ر وررالغ بال تشررثر حبثثبررة

ر ضررشي باشوث ررط بثاررقبت تتةعرر ،حثاو ررثط إا ر باح ررغ

با ثيط باصثشت بح ةضو سبةنح س يثج إا بستثث ت ،ةت يب ،ةح

با يثا بي ،ي ةغ برح لصريرا "با عرغ قة

با غ بألوض بح قب ا عشثغ حر بانثص ":
نعيش معك

نسير معك

نجوع معك

وحين تموت

نحاول أال نموت معك !
ولكن،

لماذا تموت بعيداً عن الماء
والنيل ملء يديك؟

لماذا تموت بعيداً عن البرق
والبرق في شفتيك؟

وأنت وعدت القبائل

برحلة صيف من الجاهلية

وأنت وعدت السالسل
بنار الزنود القوية

وأنت وعدت المقاتل

بمعركة..ترجع القادسية
تتبئ بألس

با

ية

1

ثنثيية با ضة ةبا يثط بثاقبت شثث ة ح ةا ح شستةيثت با ة باشوت هة ي

تحرة شت حتة حثاح ةاة با ثيحة بغحة بح باةصثغ ةبالتصثغ حينشث ي يط باح غ

صة ت ،تميش ح ةا
 _ 1ريةب ش شةر ر ةي

ةعرب با ث

ةشوي ت ،ةتتع

باشع ر بألةغ ص.162-169
24

ثا باةبلو ةب بثنت

ت ك باثنثيية بح صة ةرةبغ بشةت باح غ ةغيثح،

ا ،ةشوث حت ،ة غحت ،بح بستش ب

ي ثح  ،بست ضث با ث

ةاب با غحة بح باةصثغ ةبالستش ب تت

باح غ باشثضح باشنص
ثاة با يثط ش

ةتس

عغ ح

يثت ،ش والغ بستوربش ،األب ثغ باشضث ة

صو ا باشةت ةبا يثط ةال تش ك باقبت إال

ت ةق حزش

إا تمبير ضة باح ةاة ا ح غ با ثيط إقبج صة ا باح غ ح ر با يغ هح

عرير ة يثا آتية.

ت ررط صرريس بالسررتهمث رة بج شررعث بج بررح تمبيررر ضررة باح ررغ ةتعسررير شرررا ت ررق باررقبت حرر ،بثا ررث

باص بت حين ،ةحي باشةت.
يشعر باح غ عشثغ حر بانثص ةيست ي ا ،صة ا باح ق ةيع غ ل
ر صرريس بسررتهمثشية "اشررثقب تشررةت ح يررربج ر باشررثل ةبانيررغ شررغل يررريك " ة"اشررثقب
هنررث ب تشررر با ررث
تشررةت ح يررربج ر باح ر ق ةباح ر ق بررح ررهتيك " اي رري ش رر ،رةب بج اشةبعمررة با يررثط باشعبررر ةرالاررة
حثاح غ ةتمبيربج ا عيت ،با
ةبإلنبث

ر ت رر،

ية بستور بالستهمث باشه غ ش رالات ،با ي ية ة بات حي ية ةباش حو حرالاة بانهح

ةهقب بات ةغ بحر رايرغ

ر بات رةغ بالنه رثاح ةبا ر ة

ارقبت با رث

عر بل غيرثط باح رغ بثتورق

ش بالسرتهمث ةسري ة ت حي يرة اش ثةارة بسرتي ثط هرقب با يرثط ةابر قارك ي شرق باهثع رة ةيةضرف تمثي هرث با رثر

بررح بانهررةس بي تهررت با ررث
ي

إار ح رر ،ةيسررتر ي ،شر غيحترر ،ايب ررف ر باهر بغ باح ررةاح باررق و هرر ،ح ررر،

بشترت ير باشست ش ةبا يث ةبستحر با ثا .

ي يح

إ سثس ث ل ش هف نر ر ةي
ف بألس با ية
ت ل
لةا لتغ ةحث غ ةتو يط
لةا حنثل ة ق ةنشثل ال ل
با ثرسية بح إ ث ا ح ي ة شن ،إا ل هق ،باح ةاة ةبا لةا ل
بإل ث بت باتث يوية ةبات ةيف حثألشعثر ةباح ةالت ت ك
با ثرسية ح ينمث بح ش
ةببنثل ةقب با ث
باش بة باتح رب ت

باشال
لثر بج

باه س بثنر ةب بيمث وثيحي

ثهث

ة بح با ط يسع ة

باوثارا ةبالنتصث بت باحثه ا ةبامزبي باشتال ة حثأل ربل باشنر ي

ةلثص باق

زيشة باح غ حإ عثت

تقبي بج شن ،إا

ربثمث ةيس ة
باح غ بث

بست عثت شثغ هق ،باح ةالت اةال غيثح ،ةاقاك ن ب ،يست ض ت ك باش بة ةح مث س ر ح
ب تح بسش ،حثاشعر با حح ةهق ،باش بة ةب را ش شال

حمثل ةي
حرشثيم صه ثت باشعر ةيزيرةن ،ج
با ةحة ش ث تمث ةيست ير باشر با ثح .
ة ث ت بح بألس

با

با ث

حح

باثة ا ةباح ةاة ةبا مربل يس ة

حس ر آو لثصربج باح غ عشثغ حر بانثص اينت غ

ية عةبل ش بألا ةبا ة حهرب ة باوسث ا اه رب باح غ ةغيثح ،ةش

ط ش ض ةط باهربل
والغ تتحو شالشف صة ا باح غ ةش ثيي باح ةاة يتضف
با وصية با ثيحة ض ٌ
ش بجز ا عث ة ةباح ةاة ةباحسثاة
ةباتض ية ة با ثير عشثغ حر بانثص ي ي بح قبب ا با ث
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شستنمضثج ةح بإللرب ةباتض ية إق يةبصغ ةي ةغ:

نرى صوتك اآلن ملء الحناجر
زوابع

تلو

زوابع..

نرى صدرك اآلن متراس ثائر

والفتة للشوارع

نراك
نراك

نراك..

1

باه غ "ن ا" يشثغ بانةبا بارالاية ا ش ة ة با
با ث

ية ةبانثتج بارالاح باق

ته ز ،باصيثغة ب مث أل ش ثهرا

ا ح غ بح غيثح ،ي شز إا بستش ب ية يثت ،اقاك ب تهو صةت ،بح با نثع ا ب

يق باح ةاة ةبابهثح ةيتضف إص ب با ث
باهثنح إا

باقغ ةشةبص ة

ضة باح غ با ثيط ةبال ت ثل ح ،ش

ثا با يثا ةبالستش ب ش والغ باه غ ن بك بيبة

ثا باشةت

ثثل باح غ ةغيثح ،يثا ح ةاية شستش ا إق

ثهر هة صةت
شغ با ث
بثاش َ
باتمثي بح باسشثت ش والغ باه غ ن ا بيشث يسش حت بسغ با ةبس ُ
باح غ با ثيط ةحقاك يضش ريشةشة ح ةات ،ةيضش ت سب باش ثنح باشن ةرا ي ينب شةت باح غ
ةي ب

غيثح ،ةيصة  ،يشث س يثت ،باح ةاية ةتب ب باه غ "ن ا" ش تي ة "ن بك" ثال

إ بث بانسج ةتشثسك بألس
بشث

ةة رتمث بارالاية.

بإلي ثت باربو ح األس

با

ية ي ط غثية تمثي ية بح بألسشثت "صةتك بآل شغل با نثع " ة

"صر ك بآل شت بس ثثي " بإن ،ي ثبح عةبل باح ةاة ةبا ةا ةبا تثغ بي شق
ةبستورب با ث
شيق ةهة
با نثع " ة

بألشة حمعش مث ا يثط باح غ ة ي  ،ةي ح

شن

إنسثنح

با غ ش غيثح ،شث زبغ يثج حثليثج بح ل ةط حنثل شت" ،ن ا صةتك بآل شغل

ش ة  ،باح ةاح شث زبغ ثثحتثج بح

 _ 1ريةب ش شةر ر ةي

شة باح غ با ثيط .

ضشي باشتب ا عشث ة حرالج ش ضشي باشتب باه ر بح "ن ا" ة "ن بك"؛ يعسر

شرا إ سثس ،حث غ باشسيةاية باةبل ة
باح غ

ش بت يزير ش

باشع ر بألةغ ص.162
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ةام

ةةعربنم

ةهقب يب ف

هرف

با ث

وصية باح غ ةبا ني إايمث ةيبشغ لثيالج:

ش بست ضث

ولكن ظلك أخضر..
نعيش معك

نسير معك

نجوع معك

وحين تموت

نحاول أال نموت معك

قمح جديد
ففوق ضريحك ينبت ٌ
وينزل ماء جديد

وأنت ترانا
نسير
نسير

نسير.
إقب بثنت بألس

يب ف بان ثط
با ضة

1

ت ي إا باح غ عشثغ حر بانثص بح ثاة غيثط بإ

هقب با يثط ةيع  ،بح

ضة شستش

ثاة

ةشةت ،ي نح با يثط ةتتضف ع يثج ش ثةاة با ث

بية بث ة ش والغ بار ةا إا

ضة  ،ارا با ث

بةعةر ،ة يثت ،بح بألس

بح بات ثشغ شو باح غ با ثيط ات ةي  ،إا لةا

بستش ب ية با يثا ح ر شةت باح غ ةبح قاك إ ث ا ش با ث

ض ة ا ةرا باح غ با ثيط وةبثج تُضغ بألشة
باثثنح حثاقبت باعشث ية "ن ي
ةيحر باس با

بح ضة باح غ ةبا ضة هنث ي ن

ي مث ةي ير

ش ك" باتح ت

ضة باقبت ب

شنثعثا باح غ با ثيط ةش ث ت ثةغ قبت با ث

ي نح

بات ث

ين غ

إا

بة با ثيط باهث ة إا بانثس

ضة هث ةتعسر ثاة ش باي ي

ثاة ةعربنية شت ة تب ف

ثاة

تصط بح شستمغ با صيرا ضة بج ثغيثج ا ثيط

ةيحرة بانص هنث ش بةغثج ي يض نث شث غيثط ش ثي "بهةق ض ي ك ينحت لشف عرير ةينزغ شثل عرير ة نت

ت بنث" غيثط ال ي ن

باو ة ش باش مر ةبنشث هة غيثط ششزة حثا ضة غيثط باعسر ة ضة با ةح

ةباشحثرئ ةبا ي باتح نثرا حمث ةباتح تشأل باش مر.
ا ر ر ك ر ةي

باتال

شث تتشيز ح ،وصية باح غ با ثيط ش شالشف إنسثنية شت ررا

با ة حي باح غ ةعشثهي  ،ةبا اللة با شيشة حينم

باوي ةبا ثل نر باح غ ت بح غيثح.،

 _ 1ريةب ش شةر ر ةي
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بقاك لةا" ،ةاب

ي

يةضف

ك وض " يشثغ شصر

شث بيشث يت ق حثاشبث بح بألس
شبث ش ق ةهة (باض يف)

با

ية بإن ،ي بغ ضة بج حث بجز يشب ت سيش ،إا

ةبآلو شبث شهتةح ةهة (باسي باق

بر ،با ث

شبثني

بح إح بز باقبت باعشث ية

"نسي ") إ هقب با ضة باع ح ا شبث بح باش ة ة ي شغ إ ث بت ةبض ة إا بإلص ب اشةبص ة
حمث باح غ با ثيط ةباتح ي يرهث با ث

باح ةاة باتح ت

يق

بثاشبث باشهتةح ي رة ش ثرالج شةضة يثج ا ح ةاة

باتح ب رهث ح ضة باشبث باش ق (باض يف) باق س ط ح ةاة با ثيط.
إ نهح با ث

ش

ا يثط باح غ باق

ثا با بة

ثا باسبة إا

يصث ط ثاة باشةت ي بغ ت ةالج بح و بارالاة ةينت غ حمث

بة باه غ ةبالستش ب بح باش ثةشة بشةت باح غ نر ر ةي

ي بغ

حث ثثج لةيثج الستش ب با يثا بثا يثط ةباشةت ال ي نح بنتمثل يثا باح غ ح ر شث هة لةا بث ة ةش بة ن ة
يثا باح غ ال تتةلف نر ح

و ةرا با يثا شو تمبير،

با يثا بح عسر با ثيط ةباشيت ةب يثي ،ش

والغ قب ب ،ة ب ثا ،باشعيرا ةبنشث بشترت إا إ يثل ب غ باش ثةشة ةبالستش ب

با ط باه س ينح.
ة نم ب ا ث

باش ة ة حتمبير رة باح غ با ثيط ةح ثل بث يت ،ةبن بثسمث

والغ لةا" ،ة نت ت بنث نسي ".

ةتتع  -يضثج -شالشف باح غ با ثيط بح

ي ةغ بح لصيرا "بأل

":

ش شةر ر ةي

نر بآلو ي ةب بث ي صر

بآلو ي

ت ح ر شةت ،ش

ش والغ تصةي  ،ا ح غ/با مير إق

سنطردهم من ِ
هور وح ِ
إناء الز ِ
بل الغسيل
ُ
سنطردهم من حجارِة هذا الطريق الطويل
سنطردهم من هو ِ
اء الجليل

ِ
وفي ِ
خمس بنات
البندقية
البنفسج و
أمام
ِ
آذار َّ
ُ
شهر َ
مرت َ
ٍ
سقطن على ِ
مدرسة ابتدائية
باب

حر ت بألس
ال ي ةغ ةت ي بأل

ِ
العصافير
لون
فوق
ِ
للطباشير َ
األصابع ُ
1
األرض أسرَارها
وفي شهر آذار قالت لنا
ُ

حثاه غ سن ره باق ي شغ رالاة باشست حغ با يط ألن ،ية ح حثانص با يط باق
ش با ثصحي

ا حنية بإلب برية باش تبزا

غ بست مثر باح غ ةبستورب با ث

نة باعشث ة (سن ره  -لثات انث) ية ح حتشثز بامشة باه رية ةباعشث ية ة يةت بألشغ ةنح ا

بات ر باشتعق ا بح ةعرب با ث
ةتنثةغ با ث

بش

ش شةر ر ةي

شق باشمسثا يتهتق بع با ية ةيصنو بألشغ ش

لضية بأل

بةنمث عزلبج ال يتعز ش

يثا با ط باه س ينح بمح

ش ة باح ةاة ةبانضثغ ضر باصمثينة ةيح ز بألشغ ح ر باشست ش ي ش بةق بأل
ةتب ب باه غ باشست ح ح سن ره ثال

 _ 1ريةب ش شةر ر ةي

ش بت ةال ينس

باشع ر بألةغ ص.11،
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بألا .

با ثه ا حثستورب

باتنرير حع بي باش تغ باح ة ةوثصةج بح م

ي

آقب

با ية ةبازه بت بانرية اينرر حع بي

يقب شقح ة آقب ا حنثت باوشسة باح ييثت قبت باح ب

باصمثينة باتح ال تُ ُّر ةال تُ ص بح ة ن ،باش تصط ةي ِّةغ بست مثره َّ سثاة ح ةاة ة ط األ
باح بلا

لر

بأل

ص با ث

س صة ا باح ةاة حثا نثص بار بشية ةباس رية ةيقب نث بيف س ت زه بت

باسحغ ا ربثت
ير با ثا باسهثح ةقاك ت حي بج شن،
صشةر ةتض يثت حنثل باة ةربو بثبة ُ
ةبيف صح ت باض ية ح الج ةهق ،باشقح ة نسعت تهثصي مث اةب با صثبي
ةبا

ة حث ي باشر سة ةح بلا با هةاة

ي

تتربوغ باش ثهر ةبأل رب

باتح تستر يمث قبب ا ر ةي

باش ثهر با هةاية باتح ةص ت حشث يمرر شنمث ةيسهك رشمث ةحي با عا با شية

حثاش ثضح ةتتة ر باقبت حثاشعشةت ةتن تق قبت با ث

ش

با ط.

إ بألس

تستر ح ر

س با

ي

ة با بهنة بت غ ةتست ف شست ح مث

باشةت ةباع يشة ةتحر بستقبث بت ضة باح غ با ثيط ش ار باشعز ا

ةبار ةباشةت ةلر ب ز باصشةر ةبات ر

ا ط با ط حبغ بيثت ،رة باح غ بح

بإلنسثنية بانحي ة

ح ةاة نت

رب

ز ت با ر

شنمث ر ةسثج بح باهربل ةباتض ية ةحقاك يبة لر

باشةبعمة ضر بال تالغ.

بال تالغ باصميةنح بأل هثغ حغ
ي

بتتةزت حي

يشتز با ثض

اتح ز باح ةالت باه رية باشتال شة شو باح ةالت باعشث ية باتح صشرت بح ةع ،بال تالغ باق

ا ي

.

رشم ة شثه ح صثص ،با ثر

ح ثالج يتشسبة حثا ي

إ سشثت باح غ هنث ت شغ ح ربج إنسثنيثج ةح بلا ةت ثج حثا يثا بشث يست

با ث

بح بانص بيهية ت ةغ باض ية ح الج ةباشعز ا ح ةاة شو ن ،ا يب بيمث تبثبع الوتالف لةا باسالح
ةاب لةا بإليشث ة ط باة

ةباتض ية ش

باح ةاة بإلنسثنية يةبصغ لةا ،بح لصيرا "بأل

شت با رة ر ةسثج بح باهربل ةباتض ية ةبيف تبة

ع،

":

خمس ٍ
الضفيره
بنات ِّ
يخبئن حقالً من القمح تحت ّ
ُ
ِ
أنشودة عن دوالي الخليل ويكتبن
مطلع
يقرأن
َ
خمس رسائل:
َ
الص ِ
فر حتى الجليل
تحيا بالدي من ّ
ويحلمن بالقدس بعد امتحان الربيع وطرد الغزاة

الباب خلفك
خديجة ال تغلقي
َ
ال تذهبي في السحاب
ستمطر هذا ال ّنهار

ستمطر هذا النهار رصاصاً
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ستمطر هذا النهار
ي ةر با ث
ةح ةاة ا ط ب س ي

1

اينرر حع بي با ثا باشستحر ةي ِّةغ بست مثره َّ سثاة صشةر

اشعز ا آقب ةباحنثت

ةي ي إا بألشغ حثانص باق سيمتح شمشث ثغ ايغ با زبا ةشمشث بشتر

سيوصط بأل
ب س ي حستث لشف ةغيثحم ةبست مثره َّ ُ
حرشثيم سثيغ ح ةاة شهثرهث ت يث باحالر ب مث ش باصه إا

بغ ه ة ش باحنثت باوشس يوحي ش
ةيهتف حثط با ية ةبات ي

باع يغ ث يوح نث با ث

ي

بتح

با عا با ثاشة ا حنثت.

ةحقاك تت ةغ باض ية إا ح غ يت را ع بي باش تغ

ين

باشست ش ةي بهث رشثل ة الل صحف يت را هقب با
ن ا

ةح ر

بث ين

ةا يبت

إا با يثا ح حةبحة

اتمرير يثت ،ةشصثر ا آشثا ،حغ

ثاشة تهثعاية حزةبغ بال تالغ ة ر با زبا بثاح ةاة بح هق ،با صيرا ا تب

باعسشثنية حغ بشترت ات شغ عةبنط با ةا با ة ية ةباش نةية يضثج
باح ةاية باعشث ية با ثيحة هنث "باحنثت" عش ة ش
ةبا ثسية باتح ت ي مث نتيعة

شم أل

ي

باشبةنثت ت بة ت حي

باش تغ ةبغتصثط بأل

تضثب ت بح ت بيغ با وصية
باشبةنثت بالعتشث ية با ثه ا

ةشبةنثت ث ثبية ت شغ

ح ي ة بال تالغ ةهقب يتضف ع يثج ش والغ سثيغ باحنثت إا

باش تغ ة ر ،ت ت يث باحالر ش باصه إا باع يغ.

ش ررا حثا ةا

تث يف بألعيثغ

بألعيثغ با ثرشة باشعبرا حزيف إر ثلبت

يو ص با ث إا ت بيغ صي ة تعش  ،ةهشة
ح ،ةألن ،شمشة حع ح بألشة ب مث بإن ،ي ل
شمسثا شعز ا باحنثت اب هقب بألس س ث شث يت ةغ إا ةلةر ي ق با رة با ثا شح بج حثة ا هح

ق ةا با صيرا ،ةيتضف ع يثج حم بألس

با

ية وقت بالج لةا بح باترايغ

صةت باسي  ،ش بت ةهقب باتةبت شتصغ حش ن بألس ةبا ز
باصمثينة ا حنثت ةاب باشمسثا يتةعمث ةيب مث

با ي ة ةباشعز ا حثا

عثل ش با ث

بثا ث

شق باشمسثا ب ر تةبت

يتةعو ا شعز ا باح ة ةبغتيثغ

إنسثنح ح شز رينح ةة نح ةهة ت ي با رس بثات ث

ا س اة ة إنسثنية صثرلة ةتتهتف قبب ا ر ةي
الشمث

هةاة تُ تَغ ةتُ تثغ
بضثل زشنح ةبألو شبثنح ةيةشئ هقب باش مر إا
ت ك باشقح ة باش ة ة ةهح لتغ باحنثت باتح لثشت حمث لةبت با سة باصميةنية بمة يمس ا ي بإلنسثنية
باشمر ا ةيتما اشث يت

ي

بضثلي :

يست ض بح باقبب ا

ا ،حنثل ع رت ،ةيتهعو الغتيثغ ح بلا باهتيثت باالتح ي ح با يثا باب يشة

ةباشسثةبا ةي ش حم الشم باح يية ش

باش تغ.

ة بح سشثل با ي بإلنسثنية بانحي ة ةشن را با ية ةبات ي ش

لقد تراكمت المحن واالبتالءات وكثرت المجازر إال أن الشاعر أصبح أكثر ثباتا على مواجهة
المصائب ،حتب ب  ،ا ه غ باق ية ح حشست حغ بضغ (ستش ) بمة ب غ تتصث ر شن ،ش ثنح با يثا ةيح
حثا ر باش ق ةباشست حغ باةب ر ةيعبر حم باش

تمبيربج حم هقب باش
 _ 1ريةب ش شةر ر ةي

لثر

هة صثص بات ي ةباثة ا

ي

با

باشع ر بألةغ ص.611
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عثل بستوربش ،ا ه غ "ستش

.

" ثال

ش بت

إ هق ،با صيرا تهي
با ثا ةبا ثاشي

حثانز ة بإلنسثنية باتح تنحو ش ةعرب ر ةي

ةبحت ثل با صةغ

ة  ،ةتشعير با ق ةبان شة

ةل ،ة هشمث ق با ية لر شمر امق ،با عية باثثلحة ح س
ثا باح بلا

صة ا ا هةاة باتح آهث ش بجز ح ةايثج غثيحثج ا بهثح بإلنسثنح ش

ي

ي زف با ث

با هةاة باح يية باتح صح ت ض حثج ش ض ةط باح ةاة با ثيحة ةتنصت با ث
بال ت ك بازه بت ةبمن ،ي ا يةنم ش با يثط ت نة إاي،
بثألس

ية

با

بثت شةعية ال تمر

و عثت ال يعيرهث ةال ي بمث إال ش

ي ر صة بج

اسنتم

ت يس ر

بيشث يويغ إاي ،إا ةلو

ةبمنمث صةت با ق يص خ ث يي
حش نة

ق باح ةاة ةبا ية ث بحت

ةت

الشم .

ةال شعيط ةهق،

شثنمث رة ةع ،ق بثا ث
ير با

ي ية شعث ا أل هثغ ب س ي باش ت ة ش والغ ش ثهر با تغ ةبارشث

ةبا يث

ةتصث ر اسنة ني ب باحنثرق ةلر بغتثغ صثص با ر ح بلا با هةاة ةي ثحغ حي هقب باش مر باشمسثة باتح
نسعت شالش  ،ة ية ةهشعية باش تغ ةحي
هقب باةبلو ةبا

عةبل باح بلا ةباش حة ةباصهثل باتح ت

بإ با تغ ةبا يث ال ي تغ

باحنثت بح بن ثت با شة ةبالستحربر ةبست ربر بأل

باش تصحة ةت ي با رس بح با ر با يط ةقاك يتضف ش إي ثغ با ث

"ستش

" بمة يستح

باشست حغ ش والغ با ثض

صة باشثضح سنربج ا.،

يةبع ،ش شةر ر ةي

باح غ بمث هة يست عو

حمث باحنثت ةح غ

بح باشست حغ ش والغ باه غ

ةهة صشةر حنثل ة ن ،بح ةع ،با

باح ةاة با ثيحة حثا ضة باشستش

شتوقبج ش

غحة شن ،بح بست ثرا هقب با يثط ا وصية

وصية ح ةاية بتسشت حثاتزبشمث با ة

حثاشةبلف با سشية اشن شة بات ي

باه س ينية ةباةلةف إا عثنط باثة ا باه س ينية ةهقب باح غ هة ز باري ل ق

با ةب بألوي بح حث يس "اقب ا ز باري ل ق":

1

ي ةغ با ث

بح لصيرا

كان يودعني كلما جاءني ضاحكاً
ِ
جنازته
ويراني وراء
ِ
النعش:
فيطل من

هل تؤمن اآلن أنهم يقتلون بال سبب؟

قلت :من هم؟

فقال :الذين إذا شاهدوا ُحلما

أعدوا له القبر والزهر والشاهده.

ةبقب بنت نث إا لصيرا و ا سنعر
غثط ضة ،

ي

2

هنثك لصثير شسبةنة حمثعس باح ةاة ةت ريس باح غ باق

تمتح لصيرا " با ثل بألوي بح ةشث" تةضف وصية باح غ با ثيط/با مير ي ةغ:

 - 1انضم عز الدين قلق إلى حركة فتح ،وناضل في صفوفها وقد انتخب رئيسا ً التحاد طلبة فلسطين في فرنسا ،وقد شغل عز الدين منصب المندوب غير
الرسمي لمنظمة التحرير في فرنسا ،اغتيل في مكتبه سنة 8444م على أيدي متطرفين فلسطينيين.انظر معجم محمود درويش ،فوزي الحاج ،ص.45
 - 2ديوان محمود درويش ،المجلد الثاني ،ص.842
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صباح الورد يا ماجد
ُ
صباح الورد
قُم اق أر سورةَ العائد

ش َّد القيد
وُ
على ٍ
وطن حملناه
كوشم اليد

صباح الخير يا ماجد
ُ
صباح الخير واألبيض

قم اشرب قهوتي ،وانهض

فإن جنازتي َوصلت.
يهتتف با ث
ح ربج ر بشيثج ا ث

بألس

باح ر بازشثنح ا ر

ية حثاب ف

يتعسر بح باعشو حي باصحثح ةشث ي ش  ،ش

با يثا ةشث ي ش  ،ش

ةهة زش باصحثح باق

شعث بج اةعةر يثا باح غ حإزبل با يثط باق يشثغ با يغ ةباشةت.
حي با ضة ةبا يثط ةباهنثل ةباح ثل ي س با ث

با

باصحثح ةت ية با ث

ش ةس  ،ةيعسس حقاك تنحيمثج بنيثج يتمز إا

باصحث ح باق يب  ،با ث
بنتصث ،

ةهقب يب ف

با يثط ةي ر با ير ةينم

ةيت ع با ث

ية 8448-85-4

ا ،باق

يهت

ت ق با ث

ش شةت ،اي

ي

يبة

يثج لثر بج

نعر بانربل ينم

ر بانمثية ششث يربو حثألس ةط باو ثحح ا س

ةي بو ش بنتحث ،باسثشو.
تتب

ي

ا" ،صحثح باوي يث شثعر"

الزشة صحثح باة ر بح صر بألس

يبة با ضة هنث

باه بق حصة ا عشي ة بح و ثح ،ا ح غ يزيغ

شهمةشث ح يغ با ثيط بثا ثيط ثض ش والغ و ثط با ث

حثاس

حي ة با ةب باق

عزل ش لصيرا با ثل بألوي بح ةشث باتح ت شغ نةب ب ح "ش ثية اشثعر

ب " ةت بغ ثنثيية با ضة ةبا يثط رالاة ةبض ة اش ن با يثا ةباشةت

بستشثت باو ثط ةبا ر

با

ية بح ت بغ الزشة

شثسية ش

با رير حثاح غ /با ثيط باق يست يو

سة ا با ثير.

2

يسعغ

رح ا " ،شالل باشةسثر
ةبل ،ح ر ش ب ا غيثط باح غ ح رشث ل
ي بنهع ت ت ت س ي  ،لنح ة بح ر بنثرق ةشث ثنثل ش ث بت ،بح ب ثايثت شعتش

صَت" ةقاك يرغ
عز ،بح با يثا حرالاة لةا " ،بإ عنثزتح َة َ

 -ش ع ش شةر ر ةي

بات يط

ببثج لثت ة بح صحي ة

ثاشح ا تضثش شو با ط باه س ينح بص رت ة  ،إا حث يمث" 2ة نرشث ب ترت ش ب ا ة ز با ث

 _ 1ريةب ش شةر ر ةي

ي شغ

شغ ةب بق ا يثا ةبا مير باق غثط

ا ة قبط ا قبت ةبوتيث هقب بإل ث بازشثنح بث شع بج

ي رش ،باو ثط بمق ،بألس
حة

با

1

باشع ر باثثنح ص.912-919
.ر بةز إح بهي با ث

ص.61
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ي،

غيثط باح غ لر قهط

ح يثا با ث

ا يثا ح ر غيثح ،ةبم ةعةر باح غ ةح ثي ،ي ه ا ،سحثط باح ثل ةبا يثا ة

ب ير

باح غ با ثيط هة با ح باق
صغ بح ةشث

ي

ي ي مث باح غ بح غيثح.،
"

ةبنم

بر با ث

ثة ا بألشغ ةبات ي

ي غ بح باة

ةاب غيثط باح غ ةشةت ،ر

بغ باشبث ش با نةب "با ثل بألوي بح ةشث" شع بج

ب ح

ثاة با تثت باتح

يةصغ بب ا إ برا با يثا تصث ت حف باشةت با ةر بألسةر " ل ب ط لمةتح

ت حثت باح غ با ثيط ش بجز ألشغ با ط باه س ينح ب يثت ،يثا
ط

باشةت بنتصث ا

با ضة ا ح غ أل يح
با يثط هة يثا ا

با ث

باش تغ ةاقاك ي

با يثا ةينتص

ط ي ةغ با ث

ط ةلضية ةبنتصث  ،ةت ح،

بغ هق ،با ث هة باعيث ة ةي

ر بغ هقب

با يثط بش بة باح غ هح ش بة ا ط ةبنتصث ،

بح لصيرا " عغ ةو ف بح با ري ة":

بعد ٍ
شهر زرته في بيته الريفي

ليمان
س ُ
كان كالمه يبكي.ألول مرٍة يبكي ُ
ابن
ُّ
القوي ،يقول لي متهدِّج الصوتُ " :
يدي.
ابن الغزالة مات بين َّ
الغزالُ ،
لم يألف حياةَ البيت.لكن لم يمت
ا ر س ش شةر ر ةي

عغ بإلوالص ا ة

شالشف ةصهثت عريرا اصة ا باح غ تشث ت بح بات ثاح

ةبالنربثت بح

ةع ،بأل ربل ة ر بالبت ب

باق ي

ومثلك"...
مثلي
َ

1

ط باتض ية ش

باع بح ش

ع  ،ةبالستش ب بح شةبص ة با تثغ ةباصشةر بح

حثاع ح بانثزف ةش ت ك باشالشف شث لثا ،ةهة ي ي إا

عث ة باح غ با ثيط

ح ،نر ب تربر بألزشثت ةي ةغ بح لصيرا "با ثل بألوي بح ةشث"ش ثية اشثعر حة

الفلسطيني في الطرقات ،يا نه ارً من األجساد في واحد
يا حلم
َّ
تجمع ،واجمع الساعد
َّ

ب ":

الح َّكام ،يا َح َجر التوازن
ويا لحم الفلسطيني فوق موائد ُ
.... ....

تجمع أيها اللحم الفلسطيني في واحد
َّ

تجمع واجمع الساعد

2

ورة العائد...
لتكتب ُ
س َ
إ ب شة "باه س ينح" باشتب ا ثال ش بت بح بألس

ةتب ب هث ر ةا شستش ا الستنمث

باح غ بشث

"تعشو ةبعشو باسث ر" ش تي حثاتةبز شو "با

باتةبز باةبضف حي "ةب ر باسث ر با ثير" شو تب ب

باه س ينح" يتيف ا ح غ با ثيط بانمة

- 1األعمال الجديدة ،محمود درويش ،ص.45

 _ 2ريةب ش شةر ر ةي

ت شغ شز با عةاة بانحي ة ة نةب باح ةاة

باشع ر باثثنح ص.911-912
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ايبتط با ةرا ش

با يثط ة نرشث تصغ بألس
باح غ ةينثر

با

ية إا

باح غ ينم

لشة با ة حثا ز

ي ،حإا ثح ت يعشو باسث ر.

لثيالج" :يث ع باتةبز " ا ،رالاة ح ةاية ةعربنية ي

إ نربل با ث

بارالاة باةعربنية و ةبج تثشثج"

1

با ث ا صيرا
با ث

"ال تةعر حث ا وثاية ش

بثإلحربت بار ةي ح ال ي ف نر بارالاة باش عشية ا ب شة ةبنشث ي حسمث ثةط

باتع حة اشع ر ت شي مث ةشعييمث شو غي هث ش بألاهث شسيةاية باعش ة با
ي

با ث

ةي تهت إا

/با ع بح بست ب

تست سغ قبت با ث

با بث باقي ي ةرة با ةط إا باتم بة ةبارشث

ية باشبش ة ةباشنسعشة شو باسيثق

حثنة بشث تث يب باه س ينح باشعير ايت ط

ةحقاك يتضف باشسبةت ن ،ح

ية شه شة حمةبعس

ش باقي يشت بة شهثتيف لضثيث بألشة ةيتضف باشسبةت ن ،باشتشثغ بح بغتيثغ باه س ينح/باح غ

حثاشعثز باش نة ةغي باش نة.
إقب بث ر ةي

سعَّغ ةلثيو باشعر ا ح غ با ثيط /با مير بإ هقب بالست ضث ا يب
ثج

ةبنشث صحف بست ضث باح غ با ثيط

ي ةغ بح لصيرا " حيحتح تنم

ي

أال تقفزين من األبجدية

ش نةشمث":

ش بج ث ضثج

إلينا ،أال تقفزين؟
فبعد ليالي المطر

ستشرع أُمتُنا في البكاء
2
على بطل القادسية!..
وصية غثيحة ح ت

ا ر بست ض ر ةي

إا با وصية ر ثشة رالاية ةبي ثيية تسث ر،
غثي بج ت ه  ،قبت با ث

لصثير وثارا ش باص ط

ي شغ حي

تش ةهث باقبب ا.

إ بست ضث با ثرسية بح بألس

يبة حشثثحة باشو ص ةباشن ق ام ش با

بألس

تت ةغ بألس

حثا ني إا

بانص.
1

شةبعمة با يثط

با

يثت،

ثلة حثقوة بستهزت ل ي ة ر ةي

ةتو ح باهةبعو ةب يثل بازش باشثضح ربوغ بانص عثل

ية بشتربر باح ةاة ح ر غيثحمث

ية ةيتمث ةيعث بيمث ح بلت ،ةحمببث با ث
إا

ي

ي غ باشت ح ي ير بان

ة ربي ية تنتمح اتحر ض ط عرير ش ض ةط باح ةاة

 _ 2ريةب ش شةر ر ةي

بألس ةط با حح ر .ب

ي

بست ثرا باقبب ا تة ح

شعثر ،ةحقاك يتعسر جيث ربوغ

يثر رب باش بة با ثه ا  91،،ص.12

باشع ر بألةغ ص.19،
44

بح ش تةا

ةحشةبلف باح غ با ثيط ة عث ت ،ةحقاك

رةرب إاي ،ةيستقب
ح ةاة باشثضح ةهقب يع غ با ث ئ ش ج

 -با ة ةبالحربت شحثرئ

ببتط حب شثت،

ي نح بست ضث بج ا تث يب ةباح ةاة با ثيحة ،ةبستر ثل باح غ بيمث

الست ثرا باقبب ا ح بغ بحي .
با

ي

عثلت هق ،بألس

اتشثغ ن ثج

بح قبب ا بازش باح ةاح ت ت ثة غيثح ،ةهبقب بإ باشنثلط با ريرا باتح ي ش مث

هعالل بألح ثغ ةب غ با مثرا باق

ةتعبر بألس

ة ح ثر تعث ،باح ةاة با ثيحة شتوقبج ش بإل ث ا

شنق ﺍ تالغ ه سﻁيﻥ ﻭشث تح  ،شﻥ ع بي لتغ ةت ير ة
باش تغ بث

بألح ثغ ةبس

ةليث ثة ا بألح ثغ باه س ينية ضر

باسع ي بغ إ را رةبت با شو ةبإل هثط باتح ي عم إايمث با رة شالج بح إ حث
ةح باش نةية اريم

حبغ ﻭسثيغ باش ثةشة ب بغ
نق ةب نهسم ار ل با ة
باح ةاة ةش مط باش ث

ةاب هقب زبر ش ﺩبو ﺃحنثل ﺍا ﺏ ﺍاه سﻁينح ﺇار شﻭﺍعمة ﺍال تالغ

ط ة رةاة
باة

ش با صة ةباتث يب

ة حنثل

وصيثتمث ة ح ثامث ةلثرتمث باقي

حم ةب غ باوي ا شعتشو ةبثنةب

با ثيط/بألسي

ش باتث يب

شز

ةشض ط بألشثثغ بح باتض ية ةبا عث ة ةباهربل بثست ةب حعرب ا باو ةر

ةباح ةاة بح قبب ا باعشيو ةبث س ث ح ث ا س ث يست ق حبغ تمبير هق ،باح ةاة

ش شةر ر ةي

باثثي ي

بح لصيرت" ،س ث

ي ةغ بيمث:

ي ط با مةا بح بابثبتي يث" ةتبة

1

وصية ي سشمث انث

هق ،با وصية هح باح غ

أنت ال تعرف اليوم .ال لون .ال صوت .ال طعم.

ال شكلُ ..يولد سرحان ،يكبر سرحان،
يرسم قاتله ،ويمزق
ويسكر.
يشرب خم ارً
ُ
ُ
صورته .ثم يقتله حين يأخذ شكالً أخي ارً.
ويرتاح سرحان.

سرحان! هل أنت قاتل؟

ويكتب سرحان شيئاً على ُك َّم معطفه ،ثم تهرب
ذاكرةُ من ملف الجريمة..تهرب..تأخذ
منقار طائر.

وتأكل حبة قمح بمرج بن عامر

وسرحان متهم بالسكوت ،وسرحان قاتل
يت ر

با ث

هة س ث ح ث ا س ث

بح هق ،با صيرا
ي

بألب ثغ باشستش ا " يةار يبح
ةهق ،بألب ثغ توتص

ش رر أل بال تالغ بر

يثا باح غ باق

ش ع ش شةر ر ةي

 - 2ريةب ش شةر ر ةي

إا

يس

بألن ث ةصث ط هق ،با وصية

وصية باح غ با ثيط اي ير ش والامث شعشة ة ش

يشزق ي تغ يموق ي تثح يبتط تموق تم ط تمبغ"

صحف حال اة ةال صةت حال

يش ح شالش .،

 - 1س ث ح ث ا س ث ب س ينح ش
باريش ب ح ةح ت بينير ة ُ ب

وصية ح ةاية غثيحة

ين ق ر ةي

ي ط يسب

2

ة ش

ة بست ب

حال بغ

ثي ة شسي ية ةار بح با رس ةهثع إا باةاليثت باشت را ح ر بانبحة لث حثغتيثغ باش ف

ي ،حثاشعحر ةي ضح ثايثج

.ر.بةز إح بهي با ث

ةحة باسع بح باةاليثت باشت را غ بنتمثل بت ا با ب  .بن

ص.12

باشع ر بألةغ ص.150-111
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:

بح غ هقب باةضو باشعا ةباضيثت يةار باح غ حال هةاة ةحال ب ح يبح س ث ةيت ر ال ي ط
حمث اي رر شالشف لثت  ،رة ب س ي ة يف

يحث بحثلح بأل هثغ حغ وش ا شسب ا تنسي ،آالش ،ة ةعث ،

باصمثينة ةيصة  ،ث يشزق هق ،باصة ا ةح ر قاك ل
بينير

ةهقب با تغ

 ،حثا ب ة حقاك يبة باح غ غي نثر

بمقب با تغ زبر ش إ سثس ،ة ة  ،حثا ب ة بمة بر
زي ب

باتح

تموق ب مث بألوي ةهة باشةت ةلث ح تغ

ت حثا ط باه س ينح ةبا حح

باه س ينية ةسينثل ةباعةال

بألش يبية ة بث ه تمييربج ا بيث

ةبث بارب

شث بلت ب ،ش ب غ ح ةاح حغ

ينت

ا ح ،ح ر شث غ ح ،وصةصثج ح ر نبسة

ر سةبل ةباتح رت إا ب تالغ شث تح

بألبح امقب بال تالغ هة ةح ت بينير

ايس بوتيث بج

بس "س ث " بث شهتثح با صيرا ةتب ب  ،سحو ش بت بح بألس

ةبييثج حغ بوتيث ي شغ رالاة شزية هح باح ةاة

بألةغ ار ةي

نثيت ،حسةبهث

بث ش

بهتشث باشتب حمث".1

إ بست ضث

االنتصث

"باتب ب بح

ي

بثاتب ب يس

باضةل

ي ي إا

ي ت ،إا ثح

ن،
عمة

ن ة سثسة بح

وصية س ث بح با صيرا ي نح بست ضث بج ا ح ةاة با ثيحة ةتبثر تبة باشالق
ربي ،ةاتو ح بةبع  ،ةهح با عية باتوي ية بابثشنة بح قبت با ث

ةبستر ثل باح غ با ثيط يبة حشثثحة باشو ص ةباشن ق ام ش با
بستبشثالج اش مر باح ةاة يض نث با ث

ةي ةغ ا ،هغ نت لثتغ

ح با يثسة

ببث بالنت ث حثغتيثغ بينير باق بث سححثج بح لتغ باه س ينيي ةبا ط ش

هثشة بح با حث ا ي ن حمث با ث

با حث ا ةيب ف

ش بأل بضح

لةا ش

والغ حي  ،با ثي بت ا بيث باصميةنح.
بثوتيث با ث

بان ي

ةاب باح غ ال ي ر

ةبالض مثر.

شث باش مر بح ش ثبشة باح غ بيمتح باش ق اس ث
ي ،ألن ،شث غ حمشة

ح ،ةي ةر حقبب ت ،إا

با ي ية ةهح شث يه  ،بال تالغ ضر ه  ،ة ح ،ش لتغ ةت ير ةبستحربر ةهنث يعشو ر ةي

باع يشة

حي باح ةاة

ةباشمسثا بموقت باش ة ة تهير ش ش يثت باس ر ات س باش مر ةت شغ آبثلثج ر بشية تةضف وصية

باح غ با ثيط.
ةحثان

إا باصي ة باه ية بح باش ة ة ن ا با ضة با ثغح ا ه غ باشضث ت ةلر م  91ش ا بح

ي غثط باه غ باشثضح ةقاك ت حي

بستش ب ية باشمسثا باتح ي يثهث باح غ.

ت ج با صيرا حشةبلف باح ةاة بح ر ةا ا ت ي

باح غ/بألسي لر بس بيضثج ش با ةب ف بإلنسثنية ا ت ي

ش شةاة

باح

إي ثت با يثط باش ت ط بإ

ةلم باسعث

بسعبغ باش ق

ا ح غ ا يعر إعثحة حغ سبةتثج ةصشتثج ة"س ث شتم حثاسبةت" إ هقب باصشت ةباسبةت باق
س ث ايس سبةت وضةت ةبستسال إن ،باسبةت باق ي شغ نح ا با ب

ح ،ب
1

ب

يزير ش صشةر باح غ شث باش تغ ة يه.،

 -لضثيث با

باش ثص

نثزك باشاليبة

 ،رب با

ا شاليي
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حي ةت  :91،1ص.226

يت

ح،

بألنث األو ة ر با حةغ

ةح با ث

هبقب تي

با ثيحة يست ر با ث

ش باشثضح بثاح غ ي ي

عيث ة حثان

باح غ ةبمنمث صربل نث

با زي

يستر ح باح ةاة

حشسي ا باح غ ةبهث  ،بح تستش با يثا ةيبة باشست حغ شب الج حثانص
بح سعن ،ي ثنح بالغت بط ةبانهح ةبالهشث

ةبا ةح شثغ باعسر حثتت سعينة ةبا رة حثاش صثر ي ر

شث ش باة

ة بضغ

ةبألهغ ةبأل حة

ي ،نهثس ،ةي ب ةثثل.،

ا ر َّ
صي ت هق ،باتع حة بألايشة باح غ با ثيط إنسثنثج حسي ثج ش غشث بانثس ال يست يو باو ة ش لةل ة

قبت ،إا بضثل بآلو ي
إا

 ،ةة ن ،بح

ش باسع إا با يثا با ي ة ةاب ال حر ا نس باعسة ةباح غ با ثيط

ي عو

ثاح با ش يةبصغ لةا:،

ونعرفُ ،كنا شعوباً ،وصرنا حجارة
ِ
ونعرفِ ،
وصرت دخان
كنت بالداً
ونعرف أشياء أكثر

لكن كل القيود القديمة تصير أساور ورد
نعرفَّ ،

في المنافي الجديدة

ُّ
ونلتف باسمك
ن ا صةت با ث
ي

باه س ينح

1

يتربوغ شو صةت با وصية/باح غ با ثيط تة رهشث نة باعشث ة ةبام

ي زف با ث

بشث ي زف باح غ بن اللثج ش ش مر با

شت ،باتح بثنت يةشثج

ةبا تغ

لةية لر بنتمت ة صح ت عث ا ال ت ك سثبنثج حغ صح ت روثنثج ال يهير ةح ر قاك تتضف إ بلة
باتهثعغ ةص ةا بألشغ باتح ال تهث ق با ث

ي

بألشغ حثاشست حغ ةبإليشث

باشعير ةبست ثرا باح ةاة با ثيحة شمشث لست با ةف ةشمشث ثغ بألا
باتهثعغ بح باشنه ةبا تثت شتشسبثج حثاح غ با ثيط.

يح

ةيمتح تب ب باه غ "ن ف"

حو ش بت بح

ح ضة باح غ حشحثري ،ةبنسثنيت ،ةشةبله ،ةبم با ث
بح بألس

ةبتوق با ث

هق ،با ثه ا بألس ةحية ايث

حة س

ص

با بسب حثست عثت باتث يب

ة هق ،با يةر با ريشة ستصحف ة ربج

شتتثح ة اي بس شرا ت غ بإل سثس

يبة هقب باتب ب هة ن ة ب تبثز

باشةلف باح ةاح باق

ص

باسشة باحث زا بح باتب ب تتشثغ بح ن " ،ر بألضةبل باال ة ية باتح يس مث با

بيضييمث ح ي
ب شثت ،ح ي

ن و

يمث ة ان غ إن ،عزل ش بامنرسة با ث هية ا حث ا ي ثةغ با ث

ي ي سثسثج ث هيثج ش نةت شث".2

إح بز ،ةهقب يعبر
شثق با ث

بيمث

ين

بإ صة ا باتهثعغ ةبالنت ثغ ش باةبلو باشعا إا باشست حغ عثلت ش إيشثن ،حرة باتض ية ةحرة باح غ

بح ت يق باشست حغ باش ق ةب ثق با ق ةبنمثل بال تالغ با ثا
باح غ با ثيط ةش ثنثت ،بح باشنه ة ة  ،باشبحةت حةبلو

 _ 1ريةب ش شةر ر ةي

2

 -لضثيث با

باش ثص

ةهقب شث بر ،با ث

ح ،باش ي باربي بح

باشع ر بألةغ ص.159-150
نثزك باشاليبة

 2رب با

ا شاليي
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حي ةت ص.222-226

شثل.،

اي س انث صة ا

إ
ا

بة باش ن بح بألس

ة باشصي با ق "ص نث"

سثة ة ر ةيتع

ي

تنهع ش ا

يشتر ةيتةلف نر

ة باشثضح باشةغغ بح "بنث" باق

صح ت بي ،با يةر

تروغ باقبت ربي ا باش ث بة بح باةبلو باش ي باق

باةبلو بح غيحةحة سثاحة حي با يثط ةباشنثبح باعريرا.
ر ﺍارﺫيﻥ ش رﻭﺍ

بث ش شةر ر ةي

ر

بةبه م هشﻭﻡ ﺍألﺭﺽ ﻭﺍا ﺏ بز ح ،بح غيثهط

باسعة ةباش ت الت ةبث اتع حة باسع باتح ث مث ﺩﻭﺭ حثﺭﺯ بح نشﻭ ﺍا يﻡ ﺍاﻭﻁنية اﺩي ،ة
ةهقب نشةق باح غ با ثيط/باسعي با ث

ةت ري ،ا سع ةباسعث

بيمث:

صشةر،

بح لصيرا "ح لية ش باسع " ي ةغ

من آخر السجن ،طاردت ُّ
كف أشعاري
أيدي ُكم ريحاً..على ِ
نار
تشد َ
ِ
السور ،أشجاري
أنا هنا ،ووراء

جئت أدفع مهر الحرف ،ما ارتفعت
مذ ُ
غير النجوم على أسالك أسواري
ُ
أقول للم ِ
األصفاد حول يدي:
حكم
َ
ُ
هذي أساور أشعاري واصراري
وقيد يدي
في حجم مجد ُكم نعليُ ،
ِ
بالعار
عمركم المجدول
في طول
ُ

أقول للناس ،لألحباب :نحن هنا

أسرى محبتكم في الموكب الساري

في اليوم ،أكبر عاماً في هوى وطني
1
فعانقوني عناق الريح ِ
للنار

هق ،با صيرا سثاة ش ح غ غثيط بح بمةف باسعة باش شة إا

بالب برية ا صيثغة بح باش ة ة

باسع ا تض ف زيشت ،حغ ع ت،

ةع ،باتنبيغ ةبات قيط ي ةغ اسعثن ،باق

باح ةاية بح ش ثةشة
يتع

باصيثغة اتعبر

ر ثحثتثج ةصشةربج
بح

باشةلف باح ةاح باقبتح ا ث

 - 1ريةب ش شةر ر ةي

تع ت بث ية هق،

ي

ت بب باش

باح غ بح غيثهط

شةبعمة باشصثيط ةباشصث ط بمة صثشر بح

ب با يةر ةغ يري :،إ ليةرك سثة تزي لصثير
ي ح ت نيغ با ية.

ش والغ باقبت باشتبلشة بح بألس

شعشة مث ثه ا إ ث ية ا صشةر ةباح ثل بثاح ر بارالاح ايثل باشتب ي ح بآلو
بح شةلو باشت ح باشستس

ح،

باش مر باح ةاح ةباقبتح ا ح غ باسعي /با ث

باحنية ش والغ تب ب يثل باشتب باتح هيشنت

شك ةبننح شث

حنثل

ي

ب هت باحنية

با

44

ية ات لبغ بح

ة ينزغ ش ليشت ،ةيع ،

ةبم ل با الغ باوهية اآلو توتهح شو ةعةر ضشي باشتبل باق

باشع ر بألةغ ص.902

ة ث

يبح هث بالج

ةشضشةنثج ةشبثنة ةشةل ثج أل نح ا باح غ تت ثا  ،اتسي

ش لةا ة لةت ،تت

صو ا صشةر هقب باح غ.

ي زف با ث

ةت باش ثةشة ةباتهثعغ ةيستور باعحغ ةبأل عث ب شز ة ش ثرغ شةضة ح

ا صشةر بيعسر انث صشةر ،بح
باسع

بآلو "باسعث " ةيح

ر شةز با ثل ةباوصط ةبا يثا "با ع ا" ةقاك تمبير شن،

يق باح غ باشنثضغ باشن ق إا آبثق باشعر ةبا ية ة ن ،يت را باسعث

ا ح غ بح سش تع يثت.،

ةب بثثبة بنت ث يثل باشتب بح بألس

با

ب ت باح ةاة باه رية باتح رو ت بح نسيج باح ةاة

بنت غ ش باشتب باشه ر باشتشثغ بح "
هنث بإ

هنث س ا ش حتب " ةش

ةحقاك يبة نشةقعثج

ية ال تة ح حثنهصثغ باعثنط باش شح ا ح ةاة باقبتية

باعشث ية ةب باقبت باصثشرا باتح ت رت باسعث

باعشث ية ي

لغ منثج شمشث ةتح

ث

ةبص ب

باح ةاة باه رية ايست شن

ة لةغ" إا باشتب باعشو بح "ن

باح ةاة باعشث ية ةبا اللة حينمشث

ة

تبثش ية ةح ةاة باه ر ةباقبت ت شغ بح قبتمث شعشة ة ش با ي باتح يزربر تمثي هث حثات ثشمث شو ح ةاة

باعشث ة ةب ل ببت ثف باقبت ةباح ةاة ش والغ يثل باشتب يو عنث ش ربي ا باة ح باقبتح إا شرب باة ح
باقبت باه رية ال تشت ك ثلتمث إالل ربوغ باعشث ة باتح تش لبنمث ش عية نهسمث
باعشث ح ةبا ي ة
باشةلف باح ةاح باه ر شتشي بجز ربوغ باعشث ة

لةاج ةصشةربج ةثحثتثج ةاب يح
ةبست بل عةه هث ةحقاك تزربر ل
ةش والغ باتشثز حي باه ر ش عمة ةبار "ن " ش عمة و ا

ة يهة شمشة بح و ق

ش

حنثل باة

با ث

/باح غ ا صةت باعش ح

بية بانص ةعقط إنصثت باشت ح ايعبر بنتشثل ،انة باعشث ة حث تحث  ،ةب رب

/باه س ينيي .

رت" ة "
بثاقبت تتع ش والغ ضشي هث ش حربية بألس
بح " ث ُ
" ثن ةنح" ةب بست الل باقبت يستمرف إروثامث شن ة باته ر باح ةاح ةهقب بالست الل يستشر بث يت ،ش
نزةغ با يةر شنزاة بألسثة

بات ر حبغ ترب مث.
يست يو

ث "

ايبة قاك شع بج

إ مث

يست ف با ث ئ لةا إ برا با ث

نمثيتمث بح

ت

ثا باصشةر باق يس ب ،باح غ الستي ثط بث ية
ةباصشةر بب شثت شثغ:

/باح غ بح ت شغ باسع

"باعحغ" " عث " "إص ب " "بانث " ت شغ ش بارالالت شث ية ح حت شغ با م ةلةا بإل برا ةباصشةر بح
ةع ،باسعث

ي

باعحغ شز ا ثاة باصشةر ةباثحثت ةبا شة باتح بث

ةح بإلحثل ةزبرت با ةح باح ةاية بح و ثح ،ا سعث ةرةات ،بازبيهة

شو ن  ،شعبربج
اع بي ضر بإلنسثنية ح ق حنثل با ط باه س ينح.

ي

يمث با ث

بح سعن ،ةتتصث ر

شعر باسعث ةع  ،يتسثةا

ش رةاة باسعث باش تغ بازبيهة زبي ة ة ش هث شعرةغ حوية با ث حسحط ب تبثحم

بنثية

بشث ب هت بألس

صشةره ةثحثتم

ي

شالشف با ةا بح ة را عشةت بألس ا " لةغ ا نثس األ حثط :ن

هنث"

ةت ي ح ةا إا باتنثشح با ثاح ا ةح بانضثاية ةتهصف

بشتالك

تزير ش إيشث باح غ ح تشية بانص

باح غ اشزير ش شزبيث بات ر
هةا ة نح" إ ث ا إا

بح

قبحت قبتية با ث

ضث باعشث ة ةي شس با ث ئ هق ،با ةا باتح

ةباشةبعمة بشث ثحت بازش بح بألس

ثاة باصشةر ةباثحثت

ش ث

44

باح غ.

قاك "بح باية

بح

ثشثج بح

ة بثا،

هبقب ي زف با ث

/باح غ

ةتث باصشةر ةيت ن

حت ري ،ةبهث  ،ة ب

با

حبغ صة ،

ت يشتز باح ر باة نح حثاح ر باح ةاح اتصةي ش ثه باح ثل ةباصشةر بح ةع ،باش تغ.

ةح ر ..بش والغ ر بسة باح غ با ثيط ةت يغ بانشثق با

عش ة ش بانتثيج هشمث:
 -ت رر

با ثيط/بألسي .

بثغ صة ا باح غ با ثيط :حي

 -بتسشت

ية باتح ة رهث باحث

باح غ با ثيط/با مير باح غ با ثيط/با ث

بثغ صة ا باح غ با ثيط حثاث بل بارالاح باق

ا ةص بح باح ةاة با ثيحة ةش بة ح ثرهث ةحقاك ث ك با ث

باح غ

شن مث بضثلبت تمةي ية ت هز با ث ئ

باعشثهي بح ت بيغ هييثت باح غ.

 -إ غيثط وصية باح غ حرالالتمث با ي ية بح نصةص با ث

باةبلو.

تب هت ا،

رايغ

غيثط باح ةاة ش

 -بستهثر با ث

بح سش ،اصة ا باح غ با ثيط ش باتربوغ حي بألعنثس بألرحية ةقاك حثستثشث ،

 -يصة با ث

ح ،باح ةاية ايب ف بيهية بنت ثغ

ا ت نيثت باس رية ةبار بشية باتح حرت بث ة بح ت بيغ هييثت صة ا باح غ.
شال

بات ر

ةباصشةر ةيت ن حثنتصث بت

باض ية إا ح غ ي شغ لي إنسثنية نحي ة ةي س انث شالشف باح ةاة ةيب ف

باحنثيية باتح ث بت بح ت بيغ هييثت صة ا باح غ با ثيط.
 -شز با ث
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ة را با ط باه س ينح بح هشةش ،ةآالش ،ةتض يثت.،
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الفصل الثالث
البطل الحالم

حمل شعراء فلسطين الحلم الفلسطيني بتحرير األرض وعودة الالجئين ،حتى أصبح هذا الحلم
هاجس كافة أبناء الشعب وأمنيتهم الغالية التي تبعث فيهم األمل وتزيل األرق والملل ،وعملوا على جعله

فاعالً ومحركاً متوخين إلى ذلك سبيل المقاومة والتضحية والصمود ،إذ إن الحرية والتحرير تنتزع بالدم

والعطاء ،وال يحرر األوطان إال أبطالها " ،ولم يقف العرب قديماً ببطولتهم عند جانبها الحربي ،فقد اتسعوا
بمعناها حتى شملت البطولة النفسية ،وهي بطولة أدت إلى كثير من الشمائل الرفيعة" . 1

وقد لعبت أحداث فلسطين ونكبتها ،دو اًر مهما في بلورة رؤى كثيرة عند شعراء فلسطين ،وقد حمل

عدد كبير من الشعراء حلم الحرية أمنية يبحث عن تحقيقها بطرق مختلفة ،حتى َّ
إن بعضهم تغنى بالحلم إلى

أبعد الحدود وصوالً أن الحلم أصبح السالح الوحيد الذي يحمله العائدون في رحلتهم إلى فلسطين.

يمد الحلم شخصية البطل بشحنة كبيرة من القدرة على التماسك والثبات ،لدرجة أنه أصبح قراءة

واعية لواقع الشخصية ،وبذلك ال يكون منفصالً أو مبتعداً عن الواقع "فاالنتقال إلى مسافة الحلم في مثل هذه

الحالة ،يعطي الشاعر شحنة من التوافق مع القادم من جهة ،وقدرة كبيرة لتحمل الصعوبات اآلنية
والضغوطات المستمرة في مثل هذا الخط من التعلق بكل مساحة الضوء المقبلة ،يفتح الشاعر العين والقلب

واإلحساسات لتكون في وقع جديد يستطيع أن يثبت ويصمد ويقاوم"
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يعشق محمود درويش تراب وطنه ومتمسك به ،وهو يعطينا األمل بأن فلسطين ستعود وستتحرر من ظلم

االحتالل ،فهو يعبر بقصائده عما يجول في خاطره ،ويتعلق في وجدانه من أحالم وأمال ،هي أحالم الشعب
الفلسطيني وتطلعاته.

عندما هاجر درويش إلى بيروت بدأت مأساته الحقيقية ،مأساة الرحيل ،مأساة الال مكان ،وفي

بيروت تعمق الجرح وزادت المعاناة وتضاعفت ،حيث شاهد المأساة الفلسطينية على حقيقتها ،عاش حياة
القهر والتهجير والذل ،كما شاهد المذابح والمجازر في المخيمات المقهورة ،تل الزعتر وصب ار وشاتيال،
وعايش الحصار الظالم على بيروت ،ولكنه شاهد أيضاً صمود البطل الفلسطيني ونضاله ومدى إيمانه

بانتصار قضيته العادلة وحقه المشروع في حمل السالح لتحرير أرضه وعودة شعبه المشرد ،وأخي اًر شاهد

الفاجع األكبر وهو خروج الفلسطينيين من بيروت ،لكنه لم يستسلم ولم ييأس.

من هنا بدأ يثابر العزف على سيمفونية المستقبل ،يستبق الحاضر ويمتشق سيف الرؤيا الذي يخترق

حجب الغيب ،الستكناه المستقبل الذي يحمل في ثناياه اآلتي األعظم ،حتى أصبح الحلم باستقالل وطنه
وتحريره ضرباً من ضروب البطولة ،وقد اتخذ الشاعر من حلمه الشخصي طاقة لمجاوزة واقع متهدم ،ونقطة

انطالق إلى حياة جديدة ال تتأتى له إال بالتضحية التي تقدم صورة التحرير مولداً نوعاً من الحياة الكريمة

التي يحلم بها الفلسطيني  ،فدرويش عيونه ترنو إلى لحظة تحقيق حلم العودة ،إلى ميراث األجداد المسلوب،

ﻭمهما طال بﻁﺵ ﺍالحتالل ﻭﺇﺭهابه ،ﻭتﻭسعﺕ مخﻁﻁاته لﻥ ينـال مـﻥ عﺯيمـة ﺍلبﻁـل الحالم ،بل ﺇﻥ
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مماﺭساﺕ ﺍالحتالل ﺍلبشعة تذكي ﺭﻭﺡ البطولة والفداء ،ﻭتﺯيـﺩ مـﻥ ﺇصـﺭﺍﺭها علـى تحقيق الحلم بالحرية
وتعزيز ﺍلصمﻭﺩ ﻭﺍلتحﺩﻱ ﻭﺍلتضحية مﻥ ﺃجل تحرير ﺍلﻭﻁن.

كثير من المقوالت التي تتحدث عن الحرية والحق والخير ،وتبشر بالقيم اإلنسانية النبيلة كالعدل

والتسامح تنطبق إلى حد كبير على قصائد محمود درويش في هذا المبحث ،فهو الشاعر اإلنسان الذي

يصدر في شعره عن نزعة إنسانية عميقة تسعى إلى احتضان العالم ،وتحلم بعالم يسوده الخير ،ويخلو من

الظلم والصراع والحروب والدمار.

وال شك أن الشعراء العرب المعاصرين تحدثوا عن الشخصية البطولية ولكنهم يختلفون في معالجتهم للبطل

الذي يجابه مشكالت زمنه ،فالموقف البطولي في هذا الشعر ال يقتصر على شعر المقاومة الذي يبنى على
فكرة االستبسال والمقاتلة الجسدية ،إذ إن ثمة تجارب أخرى في هذا المجال
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فالبطل الحالم هو بطل يحمل رسالة إنسانية بناءة ،تهدف إلى ترسيخ القيم اإلنسانية النبيلة التي

تسمو بها المجتمعات ،فالبطل يحمل قيماً نبيلة ،ونوازع إنسانية ،يعمل على ترسيخها حالماً بصناعة المستقبل

المشرق ،والشاعر شخصية بطولية حالمة معطاءة يتسع قلبه للناس جميعاً ،ويرفض كل أشكال القهر
والعبودية والممارسات الالإنسانية التي تشوه اإلنسانية ،وتقيد الحرية ،ويتعاطف مع قضية اإلنسان الذي

يتعرض للقهر والظلم ،ويأسى للقيم اإلنسانية المهدرة ويدين ما يتعرض له اإلنسان الفلسطيني ،ويتفجع

الغتيال براءة األطفال.

وقد ألبس الباحث دور البطولة في بعض األحالم التي راودت الشاعر ألن مضمونها حتم عليه ذلك،

فقد جعل البطولة ترنيمة تمتد على أفق الحلم ،كما سيتطرق الباحث إلى داللة أو دالالت توظيف محمود

درويش الحلم في القصيدة ،سواء بمعنى الحلم الذي يخرج الذات من أزمتها الخانقة ووجعها المؤلم ،أم الحلم
بمعنى ما يراه اإلنسان في منامه من تخيالت وصور ،وكيف تبلورت صفات البطولة وما طبيعة عالقتها
بالحلم؟.

إن حلم محمود درويش ليس حلم الغيبوبة والوهم ،بل هو حلم البطل ،الحلم/الثورة ،الحلم الذي يدرك

بوعي تام مدى قتامة الواقع وجهامته ،ولكنه يزداد إص ار اًر مع هذا الوعي على أن يرسل شعاع األمل

والتفاؤل ،ليخترق كتلة الظالم واليأس ،ليعانق توق الوجود إلى الحلم بواقع أكثر اشراقاً ،بذلك تتسم رؤية

الشاعر ويبقى هذا المفهوم اإليجابي للحلم هو اإلطار لرؤيته الحالمة ،ويمكن للقارئ أن يلمح بوضوح أن
الوجدان الوطني يمثل مكوناً أساسياً من مكونات البطل الحالم.

ويرى الباحث أن البطل يتحرك داخل فضاء الحلم تعبي اًر عن رغباته وميوله المتوارية التي تجعل من

حلمه رؤية بطولية تقدم مواقف ورؤى الذات وصلة ارتباطها بالجماعة ،ذلك أن الحلم يكون في حالة يقظة

لتفجير ينابيع البطولة ومالمحها ،ويكون الحلم شعاع الحرية.
1

-انظر :في قضايا الشعر المعاصر ،دراسات وشهادات ،عز الدين إسماعيل وآخرون ،المنظمة العربية للتربية والثقافة
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واذا كان بعض الشعراء قد أروا التحرير والعودة إلى الوطن حلماً ،وبعضهم قد رأى أن األحالم ال

تتحقق باألمنيات ،فإن محمود درويش رسم طريق التحرير بالحلم واالنطالق من التضحية الفردية والجماعية

مستعد لبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق
لرسم مالمح طريق التحرير والعودة إلى الوطن ،مشي اًر إلى أنه
ّ
أن تحقيق هذا الحلم مقترن بالبذل والعطاء ،حيث في خطابه الموجه إلى عموم المشردين يقول
هذا الحلم ،و ّ

في قصيدة مزامير:

إني أتأهب لالنفجار

على حافة الحلم

كما تتأهب اآلبار اليابسة

للفيضان.

إني أتأهب لالنطالق

على حافة الحلم

كما تتأهب الحجارة

في أعماق المناجم الميتة
إني أتحفَّز للموت
على حافة الحلم

كما يتحفز الشهيد للموت
مرة أخرى.

إني أتأهب للصراخ

على حافة الحقيقة
كما يتأهب البركان

لالنفجار

1

إن ذات الشاعر الجريحة تدرك حقيقة الحلم إدراكا ال يجعلها تنساق وراءه أو تستمتع بدفئه" ،إني

أتأهب لالنفجار على حافة الحلم" ،وتعي تماما أن الحلم هروب مؤقت من الواقع المرير والمعاناة.
ويبدو محمود درويش أكثر واقعية ،حين يأخذنا من عالم الحلم الواسع ،إلى واقع الحلم وحقيقته ،بكافة
تفاصيله فإن تأهب اآلبار اليابسة للفيضان تكون في حالة شوق وعطش.

تجلت تيمة الحلم بصورة واضحة في األسطر الشعرية ،وذلك من خالل مجموعة من اإلشارات

والعالمات الدالة عليها ،منها التكرار حيث تكررت كلمة الحلم في المقطوعة ثالث م ارت ،فالشاعر يتأهب
ويتحفز لالنفجار ليحقق حلمه في العودة إلى أرض الوطن وتتحقق بها كينونته وهويته الفلسطينية.

 _ 1ديوان محمود درويش ،المجلد األول ،ص.481-484
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وصورة البطل الحالم تقدمها األسطر الشعرية في إطار ضمير المتكلم ،وهو يمثل الفلسطيني الحالم
المستعد للتضحية الستعادة أرضه المسلوبة وتحريرها من الغاصب المحتل ،ويتحدث بصيغة المضارع

المبدوء بألف المضارعة المهموزة "أتأهب ،أتحفز" ،وجاء طغيان حالة حضور "األنا" الفاعلة على مساحة
األسطر بشكل مفرط في الذاتية "إني" ،تعبي اًر عن تداخل الصورة الحقيقية بالصورة الحلم ،وجاء تكرار ضمير

المتكلم الحاضر في نفس البطل الحالم متمرك اًز عند نقطة أساسية هي أنه صاحب قضية عادلة وحق مستلب
يحلم ويناضل من أجل استرجاعه.

الكمي ،فالحركة الناتجة عن
ويلفت نظر الباحث في األسطر الشعرية التوالي الكيفي لألفعال وليس التوالي ّ
تعبر األفعال عن
األفعال "أتأهب ،تتأهب ،أتحفز ،يتحفز" ،وحدوثها تطبع مشاهد النص بالطابع الدرامي ،فال ّ
كل ٍ
مقامها منفصلةً ،واّنما يش ّكل ُّ
فعل إلى جانب األفعال األخرى درامية عالية األداء في األسطر ،فاألفعال
الواردة سابقاً فيها حركةٌ واستعداد ،حيث إن تصوير درويش لهذه األجواء الحلمية يقودنا إلى بنية يستخدمها

ف ي قصيدته ،وهي البنية الحلمية التي يسعى من خاللها إلى اقامة عالم حلمي مواز لعالم الواقع ،حيث تبدأ
المقطوعة بتأهب البطل لالنفجار على حافة الحلم ،وتنتهي بتأهبه على حافة الحقيقة.

لجأ درويش إلى توظيف الصوائت لتعبر عن مكنوناته ومشاعره الدفينة ،ووجد فيها مالذاً صادقاً

الستخراج حلمه البطولي النابع من قلب مليء بالمآسي واألحزان ،حيث إن في هذه األسطر الشعرية تكرر
صوت الياء الصائتة 44مرة ،ومن المالحظ أن الياء الصائتة قد تكررت  1مرات كياء المتكلم في كلمة إني،

"والتكرار من الوسائل التعبيرية التي تؤدي في القصيدة دو اًر تعبيرياً واضحاً ،فتكرار لفظة ما ،أو عبارة ما،
يوحي بشكل َّأولي بسيطرة هذا العنصر المكرر والحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو ال شعوره ،ومن ثم
فهو ال يفتأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظة ألخرى". 1ويرى الباحث أن لتكرار ياء الملكية داللة على ما يجول

في ذات الشاعر ،حيث إن البوح الذي يعبر عن عزيمة الذات وتأهبها ،ويجسد أزمتها أيضاً ،يوحي بأن هناك
هوة واسعة بين الذات بأحالمها وطموحها وقيمها من ناحية ،وبين الواقع المحيط المليء بالظلم واالستبداد من

ناحية أخرى.

تلوح صورة الشهيد رم اًز للذات المشتعلة بالثورة والغضب والمقاومة والحلم ٍ
بغد جديد ،وتقترن مشاهد

"االنفجار ،الفيضان ،الحجارة ،البركان" بالتعبير عن الثورة والغضب ،وتتقاطر الصور النارية البطولية محذرة
من براكين التفجُّر.

ومن الرموز الشائعة في المقطوعة رمز االنفجار وهو من مفردات عالم الحلم ،فالذات تبدو مقيدة

ومحاصرة ،وهي ترمز إلى براكين الثورة والغضب والتأجج الكامنة في صدر البطل الحالم ،ومن هنا يكون

استدعاء رمز االنفجار لتغيير الواقع واعادة تشكيله وفق أحالمه وتطلعاته ،وهو ال يستثني نفسه من هذا
االنفجار واإلحراق الذي يلتهم كل ما حوله ،واذا كان االنفجار ُيستدعى كرمز يشير إلى الرغبة في التغيير
واعادة التكوين ،فإنه يستحضر كذلك رم ًاز لمعاناة البطل.
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تظل الذات مستعدة ومتأهبة لالنفجار ،واقعة تحت تأثيره ،ويصوغ الشاعر حلمه بلغة متوترة تُجسد
مناخ البطولة والثورة ،ومن ثم فإنها تعتمد على الفعل المضارع اعتماداً كبي اًر ،وتبدو السيادة ألفعال الحركة

خاصة فعل التأهب "أتأهب" حتى يخيل إلينا أن جميع العناصر الداخلية والخارجية في حالة استعداد تام،
وهو ما يتوافق مع الجو العام المصحوب بالبطولة الحالمة والثورة ومحاولة التغيير.

وفي قصيدة "عن األُمنيات" ،يحلق الشاعر في أمداء حلم التحرير والخالص من االحتالل ،مستحض اًر بعض
أعيان الطبيعة لتعيش أجواء العرس الكبير واالستقالل التام ،حيث يقول في قصيدة "عن األمنيات":
يا صديقي !

لن يصب النيل في الفولغا

وال الكونغو ،وال األردن ،في نهر الفرات !

كل نهر ،وله نبع..ومجرى ..وحياة !
يا صديقي  !..أرضنا ليست بعاقر

كل أرض ،ولها ميالدها

كل فجر ،وله موعد ثائر !
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هناك ثمة تيار شعوري يهيمن على هذه األسطر الشعرية ،فهي تتأسس على رؤية حالمة تسعى إلى

تغيير واقع مهزوم وتطمح إلى تجاوزه وتغييره ،حيث يواصل الشاعر مد حلم التحرير إلى األمام ،يصحو على

مجرد أمل يداعب خياله ،ينبت بين مفاصل صخرة صموده ،شمعة تبشر بالخير ،وتدعو إلى التفاؤل في
االستقالل.

الشاعر يربط بين التحرر الذي نالته دول العالم في الشرق والغرب ،واألمل في تحرر بالده ،كأنه يأخذ من

استقالل دول العالم وسيلة تعزز إيمانه بحلم العودة واالستقالل ،إنه يؤمن بالثورة والوطن ،ومتيقن بالميالد

الجديد ألرضه والنظرة المستقبلية للغد الكريم ،ولحظة انتظار "الميالد" هي الحلم الذي يلهب به درويش ،بل
يؤكد على تحقيقه ،من خالل تحفيز ذاكرة المتلقي ،بأن لكل شيء مجرى فالنيل ال يصب إال في مجراه.

من هذا المنطلق والحقائق الواقعية ،ينطلق الشاعر على الدوام من إش ارقات تحرير األرض وثورتها،

ولذلك يومئ الشاعر إلى األفق المتأللئ بالفجر والميالد الجديد لألرض.

" فليس للشاعر وال للكاتب أن يطلق العنان إلحساسه ومشاعره ألنها في جوهرها فردية محضة ،بل عليه أال
يسجل منها إال ما هو عام مشترك بين الناس كما يقتضيه المنطق والفكر "
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لذلك تجلت العالقة التكاملية بين الشاعر وشعبه من خالل طغيان صيغة الجمع "نحن" أرضنا على

صوته الخاص" أناه" ،فالذات تؤجل صوتها الخاص على مستوى البنية السطحية ،لتؤكده على مستوى البنية
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العميقة ،التي تحتفظ ببؤرة المعنى وتوجهه نحو بنية تأويلة تساهم في كشف الداللة ،حيث الذاتية تذوب في
أحضان الجماعية لتكوين عالقة تكاملية .

وربما ألن درويش خاض معمودية األلم بوقائعها الحية ،ونتيجة وعيه والتزامه بقضايا وطنه وشعبه ،الذي
تطور إلى التزام بقضايا اإلنسانية جمعاء  ،كل ذلك جعله يقفز فوق حواجز الوجع واليأس والتشاؤم  ،توثباً

لبلوغ األمل المنشود والسعادة الحقة.

تتعالى نبرة التفاؤل لدى الشاعر ،ويزداد أمل اإلشراق ،فتبرز األلفاظ المعبرة عن تلك المعاني بطرائق

مختلفة ،تنم عن حلمه ،إنها عالمات تدل على مالمح يقظة شخصية البطل الحالم من أجل الوصول إلى

منطلق يختلف عن المنطلقات الحالية ،حيث إن البوح الذي يعبر عن عزيمة ذات البطل وتفاؤلها ،ويجسد
أزمتها أيضاً ،يوحي بأن هناك هوة واسعة بين الذات وأحالمها وطموحها وقيمها من ناحية ،وبين الواقع

المحبط المليء بالظلم واالستعمار من ناحية أخرى ،ولكن التفاؤل يتغلب على اليأس والتشاؤم حيث ترد ألفاظ
بالحلم عند الشاعر،
الطبيعة "النيل ،نهر ،الفرات ،نبع ،مجرى ،أرض" ،لتؤكد
َ
عمق النظرة المتفائلة والمتشبثة ُ
وهكذا تبرز ومضة ،لكنها أكثر وهجاً واشراقاً ،وأعظم تأثي اًر في النفس ،ألنها امتزجت بتراب األرض والتمسك
بها ،وبالدماء التي نزفت من أجلها ،وطرد الغزاة منها ،وألن األمنيات أقوى من المصابيح واألرض ال بد أن

تعود في فصل بطولي حماسي يسطره الحالم ،حيث إن الصور المتالحقة التي ساقها الشاعر ،ما هي إال
تعبير عن الوجه البطولي الحالم الذي يتصف به اإلنسان الفلسطيني ،داخل وطنه ،فهذه الرؤى التفاؤلية نابعة

من طبيعة المشكلة التي ولدتها ترسبات حقب من الزمن غير الصحيح ،خاصة بعد نكبة عام ألف وتسعمائة
وثمانية وأربعين ،وهزيمة حزيران ،وبالتالي بدأت صورة البطل الحالم تبرز على الساحة مصدرها الفلسطيني

من خالل المعطيات الحديثة والجديدة في مسيرة الشعب الفلسطيني.

أن هذا الحق ال سبيل إلى التنازل عنه ،و َّ
أن العودة
وفي إطار تأكيد ّ
حق العودة يذكر محمود درويش ّ
هي حلم المشردين ،وحلم الذين ينتظرون لقاءهم ،فيقول في قصيدة "إلى ضائعة":
سأحلم ليلة أخرى

بشارعنا القديم وعودة األسرى
وأشرب مرة أخرى

بقايا ظلك الممتد في بدني

وأومن أن شباكا

صغي ار كان في وطني
يناديني ويعرفني

ويحميني من األمطار والزمن

1
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إن درويش في ربطه الماضي بالمستقبل يرسم صورة بطولية حالمة لشخصيته ،وهنا تتبدى لنا حالة
حياة عاشها بكل مباهجها ،وأماكن كان يرتادها وعاش فيها أجمل اللحظات ،وال زالت األماكن تعج بالحياة،

ويبين مدى اإلصرار على
وال زال البطل يشتاق إليها ،ويوضح إص ارره في لغة ال ينقصها وضوح الرؤيةّ ،
السير باتجاه الوطن ،برموزه المكانية ممثالً بالشارع القديم ،ويبدو حلم العودة عند الشاعر شكل شوق إلى
شوارع الوطن وظلها وأمطارها.

أما إشارة الشاعر إلى "الشارع" فهي نزعة إلى العودة إلى الوطن ،واذا كان الشارع له ذكريات مع

الشاعر في وطنه ،فإن داللته هنا ال تلبث أن تكشف لنا عن رغبة البطل الحالم في استعادة الماضي والعودة

إلى شارعه ووطنه ،حيث يؤكد الحلم في صيغة المستقبل المحقّق حتماً بقوله "سأحلم" ،ويرسم أفق األمنيات
بعودته إلى وطنه وتحرير األسرى ،مخاطباً قلبه أن يصمد ،وأال يكف عن الخفقان قبل تحقيق هذه األمنية

الغالية ،ويمتزج الحنين بحلم العودة عند الشاعر درويش الذي يختصر حلمه في عدد من رموز الزمن

المعبرة ينجح في أن ينقل للقارئ معاني الشوق العظيمة التي يحملها لبلده
الماضي ،ومن خالل هذه الرموز
ّ
بشارعه القديم وشبابيك الوطن ،ولكل ذرة تراب على مساحة ذلك الوطن وظله الممتد في بدنه.
حيث إن كلمة شارعنا القديم تحمل معاني الطفولة وذكرياتها بحياة مفعمة باألمل ،ذلك األمل الذي

ظل يكبر في وجدانه حتى مأل عليه حياته ،وكلمة شباك ترمز لنافذة األمل التي يطل من خاللها على الوطن
فيعانقه ،ويحميه من ممارسات المحتل وفعل الزمن.

في المقطوعة عنصر يعزز هذه المشاركة الوجدانية ،ويجمع بين التخيل والتجسيم ،حيث يسمع

القارئ صوت اللفظة ،ويدرك حركتها ،ففي قول الشاعر" :سأحلم ليلة أخرى بشارعنا القديم وعودة األسرى"،

فالقارئ يتخيل هيئة الحلم ،ويحس بالحركة في العودة ،ويترك مجاالً تخيلياً لفهم البطولة التي يحلم بها ،وتأتي

األفعال "أشرب ،أومن ،يناديني ،يعرفني ،يحميني" ،لتدل على حركة العودة في تقرير الحلم ،وبذلك تستمر
األسطر في حسية من شأنها أن تفتح باباً للقارئ ،فيقترب منها ،ويسمعها ،حتى تتماهى فيه.

يمضي درويش في الطريق دون أن يلتفت إلى الخلف ،إلى حلمه ،إلى األمام ،دون أن يثنيه شيء

عنه ،فحلمه ينقله من اليأس واالحباط إلى األمل والتفاؤل ،من ضيق الماضي إلى سعة المستقبل ،وهو بذلك

يضع عالماً افتراضياً سيكون حقيقة ألنه يؤمن به ،حيث يمتد الحنين إلى فلسطين التي أصبحت العودة إليها

أصالً ال يتحقق إال على أجنحة الحلم ،حيث إن البطل متوهج بالحنين إلى شارعه القديم في وطنه السليب،

وتملكت البطل الحالم روح التحدي واإلصرار على العودة ،وبات هذا البطل على يقين بأنه عائد ،وان إص ارره
على التواصل مع أهله وشوارع وطنه وعودة األسرى ،هو إصرار على العودة ،وعلى الحق الفلسطيني ،رغم

قسوة المرحلة ،وبالتالي هو إصرار يوفر المزيد من مالمح صورة البطل الحالم ،حيث إن األسطر الشعرية

تتحرك على مستوى القوة والفعل ،إذ هناك رغبة موجودة بالقوة ،والبطل يعمل على نقلها إلى مستوى الفعل،
والتوفيق بين هذين المستويين يتم عن طريق الحلم.

تتسع داللة الحلم في األسطر الشعرية أبعد من الحلم في المنام وذلك ما توفره اللغة اإليحائية التي

اعتمدها الشاعر ،فيصبح الحلم لدى الشاعر تحت تأثير معاناته الذاتية ،أهدافاً تبحث عن حقها المسلوب
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خارج إرادته ،فالذات تتوق للتوحد مع عالم الحلم والعالم الال محدود رغبة منها في التحرر وجعل هذا الحلم
حقيقة مطلقة ،إنها رسالة تم ّكن الشاعر محمود درويش من إيصالها بعمق وبتوظيف مفردات بالغية قوية

المعنى ،تصل فقط لمن ُيحسن القراءة ،حيث تبرز حالة اإلصرار على المضي قدماً في تحقيق رؤى وأحالم
طامحة للوطن المغتصب ،ال تثنيها األهوال ،ألن الهدف المبتغى في تلك الرؤية هو عودة البطل لوطنه
وتحرير األسرى.

واكب درويش تصوير األحداث والوقائع التاريخية في العصر الحديث ،وترعرع الشعر الفلسطيني

الحافل بوصف مالمح البطولة في ظل هذا المناخ ،وال يزال يحمل روح البطولة ويمجدها "وال شك أن البطولة
عميقة الجذور في الروح العربية ،حية في القلوب ،تحمل تبريرها باستمرار ،عكسها في الغرب إذ أصبحت

نفحة البطولة ضعيفة أمام نظام العصر اآللي" 1.حيث ينطلق الشاعر في كتابته لقصائده بعد هزيمة حزيران

عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين ،مجسداً فيها الصمود أمام المحتل والثبات في المعركة حتى النصر

والتحرير ،مؤكداً أن الهزيمة ال تعني االستسالم ،بل الهزيمة جرح يضاف إلى مسلسل جروح الوطن ،وظلم ال

بد أن يعقبه االنتقام ،حيث صرخ من أعماقه قائالً في قصيدة "موال":
خسرت حلما جميال
ُ
لسع الزنابق
ُ
خسرت َ
وكان ليلي طويال

على سياج الحدائق

خسرت السبيال!..
وما
ُ

2

الشاعر يحاول التخفيف من ثقل هزيمة حزيران عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين على نفسه وتأثيرها
السلبي على كينونته ،فهو خسر األحالم بعد هزيمة حزيران ،وأحالمه قتلت في أوج رونقها وجمالها ،ولكن

هل انتهى بنهاية أحالمه؟ وهل وقف كل شيء عند هذا الحد؟ !!

ولكن يتضح األمر بأنه ليس كذلك وعدم خسارته للسبيل كان بمثابة األمل والتفاؤل بالنهوض من

جديد وبدأ يستعيد أحالمه ليجسدها حقائق على أرض الواقع ،واذا سقطت األحالم ولم تتحقق فإنها لن تموت.

تبرز الذات المتكلمة برو اًز قوياً في السطر األول ،بإيقاع االختيار على تاء المتكلم لتصبح الذات هي

البطل ،والبؤرة التي تتمحور حولها الداللة ،حيث تكشف األسطر من بدايتها عن خسارة للبطل الحالم ،فقد

خسر حلماً جميالً ،لكنه لم يخسر السبيل ،وهنا تتضح البطولة النفسية التي أدت إلى كثير من الشمائل
الرفيعة " ،من ذلك الصبر على الشدائد ،وهو بدوره تغلب على الهلع والفزع إزاء المصاعب واقتحام المعاطف،

1

 -في قضايا الشعر العربي المعاصر ،دراسات وشهادات ،د.عز الدين اسماعيل وآخرون ،المنظمة العربية للتربية والثقافة
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وما قد ينزل من الخطوب والنوائب ،والبطل لذلك ال يشكو ،بل يتجرع الغصص في صمت محتمالً إياها أقوى

احتمال" 1وفي اطار البطولة الحالمة يتصارع األمل المزدهر واإلرادة القوية مع كل عوامل الخسارة واإلحباط
التي تحيط بالبطل وتترصده ،وهذه العوامل ال تغيب لحظة عن وعي البطل ،والتي يكتسب الحلم كل قيمته

اإليجابية والبطولية من وعيه بها ،فهو متيقن بأنه خسر حلم جميل ولسع الزنابق.

فالحالم الذي يضع في اعتباره قوة هذه العوامل التي تجهض األحالم ال بد أن يكون بطالً ،ألنه يدرك

جهامة الواقع بوعي ،ويصر مع ذلك على أن يتجاوزها ،ويبددها ،ويبني على أنقاضها في ثقة حياة أكثر
وضاءة واشراقاً ،وهو مدرك مدى العقبات والصعوبات ،إال أن نبالة الحلم يجعل من أي تضحية تبذل في

سبيله ملمحاً من مالمح البطولة ،حتى لو لم تحقق عائداً ملموساً.

وقد تلون هذه العوامل رؤيا البطل بظالل يأس محددة ببعد زماني وهو الليل ،حيث تتكئ المقطوعة على الليل
ببعده المعنوي الذي رسخه الشاعر ،فاقترن بالخسارة واالحباط ،ولكنه ال يلبث أن يبدد هذه الظالل بوهج

إص ارره وعزيمته الثائرة ،فهو رغم كل ذلك لم يخسر السبيل والهدف األسمى.

أن الهزيمة حملت قسوة المعاناة فإنها لم تنجح في محو الصورة البكر لذلك الوطن
وعلى الرغم من ّ
تسرب إلى ال وعي الشاعر ،حيث إن األسطر الشعرية تخترق الواقع الهش ،وال تركن إلى االستسالم،
الذي ّ
بل تتوشح برؤيا يقينية بحتمية تجاوز الواقع ،ولعل الداللة الزمنية أو التاريخية لهذه المقطوعة أو القصيدة هو
بمثابة المفتاح الذهبي يؤكد هذه الرؤيا التي يصدر فيها البطل عن حس إيماني عميق.

مما سبق نرى أن الشاعر يدرك المأساة التي منيت بها األمة العربية ،فحاول من خالل األسطر

الشعرية ،أن يقف على تخطي هذه األزمة ،والخروج من هذه البوتقة إلى عالم أرحب ،ربما يجد فيه خالصاً،
وبالرغم من تلك المعاناة فإن ذات البطل ال تنكفئ على نفسها ،وال تتخلى عن هدفها وسبيلها ،حيث تترجم

ذات الشاعر وترسم صورة صادقة لشخصيته البطولية الحالمة ،التي تنطوي على الوفاء واالنتماء الوطني
متحدية واقع العجز واالنكسار والهزيمة ،وهذه روح سكنت البطل ،وزادت من عزمه وأمله ،فهو يتحدى

الهزيمة بعناد واصرار وبدون يأس ،يقول في قصيدة "عن إنسان":
يا دامي العينين ،والكفين !

إن الليل زائل

ال غرف ُة التوقيف باقية

وال َزَرُد السالسل !
نيرون مات ،ولم تمت روما...
بعينيها تقاتل !
ٍ
سنبلة تموت
وحبوب
ُ

1

البطولة في الشعر العربي ،شوقي ضيف ،ص .4116

ستمأل الوادي سنابل!..

1

الحلم عندما يكون مرتبطاً بالقضية والوطن ال يموت ،وحلم الشاعر هنا يبعث التفاؤل واألمل والتطلع

إلى المستقبل المشرق ،ويبعث أمالً يكسر كل عتمة وظلمة ،ويزيل القتامة.

إن الخطاب والنداء في األسطر الشعرية أداتان أسلوبيتان يفصحان على مستوى النص الكلي للبطل

رغبته الحالمة التي تتوقد بها شهوة الحرية بتفاؤل صريح ،حيث يرسم البطل الحالم صورة هذا الحلم وينطلق

من خطوطه األولى حيث القيد والظالم والمعاناة والواقع المعيش ،وصوالً إلى نقطة النهاية حيث المستقبل

المنظور وما يحمله من حرية ونور مليء بالنبض والحيوية.

حيث يتنبأ الشاعر بصيرورة لحظة أكثر إشراق ًا وتفاؤالً "وحبوب سنبلة تموت ستمأل الوادي سنابل"،

إن هذا التفاؤل الذي يولد من الموت يرسم صورة جديدة للحياة التي يحلم بها البطل ،وتتعالى نبرة التفاؤل لدى
الشاعر ،ويزداد أمل اإلشراق ،فتبرز األلفاظ المعبرة عن تلك المعاني بطرائق مختلفة ،تنم عن حلمه ،إنها
عالمات تدل على مالمح يقظة شخصية البطل الحالم من أجل الوصول إلى منطلق يختلف عن المنطلقات

الحالية ،حيث هناك ثمة تيار شعوري يهيمن على هذه األسطر الشعرية ،فهي تتأسس على رؤية حالمة
تسعى إلى تغيير واقع مهزوم وتطمح إلى تجاوزه وتغييره ،ويواصل هذه الرؤية البطولية فيقول في قصيدة

"مزامير":

كان عم ار قصي ار
وموتا طويال

أفقت قليال
و ُ
وكتبت اسم أرضي على جثتي
ُ
وعلى بندقية

قلت :هذا سبيلي

إلى المدن الساحلية
وتحركت،
ُ

لكنهم قتلوني

دفنوا جثتي في الملفات واالنقالبات،

وابتعدوا،

كنت أحلم فيها_
(والبالد التي ُ
2
كنت أحلم فيها).
سوف تبقى البالد التي ُ

 _ 1ديوان محمود درويش ،المجلد األول ،ص.44
 _ 2ديوان محمود درويش ،المجلد األول ،ص.484-480
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إنها ليست مأساة الوطن ،ولكنها أيضاً فجيعة البطل الذي أدرك أن العمر قصير ومضى دون أن

يتحقق له حلم الحرية ،واحترام االنسان ،واستعادة األمجاد والبطوالت واسترداد األرض المغتصبة ،ولكن البطل
الحالم العاشق للوطن الذي كتب اسم أرضه على جثته وحمل البندقة لتحريرها ال يفقد األمل ،ومن خالل

الرؤيا الضبابية الكثيفة للواقع المفعم باالنكسار ،وبالرغم من موته وقتله فإنه يرى بريق األمل وكله إصرار

وارادة لمواصلة حلمه بالبالد التي كان يحلم بها محررة غير مغتصبة.

إن هذه األسطر تتويج لمالمح البطل الحالم" ،وعلى ذلك أصبح من غير الواقعي ،أن يكون المرء

واقعياً ،ووجب أن يتجاوز الواقع ليعبر عن مكنونات عقله الباطن بطريقة تشبه األحالم" 1فهو يحاول أن
يستجمع قواه لرسم صورة بطولية لذاته الثابتة على مبادئها ،المخلصة لألرض والوطن ،حيث إن صورة التمرد

والرفض للمحتل لم يكن نابعاً من فراغ ،بل من متراكمات كثيرة ذات تأثير سلبي على حياة البطل وشعبه

الذي يعيش المعاناة ،والظلم ،واالغتراب على أرض وطنه ،فالبطل ليس مستسلماً بل حالماً قاد اًر على التحمل

مهما كانت الشدائد ،وحلمه بالوطن سيبقى كما هو حتى لو قُتل ،فهو يتسلح بالحلم ليرمم ذاته المترنحة بين
كنت أحلم فيها" ،وهذا الحكم
كنت أحلم فيها -سوف تبقى البالد التي ُ
الموت ،ليواصل حلمه "والبالد التي ُ
الذي أصد ره نابع من أحقيته بالبالد وثقته الكبيرة بمشروعية حلمه ،ويبرز مدى التحام البطل بقضيته ووطنه
المغتصب ،ويجذر أسطورة التحدي الفلسطيني حتى يرجع الحق إلى أصحابه.

بين الحقيقة والحلم يرسم الشاعر طرفي المعادلة المتناقضة الحادة الطرفين ..إن الحلم هنا يمثل

العالم ال خالي من الظلم واالحتالل والذي يقابله عالم الحقيقة الذي يعج بالقتل واالضطهاد واالستبداد ،إن
البطل يعبر عن حلمه في هذه اللحظات وهو متأثر بالواقع الحسي للحقيقة التي يعيشها في حياته ،فالحلم هنا

بوابة األمل والحياة بالنسبة إليه ،ومن هنا أراد البطل ان يستقبل التفاؤل عن طريق هذه البوابة التي ستشرق
على بلده ووطنه المحتل.

إن األسطر الشعرية نغمة تمجيد نفسي لدرويش ،حيث تصحو عوامل الشجاعة في أعماقه في

مواجهة الظلم والجبروت ،وتتضح مالمح شخصيته البطولية الحالمة حيث القدرة العالية على المواجهة

والتحمل ،وكأن األلفاظ في مضيها وانطالقها تعبير عن رغبته في التحرر من االحتالل ،وانطالقه إلى آفاق

بطولته الحالمة ،ويرسم الشاعر صورة أخرى للبطل الحالم/الجد الذي يتمسك بأرضه ووطنه ويحافظ عليها،
فيقول في قصيدة "كالنون في سورة الرحمن":

األرض مثل الثوب منسوجة
ُ
الس َّماق في حلمه
بإبرة ُّ

ب من نومه
المكسور ...جدي َه َّ
كي يجمع األعشاب من كرمه
المطمور تحت الشارع األسود.

1

 -البطل في األدب واألساطير ،د.شكري عياد ،ص.471

 - 2األعمال الجديدة ،محمود درويش ،ص.667
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2

تتعدد هيئات البطل الحالم عند درويش ،لكنها تتكاثف وتتشابك لتكوين صورة لشخصية هذا البطل
وابراز مالمحه ،فقد رسم درويش صو اًر جديدة للبطولة تمثلت في اإلخالص للوطن ،والصبر على مواصلة

القتال ،ومقارعة األعداء في ساحات الوغى ،وعدم السآمة من الحرب ،وغيرها من مالمح شخصية البطل

الحالم ،ومن تلك الصور الرائعة ما قاله محمود درويش وهو يشير إلى شجاعة المقاتل الفلسطيني وابائه إذ

يقول في مديح الظل العالي:

َنم يا حبيبي ،ساعة

لنم َّر من أحالمك األولى إلى عطش البحار إلى البحار
ُ
نم ساعة ،نم يا حبيبي ساعة
ضح انتحاري
حتى تتوب المجدلَّي ُة مرة أخرى ،ويتَّ َ
نم ،يا حبيبي ،ساعة

الحراس عن أسوار قلعتنا
الروم ،حتى
حتى يعود
نطرد َّ
َ
ُ
1
وتتكسر الصواري
تلعب الصيغ اإلنشائية في األسطر من نداء وأمر دو اًر مؤث اًر في إث ارء الخطاب الشعري بعناصر

درامية ،وتجسيد معاناة البطل الحالم ،وتعميق إحساس درويش بعذاباته.

إن اكتناز األسطر الشعرية بمجموعة من الضمائر المتخالفة بين التكلم والخطاب ،يطرح الذات

والموضوع في إطار من الكثرة التضخمية التي تعطي لكل طرف أكثر من حضور فاعل في إنتاج المعنى
البطولي ،فهناك الحضور الجماعي "نطرد ،قلعتنا" ،الذي يتداخل بحضور الفرد "أحالمك ،انتحاري" على عدة

مستويات منها ما يعتمد التضايف واالتصال ،ومنها ما يعتمد االنفصال ،لكنها تئول جميعاً إلى صالحية كل

طرف ألن يحل محل الطرف اآلخر ويؤدي دوره البطولي زماناً ومكاناً وحدثاً.

إن انشغال محمود درويش بالهموم الوطنية ال يجرفه إلى الخطابية ،فاألحداث الداعية في تاريخ

فلسطين ،ينظرها درويش بزاوية جمالية ،ثم يستطرد بأحالمه ناطقا باسم أحمد الكوني وموظفاً للمستقبل،

كجزء من تنبؤ الشاعر ،بعد أن يستحضر أحداث الماضي بذكر صفات البطل ،ومن الصور الرائعة ما قاله

درويش وهو يشير إلى شجاعة المقاتل الفلسطيني وابائه ،إذ يقول في قصيدة "أحمد الزعتر":
يفر ُك الساعات في الخندق
و ُ
أحمد ُ
لم تأت أُغنيتي لترسم أحمد المحروق باألزرق

الكوني في هذا الصفيح الضيق
هو أحمد
ُّ
ِّ
المتمزق الحالم

لبرتقالي..البنفسج ُة الرصاصيه
وهو الرصاص ا
ُّ

وهو اندالعُ ظهيرة حاسم
 _ 1ديوان محمود درويش ،المجلد الثاني ،ص.44-40
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في يوم حريَّه

1

تتحق ق الجمالية في األسطر الشعرية في تقنية التماهي والتداخل بين صوت درويش وصورة البطل
"أحمد" ،وهنا تتضح مالمح شخصية البطل الحالم/الفدائي فهو أحمد الكوني يتحلى بالقدرة على التحمل،

والصبر على نوائب الزمن ،متمترساً بخندقه ،وهو الرصاص البرتقالي الذي يمتلك قدرة عالية على المواجهة،
والتحدي مهما كانت قوة المعتدي وأثرها على شعبه ،وهو "اندالع ظهيرة حاسم في يوم حرية" ،وهذه المالمح

التي رسمها الشاعر للبطل نابعة من ثقة الشاعر الكبيرة والال محدودة بشعبه ،وتبرز مدى التحامه بقضيته
وأرضه وشعبه ،وتنبأ بالمستقبل من خالل نظرة شفافة حالمة مرهفة تنم عن معرفته بقدرة البطل ،وبغية تكثيف

الحالة الوجدانية للبطل ،فان درويش يستحضر شوامخ صفاته.

وقد تجلت في شخصية البطل أبعاد يتمثل بعضها في أهم سمة إنسانية وهي قوة اإلرادة وتحدي

الواقع األليم ،فهو في خندقه متمزق إال أنه عازم على مواصلة درب الحياة والصمود على الرغم من العقبات

والصعوبات ،وأحمد الكوني يعد رم اًز للوفاء والتضحية وصناعة الصمود األسطوري الفلسطيني ،وتحمل

المسئولية التاريخية تجاه فلسطين.

والبعد الثاني لشخصية البطل يتمثل فيما يميز موقفه اإلنساني ووعيه بحلمه في خضم تحمله للمأساة ،وقدرته

على التماسك في عز الظهيرة ،هنا تتجلى روح البطل الحالم النابض بالحياة ،العازم على تخطي المأساة،

ويواصل فيقول في قصيدة "رباعيات":

الممر الشائك المنسي ما زال مم ار
وستأتيه الخطى في ذات عام

عمر ده ار
عندما يكبر أحفاد الذي َّ
يقلع الصخر ،وأنياب الظالم

2

تدور األسطر حول حلم بطولي وهو حلم العودة للوطن المحتل ،واإلصرار على تحقيق هذا الحلم،

فالشاعر واثق بأن الحلم سيتحقق وأن المانع الذي يعرقل سير األبطال هو ممر شائك ،فكلمة ممر تفيد

امكانية االجتياز والمرور به للوصول للوطن ،فبالرغم من أنه شائك فإنه ما زال مم اًر ،فهناك امكانية
الستمرار السير وتحقيق الحلم باإلصرار والتحدي ،وهذا ما يؤكده الفعل المضارع "ستأتيه" الذي يوحي بالعزم

لعمل مقبل ،وهو قطع الممر واجتيازه للوصول إلى الهدف ،وأن خطى األبطال آتية ال محال.
تبرز حول هذه األسطر فكرتان متوازيتان ومتقابلتان في الوقت نفسه هما :صورة البطل والتي تمثل الوجود
الفلسطيني ،وصورة اآلخر "الال بطل" والتي تمثل االحتالل الصهيوني الزائل.
 _ 1ديوان محمود درويش ،المجلد األول ،ص.748
 _ 2ديوان محمود درويش ،المجلد األول ،ص.74
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ويحرص درويش على أن يجسد فكرة التوازي التقابلي في األسطر الشعرية ليرسم لنا مالمح البطل
الحالم ،من خالل رؤيته بزوال االحتالل الصهيوني ،وانطالقاً من هذه الرؤية ،أبرز لنا صورة اآلخر الزائفة
والزائلة ،في مقابل صورة البطل الحالم الفلسطيني المتماسكة المحافظة على األرض والعازمة على تحريرها.

وقد جعل أحفاد فلسطين مثاالً للبطولة التي يمكنها أن تخترق الممر الشائك وتطرد القوة الزائفة.
من كل ما سبق نالحظ اآلتي:
 البطل في هذا المبحث بطل ملتزم بالقضايا الوطنية ،مؤمن بالقيم اإلنسانية النبيلة ،بطل يملؤه التفاؤل،والقدرة على التحمل والتضحية وتجاوز األزمات ،واستشراف المستقبل ،واستطاع الباحث أن يطالع

نماذج لش خصية البطل الحالم التي اجتهد الشاعر في رسمها ،وفي ترسيخ مالمحها المتشابهة ،ومن

أهم هذه النماذج :البطل الحالم/الشاعر ،والبطل الحالم/الفدائي.

 -على الرغم من تعدد الخيوط النفسية والشعورية التي يتكون منها النسيج العام للرؤية الشعرية في هذا

المبحث وتنوعها ،فإن الباحث يستطيع أن يدرك بوضوح أن محمود درويش كان أكثر انشغاالً بالهموم
يحمله
الجماعية العامة منه بالهموم الذاتية الخاصة ،حيث قلما يعثر على بعد ذاتي من أبعاد رؤيته لم ّ
مالمح هم عام ،حيث يمتزج الهم العام بالهم الخاص .إلى الحد الذي ال يدرك القارئ معه في كثير من
األحيان ما إذا كان يعبر عن أحالمه أو أحالم شعبه ،فالخاص في بطولة درويش الحالمة يمتزج

بالعام ويذوب فيه ويتحد به.

 تكشفت مالمح شخصية البطل الحالم في تناوله للنصوص الشعرية النابعة من تجربة صادقة مصدرهافي معظمه إنساني ،كما أبرزت شخصية البطل في هذا المبحث مدى تفاعل الشاعر البطل مع قضايا
أمته ،من خالل التمسك بالحقوق ،للنهوض بالمجتمع من خالل حثه ومناداته بالقيم النبيلة.
 اتسمت صورة البطل الحالم بالثراء الداللي والجمالي الذي منحها فضاءات ايحائية تأويلية تحفز القارئوالمتلقي للغوص في النص الستكناه مالمح شخصية البطل وحقيقة البطولة ومعرفة أبعادها وآفاقها

الجمالية.
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الفصل الرابع

البطل األسطورة

فييح ورييلو قعلقلييو قعالييلعح قعييلش ب بلييس قعل ي ز قعن اييلب ح عر ي ض ييع قعل ي ز قع واييح ر ي قع ي لقع
قعصييبل ح قإلايوقلب ح قعقييمل و لد ي م بتأعي بل يمد ا ي بيل صي ن قعوييل قع رييمعح قعاييلوش عر م بو ييم ع اصي
ع اوة تموب م قع تب قع رب اأع قعون ال ب او إال ع فل قعا لب و لأع قع غ قعلوب ة قعتيح لمع يم د يق ليل

قالاييتا ق لقعقيييو أع قالوت ي قو إل قو ة قعل ي لز ييح عغ ي قعوصييمن لقع ي و د ي م بصيياب لعييً ع ييس أ ي قدو ا ي بيبمدو
تص يياب امعت ييمعح لر ييب تأ يية لتنيي ي لاب ي ي قع ييول قعاللعبي ي علي ي ا م دا ييو تتا ييو قع قوو يية قعتموب بيي قوا ييللوب

عألالييمة فييح ق ي
قعا قب بتا

ل ييم قعنعوب ي و للعييً فييح رييمة قعلر ي قع قعقييل ح قع را ي فييح أد ييمة ف ب ي لأ اب ي ل ييع

تموبخ قعل ز قعن الب ح فح ص ل هو اللع أاللوب ع م وا يم قعل وقض.

لقاتلمع "قعبل مع ع

اة قواللوة أع ب قلق عي أالمالد ب لرلع صوقدمد و لل عاو و

لبوققلع أوا ي لأ م بي و لععح تعلع أبرمد ت اب قدو دع قآلال قعتح ب م بيم قإل امعو لت اب قدو دع للقه قع ناب

لق قو تس قعقلب فح لض صوقدس و ت ً قعقل " 1ت ل قعل ز قعن الب ح ع دقل قعقيو تراب قق بمعب

والمة ب قلل س أل بو لع عس قع قع لقعووب لقع بوو لعمع ع ل وقض قع صبز قوعاو فح له قعتراب ققو

وبث أا ع ولبش فح لعً لوا صلو قوالمة ا ا ب أاللوب و لأرنم م د ى ل صبتسو "إع فح ق ة
عة الوش الاد أاللوبمدو ف م ق قإل امع ومع مد فيل بتلن إعى أع بعلع لق قعالةو لقالا م دم ع وبمة ع

ل

إ قض قع لق قعلش بوص قعالو وص قد".2

ل ع صيلو قعاللعي قعتيح تيو ق فيح قع ليمز قعلي وش د ي
قعلمدو إعى ا يمض ل صيب اللعبي

وبث د

ل ح قع فمع دع أورس للل س اقلة أاللوب

و يل ولبيش صيلوة قعالية قوايللوةو

بيو لقل بي و عب اير لعيً يو وهبتيس قعلي وب قعتيح ب ايو د ييمو

مول ع لقلو.

فمعالة قواللوة ومر قرت مدب قاتا ملب و بت تو فح قعلدح قعر ح ار

لي ي وقق مولي ي و وب ييث إ ييس قعلي ي ن قع ا ييت

ع قعصنمق قإلبرماب و ال تاعس

ع لقريي ي قعصي ي مز وت ييى قعتر ييوب ا ييمع نل ع صي ي و قعر مدي ي

لقع رت وو فيل ل ن لل ليرمد يم وةو تر يس وية قعتقي بوو لقإلدريمزو لت ويس قعتيأابو فيب ع ولعيس تيأاب قدو

إبرمابمد.

لع تر ي ي ييوب

ي ي ييم لو ي ي ييم ف ي ي ييح واي ي ي ي اي ي ي ي مق قعال ي ي ييةو لتو بي ي ي ي قع ا ي ي ييمو قع ي ي ييلش ا ي ي ييبأ لهو عبص ي ي يياب

أاي ييللوةو دمعا ي يمد تل متي ييس علري ييل أفري ييةو ل ي ييى أا ي ي ىو فت ي ييت ل قعتري ييوب اي ييمع

صلوة قواللوة

ى قعالي ييلعحو لتصي يياب

فمد إ ام بمد بغ ل توقبقمد ععة قعقب قإل ام ب قع اب فح وبمة قعالة.

فمعالي ي يية ل صيي ييب تت تيي ييو ايي ييمعقلة لقعليي ييرمد تغ يي ييز قع ص ي ي ي و قعر مدب ي ي ي د ي ييى قعنو ب ي ي ي و تتو ي ي ييى اصيي يينمق

قعاللع ي ي

ي ييع تري ييوب لف ي ي قض لص ي ي ل لتو ي ي و لت ي يية د ي ييى إوبي ييمض قعقي ييب قعا ي ييمضة لتاي ييلة ألصي ييى ري ي ي

أرة قعولح امع رت و قعلش ت بش فبس.

1
2

ي ييع

ل صب قعالة فح قعل و قع واح قع مصوو .و م أال لملبشو ن.546 -لوقضقق صب فح قعل و قع واح قع مصو فح الوب و .

بة قع لاىو قعيبل قع م

ن.404 :
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قعالوب ع عتمزو

لنو  ٢١٠٢و

لبو لعوش دبم فبو أع" قعالة فح قود مة قو اب ي ع له قع موب ي

ل لو قإل امع

قبمل ع

امالاتقوقو فح دال قعنو امآل وبعو لفح دال قعر مد قإل ام ب امععلعو لق قعل لو ب لب م الاد وي ل

قع لييمنو و ي ل قع لييعاقو لبا ي قع يية قو اييح تا يمد عييلعً دييع لييعة قواييللوة .لل ي لو قإل اييمع امو ي و

امعومر إعى تعببف ر ب ع التيس ق ية قعر مدي قإل ايم ب لع الي قعر مدي قإل ايم ب ايمععلعو بلليف قعالية
عرب أم

ماو قعوبمة قولعىو لبو قع ة قو اح إعى لعة لوبز ع لعة قواللوة".

1

عق قتا ق ل صب قعالة قوايللوة د ي ولبيش الاب ي أايللوب تبري عاريليم لقع أايمة قعتيح
دمليم قإل امع قعن الب حو ل لق بهع "أع رمة قاتعمو قعل صب قواللوب قع صوب

وتال ا يمل قععنيم

قعييلل حو ل ييل رييمة ييع رييمالق قواييللوة قع ص يوب .لتاقييى ا ي لعييً رييمالق قواييللوة قع وتال ي ا م ييمة
قإل امع قع مصو فح لتى صلو مو لبت اة قعرم ز قالاتعيموش فيح يلق قع بي قع فيح ق تييم قعليمدو قع مصيو
يج قواللوة فح قعت ابو دع للنس قعل لوش"

2

م ر ة قعصلوة تظيو ا ظيو قعروب

ع ري و لصيلوة

الة أاللوة ع ري ام ب و للعً عق وتس د ى قع لقري لقعتو ةو لعل س أعاو ت ماعمد ع لش لاةو و س ب ح

أع قع يلع لقالاتايا لقالايتعم ت يح يمبتيسو للي تي ق ق فيح ايبمن يله قعصيلوة ب تيمع فوريتي م لاب ي
قواللوة عصلوة قعالة فيح لي و ولبيش ألعي يم :لقل بي فوريتيم وقبقي قعالية قإل ايمعو لقعام بي  :ف بي لمل ي

فح أامايم د ى قع امعغ فح ت رب قعن ة قعاللعح إعى و أالوتسو فعم ق قع وص توقامد اللعبمد ارة يثاو

قإل امع قعن الب ح فموامد لف م مد تلي عس امومق قعل ى ل ومفة قإلا قع.
فأاللوة قوالمة

م رمضق تور

عوقبق قع لي قعلقل ح قعن الب ح ا ب قد عة قعا

دع قع لي

قواللوش قإل وبقحو لأاللوة قعن الب ح تترب فح أ س ب ت ً اللع "بوتنو فبيم صموايم دع قول من

قع م ببع ع ولعس اقلتسو لاامعتسو لقل ق سو لروأتس لتغ اس د ى أل قو سو ل ل

ي و ع لقق أ ناي و ال ع

ااع قآلعي لأ صمف قآلعي و الو الش ال ب ل د ى قعو ل قعالوب قإل ام ب و لاللعتس علعً تتنرو ع
باب و اللع إ ام ب تات

لرل ه قإل ام ح قعالوشو ال ع ب مابو إعيب أل اووب

قع بمة ل لقولس".3

ع قعلقلو لوقملقس ال ع

لب عع قعقلة اأع أاللوة قعالة عباق رو وعمبمق اللعب تهعف د قدو اة ح ت بش فح دقة

قعالةو عتق
قععم

عس و لالدو لت او دع ألرمدس قالرت مدب للب س قو الب و فراد دع ومالتس قع ناب لقعل ب

فح قعصاق قعال لوب قعقمل

ابع قو مل قع بم ع وبمة قعتح ت او د يم قواللوةو لقعلقلو قعل ح

لقع ناح ع ر مدمق قعتح تات ة و ل قواملبو قعاللعب فح لقري

1
2

لعاق وبمتيم بو قع اتقوة.

 قعالة فح قو ز لقواملبوو لعوش دبم و ل1و قعقم وةو قو قع وف و 1161و ن .141-قعل و قع واح قع مصوو لرمبمه لظلق وه قعن ب لقع

لب و .د قع بع قا مدبةو قع عتا قوعم ب ب و قعقم وةو ل5و

 4002و ن.111

 -3قعاللع فح قعل و قع واحو لللح ربفو ن .12
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ي

عمع و ل ولبش – اة لعً ع س -صموز وامع

فح وبمة قعر مد لقع رت و قعن الب حو عت ب ه

اق وة الفت د ى قاتب مز قواللوةو لأا م م قعاللعب و قعتح عم ق ح قعوامع قع ي
رت و

رل ع قعتو ش لقعص ل و لقع لقري لقو ةو ع

قع للب د ى إلمد

ولبشو قعلش عمع لقدبمد أ س عامع ومة لعً

قع رت وو العً تعلع قواللوة ل قاتلمدق "ا م قصل تس ع و

أع ت رو بو قع وً لت

لمن قع وًو ع م قاتلمدق أع تهع لرو قإل امع قالرت مدح ع

قإل ام ح قع لتوً".1

س فح

اة لو ة قعتروا أل قعل لو

ال لً أع عل مق قع رت و قعن الب ح عيم قع لو قوعاو فح ا لوة صلوة قعالة قواللوةو لد بس

بعلع قعالة تم قع رت و قعلش ب بش فبسو وبث "إع قعالة رولوة قرت مدب و عل ع بعع لرل قد فح لر قع

لقل حو فإ س لرل فح قعلر قع لقع ب قالرت مدب لرل قد ت بادو ب عع أع بتولة إعى لرل لقل ح تى
تلفوق قعلولل قالرت مدب قع ماا إلا قو قعالة د ى الب قعوبمة".2

بقلة قعلمدو فح لصب ة " قووض" :

أنا األرض..

يا أيها الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها

أحرثوا جسدي !

أيها الذاهبون إلى جبل النار
مروا على جسدي

أيها الذاهبون إلى صخرة القدس
مروا على جسدي

أيها العابرون على جسدي

لن تمروا

أنا األرض في جسد

لن تمروا

أنا األرض في صحوها

لن تمروا

أنا األرض .يا أيها العابرون على األرض في صحوها

لن تمروا
لن تمروا

لن تمروا !
1
2

3

 قعل و قع واح قع مصوو لرمبمه لظلق وه قعن ب لقع -قعاللع فح قعل و قعغ ملح لقعابو قعل اب و و

لب و .د قع بع قا مدبةو ن.110

أال قعنتل و ن.11

 _ 3بلقع و ل ولبشو قع ر قولةو ن.561
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ل تعلع قعاللع قعنو ب

ترا ة فح الة بقل قعر لعو ل ا ب قعاللع بااغيم قعلمدو د ى لقتس

تترا فح "أ م" قع قتو امعوقبق عبصة إعى لمن قواللوة فح را ه قع مون ع لقلو قعلش ر س لم قد د ى

اللعتسو لتعلف قوالو قعل وب قعت م ش فح وا
فح د

قعلم وة.

ا ب قعاللع لقعوقبق قعتح تتع ايم ل صب قعالة

قعنوقو لقعت م ة دع أورس وتى عل عمع قعا ع لتسو فارا ه اب و قعغ قة ع قع ولو د ى قووض
ق أ معع لأا مض قع ع قعن الب ب فح قعقصب ةو وع و ل ولبش ووبن د ى أع تونظ

لت

قعوقبق قعل وب وقبق قعللع قع وتة.
لد

قعلمدو ا مض ل صب اللعب

مول ع لقلوو وبث إع " ع قععتمز ع

ن ع مو ل ناسو

أاللوة قع صو قعو بثو فصلو ع م الاد عمعالة قواللوش قعلش ب بش ق ة وقبق أر

ع م قعلمدو علو

تووع ع اللع تترا فح قعومر قع بو ع لة قع وتة وورسو ل لق قعومر

س"1و لل وا
ل را

قعلمدوو لتعاو فح له قوالو قعل وب صنمق قع امعغ قعتح تاتع ة ا ب أالوة صلوة قعالة عتعتاز

صلوتس قو لل قو اة فح قعاللع .

ابع ا مبم له قوالو تترب ا ب صلوة قعالة قواللوةو وبث قع ات و قعلق ز إعى ص وة

قعق ل لقع ماو د ى قووض فوض راولتس لظ س د ى قعل ز قع ظ ل وتى ا ق لعأ س دصح د ى

قع لقري و ع

م عمع تو بس لقع صو د بس روامد ع قواملبوو فق عم ق لة قع مع تظع أع الش قعبيل

ال بقيو عراولتي ل لة ربللي .

تتر ى ا ب قعاللع الللف قعلمدو ارم ز ل اسو لعأ س ق ت ز ناس عو ة قع لقض لقع ام وة

لقعتروب و وبث إ س قإل امع قع اعلع اي ل ل اس قع ملن عقرمبمهو عبتور
عة قعص لامق عبص و أاللوة قعتو ش.

م تترب وقبق قعالة قواللوة قعتح "ت ل ن ع عل س إف قو قد

لق قع لن د اد اللعبمد تو بمد

لقبمد ع وظ تأوب ب توت لال تس

ععح بوقن مبمق قعر مد فراد دع لظبنتس قوامل اتو ش قع لو قع و ن ايم أبمد عمع ص وهو لأبمد عم ق

لاب تس"2و وبث إع ووث قعرا لقع ولو د بس بوا

ومد ع ا ب صلوة قعالة وتى عتصة صلوة قعن ة

قعاللعح د ه إعى ور ق م قووض امعرا "أ م قووض فح را " لفح ت ً قعصلوة قع ت ب
ا

مب ل

قعقلة لقعاامق لقعص ل فح ل صب قعالة قع قفو دع أورس للل سو لتتعماف له قعصنمق وتى

تاتع ة ا ب أالوة صلوة قعالة قع ت م ح و قووض/قعللع.
ع

م فإع صنمق قعالة ت ورق ع قعلقل ح وتى

صنمق قعالة بنورس ولد قعتو ش لقعاامقو لدظ

1
2

ق وب قواللوشو لقع لق قعت و لقعتصمد فح

قعن ة قعاللعح.

 قعالة فح قو ز لقواملبوو لعوش دبم و ن.150 -قواللوة فح قعل و قع واح لاة قالاا و .أو

قا مدبة قع ب حو ل1و قعقم وةو اب م ع لوو 1116و ن.145:
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توتنو صلوة قعالة تا م علعً فح رمعيم قإل ام ح إعى روز ع قعاللع قواللوب و فإلق قوالمة
ألاس اأالمة قواملبوو فيلق قعلمدو بهع ت قس امووض عاملح أا مض ل اسو لبوا صلوة ع الة

قواللوة/قعل ز لتأتح لصب ة "بل بمق رو ف الب ح" فبقلة فح قع قلو قعوم ش دلو:
هذه األرض تمتص جلد الشهداء

تعد الصيف بقمح وكواكب
فاعبديها!

نحن في أحشائها ملح وماء

وعلى أحضانها جرح..يحارب

1

إع ومر قعلمدو إعى ف ة اللعح فح له قعنتوة ع ونمظ د ى أورس أ

قواللوب عألالو قعل وب و لبترب قعت م

اس إعى

ن له قورلقض

ابع أ م قعلمدو قعنو ش لقعر بو قعر ح قعن الب ح قع ت اً

اأورس للل سو ل م تاو قعاللع قواللوب ع ل ز قعن الب ح ع س لص ل ه لت اعس ان البع.
قات

قعلمدو قعر بو " وع" قع قة د ى قعلقق قعر مدب /قعل ز قعن الب حو ع م عس ع الع د ى

قعقلة إلا قو للة ل اس لاللعتس قواللوب و لد ى قالتصمة قعلابن امعلقق قع تع
إل ق يمو ع م أ س أ قو أع بر

قعتح تظيو لرمدتيم لت ب

إواماس امعلقق قعر مدب قعتح ب ت ح إعبيم ع اة إظيمو ص ل م لللتيم

وع أالمة ل اس فوامع ال ب م دي ص و قواللوة أو .

إ يم صلوة قعالة قواللوة اعة ص نو ل له قعول قعاللعب لقعلمل قعقتمعب قعصم وتمع دع د ب

لق قو ة تاتون قالدت ق لقعتق بوو اللع لتروب ال أر ة لال أدظ و فمعلي قض

قعلوبن إعى قعووب لقع

قوالمة و ي ر اا لق ا لتي

د ى قعتووبوو لأصاولق و قد أاللوبمد ع ن قضو عق ر لق عة فرملة قع رت و

لر اا لق عة آ معس لأصاولق قوالمة قع للرببعو ل له قعل صب قعاللعب ت

م

يم قعلحض قععابو لال ع م

ان ع للق م ول قعتروب لقعاامق د ى قعون لقعصاا فح قع للف لقعونمظ د ى قووض لقعللعو

لبلقصة للعس فح بلقع ومع وصمو لملاد:

الجنود المسافة بين الوجود
يقيس
ُ
ُ
وبين القَ َدم
بمنظار َدبابة...

نقيس المسافة ما بين أجسادنا
ُ
2
والقذيفة...بالحاسة السادسة.

علف

لق قع لي قعاللعح فح قوالو قعل وب قعا ب قعر مدب ع صبم و لقعول قعاللعح

ع ر مد و لل تر ق فمد ب

له قعا ب

ع اة قاتا مو و ل ولبش عألف مة قع تص ار بو قعر مد

قعتح ب ق د ى قعصبم و لأاو ق قعرم ز قعاللعح فح قعص ل وا مض ف البعو لبناو قعاموث

 _ 1بلقع و ل ولبشو قع ر قولةو ن.245
- 2األعمال الجديدة ،محمود درويش ،ص.571

78

ف

و ل ولبش ع لوقض قعتلعبة قعن ح ع اللع قعر مدب تق ب تروا اللعب أعاو ل لعب

ع قعتح تق يم

قعاللع قعنو ب و وبث رمضق صلوة قعالة قواللوة ع ر مد تي ف إعى قعص ل ل لو اقمف قعتو شو
لقعتص ش عاقمف قالاتاا و فمعص ل لقعتو ش

م اا

أامل قعاقمضو وبث ب لض قعن الب بلع ووامد لوا

قعالة ل ق ه ع تغ ز د ى قعن مضو وع قعص ل

بو تعمفل

و قآلع قعوواب قعصيبل ب و لو

لعً

ااض وا مد لص لق أاللوة قعاللع لقعن قض ع اة لق قعص ل .
فق أا ى قعن الب بلع قوالمة د
لل رمض قعص ل اصبغ قعر مد عأ س لب ر مدح والمة ف البعو عبعلف دع ور قالتنمن
اب ي فح قعتلو لقعت اً امووض لقعللع ي م ع ف لعً ع ا عو لقإلصوقو د ى قع ب ل

وتى بتوقن

في قعلوب ل ل وو قع وتة لتووبو أوري

ع قالوتاة.

فح قعللع

بقلة قعلمدو فح لصب ة " أامة قع ورل يمة قعنر ":

أيها البطل المضرج بالبدايات الطويلة

ُقل لنا :كم مرةً ستكون رحلتنا البداية؟

سجَّى فوق أرغفة الشعير وفوق صوف اللوز،
الم َ
أيها البطل ُ
سوف ِّ
روحك بالندى:
يمتص
الجرح الذي
ُّ
نحنطُ
َ
َ

ِ
الليمون،
ينام؛ بزهرة
بحليب ليل ال ُ
الم َد َّمى؛ بالنشيد-نشيدنا؛ وبريشة مقلوعة من طائر الفينيق
بالحجر ُ
1

ورث كاللغة!.
إن
األرض تُ ُ
َ
فح قوالو قعل وب قعاماق بصلو قعلمدو للو قعو ث فح ناس لب ت

د ى ا ملب ر ب و ح ا ملب

قعورلو لقعغبمزو وبث لي ق قوالو ورل قدو للبمد عل صب قعالةو الصنس قعل صب قع ولوب قعتح
ت اً ا م قوو قث لت م بيمو لا أق تتعلف ا ب ل صب

قات

لق قعالة ع اة وا قعلمدو عيمو قعلش

للليم ع قعلقلو قع بش ع قرب قعن الب ب و ل م وق اس ع أو قثو وبث ب

ابع قعالة

قواللوش لملو قعنب بن لابع قعالة قعلقل ح قعوقبقحو فأاللوة لق قعلملو بقما يم فح قعلقلو قعلتمق
قعن الب ح لربمع قعيلب و ع م أع قض قعلمدو ع الة ب اة ومع ورلو عيلق قعالة قعلش بقل ان ة اللعح
مون ع م ةو علملو قعنب بن قعلش بوتون ع قعو م ا ب و

لب ا ث ع ر ب ا

وة أ و و لقعالة قعن الب ح ب ا ث فح الوتس

بماس لقاتليم ه.

فمعلمدو باقل قع ولو قواللوش د ى قع ولو قعلقل حو فلملو قعن بن ب ا ث ع قعو م
اعسو لايلق بعلع قعالة قعن الب ح فب بن لقل ح ب ا ث ع ر ب ا

ع رب ا

قوتوقلس لقاتليم ه عبع ة الوتس

لبر اللعتس.
م تاو

دع الوة ق ب ت

ا ب صلوة قعالة قعتح تعلف دع تو ب مق اللعب ت ة لمن قواللوةو و يم ت ل
قإلوامل امع اللعب د قعلمدوو و س ب او دع ر بو ل ز ب م ح ع دلقامق

 - 1ديوان محمود درويش ،المجلد الثاني ،ص.244
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ات وةو وبث باتورو ا ض قواملبو قعق ب

لر قو

لبلظنيم فح ابملمق قعقصب ة عت بن قعوهب

قعاللعب فبقلة فح بلق س "ر قوب ":

سأصير يوماً طائ ارً،
وأسل من عدمي

وجودي .كلما احترق الجناحان

ِ1

انبعثت من الرماد
اقتربت من الحقيقة ،و
ُ
ُ
قع قمض لملو وقفح عاو تلظبنس فح قعل و قعن الب ح قعو بثو ل ل بو
لتقلة قواللوة :إع لق قعلملو ب ا ث ا

إعى قال ا مث ع ر ب .
2

قوتوقلس ا س فح لعً اة لملو قعنب بن.

علق توق اقة للأة فعوة قع لق د ى قعالة تل ض قعوبمة ااوبقيم قعا و ع ر ب لب يض

قعتنمهةو فبهع قعلمدو فح له قوالو قعل وب اأ س ابصبو بل مد م لمل قدو اعة م ب ً قعلملو ع ووب

قعترلقة لقال تبموو ل ل بات ي

م أاللوة لملو قعنب بن قعلش بوتون لب ل عبا ث ع قعو م لمل قدو وة

أ و و لامعتمعح بوملة ولبش أع بعلع ت ماعمد عح بعلف ع ابع قع ت

لوبقمد ب عع أع ب ل ن

س

قعن الب ح إعى قع ان ع لقلو ب بلسو لت ل اوة قعلمدو لبقف ت ماعمد ل تو بمدو "فمع مصو قعو ب

قعتح بات

يم قعلمدو قع مصوو ا

وتال فح قواللوة أل قعقص قعق ب

قعتروا قعل لوب قع قو

أع باتعلف عيم ا قد نابمد مصمد فح لقلو ترواتس قعل لوب و

ظ يم

امعل لن أل امع لقلفو ل له قعل لن أل قع لقلف إ م تات دبيم

ععح ترنح د بيم أ ب

مص " 3وبث قات

ولبش ع له قواللوة فعوة

قعتر فح إلموة ومف ا الع قو ة لقعوبمة لقإلصوقو د ى قعلرل و فباتة ع د س لرل هو ل ع ف ملس وبمة

ر ب ة.

ع اة قوا م قع العب عألاللوة بصاب قعالة قعن الب ح تراب قد ع لل قع لق لقال ا مثو و س

بنت ش ا لتس قو و لب لبيم وبمة ر ب ةو لالعً بعلف دع وقبق قع أامة أل أامة قعوقبق و قعتح ب م بيم
قعالة قعلم ب ع ووب لقعتووبوو فمعالة لل اس بعما لع قو لقةو لايلق ب او و ل
قإل ام ب

ولبش دع قع م مة

ع اة قات ق ر بو قع تع د ى قعص ب بع قعلقتح لقعر مدح فح قآلع ناسو لععع قعالة

قواللوة ب و

ع وو قع أامةو لب قح دع ناس داموقق قع لق لب ا ث ع ر ب عبلقرس لبتو .

لق قع ن قعل وش ب ح قعرم ز قعاللعح د قعالة فمع نو قق قواللوب رمض ايم قعلمدو ع

أرة ق تلمة قع نل قعالوب

ع ومالق قعبأل لقال عاموو صلصمد و ظيلو لل قالوتاة قعصيبل ح

ل ب ة قعظ و وب يم عرأ ولبش إعى قواللوة ع أرة لول قعي و لص مد قعالة قواللوة قعقم و د ى

قعتو بمق لقع لقونو لفح له قوالو ت تنح قواللوةو عبظيو صلق قعالة/قعلمدوو ا الد يم وبث بظيو
تلظبف قع الع قعو ب قعاللعب و لقعا ب قعل وب عألاللوةو ق لالمد ع وهب اللعب .

 _ 1و ل ولبشو قود مة قعر ب ةو ن.446-444:

2
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-

ر قعو ل و أو

بة

بةو ابولقو قو قعنعو قع ا م حو 1116و ن.141:

 -قعل و قع واح قع مصوو لرمبمه لظلق وه قعن ب لقع

لب و ن.176
74

لبترب أع قعلمدو وملة أع بربف لما مد أاللوبمد د ى ا ب ل صب قعن قلح قعن الب حو لأع

باقل د بيم ع أا م ترمواس قع مص
أا م أاللوب

مصوةو لل رمض توعب

م أعاايم عل مد ع قعتنو لقعت ب و اوبث

ق ت ً قعل صب لقق

و ل ولبش د ى قواملبو قعتح ترا ول قعص ل لقع قمل

ع أرة قعووب لقعتووبو.

وع ق لصمل ولبش د ى صلوة قإل امع قعن ايلب ح فيأاو ق يل قعوبيمة قعتيح ب بلييمو اية لصيب ة

اوو قع لب قع و قعتح بصلو ولبش فبيم "دال قع مرة قعن الب ح اابولقو لعً قإل امع قعلش بعيلع تيموة

قعل ييمدو نا ييسو لت ييموة أ ييو قعني ي قلح قعن ا ييلب ح أل ووعي ي قع قمل ي ي قعن ا ييلب ب " 1لا ييلعً واي ي ص ييلوة ع ال يية

قعن الب ح قواللوة قعلش وفض لقليو قعيلة لقإل م ي لقدت ي د يى قع لقريي لقعتوي ش فيح تغببيو لقل يسو لأاايق
أ س وع قع م مة لل

قععنم فح آع لقو و لت تصن أل موه اتوقز ف البع قعغمعب و وبيث ب ي

فيح نيلل

أالمعيييم يياة ووص ييس د ييى اب ييمع قعص يوقع قع مل ييز اييبع قعو يين لقعاملييةو قعو يين قعييلش ب ا ييس أالييمة ف ا ييلبع
ات ا ييعي اوق ييللي لقعي ي فمع د ييع أور ييي لللي ي ي لق ا ييم بتي و لقعامل يية ت ييااد ف ييح ل ييل قإلري ي قو لقالو ييتاة

قإلاوقلب ح قعظمع و وبث "ب رأ قعل وقض إعى قواللوة ع ت ابو دع لب إ ام ب
بت ل قواللوة أل قعل صب قواللوب ل مدمد ب او ع اعس د م بوب
فمعن قلح الة لع

و ةو أل واامز ابماب و اأع

ع أفعمو ل تق قق".2

ع وو قع م مةو لظيوق ل صبتس قعاللعب قواللوب فح قعل و للب و تتو

قعنقو لقعقيوو لتقمل لت تصو د ى قإلوامل لقعبألو ل صب ته ع امعقب قإل ام ب و ل صب ال تورى
امعظ لقعت م ة دع وقيمو إ س قاع لربتس قع م ع لال يم قع مل و قع قمل و قعغملزو قواللوةو قعومع .
ت

قواللوة إو

قعتق بمق قعن ب قعو با قعتح عرأ إعبيم و ل ولبش فح اابة قإلبومض اترمواس

قعل وب لوهقه قإل ام ب و لرمض قات دمض قواللوة فح ترمواس و يم قعلاب قوص ن ت اباد عي ل س لآال سو
لتامد فح قعتلوب ابع قعتروا قعلقتب لقعتروا قعر مدب و فعمع تلظبف قعو
وملع

قصل ة

قواللوش فح ا ض لصمل ه

س "عاوتنمع امعقصب ة ع لقتبتيم إعى إ ام بتيم قول ة لقود ...فمواللوة تلو قعر لح

قعلدح قع نو عت تصن امعلدح قعر ح"3و فبقلة فح

لقعع حو لب ج فح عب ل تيم قعلقتح امع لرلدحو لتت

" بب قعظة قع معح":

وحدنا بمعجزة فلسطينية...
بيروت قصتنا

بيروت غصتنا

وبيروت اختبار اهلل .جربناك جربناك.
1

 -صلوة قعارئ قعن الب ح فح قعل و قعن الب ح قعو بث 1110-1157و .وام راة قعت ب حو ل1و ر ب قع قمض

قعاقمفب و ف البعو  : 4001ن.404

2

 -فح ق قعل و قع واح قع مصو وقا ر معب و .و رمع قعصامغو ل1و قو قعلفمض ع لامد لقع لوو قإلاع وب و 1111و

ن.244

3

 عغ قعل وو لوقضة فح قعل و قع واح قع مصوو ورمض دب و قالاع وب و لأة قع موفو 4002و ن.411:78

من أعطاك هذا اللغز؟ من سماك؟

من أعالك فوق جراحنا ليراك؟

فاظهر مثل عنقاء الرماد من الدمار!

فنح

1

وة قعل لو امإلوامل لاقة قع م مةو تظيو قعاللع االايم قواللوش ع ر ب و لب يض

قعالةو وبث بهع و ل ولبش فح له قوالو قعل وب أع لق قع لق ل بعلع أوبمدم امدادم ع وبمةو ل ل
باتا و م أاللوة قع قمض /قعلش ال ب لقو تت م ى فح له قوالو صلوة قعالة قعن قلح و صلوة
قع قمض/قعن الب حو فعا م ل
لقع لقو عب ب وا

لتلع

ق و قد ع عاوبمض لقعل لخ لقعاقمضو ل ل قعلش ب يض قل مد ع توق قع مو

للل قعللع لب لح ا لتس قعوبمةو ف ع لال قع مو لقعو م بلع قعالة قعن الب حو

س قعووب لقالاتقاةو "لقاتب مز قعلمدو ع لو قعو

الا أع ب ب

الالق قواللوة ا م بتاض للاب

أل قواللوة ا م و فح قع ن قعل وش قعلش

قعتروا قإل ام ب قع قو قإلفصم دع

قع قمض/قعن قلح بو ة الالق تر قعوبمة لا ايمو لتلح امات وقو قعالوة لقع قمل
د ى قعا

قواللوش ع قمض و

قعتر

مع يم"2و فظيلو

ل ب ل تيمو لقدت

لقال ا مث ع قعو م و عبواخ الع قات قووب قع قمل

قعلمدو

لب ل

وبم صم د ق تو دبمو و
قعص ل ا ووبة قعالة/قعن قلحو لت بن وهب قعلمدو ااقمض قعل ز قعن الب ح د
م متس فح ابولق.
إع و ا قعلمدو فح ق ا مث قعالة ع أ قمض قع مو لفن أاللوة قع قمض ب او ع إب م س قع بن

ا قع لربتسو قعلش ب ه امعول قعاللعب قعلاما لقع ب

قعقلب قعتح ح ص و للتسو لقات صملس د ى

قععاو أل قالاتاا .

ق ت ق قد ع للف ولبش لوهبتس ع ووبة قعالة /قعن قلحو فإ س بوفض قالدتوقف ا لتسو وبث قات

أا لز قالاتنيم عتق ب ت ابوب عيم صلصبتيم قعت ابوب فح قوالو قعل وب و ل م يم قع ناح لقعن ح
قعيم ف إعى قعت ابو دع وهبتس لو اتس فح ا ث قعالة ع قع لق.

عم ق الوة و ل ولبش ر قالاتاا و لر ل ل قعيلب قعن الب ب و لل ا ى ولبش ال وه

إعى قع ومفظ اعة م ب ً ع أ لقق فعوب فح اث قعلدح ع
نلاي و

ر م بو ل اس ل ول قإلصوقو لقعص ل فح

م امد د ى قعونمظ د ى ا ب قعاللع قواللوب و لعم ق الوتس ما

ع دلتس إعى قعص ل

لقالعتوم امووض ع أرة قعاقمضو لالوتس ع أرة قعت اً امووض لقعونمظ د ى قعيلب قعن الب ب قع واب و
فعمع لوه امو قد فح قع فمع دع قووض قعن الب ب لر
و

قع م مة قعل ب ة و ع

صم وتيمو لرمضق الوتس ر قعبأل لقالاتاا

ل ن قعلرل د ى قووض لقعاامق لقعص ل فح لرس قع ات وو علق تلاث

ولبش اعة لوة ع توقز لل س لعمفب ل مرة ع أرة لبتس لف الب بتس للرل ه لوا

ا ب قعاللع

عم مد امو قد فح ل و ولبشو قعلش قات ي يم ع ت ابو دع ترمواس قعل لوب ل لقلنس قإل ام ب

ع لالة قعظ

قوت ق ل صب قع ابب

اص ل أاللوش.

 _ 1بلقع و ل ولبشو قع ر قعام حو ن.10

2

 -قواللوة فح قعل و قعن الب ح قع مصوو .أو

ل قو ن.214
72

لقع لقز قعلش دم مه قإل امع قعن الب حو فعم ق ل صب قع ابب لقق أا م د بق ع م توتلبس ع أفعمو
تو

ع تروب لقعن قضو لقال ا مث ا

قع لقو لتو ة قع لقز لقآلال

ع أرة ان قعالوب و اب أع

و ل ولبش قاتا و م بت م ى و قعتروا قع رمعب ع الة /قإل امع قعن الب حو ال اب م للف قعص زو

علعً بلر ت مااد لتلو قد ابع ل صب قع ابب –د بس قعاا  -لل صب قإل امع قعن الب حو فعا م

ت وض ع ص ز لقعت لبز د ى أب ش قعبيل و لتو ة قع لقز لقآلال فح اابة ان قآل وبعو لعا م
بو ة وامع إ ام ب لقق لب اب

ع أر يم ب لق.

ع قع لقلف قعتح تو ق فح لصمل قعلمدو للف ص ز قع اببو "وبث عم ق ل صب قع اببو

ل م ب لو فح ف ً وبمتس ل وز آال س

ب م ع ل و بلظنس ع الع د ى أ

قعلمدو قعلرل ب قع م ق و لد ى

أامة ل اسو ف ااد و ل ولبش بصلو دلقز قإل امع لص ل ه للرمد ع اللع لقعتو ش لقع لق ع أرة

قعللع" 1لبو

اس قعلمدو إعى قعلش بروح فح اابة اا ه لل اسو لل بو

اس أوبم مد إعى قعل ز اأع سو

ع م لبلبو إعى دزض قعتروب لقعاابو فح لوبن قع م مة ل وز قآلال قعللب و فبظة قعلمدو ب م ح ع
ع أرة قعا م ة لقع ان لتتر ى

و تس د ى قعص بز ا قفو قإلبامو لقع قمل

قواللوة/قعل زو وبث بقلة فح لصب ة "دع قعص ل ":

م صلوة قعالة

ِ
بالرموش
إنا سنقلع

الشوك واألحزان..قلعا!

واالم نحمل عارنا وصليبنا!

والكون يسعى..

سنظل في الزيتون خضرته،
وحول األرض درعا!!

تاو

2

ع اة قوالو قعل وب قع ال قعتح توال قإل امع قعن الب ح امووضو لأ س ال ق نصم

علعً ي م وملعق أب ش قع ات و أع ترو و قد فمصادو ع م لبهع قعلمدو فح له قوالو ت م ح
قإل امع قعن الب ح و

م مة

م مة قعاب قع ابب-د بس قعاا  -د ى أب ش قعبيل اقلعس" :إ م ا ق و امعو لش

قعللً لقوو قع ل م"و ل له قع اموة تلوح اأع

مً ت مااد لتلمايمد ابع أا م تروا قعن الب ح لقعتروا

قإل ام ب ع اب قع ابب –د بس قعاا -و ع وبث تو ة قوو قع لقع لقزو لتوقبن ووا س فح بة قعووب و
لل قات دى ولبش فح قوالو ا قد ع أا م تروا قعاب قع ابب تت اة فح وم ا قعص زو عبلوح
امات وقو وامعتس قإل ام ب و لا ث ول قعص ل فح لرس قالوتاة.

1

-قواللوة فح قعل و قعن الب ح قع مصوو .أو

ل قو ن.204

 _ 2بلقع و ل ولبشو قع ر قولةو ن.41-40
71

ع

ل ن لق قعني ب تاو قعالة "تراب مد ع لدح قعر مدحو أل ت اب قدو دع قع ظم قعلش تقل د بس
ى لقتحو لأصاب قعالة ت اب قدو دع قعر مد و أل دع لظبن

وبمة قعر مد و لالعً رو ق قعاللع و ع عة

قرت مدب ".1

الاتع مة د مصو للف ص ز قع ابب لأا م ه قع العب قع بق و فق قاتورو ولبش فرمض قعرل

قواللوش او ل
ا مولو قع م
قعلقا

ما توتال قوتاملمد امل قدو ال صب قعاب قع ابب قع ص لزو لتتصة فح قعللق ناس

ع تروا قعن الب ب لأاللوة أالمعيمو ح لروة قع بتلع لقق قوا م قع ب ةو لقع الالق

قعتح تلوح اأوقب قع للف لد ب تس قعقلب فح قعص ل .

"ا ظة فح قع بتلع

م لعة صلوة اللعب ف ب أاو ق د ن قال ت مضو

روتس" قع ة اول قعر مد

لقع ومفظ د ى قعللعو وبث تر ق قل مق قعالة قواللوة فح لعً قإلوامل قعر مدح ع اة تلظبف
قعصبم

قعر مدب قعتح تاو فبيم ول قعتلو لقعر مد لأاللوة قعاللع و لل قوتال قعو بث دع له

قعاللع ار ملو قعر مد فح قوالو قعل وب قعتح بتلرس ايم ولبش إعى قع وتة عملنمد دع ص ل هو
لص ل أا مض ل اس قواللوشو لب ع تو بس لأا مض ل اس ع وتة ع اة تلظبف أف مة قالاتقامة "ا ق وو

ا ظة"و لقعتح تاو ول قعتو ش قع ترلوة فح لر قع قعلمدو لل اسو لل رمض لعً قعتو ش اصبغتس
قعر مدب عبعلف دع ور قالتنمن ابع أا مض قعل ز فح قعتلو د ى قعت اً امووض لقع ومفظ د بيمو
لقالصوقو د ى و مبتيمو لتأعب قد د ى أع ول قعر مد
ال لً فح أع م تق

ولبش ل أفو ق ر

ح قعتح توقن قع صو.

ع لصمل تتا ق ا ب قعاللع لل صب قعالة قواللوة فح ل و و ل

قات تمرمق أ يم:

 تت ن قعوهب إعى نيل قعالة قواللوة فح لصمل قع اوث فح قعتوعب د ى وا صلوة امعبوق فح وقبق قو و قعالة عل مد

ب قد ع ا ب قعاللع

و دع قع أعلفو اة قع بمو قعوقبقح

عألاللوة فح ل وتيم د ى قعاامق لقعص ل و ل ماا ع ل صب فح قعتو ح اقب ل ا ب قعاللع
قع مول .

 إع قعلمدو و ل ولبش ية ع او قواملبو قعقل ب لقإل ام ب و لأدم صبم تيم اوهبم اللعب ولداو د يم العً قعا

قعاللعح ع ل ز قعن الب حو لتا ى فح ل وه ورلو قعلقتبع قعنو ب لقعر مدب

لت ق ي م م ابع أوا اوبل و للقلو ظمع و لتصمودق فح ناس له قع لمدوو لتولعق فبيم قع غ
لقوا لز إعى إلموة عت ة اموا م قعاللعب قواللوب عتغببو قعلقلو قع أاملش قع بش.

 قاتلمع و ل ولبش أع باتعو ل صب أاللوبقع مص ا غ ل وب وقل .

1

 قعالة فح قو ز لقواملبوو لعوش دبم و ن.777

مص

ع تس ع قعت ابو دع أوماباس ل لقلنس

الفصل الخامس
البطل العائد

تمسككأ ناءككلس ينسككذين ه ك ين ج كروه مككن نرمككحق الككد ه لككوطن م ككن وذككءحقن اءحككق يلي ككون ه مككذحلط
وه ت كريط وه تحجيككر ه سككرم وه مكك ،وه انككقن وتلككلمنوه مكك ،لككد ه لككوطن الءككز لتم ك و يم ككن ه تءككل

ه تللمك حككللي

ءككزن و ك ه

يمك إويك ىوهحكرهر نككن ه لككوطن نككوذن وهسككترطهط هار ن لتككن نحككا لككد ه لككوطن ام لاك

لجس ي ه ممير ه جمل ه فنسذيء ن و و إيم وذءي يؤمن احل ه ل ر للط ناءلس ه لي ه فنسذيء .
من ه تحجير وه ملس نن ه وجوط ه فنسذيء

لن طيلً طهئملً من نو ه غ و ه اريذلء لتن ه لتال

هإلسرهئين ن ورامل ت ف ذوهيل ه تلريخ إيم ه طور ه م لاز ناءلس ينسذين ي

حط ه حجم ه ححيوءي

وهإلرهطن ه وي ي تل يد ه لوطن م ن وذءحق.

ط لجر ه فنسذيء تلت مغذ ه حفن وهإلجالر نن ترأ ه وذنن و لجر ه ير من ه لرهس

و ق حغلر م ،نسر قن

ينسذين ه م رطون

أ طهئملً يؤ طونن نن نن ه خروج من ه وذنن لن تحجي هًر إسريلًن لتن إلوق ناذل

ه مللو ت ه ت تحطف م ن جلنحق لل مءسلءي ن ومجرط جئينن "و

أ نن ه لرهس

ه لري ه مللحرين تلط وه ن ه خحي ه اذو ي و ءحق يختنفون ي ملل جتحق ناذ ه م يجلاز م الت
مءزن يل موإف ه اذو

ي

ه ه لر

وه م لتن ه جسطي ن م من م تجلري نخرى ي

ي تحر نن لر ه م لوم ه م ياءن نن ي رن ه ستاسل

ه ه مجل " 1يل لوطن ﺍ ت اﺭﺭﺕ لمﻭﺭ ءمﻭﺫﺝ ﺍ للئﺩ ا رن

نن ﺃﺭﺽ ﺍ ﻭﺍإ،ن جلنﺕ نيملً إحلئط اليءحل تخحﺹ ملﺩتحل نلﺩيﺙ
خحي ه اذ ه للئط رغق

ﻭ

ه لوهئد متلطي

ﻥ ﺍ لﻭﺩﺓ ﻭﺍ للئﺩيﻥن وار ت

ه حللين ممل ي ف ل ي

ﺍ اﻁﻭ

ﺍت

تتفتﻕ ﻥ

ميﻕ ال ﻭﺍإ ،ومل ي تءفز مﻥ تغيﺭﺍﺕن ﻭيتﻁناز مﻥ تمليلﺕ ن وه لوطن م ن ه وذن ه لايي ق ت ن

اليطن ه مءل ن ط ّ ه ل ر إسون ملسلن هلتال ينسذين نن نيطم ه لطو ه ححيوء ن وه حجرن وه رلي
ءحلن وإط ار ن أ ه تيز وه ميلع وه محير ه مجحو ن لي ه فنسذيء ن و ءطمل رنى ه م ها و لاز
ه مانوقن يت رط ن الس مال رنن ويذلرط ل ذللن ه مل ن ه طهط تمس ز ال ز ي ه لوطن م ن وذءزن "وتف ير

ه الجئين ال لوطن إط رهي حق مء خروجحقن والمحق َّ
ان نن جوسه سي ون امل نيلق لتن تتم ن ه وهت

ه لراي من طلر ه لطو ه ححيوء ن و ن يترن ه نجوس ذل تن و رت آ ق ه الجئين ومللءلتحق ي ه مءلي ".2
يل اروف ه لسي ه ت

ن مت ال لي ه فنسذيء ن وت ريطه من وذءز جلنت من ه ل ر اذالً

متمس لً الد ه لوطن إيم وذءي ن وﺇ لللز نيحل ي هاسذر ه لري ه تل ي ي ف ن مطى ت ود ه اذ

نلوطن م ن مس ذ ﺭﺃسزن ﻭلﺭحز نكن تل يكﻕ ﺫ ﻙن ليﺙ ﻡ ت ءيز مللءلﺓ ﺍ غﺭا ﺍ سﻭطهس ﻥ ه تل يط نن

لتمي ﺍ لكﻭﺩﺓ ﺇ كن ﺃﺭمز يليش ييحل ليلن ريم ن لتن نحا لد ه لوطن ءط ه لرهس لنملً يجي نن يتل د
ال يم

تنين.

تككي طرويككش إحككلئط تككطور يك مجمنحككل لككو ه مككي ه فنسككذيءي ن و ككوطن ه فنسككذيءيين م ككن نوذككلءحقن

وط ل م ن ه ءحو
1
2

يود ه جرهحن وللو نن يملو االق ه ني ه لل أ ه وهإ ،نكن ه الجئكينن ورحكط ن كق ه نجكوس
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وليككلن ه م ككرطين ه ك ين وجككطوه نءفسككحق اككال وذككنن لتككن جل ك مككن ككلره وسككين إل ككلرن ه ءخككون و ك ه م ككل رن
إليملءككز ه ككوم اككل لوطنن و تمتنككئ نللسككيس ه فنسككذيءيين ه م ككرطين ل ككطهً نككن ه ملت ك ه حككحيوء ن اءحككق هإ كوه
م هررن ه ليش ي غراتحقن والط ق ن وذءحق.

يل لطيث ن ه لكوطن م كن ينسكذينن لكطيث يالكث هامك يك ءفكوس ه م كرطينن وه ذملءيءك يك إنكواحقن

مككل نءككز يلم ك

نككن رسككق ءمككو ج اذككو

هإلءسلءي ه ءاين ن وهسترطهط ل وإز ه سنيا .
من ء ا

لئككطن وي ككف ككن مككص ر خحككي ه اذ ك ه جنين ك ن وايككلن ن طهيككز

لق ن ف وتسلملئ و ملءي ونرالين ه توى اءلر ل ه لي ه فنسذيء ن وم إت نوحل ز هاسري

وه جتمل ي وه م لءي ن وني طت هإلءسلن ه فنسذيء ن نز وايتز ووذءزن و نن ه رغق من
نء ا ه ت

ه هآل لر ه سناي

ل حل ملموط طرويش حغي هًرن ل م ها وه مللءلن وه ت ريط وه سجن وه ت ن يإءحل هطت من حالا

وءمت لاز وذءز ه م هرتاذ الاز ألر
طرويشن َّ

م يحل وجحلً من وجوه ه اذو .

ه ت نحالت رم هً نحوي ه فنسذيءي ن ونحالت ه لوطن

ءلأ حفلت يتسق احل ه اذ ه للئط ا لي ن ل ز /ه للئط امزن ه للئط الاتزن ه للئط وذءزن ومن
ه ه حفلت إون ه ل يم وحالا هإلرهطنن وه حموط وه الت ل جال نويتم أ ي ترإُّاز ه طيط ن لس ن نز

ا ود ايرن ان ه م رطين محرون نن ه لوطنن و اط نن يلوطوه إريالًن ليث ي و ي إحيطن "ي هءتالر

ه للئطين":

ُّ
تشق الريح تقتحم الحصون
ات أحبابي
أصو ُ
أمنا انتظري أمام ِ
الباب ،إنا عائدون
يا ّ
َ

زمان ال كما يتخيلون..
هذا ٌ
ِ
سفين!
الملا ِح تجري ال ا
بمشيئة َ
ِ
طبخت لنا؟ فإنا عائدون
ماذا
ِ
َكياس الطحين!
ُ
نهبوا خوابي الزيت يا أمي وأ َ
ِ
العشب!
بقول
هاتي
َ
الحقل! هاتي ُ

إنا عائدون!

الصخر تحت ِ
ِ
يد الحديد
أنين
خطو ُ
ات أحبابي ُ
وأنا مع األمطار ساهد
عبثاً أ ِ
ق في البعيد
ُحد ُ
ِ
ِ
الصخر..صامد
الصخر..تحت
سأظل فوق

ياطو جنيلً هإلحرهر

ءط ه ل رن م ن ط ي

1

ءحلي هاسذر نءز حلمطن مل نن ه فل ه مملرع

ه متجطط ه وه ط من خال لرف ه ست ال "سلا " ن ط لتمي ه حموطن ق نن لمور ممير ه جمل
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ي

اطهي هاسذر "مءل لئطون" ي ير م ن يل اذو ن ويؤ ط نن طرويش يؤمن اروح ه جمل ن وه ت هق احوت
ه لي ه اذو

ي تل يد ه لوطنن ونن ه حجرن ه ت

ه اذو وه تلريرن ونن ينسذين

حءلت

ت تت ه فنسذيءيين تلو ت مءذن لً حق ءلو

هاق هاو ن وهاخيرن حق تءتار هااذل ه للئطين ه ين ت سر نحوهتحق

للج ه حجرنن و ءل يتم ميملءز التمي ه لوطن

لاز م ن وذءحقن ي لن اذالً من هااذل ه يرن ه ت

يت نن لن ه لوطنن الإوى الرهت هإلحرهر وه الت.
تتجنن ي رن ه ت رهر ي

ما هر ه م رر وه لءلي از اءز ملور ه تملقن ي ط

هاسذر ه لري ي

ت ررت جمن "مءل لئطون" ي هاسذر الث مرهتن و أ يل س ذايل ه تل يط وهإلحرهر نن ه لوطنن و ه

ه تل يط ءلا ،من يمتز ىوهرهطتز نو ًن ق من تلريخ ينسذين وملميحل ه مجيطن يلستءلطهً م ن ه ملم ن وهلت لملً
م ن ل لئد ه تلريخن جلس ه ه تل يط ه لل ه ءارن "مءل لئطون"ن يمحمل ذل هامطن اط نن تتل د ه لوطنن
ومحمل ه طهط ه انق وه ذغيلنن
ي

ه ه م ذو

اط نن ي و ويلوط ناءلس ينسذين وناذل حل م ن لمءحل و هر ل.

ه لري يسيذر حوت ه تلس سيذرن تلم

نن نسذر لن ليث ي رره ه ل ر سا،

مرنن وال رجوع م ن حوت ه تلس يإءز حوت هءفجلرمن وا أ يءلسي ءطهس ه ل ر نلوطن ىوهح هرره

موهحن ه تلطمن وإط هستذلع ه ل ر نن يواف نحوهتلً طيطن نخرى تل
هإلحرهرن ليث رر حوت ه طه ه طيط ه مجحور

من ط

ر مرهتن وحوت ه الس نرا،

ه طيط خمس مرهتن وه طن حف إوي تءلسي محرهر ه ل ر و يمتز ي

رن

نن

حوت ه تلس ي

رن مرنن وحوت ه لف
ه ه ذريد و ه

موهحن

ه اذو ن واح ه ي ون مح هرره جنيلً ي موهحن ذريد ه لوطن وذرط ه ملت من ه وذن.

يلن ملموط طرويش من ه هت ه جمل ي ه للئطن نن لازن و ه م لرن م ن ه ت ه ه ل ر و تز

ه ايرن الاءلس

تجسيط روح ه اذو

لاز -ن ذريد هأ ه ممير -و

ه ل ر يلخ يء نحل ءل من خال حيغ ه جم ،ه ت لرص
ذغيلءحل وتفرط ل.

وه ستلالس ه ت

تمأل جءالت

ه لرص نن ه ت ييط ه ممي احل من خال

يستمر هستغرهد ه ل ر ي ه لور ه ممت ج ال هت ه جمل ي من خال ممير ه فل نين "ءل"ن اءز

نرهط نن يمخق اذو تز ىوهلسلسز ال هت ه ارى ه ت يءتم م يحل من خال ماحلر
م ن ه وذنن ويلذ ه تجرا ناللطهً جمل ي ويلار ن رؤي
تتوهح رلن ه تمل

ه ل ر ءلحر ت ينزن يلنن
نن ه لوطن ي

غ

يمتحل ه وي ي ه لوطن

لمن يست يرطي اذو ه للئط.

اين ه اذ وه لين و ه ه تاللق يل

ه تملسأ ه ط

نءص ه م ءسج

ه ه ذريد واءفس ه ءحج يسير ملموط طرويش من طون ترطط مومللً مح هرره

تء ححل ه لري و يء ححل وموح ه رؤي وه موإف ه اذو ن متلطيلً حءوف ه غطر

وه حر وهإلالطن ليث ي و ي إحيطن "إتنوأ ي ه وهطم":
ولتذكرينا

حين نبحث عنك تحت المجزرة
ِ
ساعدك المطل على هدير البحر
وليبق
والدم في الحدائق
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وعلى والدتنا الجديدة..

قنطرة!

ولتبق كل زنابق الكف الندية
في حديقتها

فإنا قادمون

من يشتري للموت تذكرة سوانا

اليوم ..من!

نحن اعتصرنا كل غيم خرائط الدنيا
وأشعار الحنين إلى الوطن

ال ماؤها يروي

وال أشواقها تكوي
وال تبني وطن

1

من لا هإلحرهر وه ت ف ه اذو

نلوطن تار اوموح ي

م وملتحل من ه ل يم ه وي وه تمسأ ال وذن وه مالطئ وه يق ه ت

اذو ي ورؤي

سلر

ه هاسذر ه لري ن مستمطن
نيحل هااذل ن يءلن نملق طي

لوري ن ليث تء سق هاسذر ءل م ن ملورين ط يينن هاو  :يم

مل يلتنج روح ه اذ من

ن ق ءتيج مل آ م يز ه وم ،ي وذءز من موت وإت وت ريطن وه ملور ه لء  :يم
ه م يل س إوتز و يمتز ىوهح هرره نن ه لوطن.

رهس ت رن ه موت وهإلإال

تتم جنيلً حف هتسق احل ه اذ ه للئطن و

مالم ه اذ ه للئط

نيز من نج ه الت نن

ه ماطن و و تل يد ه لوطن م ن ه وذنن ويؤ ط ه اذ نن ه موت يس ءحلي ه ليلنن ا مءز اطهي
ه جطيطنن ه يإن مإال ز نن ه موت ق ي ن ءتيج نح هئق وه ت ريط ا
يء نحق م ن ه و طن ه جطيطن و
ن طوهي ،ه تملي

ز من ه تملي وا

يم ي إم هءتحلره يذناز رغا از
نن ه موت و ه

ف

ه لوطن م ن ه وذنن وا أ ي ون ه م حوط من هإلإال

ءط ه اذ ن وت ون ه تملي وه موت ريملً الستسالق وه خءوعن ان ذريد ه لوطن

اط

ه طملسن و ه ه تملي

ه رهع ه وليط ه م ي وط سفيء ه لوطن م ن ينسذين.

وياللا ه اللث نن حف هإلإال وهإلحرهر ءط ه اذ ه للئط ي

ه فرطي ن ا نخ ت ه الط ه جمل
ه لميد الل يتحق ي

و طتحق

تل يد ه لوطن ق ت ن ال حورن

ي ه ل يم "يإءل إلطمون"ن يإحرهر ق يتم ا

ه لوطن وتل يد ه محيرن و ه إم ه جل

وهإلإطهق يحق

ل ق هءذالإلً من ميملءحق
يليطون ن ه تل و

يلريون ه ستسالقن ا مءحق ي طون ه خذن ءلو ه وذن ل مون نن ه موهجح وهإلإطهق تل يد ه لوطن.
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هست مل ً حفلت هإلإطهق وه ل يم

ءط ه اذ ه للئط يلت

ه ه ءمو ج وتتم سم ه تمرط نن ه انق

نيملًن وه تحميق وهإلرهطن ه وي ي تل يد ه لوطن م ن ه وذن ءط ه اذ ه للئط/ه ل رن يي و ي إحيطن "نءل
آت م ن ا

يءيأ":

آت إلى ظل عينيكِ ..
أنا ٍ
آت

من خيام الزمان البعيد ،ومن لمعان السلسل
ِ
أنت كل النساء اللواتي

مات أزواجهن .وكل الثواكل
ِ
أنت

ِ
فر منها الصباح
أنت العيون التي ا
حين صارت أغاني البلبل

ورقاً يابساً في مهب الرياح!
آت إلى ظل عينيكِ ..
أنا ٍ
آت
.... ....

ما الذي يجعل القلب مثل القذيفة؟

وضلوع المغنين ساري ًة للبيارق؟

ما الذي يفرش النار تحت سرير الخليفة؟

ما الذي يجعل الشفتين صواعق؟
غير حزن المصفِِّد حين يرى

أُخته..أُمه..حبه

لعبة بين أيدي الجنود

وبين سماسرة ال ُخطب الحامية
فيعض القيود..ويأتي

إلى الموت..يأتي

إلى ِّ
ظل عينيك..يأتي!
ِ 1
أنا ٍ
آت إلى ظل عينيك..آت

ه ل ر ّو تز ه غرا وم إت وه ج إناز و جسلت ءفسز لتن نحا تلئحلً يلئسلً ليءحل نطرأ ن منجل
من ه غرا م م ن وذءزن ويار تحميق ه ل ر/ه اذ نن ه لوطن م ن نر وذءز لين هستخطق نم آت
م ررنن ولي ن خص وذءز ونخ يتلطث م يز وي رح ز لل ز ه ت وح م يحلن وه نو
ار

وه ود م ن ه لوطنن

أ من خال هستخطهق ه نملت ه ل يء م  ":خيلق ه ملنن ه سالس ن ملتن ه وه "ن و يس نط
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نن

و تز ول ءز من

ر الرن " :حلرت نغلء ه االا ورإلً يلاسلً ي محي ه ريلح"ن يال رغق من إسون ه اروف

لش خال حل ي خيلق ه ملن ه الئس م يطهً

يإن ه ل ر محمق نن ه لوطن الط نن تفتت إناز من ه غرا ه ت
اسالس ه م هررن وه صا .
مط ه ل ر ي

ه ل ر ءفسزن و ل ي

ه هاسذر ه لري م ن هإل لر من

ه هء ل هًر وريملً إلذللً مل يجرم ي

ه الءز اؤرن موت ؤهق

وحور وذءز
ن نزن
ّ
لي ي ءفوس ن نزن يمحير

وذءز ه مغتحي وهءتحلأ لرملتز وتل يي

ه نز ءجط ه ل ر/ه اذ محمملً نن نن يلت م ن

وذءز من غراتز لتن و لن ه موت م رو لً ييز.
وه ل

ر ه ستفحلق ه م ق يجط جوهالً م

يءجو مءز نلط من نخت نو نق نو وج نو نو ن ن نو لتن

ه لتف مل دن ورغق

وتتم سملت ه اذ ه للئط من مجلا ه ل ر اءفسز ن ه ستفحلقن و ه ط ي

تؤرإزن وه غرا ه لتن ت يي

لمزن و ن

ه سالس وهاغال وه يوط وسملسرن ه خذين وي
مل تار حف ه ري

ءط

ه تلو م ن لء

نن نن ه غرا

نن جءوط ه لتال ن و نن

أ م لرن م ن ن وهن ها طهس.

ءط ه اذ /ه للئط ي مجلاتز ن ه ستفحلقن ييتمرط ه محفط غيرن نن رمز

ووذءزن ويلذق إاوره يءت ق لرمز ووذءز ويطي ،اءفسز م ن ه موت ي ساي لريتز ولري وذءزن و ءل يتوإط
حيي ه لوطن ءط ه ل ر/ه اذ م ن ه وذن ي
يءيأ آت"ن وي

وذءز.
وه م

إنازن ويتوجز م ن

ه هلتمل نن ي ون إط إحط ءفسز نو إحط نيملً من إيط ال سالس وهاغال من ريلس

يل ل ر/ه اذ تمخ

ءز تحميق جلم

نلوطن م ن وذءزن متلطيلً

زن ويءل س

يتج ن من ه لي ه فنسذيء وه يلن ه لرا ن يتل ر ازن ويءفل

ه ي ماطه ز ل هًر اذو يلًن ي يف م ه لن

ه هامر متلند ال لوطن م ن ينسذينن وه لءين م ن

ه وذنن يلنن ه رغق من إسون ه غيلي ن ه وذن يإن ه ملت

وهإل

اروف ه حر وه سون

ن ومن يطإد ه ءار ي مفرطهت ه نغ ه لري ي هاسذر يست ف ه ير من ه مللء ه اذو ي من

ملموط طرويش ه م ي لر طهئملً نءز ج س

ه وذن.

ه ه وذن إلئالً ز" :نءل آت م ن ا

ق يءج ي

ملو ه حورن هاجم

ريلت

ءليل ل من هءل لس

من خال مل ذرلز ملموط طرويش تار اذو تز ووذءيتزن ىوهاطه ز امل تلف ي
مجريلت ه لوطن من خال تجرا اذو ي وهإلي ن يمن خال ميملءز ال لوطن م ن وذءز يرى نن ها يلس

اط نن تف ط ذايلتحلن وت تسي ذايل جطيطن

يمن حل م اذ ملموط طرويش ه للئطن يل ني نحا إ يف ن

ومنوع ه ل ر سلري ايلرد ه لوطنن و فتله حوه دن و لءز نرهط نن يجل اذنز إون خلرإ

ت ف ي ذريد وطتزن لتن و و لءت ه لوطن تلم

ز ءحلي ه مذلف/ه موت.

ه يوط ه ت

تلت هاسذر إ الن نتلطمن ورم ه حموطن وموهحن ذريد ه لوطن م ن ه وذن محمل إلا ييحل

ه اذ من حللي ومخلذرن ليث نرهط ه ل ر اح ه ه حورن نن يجسط ءل من خال لطي ز ن ه لوطن

اذو تزن مل تجسط

ه هاسذر إطرن طرويش وإطرن ناءلس
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لاز ه م رطين

نن ه تلطم وه حموط نملق

ه اروف ه ملي ي ه حلا ه ت

لءوه يتلرمون حل ي ليلتحقن وه ت ت يط

م ن ينسذين.

يمتحق ىوهحرهر ق نن ه لوطن

ي و ه ل ر ي إحيطن " طيء  ...طيء ا رف " :

لديني...لديني ألعرف في أي أرض أموت وفي أي أرض سأبعث حيا
سلم عليك وأنت تعدين نار الصباج

سلم عليك ...سلم عليك.

أما آن لي أن أقدم بعض الهدايا إليك
أما آن لي أن أعود إليك؟

أما زال شعرك أطول من عمرنا ومن شجر الغيم
1

من مسل
وه ف

يمد السماء إليك ليحيا؟
وهو ّ
ه لتال م ن توذين ه م رطين ي ه مءفن ليث ي يمون إس هًرن الست جميلحل الإلخفلد

ه تلقن ان مرهطن ه لوطن مل ه ت لي ي ءفوس ناءلس ه لي مل وهجحوه من مللءلن ت من ي ملسلن

ه ت رطن لتن نحا نم ه لوطن و ه اوحن ه ت ت وط ذمولحق وتحطم ي ر ق وسنو حق م ن جلءي مللءلتحق
م ن مستوى ه لوطن م ن ه لمن/هاقن يف

ه جتمل ي ه لسي ن ىوهن ه لوطن م ن ه وذن/هار ن ترت
ه مال ه م ينو از ءط ه لور ال لرملن و إسون ه ليلنن
و مل ي الن ملءن ه لذلس وه ءملسن ان هاق
وهاق

ه وذن ه ملرا ج وره ي إنوي ه م رطينن نن

ه ه ءلو يتمل ن ه وذن ي هاق ءط ملموط

ن ل ر ي ال مل ي

ميالط طرويشن ويوير ز نسالي ه لءلن

طرويشن ال تالر مل
وه ليلن.
ي

يئلً وهلطهً ال ءسا

مل نن ه تلم ي

غ ه خذلي ي هاسذر ي ف ءل نن هستخطهق ه ستفحلق ه م ت رر الث مرهت

ال ليرن وه ند طى ه اذ ن و يخنو هستخطهق ه م لان ي ه سذر هاو من تنأ ه ط

 .و ه و هأ لءل

همي ي
وسين ملموط طرويش ي تجسيط ه ء
ه طر ّ
ه ل ر لرص نن نن يورط يلنين متمل نين متتلالين ي اطهي هاسذر " طيء  ...طيء " يس ايءحل سوى ء ذ
مذالي

اءلس ه حيطنن و ءل يار ه موإف ه اذو ن مل نن
لنن ا أ تحا ه حيطن نطهن ه تلاير ن

و ه يلم ملءن هإلحرهر نن ه ميالط اكلم

ه رؤي وه موإف.

يلت ه فل "ن وط" م لء رئيسي ي هاسذر م ي

ليث تتلرأ ه حيلغ ي هاسذر ءلو ما هر ه لر

ه مستمرن ه ت

ه لر وه ت نير ل ءل ه فل ه مملرع "ن وط"ن يل لوطن ت م
لر ه اذ ه مستمرنن وإط اءن ه سذر هاو

ملو هًر تتمر

لو ز ه ط

ه ني ألسذرن

ي وق احل ه ل رن ي ط ن لر م ن تنأ

م وءلت ه حيلغ ه ت جلست تار ءل

نن ال رن ه ت لا ه ت همتطت ط تحل تغذ ا ي هاسذرن
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ه ه ت لا اين ه موت وه ليلنن و لن طرويش نرهط اإلطهث ه لر ه مستمرن نن ي لوق ه س ونن اءز

ي ط جلس

يرى نن ي ه لر سليلً من نج ه ليلنن وا أ تتل د ه لوطن ويلليا نن هستمرهر ل.
من

ه هاسذر ه لري تتويج حورن ه اذ ه للئطن يح

لءت مللء ه لءين

تلم ه ير من ه مللء

ه اذو ي ىوهن

ه مسيذرن نن ملاق مفرطهت هاسذرن وه ل ر ءطمل يت نق اممير هاءلن

ن هتزن و ءز يتخ من ءفسز ءمو جلً ال تالره وهلطهً ممن وإ ،نيحق ه انق وه ت ريطن و ه يط

تجرا اذ و ه للئط ه ت يتللم ملحل طرويشن وه تفل

يت نق

نن حطد

م ،ه وهإ،ن يل تجرا ه حلطإ ه ءلال من ه ايئ ه ت

يلي حل ه ل ر نحطرت ه تللاير وها فلا ه حلطإ ن من ءل جلس هإلاطهع ه لرم يرسق مالم ه اذ ه للئط

ه م ءنتمسز وء ت فز وءتلرف نيز ي مل ي تء ه ملموط طرويش ي
وءءت

م ن إحيطن نخرى تتجنن ييحل مالم

ه حيطن الرن ن ل لي

ال

ه اذ

هتز.

ه للئط/هآلخرن و

إحيطن "ه جسر"ن و ه

ن خلص لئطينن يخن وهاءتزن وجءطم إطيقن ي ررون ه لوطن م ن وذءحق
اوره م ن ه جلءي هآلخر ليث تر وه ايوتحقن و ن لرهس

ينسذين الط ه ت ريطن ي فون ءط ه جسر رغا ي

ه ملت مءلو ق من ه لاورن ييحر ه جءطم نن ه لاور يتخترد جسطه رحلح ن نمل ه يخ ييلخ هاءتز

ويسير نن ه جسر ييس ذ ي ه ءحر ه مجلورن وتا ن ه اءت يتيم مم إ ه يلي يلاث ييحل ه ملت ه ححيوء
يسلطهًن وسءر
ه جل

ي

ه ه حيطن نن ملورين ط يين تتم من خال حمل حفلت ه اذ ه للئطن يلاو :

ي هتخل إرهر ه لوطن م ن ه وذنن وه ملور ه لء  :هإلحرهر وه ل يم ه وي

نن تءفي

ه ه رهر

ه اذو ن ي و ه ل ر ي إحيطن "ه جسر":

مشياً على األقدام،

أو زحفاً على األيدي نعود
قالوا ..

وكان الصخر يضمر
والمساء يدا تقود

لم يعرفوا أن الطريق إلى الطرق
دم ،ومصيدة ،وبيد

كل القوافل قبلهم غاصت،

وكان النهر يبصق ضفتيه
قطعاً من اللحم المفتت،
في وجوه العائدين

يريط ه ل ر نن يرسق مالم

1

اذنز ه للئط من خال تل يطه ىوهح هرره نن ه لوطنن و الملت

هإلحرهر جسطتحل هاسذر ه لري ن يلنن ه رغق من نن ذريد ه لوطن مفروش ال طملس ويرص ه ءجلن مئين
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ه

يإن اذ طرويش ه فرطم/ه جمل
و

يالث ن ه لوطن ا

ها ل م يلً نن هاإطهقن نو لفلً نن ه اذونن

ه ه حيطن ه اءي ه ل لئي ه ت

سرط ل لي ه خحيلت

نإسن لل ت ه لوطن إلءسلن.
وتتجنن ي

نيحل ه ل ر ي

يلتمط

ه اذو ي ن وتاحر نحوهت هااذل ه للئطين من خال حوت ه رهوم و و ه ل رن ه م يذل لءل ي هاسذر
ه ه خحيلت ال لوطن م ن نر

ه لري هاو ن ا رهر

ه ه لوطن م يلً نن هاإطهق نو لفلً نن هايطمن يحءلأ
يتم

ا رهر جمل

ي

هااذل ه حخور ه للئ
حوت هااذل

ه وذن محمل لءت ه مخلذر وه مللءلنن سوهس لءت
يم إوي من إا هااذل ال لوطن نوذن ه غل

ه فل "ءلوط"ن ه م نحا لي ه تءفي الط هإلحرهر ي

وه مسلس ااالمز ه طهمسن نمالً ي

هتخل هن ليث تجلو

تل يد ه لوطنن ق يءفح حوت ه رهوم ن

يؤ ط الن ذريد ه لوطن م ن ه وذن ذريد ملفوف ال مخلذر وها وه ن يالطط ه خحيلت

ه اذو ي ي ه حيطن ي ر ق ه ل ر الن حق ممل ه طق نم ه موتن ىوهمل ه محيطن نم ه سجنن ىوهمل ه ايطن ين
خحي خذر إلطق ي ذريد ه لوطن وإرهر هإلحرهر وه تلطمن مل للو ه ير إانحق ين ءفس ه محيرن
وا أ يحتق ه ل ر اتحوير ه جو ه محللي ح ه ه لوطن يح

يريطه.

ذريد ملفوف ال مخلذر وه حللي من

من خال اءي ه سرط تتتلا ،ه م ل ط ه وحفي لوطن هااذل ي رؤي الءورهميز يمت ج ييحل ه ملم

وه للمرن وتخت

نلطهث ه حجرن وت رط ه لي ه فنسذيء وتر

نن م ل ط هإلحرهر نلوطن نوذنن وجلس

ه ءحر ي ه حيطن تم يالً نم لن ي ه ل لي ه اذو ي ن اءز ام لا خذ لطوطم يلح مللذ اجءوط ه لتال

ه ين ي انون ه وذن ه مغتحين لتن ي وءوه سطهً مءيللً يمء ،هااذل ه ين يلنمون ال لوطن م ن وذءحق.

أ يل ملموط طرويش نلطث ه سرطم اتمحيط واف ييز ءحرم ه ملن وه م لنن يمالً ن

ءلحر ه ذايل ن ي لن م حط ه لوطن م حطهً اذو يلً ال يم هااذل ن و ه ه ل يم حل ط

تول ال ستلطهط ه جمل

نلوطن.

من ه رسل ه ت يريط ماالغءل ميل ل ه ل ر من خال اءي ه سرط

نن ه ءسيج ه فنسذيء

ت خلح ليث

ق يتخ

ن

ذايلتزن وه حوي ه فنسذيءي ق تتل ر امتغيرهت ه لحور ومل ذ نر نيحل من ت ريط وتحجيرن ونن ه اذ ه للئط

هستذلع نن يلتمن نءسج ه متغيرهتن وي ياحل ي ءسيجز ذريد ه لوطن فنسذين يي و طرويش ي
"ملسلن ه ءرجس ومنحلن ه فم ":

عادوا...

من آخر النفق الطويل إلى مراياهم ..وعادوا
ٍ
ِ
جماعات ،وعادوا
لح إخوتهم ،فرادى أو
حين استعادوا م َ
من أساطير الدفاع عن القلع إلى البسيط من الكلم

بعد ،أيديهم وال راياتهم للمعجزات إذا أرادوا
لن يرفعوا ،من ُ
1
عادوا ليحتفلوا بماء وجودهم؛ ويرتبوا هذا الهواء.
 -1ديوان محمود درويش ،المجلد الثاني ،ص.998
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قصيدة

ا أ ي ون ملموط طرويش إط لرص نن رسق ن ل حور ه اذو ه ممتنئ ال لءلحر ه طرهمي

وه سرطي ن لتن يلار

لاز وتمليلتز و يمتز ي

ن حموط

ن نرمز وذرط ه ملت

ه طيلع

يل اروف ه لسي ه ت ن مت ا لاءل ه فنسذيء ه مءلم وت ريطه وتحجيره من وذءز جلنت من

من ناءلئز اذالً متمس لً الد ه لوطن م ن ه وذن يم وذءي .

وإط ي ون اوس ،ه اللث نن ي ير ءل م ن جوهءي ه الط هإلءسلء

ه ل ر هستلمر احورن مؤ رن مالم

وهإلإطهق وه تلطم ي

نسلسي ي

ي

خحي ه اذ

مءحلن

خص

خحي ه اذ ه للئطن ليث من
ه للئط/هآلخرن وي ير م ن ه جل

موهجح انملت ه يلس هال هن وه تحجيرن وهستذلع نن يلو حورن ه اذ م ن رم

يلم إيملً ءاين تمء هإلءسلن ه

ال ءفس وه لور الاملنن وي م إلئالً:

كانوا ثلثة عائدون:

شيخ ،وابنته ،وجندي قديم

يقفون عند الجسر..

كان الجسر نعساناً ،وكان الليل قبعة

وبعد دقائق يصلون ،هل في البيت ماء؟

وتحسس المفتاح ثم تل من القرآن آية..

قال الشيخ منتعشا :وكم من منزل في األ رض
يألفه الفتي

قالت :ولكن المنازل يا أبي أطلل!

فأجاب :تبنيها يدان..

ولم يتم حديثه ،إذ صاح صوت في الطريق :تعالوا !

وتلته طقطقة البنادق..

لن يمر العائدون

1

ي طق ه ل ر ءمو جلً ألسرن ه فنسذيءي ه للئطن و ق ال ن يخ وهاءتز وجءطم إطيقن هإتراوه من

ه حطف و و ه لوطن م ن ه وذن وهإفين نن ه جسر ه فلح ن و نحق نم ىوهحرهر الوطتحق وذءحق الط طإلئد

إنين ن لتن نخ ه يخ يتلسس مفتلح ايتز ه م تر ز إح هًر من ول ي ه ملت ن وا أ ي تري ه م حط ه اذو
الءلحره ه ححي من ه

ه حح يياطو ن از ام حط وحف يمحط نلطث ا رهر ه لوطنن ليث تءتم

ه ه حورن ه اذو ي ي ه م ذو

ه لري م ن ه ملم ن و ن ه ملم إط هلتجي تململً يذ ه للمر

وجحلً ء يملً زن من خال هستخطهق نيلل ه طيموم وه ستمرهر " ي فون -يحنون -يل فز -تاءيحل -يمر" ه ت
تط

نن

يم هااذل ه حنا ي

ه لوطن نوذنن ىوهن اءلس ه مءل
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ي

إو ه يخ ط

نن ه و طن

ه جطيطنن و
لين

ه ل يم

الر ه سن ه ين جروه من نرهميحق انملً -ا ون

ءتيج ط ون سلا نذن حل ه يخ -ه م يم

ق جل طهً نن تل يد ه لوطنن وتللو اءي ه سرط نن ت رم مي ل حل الءلحر ه ص ه ت تطور ي اؤرن
نن ه لوطن.

تءفرط اءي ه سرط نو ه ص ي ه حيطن ارسق م حط ه م لنن م لن ه جسر وه مءل

نلطث ي م حط هلتفل

ه محطم ن وتحيئ

ينت ذ ءلحره من ه ذايل ه فنسذيءي ن ويتءفس ي نجوهس يفوح مءحل اد ه ملا

وه لوطن فنسذينن وي ف ه لوهر ه م طهر اين ه يخ وهاءتز نن مطرهأ

ذرف مسئو يتز ال تالر مل ي

إلري وهلط و طف مولط و و ه لوطن نوذنن مل نءز ي ف ناللط ه خحيلت ه اذو ي ومل يلتريحل من
وإون ي

لالت هتخل إرهر ه لوطنن ويءا د

ه هإلحرهر من ءليل ه االق وه انق ه وهإ ،نن ه فنسذيء ن يلرهط

ه اذ نن يميئ اطمز تم ه االق اءور ه لوطن نوذن رغق مللو ت ه لطو ن ملس نيز.

من ه رن ه ل ر و

ق

تتلا ،م حط ه لوطن لتن مءتحله ت ف ن ه وهإ ،ه مخيف ه م يلي ز ن

ه ين جروه من نرمحق انملًن وارغق م هررن ه وهإ ،يإن ه ل ر يؤ ط ه ل يم ه وي

ينسذين

نن ه لوطن نوذن.

يمم ملموط طرويش مطى نالط ي تل يط لد ه اذ ويار ميملءز التمي تل يد ه لوطنن يحو يؤمن

ال لوطن ه مءتارنن محمل انغ ه اذش وه جاروت ه ححيوء ن ومحمل
ستتل د إريالًن ويتم
طيوهن نلاأ نو

أ ي م ذو

امت ه تمليلتن ويرى نن ه لوطن

نيرط ل ه لر ملموط طرويش ن طس (ه م ذو

نلاأ)7669-ن ي و ييحل:

رن من

ه سلال

ونغني القدس
يا أطفال بابل

يا مواليد السلسل

ستعودون إلى القدس قريباً
وقريباً تكبرون

وقريباً تحصدون القمح من ذاكرة الماضي
وقريباً يصبح الدمع سنابل
آه يا أطفال بابل

1

ستعودون إلى القدس قريباً

يمت ج ه لءين وهإلحرهر النق ه لوطن ءط ملموط طرويش ه م يختحر ملسلن ناءلس ه وذن ي
من رمو ه من ه ملم ن وال تلطيط ء ا ه سا ه الان ه ت لط ت ي ه رن ه سلطس د.قن ويمل

طط

ه ل ر

اين سا ه يحوط وت رط ق مالن ه سا ه الان ن واين ت ريط ه فنسذيءيين وء ولحق ن طيلر ق من إا ه لتال

ه ححيوء

لق 7641قن والط أ يمل

ه طسن ليث نمفن نن

اين وطن ه مسي م ن ه طس واين وطن نذفل ينسذين م ن

ه ه ء ا مللء نار ت ه لور ال انق وه ستاطهط وه ءف ه م يللءيز ناءلس وذءز
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جرهس هلتال وذءحق وتحجير ق مءزن وا أ يلار ه ل ر ن م هررن ه غرا وه تلسر نن ميلع ه وذنن اط
فا "آه" و و ملسلس ينحي ها وهد نلوطنن ويالث ه ورن ستللطن ه لد وهسترطهط مل سني من هار ن

ومن خال

ه ه رم ه ملار ءج

ه ل ر نن يء

مللء

نمتن

يلمنحل وذءز

ه ود ه لايم ه ت

ونرمزن وينحي ه ورن وه لملس ي نذفل ه ء ا ه ين ل وه ه ملسلن وه ءف ه سرمن يحو يءذند من رؤي

تءاؤي تست رف آيلد ه مست ا ه ريين ه م ن ال لوطن م ن ه وذن "ستلوطون م ن ه طس إريال"ن ليث رر

ه ل ر ه فل

نن تل يط ه لوطن لتن اطت و لءحل إط تل تن مل

" ستلوطون" مرتين و ه ه ت رهر م

هستلم حيغ ه مملرع ه م ترء "ال سين" نتلاير مل سيلطث مست االً وإريالًن ومل سي ون لطو ز مؤ طهً
ويد رؤيتزن مءز هست رهف اذو

يم إوي

ءلا ،من

نلوطنن ا حوت ه اذ و و يتلطم ويست رف

ه مست ا الط نن لن ياوح ال مللءلن ه ل ف ا ملإزن ولم

ه متم ن ي لل ه ءف وه تحجير وه ميلعن وا أ تجنت ي

ق ناءلس وذءز ي إم ه لور ا لاوس ه ملسلن
خحي ه ل ر ه اذو ي ناللط يتم

المحل

ي ن ق سم مءسلءي و

إون هإلرهطن وه تلطم وه ل ق نن موهحن ه لوطن م ن ه وذن نن ه رغق ممل ييحل من

من ه خذلي ي

هاسذر ه لري ط ون حلطإ م ن تمميط ه جرهح وه ستلطهط نلوطن ه لتمي ن

التن نوحو م ن طيحل ممن ذ وس ه لوطن م ن ه وذن.

وتمميط ه جرهح وه رتفلع يود مستوى هآل ق و تا ه حموط تل يد ه لوطنن ويتم

ه ه حموط من

خال ه ءطهسن ومل يلمنز ي لرويز من مللء ه ود وه لءين ولسرن ه الط ن ه وذن ه سنيي.
تتم

حورن ه اذ

ه للئط ا

جن

ي

إحيطن " لئط م ن يليل"ن ه ت

ه حيط/ه للئط ه م يءتحر نن مءفلهن ويتمسأ اإالئز و موخزن ي و طرويش:
هو اآلن يخرج منا

كما تخرج األرض من ليلة ماطرة
وينهمر الدم منه

وينهمر الحبر منا

وماذا نقول له؟ تسقط الذاكرة

على خنجر؟

والمساء بعيد عن الناصرة!
هو االن يمضي إليه

قنابل أو ..برتقالة
... ...

هو اآلن يمضي

شهيداً ويتركنا ال جئينا!
ونام
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هلتفت احورن ه اذ

ولم يلتجئ للخيام

1

ه هاسذر يلم ه ل ر نن م لس ءلر ه فلح ه متلجج ي حطور ه الجئين ىوه لرن ءخون ه رجو ي
ي
إنواحقن الءتحلف من ه انق وه ذغيلنن ن ذريد تخنيط سيرن ه اذ ه للئط/ه حيط وسرط ل ألليلس ه الإينن
ت ون إون لر ي يل ن تفل يلنحل ييحق.

و ن حطهس ي طيءءل ه لءيف م لء سلمي ومء

رييل ن إل تلل ن" :وه حطهس ءط راحق حق نجر ق وءور ق"2ن
ت لرون"3ن وإل تلل ن" :ون رإت

وإل تلل ن" :و ت و وه من ي ت ي ساي ههلل نموهت ا نليلس و ن
هار

ه لايق.

اءور راحل ووم ،ه تلي وج س ال ءايين وه حطهس وإم ايءحق ال لد و ق

يانمون" 4حطد ههلل

ط رسق طرويش ن حيط ول اذو ي وم ل ط لري رهئل ن ملتمء ل ليتز ي

هخرن امللء ه اذو وه تملي ي ساي

ه لوطن نوذنن

أن ليث ترتاذ حلطتز ءل اروح هإلإطهق وه ستلطهط ه اذو

نموت رغا ي ه وحو م ن لري و رهم وسيلطن نلد ه فنسذيء ه م روع.
ه ه نول ه اذو ي ت ير روح ه م لوم وه تملي تل يد ه لوطن
ر

ه للئط/ه حيط اءز ءمو ج إلءسلن ه م ريمت ءفسز

جئ ينسذيء ن وجلس تحوير ه اذ

من ن هر

ه طءيلن يمل لط

سوى ه ءوق/ه موت من نج إميتز ه للط وتل يد ه لوطن م ن وذءز.
و

ه يتلو ه اذ /ه حيط ي

لر ملموط طرويش م ن و ي متل دن يسذ ،ءوره ي

وه تحجيرن يياحر يون ه الجئينن ويوإاحل من غفنتحلن ويلرأ ي

س يغريز

انملت ه غرا

ه ءفوس لد ه لوطنن ييالث ييحل ها ق

وهام ي آن وهلطن ويملن لءلً يذير ي نيوهه ه للئطينن و نن فل حق.

ا أ يل س ملموط طرويش ت ريق ه اذ  /ه حيط م لرن ه لي ه م رط ءلو ه ءذالد م ن ه لوطنن
يمي ،طق

ه ه حيط/ه اذ ه للئط

و ه ه ت ريق وه تاجي يحطم ه الجئ ه مني ن ويست يرءل ه ل ر لتن

ساي م ن ه ليلن ه لرن ه ريم اغير ه لوطنن يرسق ذري ز و ق نمره ممليلً ا

غل وءفيسن وهلتفت

ط هًر و

يتل د ه حطف ه ءاي ه م إطق ليلتز إرالءلً زن و و لد ه لوطن ه م روع ان ه اذ /ه حيط رنى نءز

هاسذر ه لري اءمو ج ه اذ ه للئط ه م يءتحر نن مءفلهن وي رسق ه ل ر ح ه ه حورن يتم نءز
يتللم م ،موت ه اذ

تلوينز م ن إون لر ي يل ن

ءط ه الجئينن وتو يط إون ليلتي اذو ي من إون ه حلطن

 _ 1طيوهن ملموط طرويشن ه مجنط هاو ن ص.414-419

2
3
4
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ءفسحلن " نمل ءمو ج ه حيط يياطو من نغءن ه ءمل ج ه ت نء ل ل ملموط طرويش نن مطى تجراتز ه لري ن

يحو م غو طهئملً اتمليلتزن مطهي ،طيل لً ءيطهً ن ذحره".1
تلتف

ه هاسذر ه لري اءمو ج ه للئط ه م يءتحر نن مءفلهن ه م هءفح

و لط م ن يليل متذح هًر من

ن ه الجئينن

وحم ه نجوسن ا أ يلت ه حيط/ه اذ م لء يستل حل اءز رم ه لذلس

وه فطهسن وحللي موإف اذو .
ملموط طرويش مؤمن

هإليملن الد ه لوطنن ا مءز متي ن نءحل ست ون يوملً ملن ي طن ه انق
يش ه

يذني من ه الجئين ري

ن ويري

تمي ،ل لًن

نن يليش ليلتز جئلًن و و يطرأ حلوا تل يد ه لوطنن

ونءحل ن ت ون م ال تملي وه م لوم ن سي ون ءلأ حطهس ناذل وطملس ن يس لد ه لوطن محر غير
أن يحو يريط تلذيق لرإ ه نجوس وه مءفنن يلوط م ن ه وذنن يل طق ه فنسذيء طق غل وءفيس

من نج تلرير ينسذين ولد ه لوطن نوذن.

و نن مستوى ه حيغ ه فلني هستخطق ه ل ر يلالً مملر لً "يخرج" يجلنز يم

هط

يسف م
وء ذ

ه ءذالد ه ت تءميحل ا ي هايلل ه ت و حل ي تءلسد مل ق نن هاسذرن وه ت ترتات نيزن "يخرجن

تخرجن يءحمرن ء و ن تس ذن يمم ن يتر ءلن ينتجئ"ن و نن
لر

ه اذ ي

رلن

وطتز م ن ه وذنن ليث من جمي ،ه لر لت ي

ه مملرعن وتا تلوط م يزن يلتخ ت ا أ
نن ه لر ي
يلء

هتزن وهايلل جميلحل تط

ه ه اذ /ه حيط

نءز مل و

ه م ذو

نن ه لر و طق ه الت.

يذلو ز م من لن م نز تملي وويلسن وطرهس ه ءمذ ه اذو

ن ه اذو

ه جمل ي

الجئين ويلم

ه تسات وءلً جطيطهًن ون ه فل وه لم ن و أ

ه ليلن ويرسق خذوذحل وي

ءسيجحل.

ليث من ه ل ر يحور اذو ه حيط ه ت

هءت ع م جلي ه ل ر و لن لن مميئ

ه فرطم ن حيط

اوحفز ءمذلً اذو يلً ز هست ال ز ه تلق

غلت ها سنن يح

يلطث م

نسمن ه نغلت ون ر ل االغ اءحل

ءطمل نحا ه طق ءح هًر ليلً متفل الً يوجز

تخج ه لوهحف من م حلر إوتز و جل تزن وه حيط/ه للئط

الجئين ي

ذريد فللحق وءمل حقن وإطونً وم ل ً يلت ى

 -ي سرطي ه حيطن ه ل لئي "ملموط طرويش ءمو جلً"ن ط .يوسف لذيء ن ه حيئ ه للم ه سوري ن تلين طم دن 2171قن

(ط.ذ)ن ص.52:
2

ن

ه فرطم ح ه ه حيط ممن ه طهئرن ه ني ناذو ه جمل ي

ا أ يتم جنيلً نو غ ه طق نن
2

تطور لو ه فل

الً طهئريلً يول ال طوهق وه ستم هرري ن ليث يط ه فل ه مملرع

ه اذو ت ه جمل ي ن ىوهءمل يطرس ه ءمذ ه اذو
الجئين.

1

ه تملورت ط

ت هاسذر لو ط

وهلطن

 -هءار :مجءون ه ترهين طرهس ي

لر وي ر ملموط طرويشن ل ر ه ءلانس ن ذ7ن ه مؤسس ه لراي نطرهسلت وه ء رن

ايروتن 7616ن ص .944-941
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ه م رطينن يل اذ

و ت نق لن المز ءل هًر وطملسن و يحمز ه الق مءمل طيز ه فل وه تملي وحو ً م ن

ماتغله و و ه لوطن نوذن.

وممل يحطق ه لرئ لين يءار م ن ه اذ ه للئط ءط طرويشن و نن تل يد لنق ه لوطن وتجسيطه

نن نر

ه وذنن

ياطت هت ه للئط مو

"من طت ولطأ":

يلم ي ذيلتز

ي هًر من ه سللطن م يزن ليث تغيرت مالم هإلءسلن وتاط ت إيمزن

اين ه مءفن وه وذنن وا ي لر اغراتز لتن ي وذءزن ي و طرويش ي إحيطن
أ اما أَنت،

فالمرآةُ قد َخ َدلَتَ َك،
أنت ،تقو ُل:
ست َ
أنت...ولَ َ
َ
"أين تركت وجهي؟"

تبحث عن شعورك ،خارج األشياء،
ثم
ُ
حباط يقَ ِ
سعادة تبكي وا ٍ
ٍ
هق ُه...
بين
ُ
هل وجدت اآلن نفسك؟

دت وحدي ناقصاً
قل لنفسكُ :ع ُ
قَ َم َرين،
1

الديار هي الديار!
لكن
ا
َ
ياذ ملموط طرويش ه للئطن و و ه ل ر ءفسزن يس اذالً مءتح هًر ا مء س هًر مو لً اين سللطن

ه لوطنن ىوهلالذ ه وهإ ،ه مليشن و أ لءت وطتز م ن ه وذن مء وح ن مفرغ من
وه لي وه طفس ه وذء ن ه م يريط ل خلرج ه وذن.

مللء

ه سللطن

و ن لي ه ل ر وذءز جلنز يرى ه وذن جميالً مل لن و مل ي ونن نمل هإلءسلن مءسلن

ه

تغير وت نّي ات ني هالوه وها ملنن و و مل جل ه اذ ه للئط ي توم ام هررن ه وهإ ،ه جطيط.
ه لحر و ه م ّ
ه وذن ا لءت ار مللار واذلإلت
وه لوطن ه فلني ق ت ون ه لوطن ه لنق اءحل ق تل د ه لوطن م ن
يسم ال مرور من خال حل م ن ه ج س ه متلح من ه وذن م تلت لرهي واءلطد ه ملت ه غلحي.

 - 1ديوان محمود درويش األعمال الجديدة ،ص.99
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الفصل السادس
السمات الفنية لصورة البطل

تتمثل السمات الفنية لصورة البطل في توظيف الشاعر للعناصر القصصية في رسم

مالمح الصورة ،وكيفية استيعابه للمواقف واألحداث التي تتعرض لها شخصية البطل ،حيث إن
التشكيل الفني لهذه الصورة ليس مجرد جمع للمواقف واألحداث ،إنما هو رؤية فنية تعامل معها

درويش وفق معطيات بطولية واقعية "إن براعة المبدع أو قدرته أو طاقته الفنية هي التي تمكنه
من إعادة تركيب مواد صوره وفق رؤيته الفنية المركبة ،في نسق تهمس موسيقاه الخفية والظاهرة

الموجودة بين أشياء صوره همساً مؤث اًر ديناميكياً في نفوس المتلقين".1

لذلك اتسمت صورة البطل في شعر درويش بالثراء الداللي الذي منحها
فضاء تأويلياً
ً
شجع المتلقي للغوص في النص وكشف النقاب عنه ،ورسم مالمح هذه الصورة ،فتعداد المواقف
والمشاهد والعناصر القصصية في إطار التشكيل الفني يعكس نمو صورة البطل بشكل يحقق

مشاركة المتلقي في رسم مالمح هذه الصورة سواء على المستوى الداللي أو النفسي.

بذلك اتسعت الرؤية البطولية النابعة من صورة متماسكة األجزاء وواضحة المالمح،

حيث أبدع محمود درويش في استخدام العناصر القصصية لرسم مالمح صورة البطل ،التي
زادت قصائده باإليحاءات الداللية ودفعت بها نحو الذروة الدرامية ،حتى تعددت هيئات صورة
البطل وتنوعت في شعره الذي حرص على رسم أشكالها ومالمحها بالعناصر السردية

والقصصية ،بذلك حقق درويش العالقة التكاملية بين الشكل والمضمون لصورة البطل" ،ألن
القيمة الفنية ألي عمل أدبي ليست في المضمون دون الصورة ،وال في الصورة دون المضمون،

وانما في النسبة القائمة بينهما" ،2فالتفاعل بين الشكل والمضمون أبرز القيمة الفنية والموضوعية
لصورة البطل وزاد من كثافتها الداللية.

يأتي التشكيل الفني إللقاء الضوء على العناصر القصصية ،وكيف استطاع الشاعر أن

يستفيد من هذه العناصر كأدوات تعبيرية تسهم في تكوين صورة البطل ورسم مالمحه ،حيث

تتخذ القصيدة لنفسها أكثر من وجه ،وترتدي في هيئتها أكثر من رداء ،وتتشكل أمام القارئ ألنها

تشترك مع األجناس األدبية األخرى في استخدام العناصر السردية والقصصية.

وتوظيف العناصر القصصية داخل النص الشعري ليس من منجزات شعر الحداثة ،وانما هو
أسلوب مألوف في التراث الشعري ،حيث إن هناك قصائد كثيرة في الشعر العربي القديم وجدت
فيها العناصر القصصية ،وتعددت األصوات والشخوص وتصاعدت فيها األحداث لتصل إلى

نهاية قصصية.

 -1الشعر بين النظرية والتطبيق ،هاشم ياغي ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،191 ،ص.11

 -2األدب وقيم الحياة المعاصرة ،محمد زكي العشماوي(،د.ط) ،دار النهضة العربية ،بيروت1911 ،م،
ص.111
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إن الخطاب الشعري لمحمود درويش قد استطاع أن يبني عدداً من القصائد التي تتسم

بنفس قصصي ،تجلت فيها العناصر القصصية واضحة المعالم واألبعاد ،ويعتبر توافر هذه
العناصر القصصية في شعره أث اًر من آثار التمازج والتداخل بين األجناس األدبية "وال عجب أن
يحتوي الشعر على عنصر قصصي يتخذه الشاعر مجاالً لتجربته ،وهو فيه أبعد ما يكون عن

الخضوع لقواعد القصة في مفهومها الحديث" ،1ويشكل العنصر القصصي بأشكاله المتعددة

مكوناً أساسياً من مكونات مالمح صورة البطل ،إذ اتخذ الشاعر منه أداة محورية لنقل تجربته

إلى المتلقي ،ومن هذه العناصر ما يلي:

أولا :الشخصية:

الشخصية هي العنصر األهم في البناء القصصي ،وال تقوم القصة بدونها بأي شكل من

األشكال ،وال تختلف الشخصية بأنواعها ومفاهيمها في القصة الشعرية عن الشخصية في القصة
النثرية إال من حيث التركيز والتكثيف اللذين تستدعيهما طبيعة القصة الشعرية ،لكن تركيز

الباحث في القصة الشعرية عند درويش سيكون على الشخصية الرئيسية ،وتحديداً الشخصية
اإليجابية "البطل" ومالمح شخصيات درويش القصصية والصورة التي رسمها للبطل في القصة.

إن طبيعة الشخصيات تنعكس على نوع الحدث الذي من شأنه أن يؤثر على حركة

الشخصيات؛ ألن "الشخصية بصفاتها ومزاياها تضفي على الحدث معاني جديدة تزيد من قوته
وداللته ،ثم يعود هذا الحدث فيؤكد صفات الشخصية التي عرفت بها ويقويها" ،2وهذا يوضح

جدلية العالقة بين الشخصية والحدث وتأثير كل منهما على اآلخر ،حيث إن الشخصية الرئيسية

اإليجابية هنا قد جاءت في مجال حملها لبداية الحدث البطولي الذي سيوضح مالمح البطولة في
القصة بحيث يكون صاحبها –البطل -صانع المواقف ومحرك األحداث.

وما يثير االنتباه في الشخصيات عند محمود درويش أنها لم تظهر بصورتها الجسدية التي

تتالءم مع قصص البطولة ،فال نالحظ تركي اًز واضحاً على المالمح الجسدية للشخصية ،كما

استطاع الباحث أن يطالع نماذج عديدة لشخصية البطل التي اجتهد الشاعر في رسمها ،منها

نموذج األنا/الشاعر ،نموذج المقاوم ،نموذج الطفل ،نموذج األب ،نموذج الشهيد ،يقول الشاعر
في قصيدة "أحمد الزعتر":

راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه

كان الخطوة -النجمه

 -1دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده ،محمد غنيمي هالل ،القاهرة ،دار النهضة ،مصر،1991 ،
ص.99

2

 -أولية النص ،نظرات في النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبي ،طالل حرب ،ط ،1المؤسسة الجامعية،

بيروت1999 ،م ،ص.91
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ومن المحيط إلى الخليج ،من الخليج إلى المحيط

كانوا ُي ّعدون الرماح
العربي يصعد كي يرى حيفا
وأحمد
ُّ
ويقفز.

أحمد اآلن الرهينه

تركت شوارعها المدينه

وأتت إليه

لتقتله

1

تأتي األسطر الشعرية من قصيدة "أحمد العربي" التي كتبها درويش مع بدايات

اإلحساس الحقيقي بضياع الوطن "فلسطين" ،والشعور بالمنفى ،وحالة التشرذم والتشرد والبؤس
التي وصلت إليها الحالة الفلسطينية بعد نكسة 4611م ،وحالة اإلحباط واليأس التي بدأت تتغلغل

في نفس كل فلسطيني يدرك جيداً أبعاد تلك الهزيمة.

لقد اتخذ درويش من "أحمد" شخصيةً بطولية رمزيةً تمثل حالة الفلسطيني الذي يعيش

ملحمة المعاناة الفلسطينية ،و "أحمد" العربي الفلسطيني الذي بات اآلن يعيش في غياهب

المنافي ال يزال يحلُم بالوطن ،وبالعودة إلى سفوح وتراب وزيتون أرضه ،فرائحة األرض ال تزال

تراود أحالمه الجميلة ،وتداعب ذكرياته.

وال يكف "أحمد" الفلسطيني البسيط عن محاولة الثبات على أفكاره ،والتمسك باألمل

والوعود؛ لكن خذالن األنظمة العربية كافة له حيث "كانوا يعدون الرماح"  ،وربما اختيار درويش
لمفردة الجمع "الرماح" جاءت للتعبير عن ذلك المكر والخداع العربي الذي ركز عليه الشاعر في

كل مقطع من مقاطع القصيدة.

يراوح درويش صوره التعبيرية ما بين تسليط الضوء على شخصية "أحمد" الفلسطيني،

وهي العنصر القصصي األهم ،وما بين حقيقة التضامن والتحالف العربي المزعوم من أجل

فلسطين وقضيتها ،فيعود الشاعر بنا إلى "أحمد" الذي ال تزال حيفا تستقر في داخله ،ففي مشهد

من الماضي (في حيفا) اعتاد أحمد حياة الفرح والحرية ،وصورة لمشهد آخر (ما بعد حيفا) أحمد

يفقد حريته ،ويقبع اآلن رهينة لعدو غريب ،وخذالن القريب ،وينزوي في منافي العمر ،تكالبت

عليه كل األقدار والظروف "تركت شوارعها المدينه  /وأتت إليه  /لتقتله" هذه اإلستعارة هنا ترمز

إلى الخذالن العربي ،وربما إلى الظروف الصعبة التي الحقت الشخصية حتى في المنافي،

فأجبرته على االنتقال من منفى إلى منفى آخر.
1

 ديوان محمود درويش ،المجلد األول ،ص.916401

يرسم الشاعر صورة واضحة المعالم لشخصية البطل ،ذات الجذور الراسخة في التراب

الفلسطيني ،فهو أحمد العربي المقاتل من أجل الحرية ،حيث كان العامل السياسي من أهم
العوامل المؤثرة في تشكيل شخصية البطل ،حيث تالحقت األحداث على الساحة الفلسطينية منذ

نكبة عام 1991م إلى يومنا هذا ،حتى ذاق الشعب الفلسطيني كل صنوف القهر والعذاب،
ويتمثل العامل السياسي فيما يلي:االحتالل وممارسته الوحشية ،وتواطؤ العالم الغربي وتخاذل

العالم العربي ،الالجئين وحق العودة.

زخرت قصائد محمود درويش في ديوانه لماذا تركت الحصان وحيداً بعدد وافر من الشخصيات
البطولية ،فثمة شخصيات عائلية هي :األب والجد إلى جانب شخصية األم ،وهناك شخصيات

أخرى ابتدع الشاعر أبعادها ومالمحها البطولية من خالل التجربة الذاتية ،ورؤيته اإلنسانية،
فيقول في قصيدة "أ ََب ُد الصُّبَّار":
يقول أب لبنه :ل تخف.ل

تخف من أزير الرصاص! التصق

بالتراب لتنجو! سننجو ونعلو على

ٍ
جبل في الشمال ،ونرجع حين

يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد.

1

شهدت هذه األسطر حضو اًر قوياً لشخصية البطل/األب ،بوصفه إحدى الشخصيات المحورية

التي تمسك بزمام األحداث البطولية وتناميها ،وبدأت مالمحه تتكشف كما رسمها لنا درويش فهو
شجاع ،ال يخاف ،يحث ابنه على التمسك باألرض وااللتصاق بها؛ ألن في التمسك بها تمسك
بالحياة ،ونجاة من الضياع والتشتت.

ثاني ا :المكان:

تراءى للباحث من خالل نظرة شاملة ألشعار محمود درويش بروز المكان كفضاء

قصصي استوعب ما أراده درويش من عناصر لقصته ،ويمكن القول بأن الشاعر أوحى إلى

المتلقي بتأثير المكان على حياة شخصية البطل الذي ش ّكل األحداث واقعية كانت أم أسطورية،
فالمكان يوحي بالقوة والعظمة ،وهو من العناصر القصصية التي وردت في قصائد درويش

واتخذت أبعاداً بطولية ،وحمل دالالت متباينة تبعاً لتجربة الشاعر ورؤياه الخاصة

فالمكان يسهم في تشكيل شخصية البطل "فالبيئة الموصوفة تؤثر على الشخصية وتحفزها على
القيام باألحداث ،وتدفع بها إلى الفعل ،حتى أنه يمكن القول بأن وصف البيئة هو وصف

مستقبل الشخصية".2
1

 -األعمال الجديدة ،محمود درويش ،ص.862

 _ 2بنية الشكل الروائي ،حسن بحراوي ،ص .61
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يبدو المكان في شعر محمود درويش إطا اًر مناسباً لشخصية البطل ،وما تتمتع به من

صفات ،حيث يلمس الباحث أثر المكان وفاعليته في المساحة التي يعكسها في رسم صورة

البطل ،ألنه يشكل حي اًز محورياً من اهتمام الشاعر وعنايته ،وقد تم توظيفه توظيفاً خاصاً ،عكس
رؤيته الشعرية للواقع اإلنساني بوجه عام ،والفلسطيني بوجه خاص ،الذي اُ ْمتُ ِح َن في بيته وأرضه
ووطنه ،وعانى ،وما زال يعاني ،من الحرمان واالغتراب عنها.1
إن المكان جزء من التشكيل الفني للصورة حيث إنها تعيش ضمن بنى مكانية يأتي بها

الشاعر ويدفعها ضمن نسق بنائي تتعاضد أجزاؤه مع العناصر القصصية األخرى لرسم مالمح
الصورة ،ومن خالل ما تقدم يمكن للباحث أن يجمل خصائص المكان عند درويش بأنه تلك
المساحة التي دارت فيها األحداث والمواقف البطولية ،وتحركت في إطارها شخصية البطل ،وقد

جاء محدداً واضح المعالم كالمكان المغلق مثل :السجن والخندق ،البيت ،والمكان المفتوح مثل:

المخيم ،البحر ،النهر ،الشارع ،المدينة ،فالمدينة تعددت كبيروت ويافا والقدس وصب ار ،وغيرها
يقول درويش في قصيدة "بيروت":

بيروت شاهدةٌ على قلبي
وأرحل عن شوارعها ِّ
وعني
ٍ
بقصيدة ل تنتهي
عالقا
تموت...
وأقو ُل :ناري ل
ُ

على البنايات الحمام

على بقاياها السالم...

2

إن بيروت بظاللها ودورها البطولي األسطوري في حماية األبطال والمقاومة شكلت

تجربة بطولية في الماضي ،ودرويش أراد االحتفاء برصد تفاصيل هذه التجربة ،ويمثل المكان

محو اًر هاماً من محاور التجربة ،فالشاعر في سعيه الدؤوب إلعادة تأليف الماضي ،تستحضر
بيروت تاريخه العربي البطولي.

حاول الشاعر حاول أن يربط أبعاد شخصية البطل بعنصر المكان؛ نظ اًر للعالقة

التكاملية الوطيدة التي تربط البطل باألرض والمكان ،وما جرى في ذلك المكان من أحداث

بطولية ،إنها عالقة انسجام ،بين الشخصية والمكان.

فبيروت المكان تمتلئ بدالالت رمزية متنوعة ،ولم تعد نعتاً لجزء جغرافي ،وانما تحولت

إلى مؤرخ تشهد أحداثاً تدونها في وثائق تختزن نبض البطولة وايقاعها المتحرك ،حيث إن

عما فعلت" للشاعر محمود درويش ،د.محمد صالح أبو حميدة،
 - 1جماليات المكان في ديوان "ال تعتذر َّ

مجلة جامعة النجاح1111 ،م ،ص.991
 - 2ديوان محمود درويش ،المجلد الثاني ،ص.800
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"بيروت" ذلك المكان الذي وا ْن حمل اسم "المنفى األول" للشاعر ،إالّ ّأنها شكلت في نفس الوقت
مكان اللجوء والمالذ األول الذي احتواه بعد حالة التهجير والتشرد والضياع عن المكان األصلي
"الوطن فلسطين" ،لتكون "بيروت" التي شهدت حالة الضعف والتشتت من بعد ذلك وطناً روحياً،
ومستق اًر بدأ منه درويش يداوي جراحاته وانكساراته ويبرز بطولته.

ُيجبر الفلسطينيون ودرويش منهم على مغادرة هذا الوطن الروحي واالنتقال إلى مكان
آخر بسبب ظروف قاهرة ،حينها يعبر درويش عن صعوبة هذا الفراق فيسكب مشاعره تجاه هذا
المكان بمفردات تدلل على حميمية هذا المكان إلى قلبه.

أبدى درويش حرصاً واضحاً على استرجاع األماكن ذات المواقف البطولية التي شهدت بطولة
أسطورية ،وينم ذكر تلك األمكنة وتعدادها عن محاولته التشبث بهذه األماكن والتعلق بأطيافها

الباقية في الذاكرة ،بعد أن سطّر فيها الفدائي أروع مالحم البطولة والصمود.
ثالث ا :الزمان:

يتميز عنصر الزمن بقدرته على نقل أحداث شخصية البطل من حال إلى حال،

وباستقراء شعر محمود درويش القصصي يلحظ الباحث أن عنصر الزمن تارة محدد وأخرى
مفتوح ،فالزمن المحدد هو الذي يدل على وقت بعينه ،يقول الشاعر في "قصيدة األرض":
وفي شهر آذار ،في سنة النتفاضة ،قالت لنا األرض

خمس بنات على باب مدرسة
أسرارها الدموية:
ُ
ابتدائية يقتحمن جنود المظالت .يسطع بيت
من الشعر أخضر..أخضر .خمس بنات على
باب مدرسة ابتدائية ينكسرن مرايا مرايا

البنات مرايا البالد على القلب...

1

األرض أزهارها.
في شهر آذار أحرقت
ُ
تتجاوز لفظتا "آذار ،سنة" دالالتهما القريبة وتتحوالن إلى رمز يمنحها أبعاداً بطولية أكثر

كثافة وايحاءات تتطلب من القارئ جهداً مضاعفاً ليدرك حقيقتها ،حيث يشكل هذان الرمزان

محور الصورة باعتبارهما منتجين للحدث ،فقد منحت العالقة اإلسنادية بين السنة واالنتفاضة،

داللة بطولية جديدة زادت المعنى تكثيفاً وايحاء ،فاقتران السنة باالنتفاضة داللة على البطولة.

استغل الشاعر عنصر الزمن "آذار ،سنة االنتفاضة" بما في هذين اللفظين من دالالت

رمزية وايحائية تشير إلى الخصب والعطاء والتجدد في تكوين بنية الصراع في القصة /القصيدة

 _ 1ديوان محمود درويش ،المجلد األول ،ص.111-111
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ليتحول الزمان من مجرد عنصر فيزيائي إلى عنصر درامي مؤثر في بناء األحداث وتطورها في

مواقف الشخصيات وتوجهاتها المتوافقة أو المتناقضة ،بذلك يكون عنصر الزمان عنص اًر فنياً.

يتضح جلياً في األسطر كيف تحولت الضحية إلى بطل ،فدم البنات أصبح لعنة يطارد

المحتل ويقتحم جنود المظالت ،فالظلم ال بد أن يعقبه انتقام ومقاومة ،فهذه المعاني جميعاً ذات

أبعاد بطولية تحيل على المقاومة واالنتفاضة في وجه الظالم ،يزكيها ما تحمله كلمة االنتفاضة

من دالالت وايحاءات.

وبالنظر إلى حركة األفعال في األسطر يجد الباحث أنها تدل على الحدث البطولي داللة

قطعية ،وتعكس زمناً يحسب لشخصية البطل في زمن الماضي ،كما يصور الزمن الحاضر

المستمر في صيغة المضارع "يقتحمن ،يسطع ،ينكسرن" ،وهذه األفعال جعلت أحداثاً أخرى
تظهر في زمن الحكاية القصصية ،وهذه األحداث تتمثل في أن دم البنات ما زال يالحق القاتل

باستمرار  ،كما تتحقق األبعاد البطولية والداللية من خالل البعد الزمني ،حيث يبدو الحديث عن

الجريمة النكراء وقتل البنات داالً على الزمن الماضي المنقطع في شهر آذار الذي لم يكف عن
التأثير في الزمن الحاضر ،بينما يمأل الزمن الحاضر المستمر الحديث بصيغة المضارع في

إطار وضع البدائل واألخذ بالثأر.

رابع ا :الحوار:

من أهم الوظائف التي يؤديها الحوار في القصة النثرية الكشف عن الشخصيات

بمظهرها الخارجي أو الداخلي ،واإلسهام في بناء الحدث ونموه فضالً عن خلق التالحم بين

عناصر العمل القصصي ،1كذلك يعد الحوار عنص اًر محورياً في بناء النص الشعري ذي النزعة
القصصية ،وهو تقنية تسهم في جعل المتلقي يصغى إلى أفكار الشاعر ويحدد مالمح

الشخصية ،حيث إن محمود درويش استخدم الحوار بنوعيه :الداخلي والخارجي " الديالوج
والمونولوج" في رسم مالمح صورة البطل قصصياً ،ألن الحوار "يوضح أبعاد القضية المطروحة

أو الموضوع المثار على نحو يزيده ثراء وتكثيفاً".2

إن الحوار ركيزة أساسية من ركائز البناء القصصي ،بوصفه أداة كشف وتصوير

وتطوير لألحداث والشخصيات ،العتماده على تعدد األصوات والمشاهد التي تكسب النص قيماً

موضوعية ،لذلك فالحوار يعد جزءاً أساسياً من صميم البنية القصصية للنص ،ويعمل على دفع

1
2

 -انظر :النقد التطبيقي التحليلي ،ص.11

 -البنيات التركيبية في الشعر الفلسطيني المعاصر ،عبلة ثابت ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة عين

شمس1119 ،م ،ص.111
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األفكار والمشاعر واألحداث نحو الذروة ،فاستخدمه الشاعر بشكل فني أضفى على شعره لوناً

من الحداثة والجماليات الفنية التي انعكست بالتالي على رسمه لصورة البطل وتوضيح مالمحه.

تجلى الحوار الذي اكتسى حضوره في قصائد درويش نزعة قصصية ،عبر مستويين

اثنين :أحدهما :الحوار الخارجي "الديالوج" ،واآلخر الحوار الداخلي "المونولوج" ،فالحوار الخارجي
هو "تبادل الكالم بين اثنين أو أكثر ،أو أنه نمط تواصل حيث يتبادل ويتعاقب األشخاص على

اإلرسال والتلقي"

1

.

أما المونولوج فواحد من تقنيات القصيدة الحديثة التي لعبت دو اًر بار اًز في تحقيق الغاية،

فهو ذلك "العنصر الذي يتيح للشخصية أن تفصح عن دخيلة نفسها لتكشف عن مشاعرها
الباطنية وأفكارها وعواطفها ،وكأنها تفكر بصوت مسموع" 2فالمونولوج تعبر به الشخصية عن

أفكارها المكنونة الداخلية ،وهذا يساعد في نمو الحركة الداخلية للقصيدة ،ويكون محو اًر أساسياً

في بنائها القصصي ويعطيها بعداً درامياً بطولياً ،هكذا تتجلى وظيفة المونولوج في رسم أبعاد
شخصية البطل من الداخل ،بحيث يتناسق الحوار مع الحالة النفسية لتلك الشخصية.

عنصر قصصياً جاء به درويش ليحمل
والحوار بنوعيه :الداخلي والخارجي بوصفه
اً

مواقفه وثقافته وأفكاره ومعتقداته إلى جانب كونه يثري التجربة ،ويمنحها أبعاداً بطولية ،ويكشف
عن نفسية الشخصيات ومالمحها ،ويقول في قصيدة "إلى آخري والى آخره":
يا أبي ،هل تعبت

أرى عرقا في عيونك؟

تعبت...أتحملني؟
يا ابني
ُ

مثلما كنت تحملني يا أبي،

وسأحمل هذا الحنين

إلى

أولي والى أوله

وسأقطع هذا الطريق إلى
آخري ...والى آخره!

3

تتداخل المشاهد واألحداث التي تستدعيها ذاكرة درويش ،حيث إن ذاكرته وهي تتابع

مشهد الرحيل الجماعي للفلسطينيين ،كشفت عن الواقع المخيف وعن بعض مالمح هذا الواقع؛
 - 1معجم المصطلحات األدبية المعاصرة ،سعيد علوش ،دار الكتاب العربي ،بيروت1919 ،م ،ص.11

 - 2غواية المتخيل المسرحي ،مقاربات لشعرية النص والعرض والنقد ،علي عواد ،ط ،1المركز الثقافي العربي،
بيروت ،1991 ،ش.99-99
 -3ديوان محمود درويش ،األعمال الجديدة ،ص.802
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واقع الغياب والشتات ،والحوار الدائر بين األب واالبن يكشف عن مفارقة شديدة الم اررة فرضتها

معطيات الواقع الجديد بين الجيلين ،واذا كان هذا الحوار بين األب وابنه يشهد على األبعاد
المأساوية لهذا الواقع ،فإنه يكشف عن البطولة أيضاً ،فالحوار رسم مالمح صورة البطل/الطفل

الذي يمثل نموذج الجيل الجديد ،وهذه المالمح تتجسد في إرادة الجيل الجديد _بوصفه امتداداً

للجيل السابق -وعزيمته في المقاومة حتى آخر رمق.

الحوار يؤكد التكامل بين الجيلين فاالبن يالحظ التعب على األب واألب يقر بذلك،

ولكنه بذكاء شديد يوهم بالسذاجة يضع االبن موضع االختبار مثل االبن النجيب /الفالح في
الحكايات عندما ينتدبه األب لمهمة صعبة مع إخوته ،فيبدي المباركة انصياعاً لرغبة األب

الخائف على ولده ،ولكنه ينجز أكثر مما يتوقع األب ،ليس الحمل فقط ،وانما التحرير بإذن اهلل.

وبالرغم من م اررة المفارقة فإنها تؤكد المواجهة بين الجيلين بين األب واالبن ،وتتجلى

هذه المواجهة في تحميل االبن ألبيه مسئولية ما حدث له وللشعب الفلسطيني من ضياع وتشتت،
وأن األب وأبناء جيله هم السبب في ضياع الوطن وجعل االبن يرث التجربة المثقلة بعبء

االنتماء إلى هذه األرض ،وقد انتهت هذه المواجهة بالتصالح وادراك كل طرف مسئوليته
باعتبارهما في قارب واحد.

الرموز الموحية ،فاألب يمثل رمز اإلنسان
وظف الشاعر إلى جانب العناصر القصصية
َ
الفلسطيني المجاهد الذي كان صْلبه على يد المحتلين اإلنجليز داللة على عقوبة المناضل
الشريف الذي سعى جاهداً لتحرير وطنه ،المناضل الذي يورث ابنه إرثه الجهادي الذي يتبلور
في قصة الدم الذي سينتصر على بني صهيون ،وأما "االبن" فهو رمز لجيل النصر الذي البد
أن يستمر في المقاومة حتى تحرير الوطن.1

شهدت هذه األسطر حضو اًر قوياً لشخصية االبن ،بوصفه الشخصية البطولية المحورية

التي تمسك بزمام األحداث وتناميها ،لقد تجلت شخصية البطل "االبن" واضحة المعالم ،ركز فيها

الشاعر على المالمح الداخلية في رسم صورته وهي الشجاعة والقوة واإليمان القوي بالعودة إلى
الوطن ،والطفل في تمتعه بهذه الصفات يعد رم اًز للجيل الفلسطيني في استكمال المشوار وتحمل

المسئولية اتجاه وطنه.

إن صورة البطولة التي رسمها درويش لالبن تجسيد للذات الفلسطينية في مقاومتها

والدفاع عن حقها وتحديها للمحتل ،كما أنها ترسم مالمح البطل وتوحي بدالالت القوة والشجاعة
1

 -إشكالية الشاعر والسياسي في األدب الفلسطيني محمود درويش نموذجا ،عادل األسطة ،مجلة جامعة
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واإليمان بحق العودة لفلسطين ،حتى تكتمل الصورة المثالية لإلنسان الفلسطيني الذي يدافع عن

أرضه من االحتالل الذي طرده منها ،وربما االبن يرمز إلى الشاعر ذاته ،أو إلى الفلسطيني
الذي يكمل مسيرة حلم العودة ،وال يزال يحمل الوطن مكتوباً تحت الوسادة ،أو مفتاحاً لبيت
األجداد في يافا أو حيفا ،وال ينفك يثرثر عن جمال الوطن وعبقه ،فإن األب هنا قد يحمل رمزية

وهجر عن أرضه قس اًر ،أو قد يكون األب هنا رمز لفلسطين
للفلسطيني األول الذي عاش النكبة ُ
الوطن ذاته الذي يخاطب أبناءه بعد ما واجهوه من مصاعب وأحداث مؤلمة ،وكأنه يخاطبهم بعد
كل هذه المعاناة ،وبعد حياة المنافي ،وبعد كل ذلك الظلم لي ولكم أتستطيعون حملي في دفء

ويصر األبناء على حمل الوطن داخلهم يتلوعون بالحنين إليه
قلوبكم بعد؟  ...يجيب األبناء بنعم
ّ
بمرور الزمن ،سيثبتون على أحالمهم بالعودة ،وسيقطعون كل المصاعب التي ستواجههم مهما
كانت حتى يكون لهم ما أرادوا.

خامس ا :السرد:

إن السرد يحوي الحدث القصصي البطولي على أساس المتن الحكائي ،الذي يمثل صورة

البطل التي يرسمها الشاعر فناً وابداعاً ،إن "القصيدة الدرويشية قصيدة متعددة اإلشعاعات؛

وبناؤها الهيكلي قائم على تعدد التقنيات الفنية؛ ذلك أن ثقافة الشاعر وعمق تجربته الشعرية

جعلته يوظف جملة من التقنيات الفنية :كاألسطورة ،والرمز ،والحوار ،والتناص ،والسرد".1

فمن الناحية الفنية في شعر درويش ظهر البناء السردي واضحاً ،إذ نهج درويش نهجاً
قصصياً في بعض القصائدَّ ،
مكنه من رسم مالمح شخصية البطل ،وتعدد األصوات ،لتصبح
الصورة رؤيا واضحة ،وقد ابتعد عن الخيال الجامح ليتسلح برؤيا بطولية واقعية ،وكله أمل في
التحرير والتخلص من االحتالل ،لذلك يمعن في ذكر جزئيات حياة البطل ،كما يتيح السرد

القصصي للمبدع حرية وصف شخصية البطل ،والتعليق على تصرفاته ،وتتبع تطوراته ،ووصف

بعض مالمحه الخارجية ،واألوصاف "ال تصاغ لمجرد الوصف ،بل ألنها تساعد الحدث على
التطور ،ألنها في الواقع جزء من الحدث نفسه" ،2فيأتي الوصف مؤث اًر في السرد الشعري

القصصي ويكون أكثر فاعلية وتأثي اًر إذا قام به البطل نفسه ،والوصف قد يكون تقري اًر يشمل كل
جزيئات شخصية البطل واألحداث البطولية بشكل ال يكون فيه مجال للمتلقي للكشف والمشاركة،

وقد يكون تصويرياً قائماً على تصوير جوانب معينة من شخصية البطل واألحداث البطولية،

1

 -أنماط الحوار في شعر محود درويش ،عيسى قويدر العبادي ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية،

2

_ فن االقصة القصيرة ،د.رشاد رشدي ،ط ،6دار العودة ،بيروت1919 ،م ،ص.91
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تاركاً للمتلقي فرصة المشاركة في تصور شخصية البطل من خالل أفعالها وفهم حقيقة

اإلجراءات السردية.

فحركة السرد القصصي في شعر محمود درويش تسير بشكل ٍ
متنام ومتطور تتصاعد فيه

األحداث وتنمو فيه الشخصيات بشكل تدريجي ،واألحداث البطولية في السرد القصصي ال تأتي

دفعة واحدة ،بل بشكل تدريجي تنمو معها شخصية البطل نمواً طبيعياً ،وتزداد مع تقدمها نضجاً
واكتماالً ،وهي بذلك تجذب اهتمام المتلقي وتساعده على تتبع العملية السردية داخل القصيدة.

وقد عبر محمود درويش عن هذا النمط السردي القصصي بتوظيف مكنوناته الفنية في

قصيدة "وعاد في كفن" التي رسم فيها صورة للبطل/الشهيد العائد الذي ال يثنيه الموت عن تحقيق
حلم العودة ،فيقول:

يحكون في بالدنا

ش َجن
يحكون في َ

عن صاحبي الذي مضى
وعاد في كفن

قال حين زغردت خطاه خلف الباب

ألمه :الوداع !

ما قال لألحباب ..لألصحاب:
موعدنا غد ا !

ولم يضع رسالة  ..كعادة المسافرين

1

سكت الظنون
عائد  ..وتُ ُ
تقول :إني ٌ
تتداخل المشاهد التي تستدعيها ذاكرة درويش فتتوزع بين المشاهد البطولية والقصصية
ويمتزج الحاضر بالماضي القريب والبعيد ،وتنعتق الذات من أسر اللحظة الراهنة وتطل على

ماضيها الرحب ،فيقترب هذا المشهد بعناصره القصصية من الشكل القصصي ،فيبدو أشبه

بمشهد فراق يمهد للحدث ،حيث عبَّرت بنية السرد في هذه األسطر الشعرية تعبي اًر دقيقاً عن
مشاعر الحب الذي يكنه الشاعر لشخصية البطل ،فحاول في رسمه ألبعاد شخصية البطل أن

يصوغها في أسلوب سردي ممتع ،حيث تنفرد بنية السرد أو القص برسم مشهد الوداع ،وداع
الشاعر للبطل العائد/الشهيد ،الذي اليثنيه الموت عن تحقيق حلم العودة حتى وان كان جثة
هامدة ،وتهيئ للحدث الذي يتنفس في أجواء يفوح منها عبق التاريخ والبطولة.

1

 ديوان محمود درويش ،المجلد األول ،ص.11441

حاول درويش في هذه األسطر إبراز مالمح البطل وجاء الوصف في لغة سردية بسيطة،

صيغت في جمل سردية مبنية على اإليجاز ،فهو ال يكتفي بالوصف وحده ،وانما يسرد وهو
يصف ،حيث رسمت البنية السردية في هذه األسطر صورة لعودة البطل الشهيد محموالً في كفن،
ويبدأ درويش في إبراز طبيعة هذه العودة ،برسم صورة حسية للبطل الذي عاد إلى وطنه جثة

هامدة ،لتكون دافعاً لتحقيق حلم العودة المشروعة ألبناء وطنه.

فالتمسك بحق العودة إلى الوطن ملمح من مالمح شخصية البطل ،فالكرامة ال معنى لها

دون العودة إلى الوطن واسترداد األرض المسلوبة ،ومن مالمح هذه الشخصية أيضاً التضحية

التي مهما بلغ حجمها ال تثني البطل عن حقه.

ويظهر حزن الشاعر ولوعته على فراق هذا البطل ،الذي ضحى بدمه وروحه من أجل

أن يعود لفلسطين ،حتى لو كانت العودة لجسده .
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وبعد… فإن العناصر القصصية في قصائد درويش مثلت إحدى البنى األساسية في

تشكيل نصوصه الشعرية ،وأن خطابه الشعري اتسم َبنفَس سردي تبدت فيه العناصر القصصية
بشكل واضح وجلي ،وأن الشاعر درويش استطاع أن ي ِ
حكم بناء صورة البطل في قصائده من
ُ

خالل اإلفادة من العناصر القصصية األساسية :كالشخصية والمكان والزمان والحوار والسرد.

 -يرى الباحث أن الشخصية هي الذات الفاعلة التي تعمل على تحقيق الحدث البطولي،

وأن بناء شخصية البطل له أبعاد مختلفة جسمية ونفسية واجتماعية.

 -درويش استثمر بعض تقنيات السرد في القصيدة ،ليستفيد منها في إنجاز نص

استوعب مقومات جنس أدبي آخر ،وسخرها في تطوير بنيته الشعرية ،واثرائها لتصير أكثر قدرة
على التعبير عن المواقف البطولية ،لذلك استخدم تراكيب خاصة بأجناس أدبية أخرى واعتمد

على الشخصيات وما يدور بينها من حوار.

 -إن الحدث البطولي مرتبط بالزمن من حيث وجوده في األساس ،ألن الزمن يقيد

الحدث فيكون له زمن محدد بفعل شخصية البطل ،إذ إن الزمن هو القادر على الربط بين الفعل
والشخصية.

 -تبين للباحث ،على ضوء ما سبق ،الدور البارز التي تضطلع به العناصر القصصية

في المتن الشعري الدرويشي ،بما تتيحه من تأويالت وما تزخر به من احتماالت ،حيث تتداخل

هذه العناصر وتتشابك لرسم مالمح صورة البطل.

 -يمثل الشعر القصصي عند درويش ملتقى صورتين إحداهما سردية واألخرى شعرية،

مما يدفع إلى القول بأ ن األجناس األدبية تتداخل وتتعايش داخل النوع المفرد دون أن تفقد

خصوصيتها النوعية ،وهذا ما ظهر عند محمود درويش عندما رسم مالمح صورة البطل وقص
علينا المالحم البطولية الشعرية.
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الخاتمة

هلل الحمد والشكر على ما أنعم ويسر ،وأخي ار رست سفينة البحث على شواطئه بعد رحلة العناء الجميل،
والبحث المثير ،فبعد المضي في هذه الرحلة الطويلة مع صورة البطل في شعر محمود درويش ،ال بد من
وقفة لتلخيص أبرز ما عرض فيها من قضايا ،ونتائج خلصت إليها:

-

وجدت من خالل العودة إلى المعاجم العربية ،وكتب األدب ،واألساطير أنه ال انفصام بين تعريف البطل

لغة واصطالحا ،فكالهما يحمل بين ثناياه معاني متقاربة في المضمون.

 إن البطل في هذا البحث بطل إيجابي ،فهو شخصية حقيقية وانسان واقعي يرغب في إرساء دعائمالمجتمع الجديد والدفاع عنه ضد أعدائه ،ثابت على الحق يتحلى بالتضحية والفداء من أجل تغيير الواقع
وصناعة المستقبل ،بطل ملتزم بالقضايا الوطنية ،مؤمن بالقيم اإلنسانية النبيلة ،بطل يملؤه التفاؤل،

والقدرة على التحمل والتضحية وتجاوز األزمات ،واستشراف المستقبل ،والصورة التي رسمها درويش
للبطل تؤكد مدى تفاعله مع قضايا أمته ،وحرصه على النهوض بها ،من خالل تمسكه بالقيم اإلنسانية

النبيلة المشروعة للفلسطيني ،وتكثيف الجهود لتحرير األرض.

 يعد البطل نموذجا إنسانيا عند محمود درويش أكثر من كونه فردا يطرح همومه الشخصية ،ألن الذاتيةعنده تذوب في أحضان الجماعية ،فالقضايا التي يطرحها قضايا جمعية لمجتمعه ،وال يمكن أن تكون له

مقوماته إال التي يشتقها من مجتمعه وشعبه ،وهو الذي يظهر فردا خارقا عندما تكون هيئة البطل

أسطورة ،إنما هو خارق بارز بفعل شعبه ومجتمعه ،وبدونه يبقى عاج از عن ممارسة بطولته ،لذلك
ارتبطت فكرة البطولة أشد االرتباط بالمجتمع.

-

البطل ال يشعر بحدود فاصلة بينه وبين الماضي والحاضر ،لذلك ليس هناك تأثير كبير للزمان في حياة
البطل ،ألن األزمنة تتالشى.

 جاء رسم الشاعر لصورة البطل بكافة أشكاله وثيق الصلة بالواقع المعيش ،واألشكال التي اتسم بها البطلتتناسب مع طبيعة المرحلة التي يخوضها أبناء فلسطين من أجل استرداد حقوقهم ،وتحرير أرضهم.
-

على الرغم من تباين أنماط البطولة بين النمط البطولي الفردي والنمط البطولي الجماعي ،وتعدد صورة

البطل :بين البطل المقاوم ،والبطل الحالم ،والبطل الغائب ،والبطل األسطورة ،والبطل العائد ،فإن محمود

درويش استطاع أن يمزجها في وحدة فنية رائعة حققت فاعلية االتفاق والتوافق بين اإلبداع وااللتزام ،ثم

ظهرت في فضاء ابداعي شكل رؤية درويش للبطولة.
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 تكشفت مالمح شخصية البطل بين ثنايا النصوص الشعرية النابعة من تجربة صادقة مصدرها فيمعظمه إنساني،

 -إن الشاعر محمود درويش نهل من نهر األساطير القومية واإلنسانية ،وأعاد صياغتها برؤيا بطولية،

وعبر عنها بذلك البعد البطولي للشعب الفلسطيني ،وتبنى في شعره حضور الذاتين الفردية والجماعية

وتداخلهما ما بين أحالم بريئة ،وواقع ظالم ،وتصارعت في نفسه هذه المشاعر ،وتحولت فيها اللغة
واألسلوب إلى إشارة مكتنزة باألبعاد البطولية لتغيير الواقع المأساوي المعيش ،ولرسم صورة فنية مشرقة

للبطل.

 واستطاع الباحث أن يطالع نماذج لشخصية البطل التي اجتهد الشاعر في رسمها ،وفي ترسيخ مالمحهاالمتشابهة ،وتعدد نماذج صورة البطل زاد من الكثافة الداللية للبطولة ،وجعلها شديدة الصلة بوجدان

المتلقي.
-

على الرغم من تعدد الخيوط النفسية والشعورية التي يتكون منها النسيج العام للرؤية الشعرية في كل

مبحث من المباحث ،فإن الباحث يستطيع أن يدرك بوضوح أن محمود درويش كان أكثر انشغاال بالهموم
يحمله
الجماعية العامة منه بالهموم الذاتية الخاصة ،حيث قلما يعثر على بعد ذاتي من أبعاد رؤيته لم ّ

مالمح هم عام ،حيث يمتزج الهم العام بالهم الخاص ،فالخاص في بطولة درويش يمتزج بالعام ويذوب

فيه ويتحد به ،وهو بذلك غلّب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
-

اتسمت أشكال صورة البطل بالثراء الداللي الذي منحها فضاءات تأويلية تحفز القارئ للغوص في

البطولة كما رسمها محمود درويش ،ومعرفة أبعادها ،في ثنايا النص الستكناه حقيقة البطولة وشرعيتها،
وبذلك شارك الشاعر الجماهير في تشكيل هيئات البطل.

-

استفاد الشاعر في رسمه لصورة البطل من التداخل بين األجناس األدبية ،وذلك باستثماره للتقنيات
السردية ،والدرامية ،التي بدت فاعلة في تشكيل هيئات صورة البطل ،حتى ظهرت صورة البطل بشكل
يتوازى مع اهتمام درويش بالصياغة الفنية للقصيدة ،حيث إن صورة البطل جمعت بين المعطيات الفنية

والموضوعية ،وبذلك تحقق التكامل بين الوسائل التعبيرية والمواقف البطولية للبطل.

 ﺍلبﻁل في هذا البحث بﻁل ملتﺯﻡ بالقضايا ﺍلﻭﻁنية ،يتحلى بالقدرة على التضحية والفداء ،ويتميزبالصمود والتحدي ،لذلك وقف الشاعر يصور مالحم التحدي والصمود لشعبه ،وهب أيضا يترنم
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بانتصاراتهم البطولية ويسجل هزائم األعداء ،ليرسم لنا مالمح البطولة ،ويكشف عن أبعادها المعرفية،
ووحدتها البنائية التي شاركت في تشكيل هيئات صورة البطل.
-

إن غياب شخصية البطل بدالالتها في بعض نصوص الشاعر دليل على غياب البطولة من أرض

الواقع بعدما تحول اإلنسان الفلسطيني إلى إنسان مهزوم نفسيا ،مسحوق داخليا ،فهو استحضر

الشخصية البطولية الغائبة رغبة منه في استعادة هذه البطولة في الوقت الراهن.
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السورية ،العدد1997 ،205م.

 .4ﺍلبﻁل ف ـ ـ ـ ـ ـي ﺍألﺩﺏ ﺍلعﺭب ـ ـ ـ ـ ـي ﺍلمعاص ـ ـ ـ ـ ـﺭ ،ﺍلشخ ـ ـ ـ ـ ـصية ﺍلبﻁﻭلية ﻭﺍلﻀحية ،سلمى ﺍلخﻀراء ﺍلجيﻭسي ،مجلة
ﺍلفصﻭل ﺍألﺭبعة ،ﺍلسنة ﺍألﻭلى ،ﺍلعﺩﺩ ﺍلثاني ،ﺍلجماهيﺭية ﺍلعﺭبية ﺍلليبية1979،م .

 .3البطولة في الشعر الحديث ،عبد الرازق البصير ،مجلة اآلداب ،المـؤتمر ال اربـع لبدبـاء العـرب ،ع ،1الكويـت،
1959م.

 .2ﺍلبﻁﻭلة في شعﺭ ﺍلشﻬيﺩ (ﺇبﺭﺍهيﻡ ﺍلمقاﺩمة) ،د .محم ـ ـ ــد ك ـ ـ ــالب ،مجل ـ ـ ــة الجامع ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــالمية ،م ،40ع،1
4014م .

 .5البنية السردية في الخطاب الشعري ،قصيدة عذاب الحالج للبياتي نموذجـاً ،د.هـدى الصـحناوي ،مجلـة جامعـة
دمشق ،مجلد  ،49العدد4013 ،4م.

 .1اتجاهات الشعر الفلسطيني بعد أوسلو ،خولة حبيب ،مجلة جامعة النجاح ،م4009 ،44م.
 .7التفسير األسطوري للشعر القديم ،أحمد كمال زكي ،مجلة فصول ،م ،1ع1991 ،3م.
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 .9توظيــف الشخصــيات التاريخيــة فــي الشــعر الفلســطيني المعاصــر ،إب ـراهيم موســى ،مجلــة عــالم الفكــر ،م،33
ع4002 ،4م.

 .9جماليــات المكــان فــي ديـوان " ال تعتــذر عمــا فعلــت " للشــاعر محمــود درويــش ،د .محمــد صــالح أبــو حميــدة،
مجلة جامعة النجاح ،م ،44ع4009 ،4م.

.10

حول البطولة فـي األدب العربـي بعـد ظﻬـور اإلسـالم ،صـالح خـالص ،مجلـة اآلداب ،المـؤتمر ال اربـع

لبدباء العرب ،ع ،1الكويت1959 ،م.

 .11الرمز الطبيعي عند محمود درويش ،نجمة حبيب ،مجلة جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،م4009 ،43م.
.14

الرموز التاريخية والدينيـة فـي شـعر محمـود درويـش ،د .محمـد فـؤاد السـلطان ،مجلـة جامعـة األقصـى،

م ،2ع4010 ،1م.

 .13الرموز الميثولوجية في الشعر الفلسطيني ،د .ظافر مقدادي ،مجلة الفينق الثقافية ،هيوتسن ،ع.4
 .12الشخصــية فــي العمــل الروائــي ،محمــد نصــر الــدين ،مجلــة الفيصــل ،دار الفيصــل الثقافيــة للطباعــة ،الســعودية،
العدد1990 ،37م.

 .15الشعر العربي وقﻀية الرمز ،إسماعيل محمد ديب ،مجلة الوحدة االلكترونية ،ع4001 ،3م.
 .11شعر المأساة في األرض المحتلة ،صبري حافظ ،مجلة اآلداب ،ع1919 ،3م.

 .17صورة البطل المسلم والتصور اإلسالمي في شعر الحروب الصـليبية ،مجلـة د ارسـات الجامعـة األردنيـة ،م،11
ع1992 ،2م.

 .19مجلة العربي ،ع1992 ،302م.

 .19القارئ في النص ،د .نبيلة إبراهيم ،مجلة فصول ،م،5ع،1،1992ص.101
 .40الم اريــا والظــالل فــي دي ـوان "ثــم رمــادك ف ـي قصــة " للشــاعر محمــد حســيب القاﻀــي ،د .كمــال الــديب ،المجلــة
العربية للعلوم اإلنسانية ،ع4003 ،92م.

خامسا -النترنت :

 .1البطل األسطوري في شعر سعدي يوسف ومحمود درويش ،عالء هاشم مناف.
http://www.mahmoddarwish.com/?page=details&newsID=789&cat=34

 .4تطور الحركة الشعرية خالل القرن العشرين ،سعدي أبو شاور
http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1611

 .3الرموز التراثية األدبية في الشعر الفلسطيني ،د.عادل األسطة ،وثائقيات جامعة النجاح
http://videos.najah.edu/taxonomy/term/5481

 .2صورة البطل في شعر أبو تمام.
http://www.jalaan.com/book/show.php?/%C3%C8%E6_%CA%E3%C7%E3.htm
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 .5الظاهرة الشعرية العربية _الحﻀور والغيـاب_ ،د.حسـين خمـري ،د ارسـات مـن منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب،
دمشق 4001م.

http://awu-dam.org/book/01/study01/181-h-k/ind-book01-sd001.htm

 .1العالقة بين الشعر والسرد ،د .حسن النعمي .
http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showtopic=1625

 .7محم ــود دروي ــش م ــن الغنائي ــة إل ــى الملحمي ــة وم ــن المحلي ــة إل ــى العالمي ــة” ،خلي ــل الموس ــىwww.awu- ،
dam.org

 .9الموسوعة العربية االلكترونية
http://www.arab-ency.com/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=3&page=1
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