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Abstract: Talking about Mahmud Darwis' works is as if we were invited to see the real-world
reality. Mahmud Darwis, who is a Palestinian-born poet, has written many works describing
Palestinian life. This was done as a form of Mahmud Darwis' deep concern and love for
Palestine. In this study, the researcher used the object of Mahmud Darwis' poetry entitled
"Yaumiyyatu Jurhi Falistin" because the poem depicts the real life of Palestinian society,
which is full of sadness and suffering. Therefore, this study aims to determine the real life of
the Palestinian people as described in the poem "yaumiyyatu jurhi falistiin" with the
sociological theory of literature by Alan Swingewood, which says that literature is a record of
socio-cultural events using descriptive qualitative methods. As for the results obtained from
the reality of the life of the Palestinian people described by Mahmud Darwis in the poem
"Yaumiyyatu Jurhi Falistiin", namely a war that describes the events of 6 consecutive days of
war between Arab-Israelis in June, grief over the endless conflict, death over victims of war
and prolonged conflict as well as the patriotism of the Palestinian people in defending their
country.
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املقدمة

الفلسطني هو دولة يف الشرق
األوسط تقع بني البحر األبيض املتوسط

وهنر األردن .الفلسطني منطقة إسرتاتيجية
للغاية بني مصر وسوراي وشبه اجلزيرة
العربية ،ويولد منها اإلسالم واليهودية
واملسيحية.
أصبحت القضية الفلسطينية اآلن
قضية دولية منذ هناية احلرب العاملية األوىل
نتيجة اهنيار اإلمرباطورية الرتكية املستقلة
) .(ottonom Empire Turkiابإلضافة إىل
ذلك ،أاثر وعد بلفور ( (balforعام
 ١٩١٧الذي أعرب عن دعم اليهود إلقامة
دولة يف وطن فلسطني يسبب املشكلة
الفلسطينية أيضا .انطالقًا من وعد ابلفور
) ،(balforفإن اجلالية اليهودية املنتشرة
حول العامل مصممة على إقامة دولة يف
األرض اليت وعد هبا رهبم ،وهي أرض
فلسطني (يوليانينسيه ،2009 ،ص،)111:
حىت إذا نظران إىل اخلريطة ،كل عام
تقلّّص األرض الفلسطينية ومُتحى من
اخلريطة.
كان وجود اليهود يف فلسطني
تسبب على ظهور صرعة جديدة وحزينة

للفلسطينيني.و عدة هجمات عسكرية
وتفجريات سياسية وقنبلة ذرية و ضربة
جوية تسبب ضحااي أيضا.وإن هذا اهلجوم
اإلسرائيلي على فلسطني جيعل الفلسطينيني
ال يقدرون على العيش حبرية ،واحلياة
االجتماعية واالقتصادية والثقافية تنتهي بدم
واستعمار.
وحالة فلسطني اليت كانت مليئة
ابلصراع أاثرت قلق الشعراء بشكل خاص،
حىت قاموا بتدوينها يف مؤلفاهتم .أحدهم
حممود درويش من خالل قصائده "يوميات
جرح فلسطني" .من خالل هذه القصائد،
يصف مهوم الشعب الفلسطيين .وهذا
الشعر من موضوع البحث اليت يستخدمها
الباحثة يف هذا البحث.
البحث يف الشعر الفلسطيين ليس
جديدا ولكن هناك بعض الدراسة السابقة
يف هذا البحث ،منها انجية يف حبثها بعنوان
"شعر يوميات جرح فلسطني (إىل فدوى
طوقان) حملمود دروش (دراسة حنليلية
سيميائية لرفاتري)" الذي يهدف إىل حتديد
معىن على الشعر يوميات جورح فليسطني
بناءً على القراءات اإلرشادية والتأويلية على
مظرية مايكل ريفاتري (انجية،2020 ،
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ص .)١.وفرحان رسلي فضايل الذي
يبحث عن املقارنة يف قصيدة "يوميات
جرح فلسطني" حملمود درويش (دراسة

احملتوى مع نظرية علم األدب الإلجتماعي
ألالن سوينجوود )(Alan Swingewood
الذي قال أن األدب يتصور حالة الناس

سيميلوجية لروالن ابرت) اليت هتدف إىل
مقاومة الشعب الفلسطني ابستخدام
النظرية السيميائية (فضايل،20١٩ ،

يف ذلك الوقت .لذلك فإن موقف هذا
البحث من الدراسات السابقات هو تقوية
و أتكيد يف حالة البحث أو لتبادل

ص )١:وداود لينتانج ورفيف ليثا حنيفة
الذان يناقشان عن القيم الوطنية يف الشعر
"يوميات جرح فلسطني" حملمود درويش و
هتدف للكشف عن قيمة حب الوطن

معلومات .أي أن البحث السابق يستخدم
كمرجع يف هذا البحث أيضا.
انطالقًا من الشرح خليفة البحث
يركز هذا البحث على دراسة األدب

وأشكال البالغة املتعلقة بعلم املعاين والبيان
والبادي يف شعر يوميات جورح فلسطني يف
البيت األول (لينتانج و رفيف،20١٩ ،

االجتماعي كاالنعكاس االجتماعي
للشعب الفلسطيين يف شعر حممود درويش.
والغرض من هذا البحث هو وصف حقيقة

ص.)5 .
واستنادا إىل الدراسات السابقات،
خلصت الباحثة إىل أن التشابه هذا البحث
مع البحث السابق هو يقع يف موضوعه

احلياة الفلسطينية اليت حدثت يف شعر
يوميات جرح فلسطني على نظرية أالن
سوينجوود) (Alan Swingewoodيف علم
األدب اإلجتماعي.

"الشعر يوميات جرح فلسطني" .ابإلضافة
إىل ذالك ،يوجد الفرق بني هذه الدراسة
والدراسة السابقة وهي أن النظرية

اإلطار النظري

املستخدمة يف البحث السابق تركز على
حتليل العناصر أو الشكل ابستخدام نظرية
السيميائية ونظرية استقبال األديب ونظرية
البالغة .أما هذا البحث ركز على حتليل
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االجتماعي ،ألن املؤلف جزء من اجملتمع
الذي يكتب قصته يف األدب أبخذ
املوضوع عن الواقع اجملتمع ،ومن هنا يظهر
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نظرية علم األدب االجتماعي بنظرية
حديثة.
كان علم األدب االجتماع أييت من

علم األدب وعلم االجتماع هلما
سواء يف موضعهما أي البشر يف اجملتمع،
لكن يف احلقيقة علم االجتماع واألدب

كلمتني ،ومها علم االجتماع واألدب .علم
االجتماع هو علم يدرس عن البيئة
االجتماعية (كرنيوان ،2020 ،ص.)4.

ُتاما .يدرس علم االجتماع اجملتمع
خمتلفان ً
بكامله والعالقات بني الناس يف اجملتمع.
استنادا إىل طبيعة علم االجتماع (مكفود
ً

اجلمالية (أفندي ،2020 ،ص.)58.
يف موقعه كشيء مرتبط ابلعامل خارج
نفسه ،علم األدب اإلجتماع يسمى بنقد

األدبية على أهنا جمرد حقائق اجتماعية،
ألن حماولة األدبية هي نتاج مجايل ،لذا فهي
تتجاوز جمرد وصف التحليل العلمي

بينما األدب هو عمل ختيلي ومجايل
(ويللك ووارن ،20١4 ،ص .)١2.لذلك
علم أدب االجتماعي هو علم خيتص ويهتم
ابجلوانب االنسانية ويمقرتون ابحلقائق

األدب اإلجتماعى
وهو علم جديد وسريع تطوره .ظهر هذا
العلم نتيجة ملل الدراسات اهليكليات اليت
أكدت جوانب موضوعتها فقط ومل تكن

 ،20١0،ص .)١١3.أما األعمال األدبية
تتحدث كما علم االجتماعى أي عن حياة
اإلنسان ،وكيفية التكيف ،ورغبتهم يف
التغيري ،لكن ال ميكن تفسري األعمال

)(Sociocritic sastra

املوضوعي .إنه قادر على اخرتاق السطح
االجتماعي  ،وحىت يمظهر جتارب احلياة
الفردية اليت يتم التعبري عنها يف جمموعة
(وهيودي ،20١3 ،ص.)5٧.

راكدهتا .يرحب اخلرباء األدبيون حبضور علم
األدب اإلجتماع الذين حيتاجون إىل نوع
آخر لدراسة العمل األدب .حقبة جديدة

يعترب ربط حماولة األدبية اليت كتبها
املؤلفون ابلتاريخ واملوضوعات واألساليب
طريقة متناسبة ملعرفة العالقة بني حماولة

يف البحث أو النقد أو الدراسة من منظور
اجتماعي من وجهات خمتلفة (وهيودي
 ،20١3،ص)55.

األدبية والظواهر واألمناط اجملتمعية يف وقت
معني الذي يقع يف خارج نص حماولة
األدبية (لورنسون و سوينجوود،١٩٧2 ،
ص.)١4.
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وما يتعلق ابألدب واجملتمع ،يقدم
سوينجوود ولورنسون ثالثة مفاهيم يف
هنجهم ،وهي )١) :البحث الذي يعترب أن

والصراع الطبقي ،واالجتاهات األخرى اليت
قد تظهر ،والتكوين السكاين (لورنسون و
سوينجوود ،1972 ،ص .)13 .وهذا الفهم

حماولة األدبية كواثئق اجتماعية اليت تعكس
فيها احلال يف وقت إنشاء األدب ؛ ()2
والبحث الذي يكشف أن حماولة األدبية

مناسبة مع رأي ساابردي دجوكو دامونو
) (Sapardi Djoko Damonoاألعمال
األدبية كمرآة للمجتمع ،ألهنا تعكس حياة

من عملية إنتاج التأليف ( )3والبحث
يصور األدب على أنه أحداث اترخيية
وظروف اجتماعية وثقافية (لورنسون و
سوينجوود ،١٩٧2 ،ص .)30.تشري هذه

الناس يف ذلك الوقت (دامونو ،2013 ،
ص.)4-5.
انعكاس االجتماعي نفسه هو
شكل من أشكال واقعية احلياة االجتماعية.

أساسا إىل أن األدب هو
املفاهيم الثالثة ً
انعكاس اجتماعي ،وانعكاس للعصر  ،ومن
عملية إنتاج التأليف.وبناءً على هذا املفهوم

والواقع نفسه يعين شيء حمقق ،أما الواقعية
) (Realismeهي تيار ظهر ألول مرة يف
القرن التاسع عشر يف أورواب ،والذي ظهر

فإن النقطة األوىل هي املفهوم املرجعي
الذي يستخدمه الباحثة يف هذا البحث أي
أن األعمال األدبية كواثئق اجتماعية اليت
تعكس فيها احلال يف وقت إنشاء األدب.

نتيجة ملل األشخاص الذين يربطون األدب
ابخليال  ،ويدعون إىل العودة إىل الواقع
احلقيقي (مساعدي  ،2017،ص.)13-14.
حماولة األدب كمثل احلياة احلقيقية

كان األعمال األدبية كإنعكاس
سوينجوود
عند
االجتماعي
) (Swingewoodهو واثئق اجتماعية اليت

تعترب بسليقة اليت تصبح واثئق االجتماعية
والثقافية وتقدم على أساس تقليد احلياة
(فطرى وسوجياريت ،20١٩ ،ص.)١١4 .

ُتكن استخدامها لرؤية ظاهرة اجملتمع يف
وقت معني ،وهذا ما يسمى ابلتوثيق األدب
الذي يشري إىل انعكاس مباشر املختلف
من جوانب البنية االجتماعية ،والقرابة،

وكانت حماولة األدب كاحلياة احلقيقية ألن
الشعراء يعيشون يف ذلك الزمان من احلياة
احلقيقية ،ويكتب الشعراء الشعر على احلياة
اليت قريبة منهم طبعا .لكن ليس كل
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مايكتبهم يبدو أصليا مثل احلياة احلقيقية
ألن الشعراء يزيدون عناصر الشعر مثل
اجلمالية واخليالية (مياليت ،20١٩ ،ص.
 .)4٧5وهذه الدراسة االجتماعية جزء من
الدراسة األدب االجتماعى ألهنما سواي يف
موضوعهما الناس واجملتمع (فريدا وأندلس،
 ،20١٩ص)80 .
ويف هذا البحث أراد الباحثة معرفة
املزيد عن حياة الشعب الفلسطيين الذي
يعرب حممود درويش يف شعره .مث رأى
الباحثة ما قاله حممود درويش.
منهجية البحث
املنهج الذي تستخدم الباحثة يف
هذا البحث املنهج الوصفي النوعي لفهم
حالة املوضوع كله ،ووصف املوضوع
بشكل منهجي وابلتفصيل (راكو ،
 ،20١3ص .)60.الطريقة املستخدمة يف
حتليل شعر حممود درويش هي طريقة حتليل
احملتوى مع نظرية آالن سوينجوود لألدب
االجتماعي ،واليت تظهر أن األعمال األدبية
هي انعكاس اجتماعي للمجتمع .هذا
جدا على هذا
النظرية وف ًقا للباحثة ومناسبة ً
انعكاسا
البحث ألن األدب ابعتباره
ً

اجتماعيًا يصف واقعية حياة الناس يف ذلك
أيضا حتليل
الوقت .تستخدم هذه الدراسة ً
البياانت وف ًقا ملايلز وهوبرمان (Miles dan

) Hubermanمن خالل عملية تقليل
البياانت وعرض البياانت واستخالص
النتائج (فاويط ،200٧ ،ص.)١04.
النتائج
حقائق احلياة الفلسطينية يف الشعر
"يوميات جرح فلسطني" حملمود درويش.

الشعر بعنوان "يوميات جورح
فلسطني" هي رد على الشعر فدوى طوقان
بعنوان "لن أبكي" .حتكي هذا الشعر عن
أحداث احلرب بني إسرائيل وفلسطني يف
حزيران أو يونيو .حياول حممود درويش يف
هذا الشعر أن يصف املعاانة واجلراح واألمل
الذي يعيشه الفلسطينيون ،وكذلك شكل
مقاومة الظلم الذي ُتارسه دولة إسرائيل
والذي أدى مقتول العديد من الشهداء.
يصف حممود درويش عن واقع احلياة
الفلسطينية يف شعر يوميات جرح فلسطني
أبنه شكل من أشكال حبه لوطنه .والواقع
الذي وصفه حممود درويش منها:
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 .١احلرب

احلرب يف فلسطني هو مشكلة
عظيمة .ويصف حممود درويش يف الشعر
"يوميات جرح فلسطني" عن احلرب األايم
الستة بني الدول العربية واإلسرائيلية .هذه
احلرب حدث مهم يف اتريخ الصراع العريب
اإلسرائيلي يف غرب آسيا .ووصف احلرب
الذي عرب عنه حممود درويش كما يلي:
صوتك الليلة،
وضماد
سكني وجر ٌح
ٌ
م
ونعاس جاء من صمت الضحااي
أين أهلي؟
خرجوا من خيمة املنفى ،وعادوا
مرة أمخرى سبااي ! (حفيظة) 20١6 ،
املقطع يف هذا الشعر يصف كيف
حدثت احلرب وعواقب احلرب .تصف
كلمة "صوتك الليلة" يف هذا املقطع أي
ليلة حزيران أو يونيو املليئة ابحلرب اليت تبلغ
ستة أايم على مصيبة نكسة .بدأت احلرب
بني العرب واإلسرائيليني يف التاريخ 5
حزيران (يونيو)  ١٩6٧وانتهت يف ١١
حزيران (يونيو)  .١٩6٧من خالل هذه
األايم الستة حاولت اجلنود اإلسرائيلية على
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األخذ من األراضي الكثري خارج من
أراضيها ونحت يف احتالل ابقي األراضي
الفلسطينية (ديبورا)20١٧ ،
وخالل ستة أايم من القتال ،احتل
اإلسرائيليون قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء
يف مصر ،مث إىل الضفة الغربية والقطاع
العريب يف القدس .ويسبب هذا احلرب تغيري
املشهد اجلغرايف السياسي للمنطقة العربية
واإلسرائيلية (زكراي  ،2016،ص.)105.
ابإلضافة إىل ذلك ،تسببت حرب األايم
الستة على سقوط العديد من الضحااي
والشهداء حملاولة حماربة إسرائيل ،حىت أن
بعضهم يدخل إىل السجن بشكل متكرر.
تسببت هذا حرب األايم الستة على
معاانة الشعب الفلسطني كدولة قائمة على
أرض عربية .وهذا ما وصفه حممود درويش
يف الشعر يوميات جرح فلسطني يف املقطع
التايل.
آه اي جرحي املكابر
وطين ليس حقيبه
وأان لست مسافر
إنين العاشق ,واألرض حبيبه ! (حفيظة،
)2016
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حياول ممود درويش يف هذا املقطع
من الشعر "يوميات جرح فلسطني" أن
يصف املعاانة اليت عاىن منها ،وقد تسببت
هذه املعاانة جرح حملمود درويش وكذلك
اجملتمع الفلسطني على ظلم وقهر
اإلسرائيليون .وكذالك االضطهاد الذي
يتعرض ألطفال وامرأة الفلسطينيني .كانت
املعاانة لفلسطني حيقق بظهر األخبار "أن
إسرائيل أمسك  230طفالً فلسطينياً من

خالل ثالثة أشهر (يناير – مارس
 ،)202١ويتعرض هؤالء األطفال
املسجونني ألشكال خمتلفة من اإلساءة ،وال

يمعطون طعاماً أو شر ًااب لساعات وحمتجزون
ابلظلم (بريستياندارو .)202١ ،أما
ابلنسبة للنساء الفلسطينيات ،فقد أصبح
العديد منهن العمود الفقري ألسرهتن ،ألن
أزواجهن استشهدوا وأسرهم اجليش
اإلسرائيل.
 .٢احلزن

إن احلقيقة اليت ميكن التقاطها يف
الشعر "يوميات جرح فلسطني" هي حزن
عميق ألنه ال ميكن إنكار أن الصراع

الطويل بني اإلسرائيليني والفلسطينيني حول
االستيالء على األرض الفلسطينية أو
املطالبة هبا قد تسبب احلزن الطويل للشعب
الفلسطني .وهذه احلياة املليئة ابحلزن
وصفها حممود درويش يف شعره على املقطع
التايل:
ذلك الظل الذي يسقط يف عينيك
شيطان إله
جاء من شهر حزيران
لكي يعصب ابلشمس اجلباه
إنه لون شهيد
إنه طعم صاله
إنه يقتل أوحييي،
ويف احلالني ! آه ! (حفيظة) 20١6 ،
يف هذا املقطع ،رأى حممود درويش
حزن فدوى طوقان على نكسة فلسطني يف
يونيو أي احلرب ملدة ستة أايم متتالية بني
فلسطني وإسرائيل .هذه املقطع يف هذا
أيضا حزن الشعب الفلسطني.
الشعر تصور ً
ويف اجلملة "ذلك الظل الذي يسقط يف
عينيك" كلمة الظل يف السطر األول تظهر
الدموع اليت سقطت من العيون حبزن
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شديد ،والدموع اليت رأت الظالم على دماء
الشهداء يف ساحة املعركة بعد احلرب ملدة
ستة أايم متتالية ،ودموع األمل والدعاء

درويش والفلسطينيون على حرب ستة
أيضا بسبب
األايم فحسب ،بل حزهنم ً
طول الصراع بني فلسطني وإسرائيل الذي مل

لشهداء فلسطني عسى هللا يدخلها يف
اجلنة.
وهذا احلزن يسبب نتيجة املعاانة

ينتهي ويسبب اجلرحى لفرتة طويلة مند
إنشاء دولة إسرائيل عام ١٩48ومنذ
 ١٩00عندما وصل الشعب اإلسرائيل إىل

الطويلة على الشعب الفلسطني منذ وصول
إسرائيل .وهذا ما وصفه حممود درويش يف
شعره على املقطع التايل:

فلسطني.
يصف حممود درويش يف هذا الشعر
عن حزن الشعب الفلسطني على الشهداء
الذين استشهدوا أيضا .وهذا ما وصفه

َّأو مل الليل على عينيك ،كان
يف فؤادي  ,قطرةً من آخر الليل الطويل
والذي جيمعنا ،الساعة يف هذا املكان
شارعم العودة

من عصر الذبول( .حفيظة)20١6 ،

حممود درويش يف املقطع التايل:
دمعيت يف احللق ,اي أخت,
عيين انر
ويف َّ
وحتررت من الشكوى على ابب اخلليفه
كل من ماتوا
ومن سوف ميوتون على ابب النهار

يرى حممود درويش يف هذا املقطع
أن فلسطني حزينة على املعاانة الطويلة اليت
عاشه واجملتمع الفلسطني حىت اآلن .احلزن
على هذه املعاانة يصور ىف اجلملة " يف

)20١6

فؤادي ،قطرةً من آخر الليل الطويل".
تصف كلمة اليلة الطويلة على املعاانة لفرتة
طويلة بزاد هجوم وهجوما يف هناية اليلة

يف هذا املقطع يصف حممود
درويش عن حزنه على السقوط شهداء
فلسطني يف ساحة املعركة ،ودموعه يف حلقه

ملدة ستة أايم حىت تسبب احلزن يف قلب
حممود درويش .يف الواقع ،مل حيزن حممود

تصور آالم استشهاد الشهداء ،والشعور
ابلرغبة يف البكاء ،لكنه متمسك حبلقه
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عانقوين ,صنعوا مين ...قذيفه (حفيظة،
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ليظهر أنه والفلسطينيون أقوايء يف مواجهة
كل هذا وسريدون على أفعاهلم ،رغم أنه
والفلسطينيني الذين ما زالوا على قيد احلياة
استمهدفوا برصاص اإلسرائيليني.
 .٣املوت
املوت هو أحد حقائق احلياة
الفلسطينية اليت حتدث غالبًا .يسبب هذه
املوت عن الصراع الذي طال أمده بني
فلسطني وإسرائيل .وكأن املوت
للفلسطينيني هو أمر شائع ،وكان عشرات
إىل مئات جنداي يف كل هجوم إسرائيل
ميوت .وثبت على حال ذلك من خالل
وصول خرب حزين عن مقتل حوايل
١4٩فلسطينيًا يف عام 20١٩بسبب
برصاص إسرائيل (.)liputan6.com, 2020
إضافة إىل ذلك ،أن سقوط الشهداء يف
ساحة املعركة زاد يف كل عامه .وهذا كما
وصفه حممود درويش يف الشعر يوميات
جرح فليسطني يف املقطع التايل.
صيف
يف دمي ،من وجههٌ ،
مستعار.
ونبض
م

عدت خجالن إىل البيت،
م
خر على جرحي ...شهيدا
فقد َّ
كان مأوى ليلة امليالد
كان االنتظار
وأان أقطف من ذاكراه ..عيدا ! (حفيظة،
)20١6
يصف حممود درويش يف هذه املقطع
عن العواقب تدهور بالده بوفاة الشهداء.
كان احلرب الذي دامت ستة أايم يف يونيو
بني العربية واإلسرائيلية يف وقت الصيف
يسبب إىل مقتل العديد من الضحااي حوايل
عشرين ألف فلسطني الذي سقطت يف
ساحة املعركة شهداءً بدفاع وطنهم ،وبينما
من دولة إسرائيل مل يقتل إال ألف جندي.
واملوت الذي قد حدثت جعل حممود
درويش وآخرين حزينا عميقا ،حىت أهنم
شعروا ابخلجل إذا العودة إىل دايرهم بعد
هزمية وموت إخواهنم .لكنهم يعتقدون أن
املوت هو يوم عطلة هلم ،وهو يوم العيد
الشاهد (يوم االستشهاد).
وقد وصف حممود درويش مقتل
الشهداء أبنه غري إنساين يف املقطع التايل،
وهي:
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ُتتص جلد الشهداء
هذه األرض اليت ُّ
تع مد الصيف بقمح وكواكب

حب الوطن هو روح حلب الوطن.
وعند سوابرتو ،حب الوطن موقف
الشخص الذي يرغب يف التضحية لوطنه

فاعبديها!
حنن يف أحشائها ملح وماء
وعلى أحضاهنا جرح ...حيارب (حفيظة،

بكل شكل
ص.)38.
ربط حب الوطنية سواء بربط

)20١6

القومية ،وذلك ألهنما يهدف إىل الدفاع
البالد مبوقف شجاع ال يتزعزع والتضحية
النفس .يف الشعر "يوميات جرح فلسطني"،
كانت الوطنية الشعب الفلسطني كبرية

يف هذا املقطع حيكي حممود درويش
عن قصة الشهداء الذين استشهدوا يف
احلرب ستة أايم متتالية ومليئة ابلدموع
واجلروح يف جسد الضحية .يف هذا الشهر
الذي كان ينبغي أن يكون مليئا ابلفرح
والبهجة ،انقلب خبرب موت الشهداء بسبب
هجوم إسرائيل أبسلحة حادة مصدرها دول
غربية ،مثل عوزي مدفع رشاش )Uzi
مشاة)(Infanteri

 (Mitraliurوأسلحة
وغريها .حىت الطائرات احلربية اإلسرائيلية
صنعت من فرنسا .واملركبة القتالية مدرعة
صنعت من تصميم وإنتاج من والية
اإلنليجية واألمركية.
 .٤حب الوطن
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(سوابرتو،

،2008

جدا ،هم يئيشون ابلثبت يف وطنهم على
الرغم من اهلجومة العديدة اليت مت شنها.
وصورة حب الوطن يف هذه الشعر كالتايل:
حنن يف حل من التذكار
فالكرمل فينا
وعلى أهدابنا عشب اجلليل
ال تقويل  :ليتنا نركض كالنهر إليها،
ال تقويل!
حنن يف حلم بالدي..وهي فينا! (حفيظة،
)20١6
يف هذا املقطع ،يريد حممود درويش
أن يصف وطنيته لدفاع الدولة الفلسطينية
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كتأكيد لشعر فدوي طوقان .يشرح هذا
أيضا كيف روح الفلسطينية ثبت
املقطع ً
يف قلب اجملتمع كله لدفاع عن وطنه حىت

يف يوم من األايم,
واآلن اغتىن ابلوطن! (حفيظة)20١6 ،

النخاع الشوكي .ويف اجلملة "حنن يف حلم
بالدي..وهي فينا!" يصور هذه اجلملة أهنم
جزء من الدولة الفلسطينية ،فهم ال يريدون

الشعور الوطنية والقومية الفلسطني
يصور يف هذا املقطع يعين حبهم لفلسطني
الذي مل يصدأ ،فهذه الطبيعة الصدئة ُتلك

أن يهجروا عن بلدهم على الرغم من
اهلجمات العديدات االيت تلقوهم عظيمة،
بل عندما دعوتكم لرتك حياة الفلسطينية
يرفضوهنا بشدة ابلكلمات "ال تقلي" أي ال

معىن هش ،فاحلديد الذي يصدأ سيصبح
هشا وسهل املزج ،لذالك حبهم لفلسطني
ً
هشا .ووصف حممود درويش حبه
مل يكن ً
وشوقه ألهل فلسطينيني الذين مسجنوا ألهنم

تقل هذا إيل ألننا جزء من دولة فلسطينية،
وكل من يعيش يف فلسطني هو جزء من
هذه الدولة.

ال يريدون الطاعة إىل إسرائيل .حالة هذا
اجملتمع املسجون ال جتعل حممود درويش
وغريه خائفني ،بل منهم حيمسون حلر

ويف املقطع التايل يصف حممود
أيضا كيف يشعر حيال حبه لوطنه
درويش ً
فلسطني.

عائلته .ولذلك رؤية احلياة الفلسطينية االن
هي حترير عائلته وإعادة حالته إىل السالم
كما من قبل ومع وطن مليء بيت.
وحب الوطن الفلسطيين ال أييت من

كلمات مل تصدأ ,ولكن احلبيب
اقع يف األسر – اي حيب الذي محَّلين
و ٌ
ٍ
يح..
شرفات خلعتها الر م

الشباب املتشدد واألقوايء فقط ،ولكن أبناء
الفلسطني جياهدون للدفاع عن وطنهم
أيضا ،وهذا ما وصفه حممود درويش يف
ً

أعتاب بيوت
وذنوب.
مل يسع قليب سوى عينيك,

املقطع التايل:

الندى والنار عيناه،
غىن
إذا ازددت اقرتاابً منه َّ
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وتبخرت على ساعده حلظة صمت،
وصاله
آه مسيه كما شئت شهيدا

والشعب الفلسطيين عند جياهدون من
إسرائيل.

غادر الكوخ فىت
مث أتى ،ملا أتى
وجه إله ! (حفيظة)20١6 ،

آن يل أن أبدل اللفظة ابلفعل ،وآن
يل أن أثبت حيب للثرى وال مق َّربه
فالعصا تفرتس القيثار يف هذا الزمان

يصور الشعور ابلوطنية يف هذه
املقطع أيضا ،وهذا يف مجلة "غادر الكوخ
فىت" .منها نعلم أن الشعور ابلوطنية ليس
فقط لدى الشباب وكبار السن فقط بل
أيضا برتك بيوهتم للدفاع
جياهدون األطفال ً
عن وطنهم على الرغم من انتشار احلرب
كالنار واألطفال فلسطني جياهدون يف
الدراسة بد ونشاط ولو كانت املدرسة مل
تكن آمنة هلم بسبب اهلجمات اإلسرائيلية.
ومع ذلك ،فإن اهلجمات اإلسرائيلية مل
ُتنعهم من التوقف عن التعلم ،فقد كانوا
متحمسني للذهاب إىل املدرسة لتحقيق
حياة سلمية يف املستقبل واحلصول عليها.
أيضا يف
الشعور ابلوطنية يظهر ً
املقطع األخري يف الشعر "يوميات جرح
فلسطني" اليت يصور رد فعل حممود درويش

146

NUSHROTUN NIDA

وأان أصفُّر يف املرآة،
مذ الحت ورائي شجره (حفيظة)20١6 ،
يف هذا املقطع يصور على العمل
احلقيقي من حب الوطنية .ويف كلمة "آن
أبدل اللفظة ابلفعل" تعين لقد حان الوقت
اآلن لكي حيقق حب الوطن ابلعمل
احلقيقي .وهذا واضح كما فعل اجملتمع
الفلسطني منها بشار ،وهو شخص منشغل
ببناء مدينة حديثة لفلسطني يف مشال
القدس ويسمي مدينة روايب .وهذه
االسرتاتيجية هي شكل من أشكال حبهم
لوطنهم حىت يتمكن الناس من البقاء وقبول
حقوقهم كمواطنني فلسطينيني .وكانت
منطقة روايب مدينة حضرية جمهزة بسينما،
ومراكز تسوق ،ومدارس ،ومكاتب ،ومراكز
مؤُترات ،ومطاعم ،ومقاهي (ديبورا،
)20١٧
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االختتام
قراءة أعمال حممود درويش كأننا
نقرأ ونرى على واقع اجملتمع نفسه ،وكان
حممود درويش أيضا يشرح بشرح كامل
ٍ
حدث بلغة الشعر.
ومفصل يف وصف
لذلك هتتم الباحثة على شعره ابستخدام
النظرية األدب االجتماعي ألالن سوينجوود
خيالف عن الدراسات السابقات على
موضوع شعر يوميات جرح فلسطني حملمود
درويش .ووصف الذي قدمه حممود درويش
هو نقد للعامل العريب واجملتمع الدويل
الصامت على مهجية والصراع الذان

إن احلقيقة احلياة الفلسطينية
املوصوف يف قصيدة "يوميات جورح
فلسطني" هو جزء من حقائق احلياة
الفلسطينية املتنوعة .ولكن الباحثة أتخذ
أربع نقاط فقط من الوصف ألنه ميثل على
حقائق أخرى للحياة الفلسطينية .أما
ابلنسبة لبعض حقائق احلياة الفلسطينية
األخرى اليت مل يصف عنها الباحثة ،فيمكن
استخدامها كأحباث متابعة من هذا
البحث.

حداثن يف فلسطني.
مث وصف على األرض الفلسطني
يف قصيدة يوميات جورح فلسطني يصف
بشكل مبني .ومشكلة مهمة اليت هتم
حممود درويش مع الوصف يف هذه
القصيدة هي األايم الستة املتتالية للحرب
بني العرب اإلسرائيليني يف يونيو ، ١٩6٧
واحلزن على الصراع الطويل ،وموت شهداء
احلرب ،و الشعور ابلوطنية لدى الفلسطني
للدفاع وطنهم كأهنم ال خيافون املوت.
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حملمود درويش .كلية العلوم
جامعة األزهر اإلندونسيا.

املراجع واملصادر
حفيظة عطا هللا .)20١6( .قصيدة
"يوميات جرح فلسطني لفدوى
طوقان" للشاعر حممود درويش.
كلية األدب واللغة :جامعة خضري
بسكرة اجلزائري.
انجية .)20١٩( .شعر يوميات جرح
فلسطيين (إىل فدوى طوقان) حملمود
درويش (دراسة حتليلية سيميائية
لريفاتري) .كليىة أصول الدين
واألدب :جامعة سلطان موالان
حسن الدين اإلسالمية احلكومية
يننت.
فضايل .)20١٩( .املقاومة يف قصيدة
"يوميات جرح فلسطني" حملمود
درويش دراسة سيميلوجية لروالن
ابرت .كلية األدب والعلوم
اإلنسانية :جامعة شريف هداية هللا
اإلسالمية اجلكومية جاكرات.
لينتانج ،داود و رفيف ليثا
حنيفة . )20١٩(.القيم الوطنية يف
الشعر "يوميات جرح فلسطني"
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