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  قضية االلتزام َّـ شعر محمود درويش

  

دا اوا اا    

       ا ا  د درو دا زعا ون  . ا  ثم و

 ت وا   ا ام ا رة اا  ثم ّم ا

   وا را1970ام  1990إ  . آ إ    رةا  ا  .

   لا   د درو باء اا    ا ا  

را .ا اا  ن ه اا  . رواد  ن درو ّ  او

  .ا ا وة ا  اص

       ي وا ا ا ذ رة إا  ) (  دة ل وأدوما

إ ا ا اي ظ  ت ار  ا ا  ات وات 

ن اا  . ا   أ ّم    ن ا ا ن إ 

  ا ا    د درو ّ . ا   ال  اّب

   ا لا  .  ا  هت م  ال   ،ل

  ر  :» اا  ا .   َ1967  ّأن م وأ   اء ز أن

ي  ...«1  .   ا اا و . اومّ إ ا  . ء ااء

   ض م ا و درو  ل أنا ) ( اا  ا

  .وام ن ا ا  ادل ا  ا وان

ة . واا أن ار ا  ن  دا  اد وااء   اء      

 ة، أو اه ا  ،   قى ا     أو ا ا

 ت ان ) ( و ا ا .   أدّق،  ورة ف ّ ن

ا . اث ا ام اا   ر دب اا ا ا و

و ادم أن  اا  «. وا ا    ا اور  اص

ا ّ يا ا او ،ا م جم   ةا ّ م ا  
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  .117ن ، إرات ا وااع، ص 



 دن وان ا ة دب مج ا ل  ةا و  وا دب واا 

 م  وإدرا  إ   ا ا   اة، و اف 

ا إ  ات اا «2 .  

و ر ار اد  و ي   أث،   ال   ّد      

ه «. 1967درو ّم ّ ّ ن    ذا  ّ ارة   اب  ان 

  اد . ي وااا او ا   أن ك   ادب وامج ا

  1967ا  هو ا ا و    أم أذ . ّ أن ا  وط

وا ا  ين، اا«
3 .  

إت .س.وا  ذ أن  د درو اّ ت      ت       

 ا  اد  ار ا   اد واا ارو .   ، ا

 ي  رّ . تب إذن أن إم »   ن رأ ،ا ا  رأ  ّ 

ا أن ت 4»ا  اا اء.س.ووا  ا  د  ّت ظب  إا

  ،ا ا ن  ،بّا  ر رأ و ّا ا ا رض (اا

  . ا ا) ااب

اا أن  ه إت  ا  ا اي ن او  ه   ة     

زن واد ا  رة .ُ أن را و   مو   ا  ّا ل ا

ر إت ا اّر، واّد أّن ا ا   إ ار «.    اوزان 

» ا ازون، وأن ا اديء وه  اي ول ا  ا ازون
5  .

   أ ا  ا  ى راق إ ممة ا  يا اع اا .

  أن  ،وزانوا ا أ  ذ   اا  ا ا ي اا د درو

 ار درو اة ارة رة  م   . ه أ  ن  ا اف

 أن ل أن اا ض م .  ا وامق اي   أره وه ار

و اا أ ا اء اا  .  

       ةمه ا  ّ ن ا ا ا  ا ا ط إ و

 و اءا   ب واأ   .  د درو  ا أن ا 
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  .7ص.1988 وا، دار ارف، اررء  ، اا  ا .د 
3

  .117ن ، إرات ا وااع، ص 

4
  .27ص.1964 ا ، ا ا ، ارات ا، اة .د 
5

  .28 ا ، ا ا، ص.د 



   اع واى ا  ط ً ا  ق او ق اام 

 «. إن  درو  اطة  ا  د  ا  إ  م  ا  و  ا .اء

و ،اع واا  ر وأ ،ا  ً أ اا  ن ا أ   

 ن   ط ا ، واب  ا ن ا ا اة، 

ن او ن ا ا و ،ا ن ا ا و«6 .  

  

 ا ط /يا  
  

  د درو اول  ا وا م ذج  ا ا ا اي     

ا  وا درو  ّ7 .  ز    ن ا  ا ء إ

 ا ط   اث ااي . روا ب ن  ّأو ا ا روا 

  ) :ذا  ان وا ( ل ا  ة .  ال وا وامق

  

  إ أ م  أ؟

 …إ  ا  وي 

…  ، ا  ن و  

  تم د أ  

 لا  ا  ر  

 ل أٌب :  .  

  ا ْ !ْ أز اص 

 اب ! وم   

َ ل ، وما    

ِا  أ د إد ا  
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  .7ص.2007أ زد  ،ة ا، اد اب اب، د .د 

7
 ما ءا    ّ   با  د درو ن.  



م  ا  و   

   أ ؟

       ن

  ! وي 

     

ءه ، واطأ .ُ لو  

  :و ان   اك 

ْ ا  !ُا    

، رة ك  كأ  

اف أ و .  ف  

د ن  ويو ،ا  

 ِق ا ة ا…  

   ذا  ان وا؟

  ، ا م  ، يو  

 م ب ت إذا ت…  

ت، ن ، ة، ( أب إ  ة       اة     

 درو إ ا ان  ا اي . ،  ، ذُ ،أ ة  )م ، ار 

و  .  أو    ورج ص أ ر   ز ااث ا

   :   ا إ ا  أّم ن دا امل  رة  إ أى 

و اثأ   وت و  اا ب اة ا  ةا . ز أ 

    اثاثاه ا  ا  ءا ا وأ ا.  

        ود ه ا د     وا ا دة وأا 

   ار و   ا  ث  ا أم  ، ةأو ا ا

 ر ت  زر  و ) ا و رة ،  رة ، رة د.(  



، ٍ  اأ ا   

رة ا .بي ذ  

   اريل. او  

 ك: أبّ  !  

  وا   ان اة

 ،ا  :رّيما و   

 ، با     

  َد

     أ ؟

ا  .ا    ر!  

ا  ٌط ٌ نو  

ء اا     

  ون د   من ن

 رة   .و  

   :(م)ن  درب 

 ذات م  .  

ا ءا  . لو  

 ا  ،ا  ا  

ا .  و  

 نم    

  …ر اد 

  ر اء

      ا  ضّ ة   ا   تا داد د د درو  

ا . از م م ا  م و  ّ از وم  ،ا



إم ر درا ر ج ارئ  ت اا وار وا . اازي اول، وا 

ة واوا .   ل ) ّأ إ: (  

  

أ  إ ّأ 

ة أ و 

أ  و 

ا   و 

 ر   

 و أم ي 

،ّ إذا 

أ د  أ!  

  

       ة ط    ّأ إ ا   أم  ولى اا .  و

ذ إ ه، و  يا ول اة وب ا و ر ا ء اا ا .

ومل إ اى ام  أن م  ار أن  ا  أ ّن ، وأن 

ا م ذ  ا .  مى اا   ةا و ،طا إ ا 

طا ا  ةا إ وا .  

 اء  د اد واي  )ة ان ام(و ة أى ان       

ا ا  رة ءاتإ  م  ووا .  

  

   . و   ان ة

   . ا اح ة

  

 و،  أورا أ . 

 م و، م وا. 

 أ  رة أو    



   ا راما و  

   اون  ااة، أء من

ا و رواوا  مأ   

 ا.  ة ب ،  

 ة   ا أ   

رو ا .   ا  

 نا  حا وا، إ    

 .  و اء ،  ا وراء

 ن ج إذا اا ا إ   

  

  
       

  

  

  

  

  

أى  درو إ   إ ة ان ة  اان ، و ة  و ة              

  : ا ل  (  اد(

  

ُر نا    

د ر ا!  

  اِد  ا

در م   !  

  ارض ، واح ، واار،

   ل..  

ا ي ا،  

   ؟

  

  



رة واا  

         بار ا  ،د درو وظ)دة ا8) أم   ر ه  رةا

وارة ا را  ه   ا ت .  ا و   ة  اء

أ   و ا و  ا اّ ي ات اا  اث مموا . 

  . امث و ت

     ل  رةأ)ا: (  

 َُْ ةا  أرض  ْبََم  .  

ةا مُ 

  ُْ  إَِْ ََِْل ء 

، ةا ا َءة 

 

  أْى ، وَ ْت   اار 

ُما وام 

 

   ىأ ، را مْ   

و ُم ُنوم  

 

 ُ اُُْ    

  زمِ ا ْه 

 

 ، ر ر  دْت إ  
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 .87ص.1974ر ض، أرة ات وامث  ا ا، ا ا ،وت  



   

 

ا َْز  ُرا ُ   

 ا   

 

ُا ُو-  إ  ىا.  

 ََ م - 

 

 إ ا  ََِِْ ةا مام.  

 ور م  – 

 

 ا ُح إا م .  

ٌوا  كو  

  

     ا   ا  ا إ اوز ا ي   و  ول و

    ا أن  ات ا  ل دFable   ا  ن اان 

   و ،ل اأ  ر ا   ، ا  إن  روز اا

 د درو يا ا دا ظ . زا  ى(ورض، ان، اا (

 ً   ر موا ا دا وا ظ  ص واا  ر

  .و وز ا ا ا واص اى إ و ا . ا اى

رة اا ر  

 ه ارة  .  ارة ا م    د درو اي     

إم رة ار  ا ا ا . وا ا ج  ان رة



مما وا وت ا م ل إة اوط  ازحا .  )عا  (

 و أ ا  رة ة إ ووا ن ال او ذرو ا ا :  

  اع  اع

  رك ..  

  وك با..  

 ذرا   

  و  

 وك بوا  

ٌو ٌو ٌ نا م  

  

أ ن اا  أطاف   و ذ رة   أب إ  ي        

إم ا ا  ار  اد واد ام   امت . ث اة

  أن ارة ة  ه ارة اة د ارق، أرة ات. وااات

وامث  ل ا إ اك، وا إ  وا إ ة رة  او 

ُو أ..  

 


