مجلة الساج  :مجلة بحثية سنوية محكمة

شعر املقاومة الفلسطينية:
قصيدة «عاشق من فلسطني»
ملحمود درويش أمنوذجا
دكتورة .هنيئ

أستاذة ،جامعة مالنج ،إندونيسيا

املخلص

شعر املقاومة تغير مظهره وتعددت أساليبه من أشكال الغزو العسكري واالحتالل
مفهوم ِ
املباشر إلى االستعمار الجديد والغزو الفكري والعوملة والحروب االفتراضية .لقد اتسع
مفهوم املقاومة بدخوله في أمداء املقاومة الفسيحة ،وبدا مفهومه لصيقا بمفاهيم الصمود
والتضامن والشجاعة والوعي الذاتي والدفاع عن الحقوق املشروعة وسواها إلى جانب قيم
البطولة واملقاومة املسلحة ،وتبدو مالمح هذا الفهم في بعض الدراسات الراهنة عن شعر
املقاومة .يهدف هذا البحث إلى اكتشاف جوانب املقاومة في قصيدة “عاشق من فلسطين”.
حيث استخدمت الباحثة املنهج الكيفي والنظرية األدبية النقدية ملا بعد االستعما ر �Post
 . colonialismأصبحت نظرية ما بعد االستعمار تسمية لنظرية في الدراسات الثقافية
والنقد األدبي ،وهي في مجملها ال تنظر إلى الخطاب بوصفه مهمة تاريخية ،ولكن بوصفه
مهمة سياسية .قصيدة عاشق من فلسطين تشتمل على املحبة واملقاومة والهوية .ويستخدم
الشاعر رمز الطبيعة أكثر لوصف العشق واملحبة للوطن والحرية وتقوية الهوية ومقاومة
االستعمار.
الكلمات الرئيسة :املقاومة ،حب الوطن ،االستعمار ،الشعر ،ما بعد الحداثة

املقدمة

إن األدب الصادق مرآة للمجتمع (مسنات ،)2012،فاألدب انعكاس للواقع ،ولطاملا
كان األدب مرآة تعكس حال املجتمع من كافة النواحي اجتماعية واقتصادية وسياسية.
فهناك عالقة وثيقة بين األدب واملجتمع (محمود 2018،؛محمد .)2016 ،ألن األديب
يعيش في مجتمعه ،ثم يكتب عما يخطر بباله وعما يحدث في مجتمعه .وفي أول وهلة
كانت املقاومة واملنفى في األدب العربي تنبثق من وجود الحرب واالستعمار .فاألديب خرج
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من وطنه إجبارا وابتعد عنه قسرا .ليكتب بعد
مغادرته عمال أدبيا معبرا عنه من أعماق قلبه،
وبكل جوارحه.
إن املقاومة عملية رفض للظلم واالحتالل.
ولقد عرف حقل الدراسات األدبية مصطلح
«األدب املقاوم» في النصف الثاني من القرن
العشرين ،ولعله بدأ ينتشر في ستينيات القرن
ذاته ،فهناك مصطلحات« ،شعر املقاومة» و
«شاعر املقاومة» ،وأدب املقاومة» ،ـوهكذا.
فحضور هذا العمل األدبي املقاوم في أول وهلها
ال تحلو من األحداث االجتماعيةألن األدب ما
هو إال انعكاس للواقع .فاألدب الصادق مرآة
للمجتمع من كافة النواحي إجتماعية واقتصادية
وسياسية.
وبسبب االستعمار والحروب واالحتالل خرج درويش إجبارا وابتعد عنه قسرا وسكن
في املنفى ثم كتب مستخدما األلفاظ ذات الدالالت الواضحة ،مصرحا في أعماله األدبية
عن العديد من األحداث الواقعية ،كما اهتم باإلشارة و الرمز ،معتمدا على املوسيقى
ّ
الشعرية املؤثرة التي تزيد الحنين إلى البلد واملجتمع بكل ذكرياته الجميلة .فهناك عالقة
وثيقة بين األدب واملجتمع .ألن األديب يعيش في املجتمع ،ثم يكتب عما يحدث فيه.
والتعريف األشمل للمقاومة يشمل املقاومة النفسية والسياسية واالقتصادية،
فاملقاومة رد فعل الهيمنة واالستبداد من جهة ،ودفاع الكائن عن مجاله الحيوي اإلنساني
من جهة أخرى ،وفهم أدب املقاومة إلى وقت قريب بأنه شعر البطولة ،والبطولة في اللغة
هي الغلبة على األقران ،فالبطولة التقتصر على الطوابع القتالية والعسكرية والحربية،
بل تمتد إلى قوة النفس وصفاء الروح وعمق اإليمان ،وهو فهم عريق في حياة العرب
منذ القدم ،وعندما جاء االسالم أخذ شعر املقاومة بعدا جديدا ،فالشاعر ال يقاتل
عن أحساب وأنساب وال عن قوت ومال بل هو يقاتل عن عقيدة اقتنع وآمن بها فيضحي
بنفسه في سبيلها.
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وفي عصرنا الحديث ،نجد َ
شعر املقاومة ،من الشاعر األميرعبد القادر الجزائري
ومحمود سامي البارودي وشاعر اليمن الشهيد محمد محمود الزبيري ،ومحمود درويش.
وظهر مفهوم املقاومة الثقافية بتعزيز قوي الذات الداخلية على أساس تعضيد الوعي
بالتاريخ واالنغمار بالوجدان الوطني وتصليب عزيمة النضال من أجل الوجود الحر
والكريم واملستقل وتداولت في هذا الشأن مفاهيم الحروب الثقافية والحروب االقتصادية
والحروب اإلعالمية والحروب النفسية وأمثالها .وأدب املقاومة ال يقتصر على األدب
الشعبي أو األدب الوطني ،ألن املقاومة أرحب من أن تنحصر في هذه الدائرة املغلقة .ألدب
املقاومة أربعة أبعاد ،وهي االجتماعي والوطني والقومي واإلنساني.
ّ
يعد ما بعد االستعمار أو ما بعد الكولونيالية  Postcolonialismمن أهم النظريات
األدبية والنقدية ذات الطابع الثقافي والسيا�سي؛ لكونها تربط الخطاب باملشاكل السياسية
الحقيقية في العالم.

خطاب ما بعد االستعمار هو خطاب نقدي ينحو إلى تفكيك الخطاب االستعماري،
وإلى إعادة النظر في تاريخ آداب املستعمرات التي واجهت االستعمار األوروبي .فإذا كان
َ
املستعمرة خلفية ملسرح تجري عليه أفظع
من شأن الخطاب االستعماري جعل املناطق
أنواع املمارسات الالأخالقية من سلب وقتل واقتالع ،فإن الهدف األول لخطاب ما بعد
االستعمار بجهوده الكبيرة هو إعادة كتابة تاريخ الحضارة االستعمارية من وجهة نظر من
ُ
عمروا .هكذا أصبحت نظرية ما بعد االستعمار تسمية لنظرية في الدراسات الثقافية
است ِ
والنقد األدبي ،وهي في مجملها ال تنظر إلى الخطاب بوصفه مهمة تاريخية ،ولكن بوصفه
مهمة سياسية؛ وهكذا نكون أمام منهج ال تتوقف فيه القيمة األدبية على جماليات
النص فقط ،وإنما تصبح مرتبطة بعوامل كثيرة من أهمها العامل السيا�سي .ومن ّ
ثم فإن
هذه الدراسة تحاول لإلشارة إلى هذه النظرية وتجلياتها املختلفة وخطابها في الفكر العربي
والنقد العربي.
الشاعر املنفى محمود درويش

محمود درويش شاعر األرض املحتلة .ولد محمود درويش في  1941/3/13في قرية
البروة الفلسطينية التي تقع في الجليل شرق ساحل عكا ،طرد من البروة مع أسرته
في السادسة من عمره تحت دوي القنابل عام  ،1947ووجد نفسه مع عشرات آالف
الالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان ،بعد أن تعرض الشعب الفلسطيني لالقتالع
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وتدمير مدنه وقراه .عائلة درويش قريتها مهدومة وقد أقيمت على أراضيها موشاف (قرية
زراعية إسرائيلية) “أحيهود” ،وكيبوتس يسعور .-فالعودة إلى مكان الوالدة لم تتحقق.
ً
وكانت الصفة في القانون اإلسرائيلي“ :الحاضرون -الغائبون” ،أي هم حاضرون جسديا
ولكن بال أوراق .صودرت األرا�ضي وعاشوا الجئين» .إن حالته في الغربة صعبة فهو يفتقر
للمواساة حيث ال يوجد أحد معه يحس يما يمر به من معاناة وحنين للوطن.
انضم محمود درويش إلى الحزب الشيوعي في إسرائيل ،وبعد إنهاء تعليمه الثانوي،
كانت حياته عبارة عن كتابة للشعر واملقاالت في الجرائد مثل “االتحاد” واملجالت مثل
“الجديد” التي أصبح فيما بعد مشرفا على تحريرها .حتى عام  1972حيث نزح إلى مصر
وانتقل بعدها إلى لبنان حيث عمل في مؤسسات النشر والدراسات التابعة ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،وقد استقال محمود درويش من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
احتجاجا على اتفاق أوسلو.
شغل منصب رئيس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين وحرر في مجلة الكرمل،
وأقام في باريس قبل عودته إلى وطنه حيث انه دخل إلى إسرائيل بتصريح لزيارة أمه،
وفي فترة وجوده هناك قدم بعض أعضاء الكنيست اإلسرائيلي العرب واليهود اقتراحا
بالسماح له بالبقاء في وطنه ،وقد سمح له بذلك.
محمود درويش ( )2008-1941شاعر مشهور ليس فقط عند فلسطين وإنما كذلك
معروف في العالم .وهذا ال ينفصل من قصائده التي تحث على حب الوطن ومقاومة
االستعمار.
ّ
ّ
ّ
لشعر محمود درويشثالثة وهي املرحلة ّ
ومانسية :كانت ُمتمثلة
الر
االنتقالية
واملراحل
ِ
ُ ّ
في مرحلة ّ
ّ
الس ّ
اإلنسانية :كانت متمثلة
تينيات (كقصيدة عاشق من فلسطين) ،واملرحلة
ّ
الو ّ
في مرحلة ّ
بعينيات ،واملرحلة ُ
الث ّ
ّ
الس ّ
مانينيات
والفلسفية :كانت قد بدأت من
جودية
ّ
وحتى نهايته.
ُ
ٌ
شخص ما،
املكان الذي يذهب إليه
محمود درويش شاعر منفى .فاملنفى هو
ّ
فيه فترة زمنية طويلة ،وقد تستمر إلى مدى
بعد إجباره على الخروج من وطنه،
ويظل ِ
الحياة ،وشعر املنفىٌ ،
مجموعة من الصور األدبية
نوع من أنواع الشعر الذي يعتمد على
ٍ
ً
خصوصا عند وجوده في بلد ليس َ
وطنه ،فيكتب العديد من
املرتبطة بحياة الشاعر،
ٍ
ِ
القصائد الشعرية التي يشير فيها إلى الذكريات التي عاشها في وطنه ،وإلى منزله ،وعائلته،
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ّ
وأصدقائه ،وأي ذكريات أخرى ّ
تعبر عنه ،كما أنه يذكر في املقابلة تأثره الشديد بالغربة
ٍ
التي يعيشها في البلد الذي يوجد فيها.
واملنفى ينقسم إلى املنفى الداخلي واملنفى الخارجي ولكن املسافة بينهما لم تكن
ً
تماما .املنفى الداخلي هو ُغ ْرَبة املرء عن مجتمعه وثقافتهُ ،
ْ
وتأم ّل عميق في الذات،
مر ّئية
بسبب اختالف منظوره عن العالم وعن معنى وجوده عن منظور اآلخرين ،لذلك يشعر
ّ
بأنه مختلف وغريب ،وهنا ،ال تكون للمنفى حدود مكانية .إنه مقيم في الذات املحرومة
من حريتها الشخصية في التفكير والتعبير ،بسبب إكراه ّ
السلطة السياسية أو سلطة
ً
ّ
املضاد ،تعريفا للمنفى .يحدث هذا داخل الوطن (الغد:
التقاليد .يحدث هذا في املكان
.)2011
واملنفى الخار ّ
جي هو انفصال املرء عن فضاء مرجعي ،عن مكانه األول وعن جغرافيته
ّ ُ
ٌ
العاطفية .إنه انقطاع ّ
املنفي ك َّل عناصر
وشرخ عميق في اإليقاع .يحمل
حاد في السيرة،
ً
تكوينه :الطفولة ،واملشاهد الطبيعية ،الذاكرة ،الذكريات ،مرجعيات اللغة ،دفاعا عن
للم ّ
خصوصيته ُ
التعبير عن حنينه إلى الوطن شكل الصالة ُ
ُ
قدس .وهو
وه ّويته ،ويأخذ
يرى أن أ ضه البعيدة هي الصلبةّ ،
وأن أرض اآلخرين غريبة ورخوة.
ر
واملنفى الفلسطيني ،في هذا السياق ،ليس ً
نفيا من مكان فردو�سي إلى مكان أقل
ً
نعيما ،لكنه قذف بالشخص إلى خارج املكان ،أي إلى ما يعرف بالشتات ،وأن كان الشتات
نفيا ً
نفيا فإنه في الحقيقة يتفوق على النفي العادي واملؤقت من حيث كونه ً
ً
أبديا ،ال
ّ
يمكن للمرء أن ينال فيه االعتراف من قبل سكان املكان الذي يرغب العيش فيه إال
ً
وغريبا أو ً
ً
ً
عابرا ،يستحيل عليه أن يصير ً
مؤقتا أو ً
وطبيعيا ،وصاحب
دائما
بوصفه طارئا
مكان وعنوان يدالن عليه ،وعلى ما أبدعت يديه وشعر به قلبه (مصلح مصلح.)2019 ،
ّ
بمجموعة من الخصائص ،وهي:
يتميزشعراملنفى
ٍ
•الحنين إلى املا�ضي ،فكتب الشاعر أبيات شعرية أثناء وجوده في وطنه ،ويظهر ذلك في
األمنيات التي يطلب فيها أن تعود تلك األحداث ،وتحدث في الوقت الحاضر.
•استخدام العديد من األحداث الواقعية ،أي أن َ
بحدث،
يقوم الشاعر بربط قصيدته
ٍ
قصة صارت معه في السابق ،وما زال يذكرها بكافة تفاصيلها.
أو ٍ
•استخدام األلفاظ ذات الدالالت الواضحة ،بمعنى أن يشير إلى األشخاص ،أو
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األشياء ،أو األماكن باستخدام ّ
مسمياتها األصلية ،مثل :اإلشارة إلى مدينته ،أو الحي
الذي سكن فيه ،أو إلى اسم املدرسة التي درس بها في طفولته.
•االهتمام باإلشارة إلى الرموز ،أي أن يربط الشاعر قصيدته برمزية األشياء املاضية،
مثل :تذكره لشجرة زيتو ٍن كانت موجودة في منزله ،وكيف كان يقطف ثمارها في موسم
الحصاد.
ً
ّ
ومصطلحات
•االعتماد على موسيقا شعرية مؤثرة ،بمعنى أن يستخدم الشاعر ألفاظا،
ٍ
تؤثر على نفوس ومشاعر القراء ،واألشخاص الذين يسمعون الشاعر وهو يلقي
إلحساسه(.موضوع.كوم).
مشابه
بإحساس
القصيدة ،وتجعلهم يشعرون
ٍ
ِ
ٍ

شعر املقاومة

إن املقاومة هي عملية رفض الظلم واالحتالل .لقد عرف حقل الداراسات األدبية
مصطلح «األدب املقاوم» في النصف الثاني من القرن العشرين ،ولعله بدأ ينتشر في
الستينيات من القرن ذاته ،فهناك مصطلحات ،مثل «شعر املقاومة» و «شاعر املقاومة»،
وأدب املقاومة»،
غسان كنفاني الذي أصدر كتابين درس فيهما األدب العربي في فلسطين ،أولهما “أدب
املقاومة في فلسطين املحتلة  ،)1966(1966-1948وعنوان ثانيهما “األدب الفلسطيني
املقاوم تحت االحتالل .)1968(1968-1948
التعريف األشمل للمقاومة الذي اتسع ليشمل املقاومة النفسية والسياسية
واالقتصادية ،فقد غدت املقاومة رد فعل الهيمنة واالستبداد من جهة ،ودفاع الكائن
عن مجاله الحيوي اإلنساني من جهة أخرى ،وفهم أدب املقاومة إلى وقت قريب بأنه شعر
البطولة ،والبطولة في اللغة هي الغلبة على األقران ،فالبطولة التقتصر على الطوابع
القتالية والعسكرية والحربية ،بل تمتد إلى قوة النفس وصفاء الروح وعمق اإليمان
بالعزيمة على صون الوجود الذاتي العام والخاص ،وهو فهم عريق في حياة العرب منذ
القدم ،وكما قال شوقي ضيف “ولكثير من أبطال الجاهلية دواوين تمتلئ بضجيجهم
وبيان ما أنزلوا بأعدائهم من املوت الساحق الذي ال يبقي وال يذر ،كما تمتلئ بمثلهم
النفسية والخلقية التي كانوا يحرصون عليها حرصهم على أرواحهم مزدرين الصغائر
والشهوات في سبيل مطامع النفس الكريمة التى تعرض عن النقائض ،وتمتنع عليها.
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وعندما جاء االسالم أخذ شعر املقاومة بعدا جديدا ،فالشاعر ال يقاتل عن أحساب
وأنساب وال عن قوت ومال بل هو يقاتل عن عقيدة اقتنع وآمن بها فيضحي بنفسه في
سبيلها ويجرد سيفه وقلمه من أجل نصرتها ،فشعراء النبي صلى هللا عليه وسلم – كعب
بن زهير وحسان بن ثابت وعبد هللا بن رواحة ر�ضي هللا عنهم ،فال يألون جهدا في نصرة
حملة العقيدة الجديدة ومحاربة أعدائها ،وخير من يمثل شعراء املقاومة في تلك الفترة
الشاعر عبد هللا بن رواحة الذي استشهد في غزوة مؤتة وهو يقاتل الروم ويستنهض
املسلمين للقتال فضرب بذلك أروع مثل لشاعر املقاومة الحقيقي.
ويرى غالي شكري أن ألدب املقاومة وجهه اإلنساني العام فهناك الجانب اإليجابي الهام
في هذا اللون من ألوان األدب وهو أنه من عوامل “التجمع” ال من عوامل “الفرقة” ،وحين
ينظر في األدب العربي في القرن العشرين فإنه يعد أعمال توفيق الحكيم ،ومنها “عودة الروح. .
واستعان النقاد على هذا الفهم بتجارب املقاومة العاملية ،فقد استشهد غالى شكري
في كتابه “أدب املقاومة” على سبيل املثال باملقاومة الفرنسية واألسبانية والفيتنامية.
وظهرت خالل عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين كتب عديدة غربت
فيها نماذج من شعر تلك التجارب وأدبها ،وعد الشعر “فن القماومة بمعناها الوطني”
ونادرا ما يتخذ أبعادا إنسانية شاملة ،وقليال ما يرتكز على أبعاد اجتماعية واضحة،
ولكنه دوما هو رسول الدفاع عن األرض وإنسانها ،لذلك كانت صورة البطولة في شعر
املقاومة أقرب ماتكون إلى السيرة الذاتية للشاعر متمثال أعمق خصائص الفرد وأشمل
جوهريات الوطن.
وحين يكتب شكري عن أبعاد أدب املقاومة يكتب عن أبعاد ثالثة هي البعد االجتماعي
والبعد اإلنساني والبعد القومي ،متتبعا خطا غسان كنفاني في كتابه الثاني ،حيث أشار
األخير إلى أربعة أبعاد ،هي االجتماعي والوطني والقومي واإلنساني .مفهوم شكري ملصطلح
أدب املقاومة  ،إنه يري أن أدب املقاومة ال يقتصر على األدب الشعبي أو األدب الوطني ،
ألن املقاومة أرحب من أن تنحصر في هذه الدائرة املغلقة أو تلك.
إن أدب املقاومة العربي في األرض املحتلة يقدم لتواريخ األدب املقاوم في العالم
نموذجا متقدما في الحقيقة وعالمة جديدة نادرا ما استطاعت آداب املقاومة املعروفة
في العصور الحديثة أن تحقق ما يوازيها في املستوى مقارنة بمهماتها الصعبة وشديدة
التعقيد وظروفه التي ال تشابه بين ما لدينا من األمثلة املعاصرة إال ظروف املواطنين
السود تحت حكم دولة جنوب إفريقيا العنصرية ،بل تفوقها قسوة ووحشية أدب
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املقاومة.
ويرى غسان كنفاني أن شهدت الثمانينيات والتسعينيات في القرن املا�ضي تطورا
واضحا في مفهوم شعر املقاومة بالنظر إلى عظم تحديات الهيمنية االستعمارية وتغير
مظاهرها وأساليبها من أشكال الغزو العسكري واالحتالل املباشر إلى االستعمار الجديد
واالستعطاب والتبعية والغزو الفكري والتطبيع والعوملة والحرب اإلفتراضية .وظهر
مفهوم املقاومة الثقافية بتعزيز قوي الذات الداخلية على أساس تعضيد الوعي بالتاريخ
واالنغمار بالوجدان الوطني وتصليب عزيمة النضال من أجل الوجود الحر والكريم
واملستقل دفعا ملعاضالته الكثيرة الناجمة عن العدوان الداخلي املتواطئ أو الخادم
للعدوان الخارجي أحيانا ،وصون الهوية القومية بابتعاث عناصر الذات العربية الراسخة،
ونشير إلى العناية باملقاومة الثقافية في خضم املتغيرات الدولية املتسارعة والعاصفة لدى
مضاعفات الهيمنة اإلمبريالية وتصاعدها إلى استتباع املعمورة برمتها ،وتداولت في هذا
الشأن مفاهيم الحرب الثقافية والحرب االقتصادية والحرب اإلعالمية والحرب النفسية
وأمثالها .لقد اتسع مفهوم املقاومة بدخوله في أمداء املقاومة الفسيحة ،وبدأت لصيقا
بمفاهيم الصمود والتضامن والشجاعة والوعي الذاتي والدفاع عن الحقوق املشروعة
وسواها إلى جانب قيم البطولة واملقاومة املسلحة ،وتبدو مالمح من هذا الفهم في بعض
الدراسات الراهنة عن شعر املقاومة.
أدونيس الشاعر األديب الناقد تحدث عن قضية أدب املقاومة في كتابه “زمن
الشعر” وينظر أدونيس إلى الشعر العربي في األرض املحتلة على أنه رافد صغير في الشعر
العربي املعاصر ،بل رافد ثانوي ،وهو امتداد ال بداية :امتداد لشعر التحرر الوطني الذي
عرفه العرب طيلة النصف املا�ضي من القرن العشرين ،وهو ليس شعرا ثوريا.
وال يرى أدونيس في شعر املقاومة شعرا ثوريا ،إنه شعر محافظ ،منطقي ومباشر ،مشبع
بروح املبالغة ،يحاول أن يصنع الثورة بوسائل غير ثورية ،قد اعتنى النقاد بأدب املقاومة
الذي له عالقة بالقضية الفلسطنية واألدباء و الشعراء الفلسطينيين .وفي الواقع الصراع
الفكري والديني والوطني والثقافي ما يعالجه األدب العربي هو أدب املقاومة واألدب املقاوم.
ال ينحصر هذا األدب في دولة وفي منطقة ،بل له أبعاد مختلفة ومجال واسع ،ونجد التداخل
لهذا األدب في أجناس األدب أيضا – األدب الوطني والسيا�سي واإلحتجاجي وغير ذلك.
وتطور هذا األدب في جميع البلدان العربية وأدبائها وشعرائها ال حصر لها ،وتحتاج دراسة
هذا األدب إلى دراسة موضوعية موسوعية ،ونشأ هذا األدب كذلك خارج الوطن العربي
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في الهند والبلدان األخرى.
فاملقاومة رد فعل الهيمنة واالستبداد من جهة ،ودفاع الكائن عن مجاله الحيوي
اإلنساني من جهة أخرى ،والتعريف األشمل للمقاومة يشمل املقاومة النفسية
والسياسية واالقتصادية ،وفهم شعر املقاومة ُ
شعر البطولة ،فالبطولة التقتصر على
ِ
الطوابع القتالية والعسكرية والحربية ،بل تمتد إلى قوة النفس وصفاء الروح وعمق
اإليمان ،وهو فهم عريق في حياة العرب منذ القدم ،وعندما جاء االسالم فالشاعر ال
يقاتل عن أحساب وأنساب وال عن قوت ومال بل هو يقاتل عن عقيدة اقتنع وآمن بها
فيضحي بنفسه في سبيلها.
في عصرنا الحديث ،كان ُ
أدب املقاومة ال يقتصر على األدب الشعبي أو األدب الوطني

شعر املقاومة
وإنما لها أربعة أبعاد ،وهي االجتماعي والوطني والقومي واإلنساني .ومفهوم ِ
تغير مظاهرها وأساليبها من أشكال الغزو العسكري واالحتالل املباشر إلى االستعمار
الجديد واالستعطاب والغزو الفكري والعوملة والحروب اإلفتراضية .وظهرت مفاهيم
ُ
الحروب الثقافية والحروب االقتصادية والحروب اإلعالمية والحروب النفسية وأمثالها.
لقد اتسع مفهوم املقاومة إلى الصراع الفكري والديني والوطني والثقافي .وال ينحصر
هذا األدب في دولة وفي منطقة ما ،بل له أبعاد مختلفة ومجال واسع ،ونجد التداخل لهذا
األدب في أجناس األدب أيضا – األدب الوطني والسيا�سي واإلحتجاجي وغير ذلك .تطور
هذا األدب في جميع البلدان العربية ،وخارج الوطن العربي .إن املقاومة عملية رفض
الظلم واالحتالل في جميع مجال الحياة.
قد اعتنى النقاد بأدب املقاومة الذي له عالقة بالقضية الفلسطينية واألدباء
والشعراء الفلسطينيين .وفي الواقع الصراع الفكري والديني والوطني والثقافي ما يعالجه
األدب العربي هو أدب املقاومة واألدب املقاوم .ال ينحصر هذا األدب في دولة وفي منطقة،
بل له أبعاد مختلفة ومجال واسع) إقبال الندي ،)2018 ،ونجد التداخل لهذا األدب في
أجناس األدب أيضا – األدب الوطني والسيا�سي واإلحتجاجي وغير ذلك.
املقاومة يف قصيدة عاشق من فلسطني

نشرت قصيدة عاشق من فلسطين سنة  .1966وفي قصيدة عاشق من فلسطين،
يشجع الشاعر القراء لحب الوطن ،وخاصة الشعب الفلسطيني .يستخدم محمود
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درويش الضمير املخاطب حتى يشعر القارئ بأنه فاعل الحدث .تتأثر القصيدة مشاعر
القراء بكلمات الشاعر التي تمس وتطرق الروح فتزداد قوة الشغف بحب الوطن والرغبة
في التحرر من الغزاة .إن دراسة مقاومة االستعمار في هذه القصيدة هي محاولة لتطبيق
دراسات ما بعد االستعمار بمنظور ما بعد البنيوي وما بعد الحداثة بحيث ال توجد قواعد
محددة ومعيارية في إيجاد املعنى.
فقد دخل محمود درويش سجون إسرائيل أكثر من مرة بسبب شعره العنيف ،وقد
أدركت السلطات اإلسرائيلية خطورة هذا الشعر الذي يحمل عبارات تذكي روح الحماس
في نفوس املواطنين.
كان محمود درويش مزج الحب بموضوع الوطن .يتحدث الشاعر املتلقي بانتقال
من عالم الحب إلى عالم الشعر السيا�سي الثوري ،وهو تجسد كل ما مر على فلسطينمن
مشاعر املحبة واملقاومة والهوية .فاملحبة في قصيدة «عاشق من فلسطين» هي الوطن،
أرض فلسطين .وأي عشق يسمو فوق عشق الوطن .من حيث املستوى التركيبي،
استخدم الشاعر األفعال الثالثة :املا�ضي واملضارع واألمر .واستعمل الشاعر الجملة
اإلسمية والفعلية .الجملة االسمية ألجل الثبوت والسكون ألجل الدوام واالستمرار،
والجملة الفعلية تفيد التجديد في الومن معين ،ولتعكس حالته النفسية حيث تدفقت
لغته بتدفق مشاعره.
وذكر الشاعر اسم فلسطينية عدة مرات ليدل على أهمية هذا الوطن عند قلبه
ولداللة على عظمة حبه للوطن املحتل .واستخدم الشاعر األدوات للربط والحروف
وظروف األمكان واألزمان التي لها عالقة قوية ألجل تماسك البنية ووحدتها.
املثال:
رأيتك في خوابي املاء والقمح
ّ
محطمة رأيتك في مقاهي الليل خادمة
رأيتك في شعاع الدمع والجرح.
............................
رأيتك في املواقد ..في الشوارع..
في الزرائب ..في دم الشمس
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رأيتك في أغاني اليتم والبؤس
رأيتك ملء ملح البحر والرمل
واستخدم درويش ضمائراملخاطب والغائب .املثال:
وأنت الرئة األخرى بصدري..
أنت أنت الصوت في شفتي..
وأنت املاء ،أنت النار
..................
وأنت حديقتي العذراء..
.................
وأنت وفية كالقمح..
.................
وأنت كنخلة في البال،
ومزج الشاعر األسلوب الخبري واإلنشائي حسب الحالة النفسية .فهناك الخبر
االبتدائي (عيو نك شوكة في القلب توجعني ...وأعبدها) والطلبي (ما انكسرت لعاصفة
وحطاب وما جزت ضفائرها وحوش البيد والغاب) واالنكاري (باسمك ،صحت باألعداء،
رأيتك أمس في امليناء مسافرة بال أهل...بال زاد) .وهناك األساليب اإلنشائية من االستفهام
(ملاذا تسحب البيارة الخضراء إلى سجن ،إلى منفى ،إلى ميناء) ،والتقديم والتأخير (رأيتك
في خوابي املاء والقمح محطمة رأيتك في مقاهي الليل خادمة).
املصادر واملراجع
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1أبو خضرة ،سعيد جبر محمد؛ تطور الدالالت اللغوية في شعر محمود درويش ،املؤسسة العربية للدراسات
 ، 2661.والنشر ،األردن ،ط 1
2بن صالح ،نوال؛ جماليات املفارقة في الشعر العربي املعاصر دراسة نقدية في تجربة محمود درويش، 261.
األكاديميون للنشر والتوزيع ،األردن ،ط
 - ، 15503الشعر العربي الحديث-الشعر املعاصر ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط
 - ، 1556.4الشعر العربي الحديث بنياته وإبداالتها ،دار توبقال للنشر ،املغرب ،ط 1
5بواجالبن ،الحسن؛ بالغة االنزياح في شعر محمود درويش ،قراءة نسقية ،النايا للدراسات والنشر والتوزيع،
 ، 2614.بيروت
6بيطون ،حيدر توفيق؛ محمود درويش شاعر األرض املحتلة ،دار الكتب العلمية ،ط  ،1بيروت1551 ،
7تروش ،حسين؛ مفهوم الشعر وتجلياته املوضوعاتية عند محمود درويش ،مركز الكتاب األكاديمي ،ط .1
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