
 الكحموتشحدة الدكتور يوسف 

 أستاذ األدب والنقد المشارك

 الفاعل في إذكاء روح المقاومة ما زال لمشعر دوره

 بأشعارهم كثير من الشعراء استطاعوا تأريخ الحدث

 كمية اآلداب في الجامعة اإلسالمية بغزة -قسم المغة العربية  يشغل الدكتور يوسف شحدة الكحموت منصب رئيس
جذوره لقرية نعميا قضاء عسقالن، يعمل محاضراً في الجامعة،  وتعود 1691، ولد عام  2000-2003عام 

مختارات من شعر انتفاضة ))التي قيمت بعد انتفاضة األقصى في مجمد سماه  وقام مؤخرًا بجمع األشعار
الكتاب مرتين  عة، ضم أشعار الكثيرين من شعرائنا المعاصرين، وقد تمت طبا((الجزء األول -المباركة  األقصى

 :.األشعار في عام واحد ويعّد اآلن لطباعة الجزء الثاني من ىذه

 

روح المقاومة عمى مدى التاريخ النضالي الفمسطيني، ىل ما زال الشعر  اضطمع الشعر بدور ميم في إذكاء -
 ممارسة دوره في إيقاظ األمة ودفعيا باتجاه المقاومة؟ قادرًا عمى

 ..محمود حيث أشعار إبراىيم طوقان، وعبد الرحيم 1639في إذكاء ثورة عام دوره  كما كان لمشعر •

 مياوي الردى وألقي بيا في* * * سأحمل روحي عمى راحتي 

ما ممات يغيظ العدى  * * *فإما حياة تسر الصديق   وا 

 ورود المنايا ونيل المنى  * * *ليا غايتان  ونفس الشريف

 

نا ىذا، فقد اضطمع بدور كبير في االنتفاضة األولى والثانية حيث واكب إلى يوم فإن جذوتو ما زالت متقدةً 
القنابل،  الفعل الجيادي، فكانت كمماتيم ترصد رمي الحجر، وطعنة السكين، وزخات الرصاص، ودوي الشعراء

الخنساوات، وصنيع كتائب  وانطالق الصاروخ، ورصدت مقاومة الطفل، وتضحية االستشيادي، ودور األميات
أبو عمشة؛ ليبقى جيده ىذا سجاًل يؤرخ لتمك األيام  ّز والفداء، وقد جمع شعر االنتفاضة األولى الدكتور عادلالع

انتفاضة األقصى الثانية، فتدفق الشعر بال حدود من أبواب شتى؛ من  من تاريخنا الجيادي، وجاءت بعدىا
االنتفاضة  شعراء حدثًا صغيرًا أو كبيرًا في ىذهوالمجالت ودواوين الشعراء وغيرىا، فمم يترك ال اإلنترنت والصحف

تتقاذف إليو قصائد عدة من دول مختمفة،  وقد نجد الحدث الواحد. إال وعّبروا عنو برؤى مختمفة، وبزوايا متباينة
الجيادي، وترفع من روح المقاومة، وتشّد عضد ىذا الشعب، ولو  ومن شعراء متباينين، وكميا تصب في الحدث

أىمية ىذا الشعر؛ لما كانت لو ىذه الحظوة عندنا؛ ولما انبرى فريق من الكتاب في  شعراء والشعبلم يدرك ال
إذكاء روح  في مختارات؛ ولما قام الباحثون بعمل دراسات عميو، وليس أدل عمى قدرة ىذا الشعر عمى جمعو

وخ مثل قصيدة المقّدم ماىر عبد والشي المقاومة من انتشاره عمى األلسنة، حتى أصبح يتغنى بو األطفال والشباب
 .من القصائد الحماسية الجيادية وغيرىا(( فتنت روحي يا شييد)) –رحمو اهلل-اهلل 

 

  األقصى بمضامين جديدة لم تكن متناولة في الشعر المقاوم ما أىم ىذه المضامين؟ اتسم شعر انتفاضة -

دقائقيا، سواء ما استحدثو الشعب  االنتفاضة بكلذكرنا أن الشعراء سجموا في شعرىم األحداث التي مرت بيا  •
وأدوات لممقاومة، أو ما تعرض لو الشعب الفمسطيني من  الفمسطيني بأطفالو وشبابو، ونسائو وشيوخو من أساليب



ذا أردنا أن نستعرض بعض ىذه المضامين نجد  قتل وتدمير وانتياك لمحرمات والمقدسات من قبل جيش العدو، وا 
والقمم العربية،  االستشيادي، والحجر، ودور الطفل واألم، والتخاذل العربي، وعممية السالم، الحديث عن كثرة

عمى ذلك لعبد الرحمن العشماوي حيث  ونذكر مثاالً . وغيرىا الكثير من المضامين.. وصواريخ البتار والقسام
 :((األمل القادم)) يعرض رؤيتو لمشروع السالم قائاًل في قصيدتو

 ولون فاقع مّر مذاقتو* * * ون السالم وطعمو أنظر إلى ل

 الخادع وصفوا، فبان لنا الكالم* * * قالوا السالم أتى فتابعنا الذي 

 إال أكّف الواىمين تبايع  * * *قمنا ليم أين السالم فما نرى 

 إن المتاجر لمكرامة بائع* * * مسالم ومتاجر  شتان بين

 تجار السالم َمقامع وبكف * * * في كف داعية السالم َمزاىر

 ومدافع تدعو إليو قنابل* * * أرأيت في الدنيا سالمًا عاداًل 

 

 انتفاضة األقصى؟ بم تفسر تطور األدوات الشعرية لدى شاعر -

األرض الفمسطينية وتسارعيا، فالشعراء الذين كتبوا  تطور األدوات الشعرية جاء مواكبًا لتطور األحداث عمى •
ىذه االنتفاضة وواكبوا أحداثيا الممتيبة، سواء كانت ىذه المعايشة عن قرب،  قصى عايشواشعرىم في انتفاضة األ

أو الشعراء  فمسطين الذين يعيشون الحدث ويتفاعمون معو، ويكونون جزءًا منو في الكثير من األحيان، كشعراء
أيضًا ويتحرقون ألمًا لما يحدث  خارج فمسطين الذين يشيدون األحداث عبر وسائل اإلعالم؛ فيتفاعمون معيا

لغتيا وألفاظيا متشحة بثوب األرض الفمسطينية الزاىي أحيانًا  إلخوانيم، ونتيجة ليذه المعايشة جاءت األشعار في
القنابل  أحيانًا أخرى بالدمار والقصف واألشالء، كما جاء إيقاع القصائد منسجمًا مع إيقاع باالنتصارات، والمتيتك

أحيانًا حمراء تقطر دمًا، وتمتمئ  ير وىدير الطائرات وأصوات الثكمى واأليتام، وجاءت صورىموالرصاص والتدم
 بالتفاؤل إذا ما سجل أبناء فمسطين انتصارًا سياسيًا أو عسكريًا عمى أشالًء، وأحيانًا أخرى مفعمة باألمل ومشرقة

 .األرض

 

يصال رسالتيم لمجماىير؟السياسية  ىل استطاع الشعراء مواكبة األحداث عمى الساحة -  وا 

فقد سجموا في أشعارىم كل األحداث السياسية التي مرت بيا القضية  نعم استطاعوا في الكثير من األحيان، •
والعقبة،  شرم الشيخ: االنتفاضة، فتحدثوا عن عممية السالم، واجتماع الزعماء، والقمم العربية الفمسطينية أثناء

أحدثتو المقاومة فييم من إذالل وىوان،  و الييود من دمار، وخراب في ديارنا، وماوغيرىا، والمفاوضات، وما أحدث
فتفاعموا معيا فكانت أشعارىم معبرة عن ضمير األمة  ولقد وصمت رسالتيم لشريحة عريضة من الجماىير

  .وتطمعاتيا في النصر والتمكين

 

 عري؟أداءىم الش من ىم رواد الشعر الفمسطيني المقاوم وكيف تقّيم -

عبد الغني التميمي، : الفمسطيني المقاوم، منيم لقد لمعت أسماء عدد من الشعراء بحسبانيم روادًا لمشعر •
وكمال غنيم، ىشام غانم، سمير العمري، وعبد الخالق العف، وأحمد  خميس، محمد صيام، عبد الرحمن بارود،

جذوة  ى شعرىم دورًا متميزًا، ومؤثرًا في إيقادوقد أد.. وسييل أبو زىير، وغيرىم الكثير الريفي، ومحمد البع،
النقاد إلخضاع تمك األشعار  المقاومة، وفي إثراء الساحة األدبية بكّم كبير من الشعر المقاوم؛ مما فتح شيية

  .لمدرس والتحميل



 

 لظاىرة؟ا في انتفاضة األقصى ظاىرة القادة الشعراء الذين خضبوا كمماتيم بالدم، كيف تفسر ىذه لقد برزت -

براىيم المقادمة، • ومحمد طو، وغيرىم، ىم مفكرون ودعاة في  نعم، فيؤالء القادة كعبد العزيز الرنتيسي، وا 
االحتالل، وأن يصبر عمى األذى في السجون والمعتقالت،  األساس، كما أن من استطاع أن يبدع في مقاومة

مى اهلل عميو وسمم، حتى أصبح الواحد منيم نبعًا القرآن، وأرىفو حديث النبي ص وامتمك حسًا مرىفًا رققتو آي
بالدم، إنيم  في كل شيء، ليس غريبًا عميو أن يكون مبدعًا في الشعر، وفي السياسة وأن يخضب كمماتو فياضاً 

لمشييد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي  ((حديث النفس))صدقوا ما عاىدوا اهلل عميو فصدقيم اهلل وعده، وقصيدة 
 :في ىذا الميدانتظير صدقو 

 إن تصبري يا نفس حقا ترفعي

 خير المرتع في جنة الرحمن

ن تطل، يأت النعي  إن الحياة، وا 

 تطمعي فإلى الزوال مآليا، ال

 إال بنيل شيادة فُتشّفعي

إبراىيم المقادمة خير شاىد عمى نبل اليدف وصدق المعتقد، حيث يقول في  وتبقى كممات الدكتور الشييد
 :((راسي جديدد عام))قصيدتو 

 

 أنا لمجنة أحيا، يا إليي

 فاقبضني شييداً  في سبيل الحق

 واجعل األشالء مني معبراً 

 الجديد لمعز لمجيل

الخطاب اإلسالمي مغّيب من قبل وسائل اإلعالم فما مدى صحة  ىناك الكثير من المقوالت التي تدعي أن -
 ىذه األقوال؟

اإلعالم، بل  ب اإلسالمي أن يفرض نفسو عمى كافة وسائلىذه المقولة غير صحيحة فقد استطاع الخطا •
الجميور عّميا تجد عنده  تحاول بعض وسائل اإلعالم عن طريق تبّنييا الخطاب اإلسالمي أن تقترب من

أصبحنا نجد األنشودة اإلسالمية تتردد في أغمب  الحظوة؛ ألنيا أدركت ما ليذا الخطاب من تأثير حتى أننا
الخطاب القديم المنيزم أو ذاك الذي يرتكز عمى أنغام الحب والعشق  ت األذن تستطيباإلذاعات، فما عاد

 .والمقاء والوصل

اإلسالميين الذين يتبنون فكر المقاومة في روابط أدبية؟ وىل استطاع  ىل تؤمن بضرورة توحيد جيود الشعراء -
 الفمسطينيين أداء الدور المطموب منو في ىذا المجال؟ اتحاد الكتاب

نوا عصبة واحدة تخدم األدب المقاوم وتجذر أصولو وتنطمق في إطار فكري نعم ال بد من توحيد •  الجيود ليكوِّ

نستطيع أن نبني أدبًا مرّكبًا؛  منبثق من معتقد األمة الذي يذكي المقاومة، ويمدىا بزادىا، ويشعل أوارىا، وبذلك
  .أدبًا مقاومًا، وفي الوقت ذاتو أدبًا إسالمياً 

ألنو ييتم بشريحة معينة من  سف لم يقم اتحاد الكتاب الفمسطينيين بدوره المنشود في خدمة أدب المقاومة،لأل
 .منشوراتو أدب المقاومة ال شعرًا وال نثراً  الكتاب تنتمي إلى حزب معين سمك درب السالم، فمم تخدم


