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  ملخص الرسالة باللغة العربية
  

التاريخ واألساطري اليت وظفها حممود و األديان: وهي أال تبحث هذه الدراسة يف ثالثة من أبرز االستعارات الكربى
، كما تتناول الدراسة دالالت هذه املنشورة همقاالتو مقابالته إىل جانبالنثرية نصوصه يف أعماله الشعرية ودرويش 

من مرحلة إىل  يف نصوص درويش املتكرر دالالت الرمز الواحد أو انزياح االستعارات يف أعمال درويش األدبية وتطور
ل الوطن واألرض واألم واحلرية والتراث الشعيب، إال أن ، ورغم أن االستعارات الكربى قد تشمل استعارات مثأخرى

هذه الدراسة تسلط الضوء على أكثر االستعارات الكربى حضوراً يف أعمال درويش وأمهها، وقد اهتمت الدراسة يف 
الدرويشي النص  يفالنصوص الغائبة  أثرتناوهلا لالستعارات الكربى بانفتاح نصوص درويش على النصوص القدمية، و

  .احلاضر
  

، حيث تلجأ إىل املنهج التارخيي يف تتبعها ألعمال حممود احلاجةأكثر من منهج حبث وفق ما تقتضيه الدراسة هذه مد تتع
درويش ودالالت رموزه واستعاراته فيها وفقاً للمرحلة التارخيية اليت عاشها الشاعر على الصعيدين الفردي واجلمعي، 

يف حماولتها الوصول إىل دالالت نصوص درويش ومدلوالت ما ختتزنه من رموز ن منهج حتليل املضموكما تعتمد على 
، املنهج اجلينيالوجي يالمس تكئ علىتستفيد أو ت واستعارات تارخيية ودينية وأسطورية، كما حتاول هذه الدراسة أن

أعمال مز الواحد واملتكرر ولكن بأكثر من مدلول يف لدالالت الر ايف تتبعه واإلفادة من مفهوم االنزياح الداليل أحياناً
 ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي(حىت عمله األخري ) 1964أوراق الزيتون ( حممود درويش بدءاً من عمله األول 

2009(.   
  

: ةالدراسة عن مواطن انفتاح نصوص درويش على النصوص الدينية يف الكتب الثالث للديانات اإلبراهيميهذه تكشف 
التوراة واإلجنيل والقرآن، وتربز مواطن التأثر فيها، كما تم الدراسة بإبراز مواطن انفتاح نصوص درويش على 

ومدلوالا ومدلوالت توظيف درويش لتلك الرموز ، ونرجسجلجامش، والعنقاء، ومتوز، والفينيق : األساطري
وصالح حصار طروادة، والسيب البابلي، : ية الكربىاألسطورية، إىل جانب إبراز توظيفات درويش لألحداث التارخي

، واخلروج من األندلس وغريها، مع عدم إغفال أهم الرموز يف تاريخ األدب العريب اليت اهلنود احلمر، وإبادة الدين األيويب
  .كاملتنيب وامرئ القيس ومجيل بثينة وغريهم انفتحت نصوص درويش عليها

  

اليتها املتمثلة يف أهم االستعارات الكربى اليت وظفها درويش يف أعماله من جتيب استنتاجات الدراسة على إشك
، إضافة إىل التطورات اليت طرأت على مدلوالت هذه أسطورية ودالالت هذه الرموزووتارخيية  دينية استعارات
نصوص األديان  معدرويش نصوص  متاثل أو تباينعرب توظيفات درويش املتكررة هلا، واليت تربز مدى  االستعارات
 الثالث وأساطري األمم اليونانية والسومرية والكنعانية واملصرية، والرموز التارخيية اليت تناولت بعضاً من تاريخ اإلبراهيمية
  .وشبه جزيرة أيبرييا والعامل العريب ،أمريكا اجلنوبيةو اإلغريق،

  



 ك 
 

 

اليت ، حيث أا الدراسة األوىل درويش نصوصيف  متثل هذه الدراسة حماولة أوىل لتتبع أبرز االستعارات الكربىكما 
  .من نصوص الشاعريف أكثر من نص وتغري مدلوالا الرمز الواحد  انزياح دالالتعلى تتبع  متقو

  

والذي يشتمل على  اإلطار النظري للدراسةتقسم هذه الدراسة من حيث البنية إىل مخسة فصول، يتناول فصلها األول 
حيث سيتم تقدمي مداخلة نظرية للدراسة، ومن مث تكثيف اإلشكالية على شكل سؤال مركزي  خطة سري هذه الدراسة،

يتمحور حول أهم االستعارات الكربى اليت وظفها حممود درويش يف أعماله، وما تفترضه هذه الدراسة من أن درويش 
حيث تطور مدلول هذه الرموز يف أدب  وظف الرموز الدينية والتارخيية واألسطورية يف أعماله األدبية وبدالالت عديدة،

فالفصل األول . حممود درويش تبعا للتطورات الذاتية واملوضوعية اليت أحاطت بالشاعر وقضيته الوطنية ومهّه اإلنساين
إذن يشتمل على مقدمة البحث، وأمهيته وأهدافه، وأسئلته، وفرضياته، ومنهجية البحث، وأدواته، والعوامل املساعدة 

  .الصعوبات، ومراجعة األدبياتللباحث، و
  

الدينية  أهم االستعاراتفيسلط الضوء على  الدينية ودالالا يف أعمال حممود درويش، االستعارات: أما الفصل الثاين
كشخصية مرمي العذراء والدة  أخرى من أنبياء وشخصيات دينية :الشعرية والنثرية واملوازية يف أعمال حممود درويش

 هذا الفصل ، إضافة إىل تناوليب إبراهيم ووالدة النيب إمساعيلة زوجة النيب حممد، وهاجر زوجة النالنيب عيسى وخدجي
  .هذه الدالالت وتغريها عرب مسريته األدبية  دالالت هذه الرموز يف أعمال حممود درويش وكيفية تطور

  

: الرموز واإلشارات التارخييةأهم فيتناول  ا يف أعمال حممود درويشالتارخيية ودالال االستعارات: أما الفصل الثالث
إبادة و من أيدي حكامها العرب، األندلسكحصار طروادة، والسيب البابلي، وانتصارات صالح الدين األيويب، وضياع 

 .يف أعماله هلذه الرموز التارخييةودالالت استخدام درويش  سكان أمريكا األصليني،لهنود احلمر املستوطنني األوروبيني ل
إضافة إىل تتبع الرموز املتكررة منها يف أكثر من عمل أديب يف حماولة لفهم مدى التغريات اليت طرأت على مدلوالا بني 

  .مرة وأخرى
  

أهم الرموز األسطورية اليت  ا يف أعمال حممود درويشاألسطورية ودالال االستعارات: فيما يتناول الفصل الرابع
وأسطورة نرسيسيوس ، السومرية جلجامش كأسطورة، ونصوصه املوازية ونثرهتناوهلا حممود درويش يف شعره 

، ودالالت هذه الرموز، إضافة إىل تطور ةالبابلي وعشتارأ وزمتأسطورة الفينيقية، و العنقاء وأالفينيق أسطورة واإلغريقية، 
  .هذه الدالالت وتغريها عرب مسرية درويش األدبية

  

أهم نتائج هذه الدراسة وأهم املالحظات النقدية اليت  النتائج واملالحظات النقدية )خرياأل(فيما يشتمل الفصل اخلامس  
، إضافة إىل ملحق خاص ذه الرسالة من إعداد الباحث يتضمن جداول املراجع واملصادرأهم قادت إليها، إضافة إىل 

ور املرحلة التارخيية لقضية الشاعر ووطنه جينيولوجية تظهر تطور وتغري مدلوالت الرمز الواحد يف شعر درويش تبعاً لتط
  .أو تبعاً للمرحلة الفنية للشاعر

  



 ل 
 

 

  
  

Thesis Abstract 
 

Grand Metaphors and Their Connotations in the Legacy of Mahmoud Darwish 
 
This study examines the use of three of the most prominent grand metaphors of religion, 
history and mythology by Mahmoud Darwish in his poetry and prose as well as in other 
forms of his narrative work including interviews, articles, and commentaries. The thesis 
addresses the implications of these metaphors in Darwish’s literary work and interrogates 
the evolution of his symbolic use of semantics from one stage to another in his career. 
Although the grand metaphors may include subjects such as: home, land, mother, freedom 
and folklore, this study specifically highlights the metaphors that had a major occurrence in 
the work of Darwish with a particular focus on the presence of certain metaphors from 
ancient texts and the absence of other ancient texts in Darwish’s contemporary texts. 
 
This study is based on more than one research approach and methodology. The thesis relies 
on the historical method to track the work of Mahmoud Darwish and trace the semantics of 
his symbols and metaphors according to the historical phase of the struggle for Palestine as 
experienced by the poet on both the individual and the collective levels. The study also 
employs curriculum content analysis in trying to access the semantics of Darwish’s texts 
and the implications of his use of historical, religious and mythological symbols and 
metaphors. This study attempts to take advantage of a genealogical approach to track the 
implications of Darwish’s frequent use of symbols that express more than one meaning over 
the course of his work starting from his first collection (Olive Leaf, 1964) to his last book (I 
Do Not Want This Poem to Be Completed, 2009), which was published after his death, in 
order to investigate the changes in the meanings of these symbols over time. 
 
This study reveals the interconnectedness of Darwish's texts with religious texts from the 
books of the three major Abrahamic religions: the Torah, the Bible and the Qur’an, and also 
highlights Darwish’s use of other mythological symbols including: Gilgamesh, the phoenix, 
the myth of Tammuz, and Narcissus, tracing their meanings and connotations as employed 
by Darwish. In addition to exploring the use of symbols, this study also reveals the 
importance of Darwish’s use of mythological events such as: the siege of Troy, the 
Babylonian captivity, Salah al-Din’s military prowess, the extermination of the indigenous 
populations in the americas and Andalusia; not forgetting, of course, the most important 
symbols in the history of Arabic literature which Darwish also employed including al-
Mutanabi، Emra'a al- Qays، Jamil Buthina and others. 
 
The study attempts to answer questions regarding the use of the most common and 
important grand metaphors employed by Darwish in the realm of the religious, the 
historical، and the mythological, tracing the semantics of these symbols, as well as the 
developments and implications involved in their repeated use over time which highlights 
the openness of Darwish’s texts on the Abrahamic faiths and other historical legacies 
including ancient Greek, Sumerian, Canaanite and Egyptian mythologies and historical 
icons, as a poetic survey of the history of the ancient Greece, the americas, the Iberian 
Peninsula and the Arab world. 
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This study also represents the first attempt to systemically track the use of the most 
prominent grand metaphors in the work of Mahmoud Darwish's poetry, prose and parallel 
texts, where it is the first study based on an intense investigation of the Darwishian 
evolution of the meanings of symbols to de-code the progression of their meaning in all the 
acts of Darwish. 
 
This study is divided into five chapters: 
 
Chapter One - Introduction: This chapter addresses the theoretical framework for the 
study, which includes a detailed explanation of the methodological plan for the study 
focusing on the central question that revolves around the prominent use of grand 
metaphors as employed by Mahmoud Darwish over the course of his intellectual career.  The 
study presents thehypothesis that Darwish employed symbols of religious, historical and 
mythological value in his literary works to achieve many connotations, tracing the evolution 
of the meaning of these symbols in the literature of Mahmoud Darwish according to a 
reading of the subjective and objective developments surrounding the poet, the national 
cause and his humanitarian concerns. Chapter One, therefore, includes an introduction to 
the study, its importance and objectives, the research questions and hypotheses, the 
research methodology and tools, difficulties in research, and a review of the major literature 
about Darwish’s work. 
 
Chapter Two - Metaphors and their Religious Implications in the Work of Mahmoud 
Darwish. This chapter highlights the most important religious metaphors employed by 
Mahmoud Darwish in his poetry, prose and parallel texts. These metaphors include major 
religious prophets and divine figures such as the Virgin Mary, mother of the prophet Jesus; 
Khadija, the wife of the prophet Muhammad; Hajjar, the wife of the prophet Abraham and 
the mother of the prophet Ismail. This chapter addresses the connotations of these symbols 
in the work of Mahmoud Darwish and how the evolution of the use of these metaphors 
changed over the course of his literary career. 
 
Chapter Three – Metaphors and their Historical Implications in the Work of 
Mahmoud Darwish. This chapter deals with the most important symbols and historical 
references as used by Darwish including: the siege of Troy, the Babylonian captivity, the 
victories of Salah al-Din, the loss of Andalusia from the hands of its Arab rulers, the 
extermination of the indigenous native populations of the americas at the hands of 
European settlers. This chapter follows the implications of Darwish’s use of these historic 
icons over the course of his career creating a record of the repeated use of these symbols by 
Darwish in his literary oeuvre in an attempt to understand the extent of the changes of their 
meanings over time. 
 
Chapter Four – The Metaphors of Legends and their Implications in the work of 
Mahmoud Darwish. This chapter covers the most important legendary symbols as 
addressed by Mahmoud Darwish in his poetry, prose and parallel texts, including: the myth 
of Gilgamesh the Sumerian; the legend of the ancient Greek god Narcissus, the myth of the 
phoenix of the Phoenicians, and the myth of Tammuz or Ishtar of the Babylonians. This 
chapter traces the semantics of these symbols and investigates the changing nature of these 
semantics over the course of Darwish’s literary evolution. 
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 Chapter Five – Conclusion: Findings, Observations and Most Prominent Results of 
this Study. In addition to a critical survey of the most important references and sources 
about Darwish’s literary contributions, as well as a special annex to the thesis prepared by 
the researcher, this chapter includes genealogical tables that show the evolution and change 
in the meanings of symbols in Darwish’s work based on Darwish’s experiences and 
struggles in the various historical phases of the question of Palestine for the poet and his 
homeland, or depending on the different technical phases of the poet’s career. 
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  :متهيد  1.1
  

سيتم حتديد خط سري الدراسة، وإطارها العام، وإشكاليتها، وفرضيتها، املتمركزتني حول  يف هذا الفصل االفتتاحي،
. ذلك يف أعمال درويش الشعرية والنثرية واملوازيةاالستعارات الكربى على املستويات الدينية والتارخيية واألسطورية، و

  . تهاإىل ترسيم بني هياًتمن، ات الدراسةمصطلحأبرز املنهجية و تناولكما سيشتمل الفصل على 
  

وقبل اإلتيان على هذه التحديات، ال بد من اإلشارة إىل وفرة األحباث والدراسات املنشورة اليت تناولت أعمال حممود 
، وتارة حتت مسمى "التناص يف شعر حممود درويش"نفتاحها على النصوص القدمية، تارة حتت درويش من حيث ا
لكن هذه الدراسة ستتبع خط سري يقوم على تتبع خريطة توظيف درويش هذه االستعارات يف . االستعارات الكربى

عارات الكربى اليت تطرحها دالالت الرمز الواحد يف أعماله ضمن ثالثية االستمسلطة الضوء على انزياح أعماله، 
إال أن هذه  إخل،...الوطن واحلرية واملرأة: ورغم أن هناك استعارات كربى كثرية يف أعمال حممود درويش منها. الدراسة

االستعارات التارخيية، واالستعارات الدينية، : الدراسة ستنصب على حماولة إبراز ثالثة من أهم االستعارات الكربى وهي
األسطورية، على ما بني هذه االستعارات الكربى من تداخل ال حيسن الفصل بينها إال لغرض الدرس واالستعارات 

  . األكادميي
  

الباحثني ولوج عامله الشعري  العديد منومع عدم إغفال الباحث أن حممود درويش من الشعراء الكبار الذين يتردد 
على - 1راً، وكثافة لغته وسعة ثقافته، وتعدد مراحله الشعريةشعراً ونثه والبحث يف دالالت رموزه، وذلك لغزارة إنتاج

ودوام تطور أدبه وجتدده، حيث ال ينتمي نتاج درويش األديب إىل  - حد ما يرى العديد من الباحثني يف أدب درويش
جانس متاماً مدرسة أدبية واحدة أو مستوى إبداعي واحد، فتناول نتاج درويش األديب يعين التعاطي مع نتاج أديب غري مت

من ناحية املستوى واألسلوب، أو من ناحية املباشرة أو اإلحياء، فأغلب الباحثني يصنفون أدب الشاعر إىل ثالث أو أربع 
  .مراحل شعرية، ومنهم من يصنف مراحل درويش الشعرية إىل أكثر من ذلك

  
ال : "ربى، إال أنه ليس مؤرخاً، وهو القائلورغم أن درويش يف تناوله لالستعارات التارخيية يتناول حوادث التاريخ الك

هنته يكون مقيداً مل ففي أثناء ممارسة الشاعر. يكتب التاريخ بلغة ال يتداوهلا املؤرخون ، إال أنه"تكتب التاريخ شعراً
تاريخ  إىل صرخته الفلسطينية وطليقاً وهو يشتق احلزن الفلسطيين من اًمشدودحني يكون  مقيدفهو  واحد، يف آن وطليقاً

  2.الشعر كله

                                                
تصفح بتاريخ . 5/7/2009نشر بتاريخ  .موقع بانيت".ثالث حماضرات يف شعر حممود درويش. "حبيب بولس.د: أنظرمثالً 1

21/6/2012  
212887,63,68.html-http://www.panet.co.il/online/articles/63/68/S  

 .10/8/2001اجلمعة، . جريدة الرأي األردنية". ال القوة انتصرت وال العدل الشريد."فيصل دراج2

http://www.panet.co.il/online/articles/63/68/S
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كما أنّ كثافة اللغة والرموز اإلحيائية يف أدب حممود درويش جتعل منه أديباً حباجة إىل قراءات نقدية متخصصة ملتابعة  
  3.نتاجاته األدبية وشرحها للقراء، ألن القارئ العادي ال جيد متسعاً من الوقت لكي يبحث وينقب من أجل فهم املعىن

سجل أنا عريب: "صارخاً" فلسطينيي الداخل"عن أوجاع " درويش املؤرخ"فقد كتب :"اجكما يؤسس فيصل در" ،
، "مديح الظل العايل"حني أرهقته األوجاع العربية، وحاور الكون متفجعاً يف " أمحد الزعتر" وكتب عن مقاتلي بريوت

أحد " ديوانهحللم وانكساره يف ا درويش ساءلقد ، و1982وهو يعيش خروج املقاتلني الفلسطينيني من بريوت عام 
وال تلتقي " القوة"بعد اتفاق أوسلو، حيث اخلارطة الفلسطينية املقترحة تستجيب ملعايري  1992يف العام " عشر كوكباً

 ألن"استشراف ما وراء نصوص درويش، هو سعى إليه هذه الدراسة تـإن ما وعليه ف4.تطلع إليهكانت تبالعدل الذي 
، والبحث ة منها والنثريةالشعري :ألعماله األدبيةقودنا إىل ضرورة اإلصغاء إىل الصوت الداخلي ي يشما يقال يف نقد درو

ما تقوله الكتابة الشعرية عن ذاا، بصفتها  ألنوما يقف وراءه وما ينفتح عليه نصوص أخرى،  هذا الصوت، يف خفايا
  5."ضمر، بل غري مباشر وممباشراً أو صرحياً كتابة شعرية، ليس قوالً

  

يف حماولة للولوج أكثر على  وكما تقرأ هذه الدراسة شعر درويش، فإا تعمد إىل تتبع النصوص املوازية لشعره،
هل حملمود ": ه على سؤال، حني يقول يف معرض رددرويش يقر أنه أول ناقد لنصه الشعري أنذلك  مدلوالت الشاعر،

أنا أول ناقد لنصي الشعري، ألين شديد "و انتقدا يف مسريتك؟ درويش أن ينتقد نفسه، وأي القصائد راجعتها أ
  6".التطلب، وال يرضيين أي شيء أكتبه وشديد التردد واحلرية، وأكاد أقول أنين أنشر ثلث أو نصف مسودايت األولية

  
  :أمهية الدراسة  1.2 
  

وإذا كانت هذه . الغة يف حياة الشعوب واألممال شك أن للرموز التراثية، الدينية منها والتارخيية واألسطورية، أمهية ب
الرموز ختص شعباً يتعرض للتهجري، وتتعرض ثقافته وتارخيه الوطنيني وتراثه الوطين للطمس، فإن هذه الرموز تتضاعف 

ا نساين ملاإللتراث اله أن يعتقد أنه وريث  يروقكما ال شك أن الشعب الفلسطيين . أمهيتها وتصل أحياناً مرتبة القداسة
ظهور  تتمتع به فلسطني من مكانة دينية كموئلٍ للديانات اإلبراهيمية، وكمعرب للحضارات القدمية من الكنعانية حىت

، وهذا ما حتاول هذه الدراسة تسليط الضوء عليه من حيث توظيف درويش لإلرث الديين والتارخيي ياإلسالم الدين
  .واألسطوري لإلنسانية كإرث لإلنسان الفلسطيين

   

 غيابورغم أن هناك الكثري من الدراسات واألحباث اليت تناولت أدب حممود درويش يف عمومه وتفصيالته، لكن 
ستعارات اهتمت باال تعاطت مع االنزياح الداليل يف نصوص درويش من عمل آلخر، أوكتنف الدراسات اليت ي اًملحوظ

وتقترن هذه . هذه الدالالت عرب مسرية صاحبهاح وانزياتطور كيفية دالالا ويف أدب درويش من حيث الكربى 
                                                

 .200، ص2001، 12، عددالشعراء". درويش ولغة الظالل حممود."عادل األسطة 3
  .10/8/2001بتاريخ  .مرجع سابق. فيصل دراج 4
 .119، ص 2000، 1دار املدى للطباعة والنشر، ط:دمشق. دراسة فلسفية يف شعر أدونيس:الشعر والوجود. عادل ضاهر: أنظر 5
 .2008، أيلول، 21، عدد جملة الكلمة". أنا أول ناقد لنصي الشعري: حممود درويش."هناء سلطاين 6
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على شكل خارطة شعرية، بصدورها عن شاعر فلسطيين، بكل ما متثله هذه " االستعارات الكربى"تتبع يف األمهية، 
الذي ينتمي إىل شعب متعدد املذاهب، وإىل الشاعر درويش حيث . االستعارات من معان يف الذاكرة اجلمعية الفلسطينية

عرب تارخيه الطويل، هو  عظيمة، وشهد أحداثاً الكربى قدمياً وحديثاً عربته احلضاراتثل مركز حضارات األمم وميوطن 
  . الذي يوظف هذه االستعارات، وهذه الدراسة حماولة طموحة لرصدها، وتفسريها

  

  :إشكالية الدراسة1.3 
  
، دبية إشكالية ال يتوقف اجلدل حوهلا بني النقادونثراً ونصوصاً موازية، مادة أ شعراًشكل نصوص درويش األدبية، ت

للتراث امليثولوجي  هوخصوصاً ما يتعلق باستدعاء الشاعر لرموز ونصوص دينية عابرة لألديان، وكذلك استحضار
حقالً ميثالن طات كربى يف تاريخ البشرية، ما جعل من الشاعر ونصوصه استحضاره حمللإلنسانية بعمومها، إىل جانب 

الناقد، " فهم"يكف عن الشكوى من سوء  ال درويشفإن  ومن هنا ووسيعاً للكثري من الدراسات النقدية،خصيباً 
وبصراحة أقول إنين ال أشكو من القارئ، وإمنا الناقد الذي يسلط : "حيث يعبر عن ذلك بقوله وأحياناً القارئ، لشعره

لقد ركز البعض على عبارة . مبثال من احلاضر القريب الضوء على قطعة فسيفساء واحدة يف عمارة هائلة، واستشهد هنا
، وأول تلك املعاهدة املتصلة بسقوط غرناطة "أحد عشر كوكباً على آخر املشهد األندلسي"يف قصيدة "معاهدة الصلح"

من خالل معترباً إياها موقفاً مين ضد مفاوضات السالم، لقد آملين ذلك كثرياً، إذ ال ميكن يل أن أتعامل مع املفاوضات 
الكتابة عن غرناطة، ولست حباجة لتوظيف كل تارخيي وبرناجمي اجلمايل للتعبري عن حتفظ ما أستطيع تسجيله يف مقال 
أو ندوة أو اجتماع، ولو كنت أعرف أن هذه العبارة سوف تسرق اهتمام القارئ أو املراقب الصحفي واتمع 

من املدلول،  سأمسح لنفسي يف أية طبعة جديدة بتغيريها، ليس تنصالًو. السياسي العريب إىل هذا احلد لكنت ختليت عنها
مين على إبقاء القارئ يف احلقل اجلمايل والتارخيي والثقايف للقصيدة بأسرها وليس لعبارة واحدة مسح  ولكن حرصاً

  7".التأويل بتحويلها إىل الفتة أو شعار
  

وخصوصاً ما تتضمنه من رموز وإحياءات كثيفة مستمدة من  وقد ظل درويش يشكو من كيفية قراءة نصوصه وتأويالا
ونشرا جملة  1996عام ) هيليت يشورون(األديان وامليثولوجيا اإلنسانية وتاريخ البشرية، ففي مقابلة أدىل ا لـ 

سطتها، لكن إذا كان الشاعر القومي مندوباً، فإنين غري مسؤول عن الكيفية اليت تقرأ نصوصي بوا:"قال درويش) حدارمي(
  8".الصوت اجلماعي موجود داخل صويت اخلاص، سواء أرغبت يف ذلك أم مل أرغب

  
ومن هنا، . بعضها شيئاً يف إضاءة نصوص درويش هي ما دفعته إىل هذه املقولة ولعل كثرة الدراسات اليت مل يضف

ىل حماولة مغايرة تسعى إىل اإلجابة على ، والذهاب إ"إضافة املزيد املماثل"تسعى هذه الدراسة إىل جتنب الوقوع يف شرك 

                                                
 .14/5/1993، جريدة االحتاد". مقابلة مع جريدة االحتاد احليفاوية."حممود درويش  7
 : ، رام اهللا))45(سلسلة أوراق إسرائيلية .(حممود درويش يف مرآة اإلعالم اإلسرائيلي: شاعر األوديسا الفلسطينية. أنطوان شلحت 8

 . 2008/للدراسات اإلسرائيلية، أيلولاملركز الفلسطيين  -مدار
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كيف دشن حممود درويش مشروعه الشعري خاصة، واألديب عامة، موظفاً ثالثة أنواع من : إشكالية مركزية مفادها
كيف ) 1: (االستعارات الكربى، الدينية، والتارخيية، واألسطورية؟ وعن هذه اإلشكالية تنبثق ثالثة أسئلة فرعية، هي

كيف تطورت أمناط ) 2(الستعارات أن تعبر عن القضية الفلسطينية بوصفها قضية وطنية وإنسانية؟ كان هلذه ا
كيف متايزت هذه االستعارات بني النصوص الشعرية ) 3(األدبية؟  درويشاالستعارات الكربى هذه على امتداد مسرية 

  والنثرية واملوازية يف نتاج درويش األديب؟ 

  
  :فرضية الدراسة 1.4

  

إىل ) 1964 عاشق من فلسطني(أن درويش سعى منذ ديوانه األول : قوم هذه الدراسة على فرضيات عدة منهات
ال أريد هلذي القصيدة (وصوالً إىل كتابه األخري  ،الدينية والتارخيية واألسطورية يف أعماله األدبية االستعاراتتوظيف 
اطالعه على التراث امليثولوجي والتارخيي والالهويت  مستفيداً من سعة ،والذي نشر بعد رحيله )2009 أن تنتهي

يتجه يف مراحله املتأخرة إىل ، عرب هذا املسار، درويش وقد بدأ"للبشرية ليوظفه خدمة لقضية شعبه الوطنية واإلنسانية 
  للبشرية،وحضور واسع للتراث امليثولوجي والتارخيي والديين عاليةوبكثافة  ،عامليشعرية ذات بعد  االهتمام بقضايا

حيث مل تعد عناصر التجربة الفلسطينية وحدها حتتل بؤرة شعره، بل إن عناصر هذه التجربة أصبحت تتجلى عرب "
األساطري اليت ينسجها الشاعر أو يعيد موضعة عناصرها اليت يقوم باستعارا من حكايات اآلخرين، ومن مث جيدهلا حبكاية 

  9."تعبرياً عن قضية شعبه الوطنية واإلنسانية، ليجعلها أكثر شعبه وحكايته الشخصية
  

 اليهودية واملسيحية واإلسالم،: الثالث اإلبراهيميةتفترض هذه الدراسة أن درويش انفتح على نصوص األديان كما 
دالالته تراثاً أدبياً يستمد من نصوصه ما يعزز رؤاه الشعرية ويكثف من  للبشرية يعد أنّ التراث الديينالشاعر حيث اعترب 

كما . األدبية على نصوص درويشعلى حد سواء لنصوص الكتب املقدسة الثالث  ةواضح اًآثارهناك  إذ أن ومعانيه،
معاين يف أدب درويش تأخذ وامليثولوجية تفترض الدراسة، يف السياق ذاته، أن مدلوالت الرموز الدينية والتارخيية 

ما دفع الباحث إىل ختصيص ملحق اية هذا البحث  بعدة دالالت عرالشامتعددة، فالرمز الواحد قد يظهر يف نصوص 
كما تفترض . الشاعرتطور مدلوالت الرمز الواحد يف أعمال  االنزياح الداليل لرموز درويش،يتناول جداول تظهر

صرار الدراسة، ثالثاً، أن درويش استدعى العديد من األساطري كالفينيق وأدونيس وجلجامش وغريها للتعبري عن إ
ود رغم ما يعانيه من قتل وجري على يد حمتلّيه، وذلك من خالل تفكيك الفلسطيين على احلياة والتجدد واالنبعاث واخلل

الشاعر لنصوص التراث امليثولوجي اإلنساين وإعادة بنائها من جديد وفق رؤيته، ليعزز فكرته الشعرية وجيعلها أعمق 
  .وصوالً إىل نفس املتلقّي

  

                                                
بتاريخ  ، تصفحدرويش موقع مؤسسة حممود". هذه اخلسارة للثقافة العربية: رحيل حممود درويش."صاحل فخري: أنظر 9

12/10/2012. ate.php?id=271http://www.darwishfoundation.org/atempl 

http://www.darwishfoundation.org/atempl
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تارخيية كربى تعرضت هلا  أن درويش يستدعي الرموز التارخيية من شخصيات وأحداث -أيضاً-دراسة وتفترض ال
إلعادة قراءة احلاضر يف ضوء املاضي، حيث أن درويش ال يستحضر األحداث والشخصيات التارخيية كاملؤرخ  البشرية

ئق التارخيية كحقائق مطلقة، بل يطورها وحيورها ، فدرويش ال يتعامل مع احلقا"ال تكتب التاريخ شعرا"وهو القائل  متاماً
أي يهدم حوادث التاريخ ليعيد بناءها، ويفككها ليعيد صياغتها وفق رؤيته الشعرية  ، وفق قناعاته ودالالته اإلحيائية

كما تفترض الدراسة أيضاً وجود متايز يف االستعارات الكربى بني نصوص درويش الشعرية ونصوصه النثرية اخلاصة، 
    .واملوازية

  :حدود مصطلحات الدراسة 1.5
  

طريقاً هلا يف مقاربة  الدراسةإنَّ مفهوم االستعارات الكُربى هنا الذي اختارته هذه : مفهوم االستعارات الكربى: أوالً
ذاكرة مفهوم االستعارة الكليةُ وال مفهوم تشبيه التمثيل القارين يف  -أبداً-قصد به يهو مفهوم ال "املشهد الشعري 

 والنقد والذين مها معلومان ألهل التخصص بالضرورة،، وإمنا هو مفهوم البالغةعام ببعديهي قصد به استعارة مشهد :
احملتمل الذي ينتجه تأويلُ الذات الشاعرة ويلقي به يف طريق التلقي ليصبح حمرضاً له ) التأويلي(اللغوي، والدالئلي أو 

اليت تفتح التأويل ) أي ترسيم عالماته الداللية(ذي تتوخاه الذات نفسها وتسعى لترمسه على مقاربة املشهد األساس ال
وعليه فإن االستعارات الكربى هنا ال تقف عند استعارة كلمة معجمية واحدة، ووضعها يف سياق . على مساراته احملتملة

ة أخرى حقيقية، كما تذهب النظريةُ االستبداليةُ بعينه يرتاح ا عن معناها احلقيقي، وال عند استبدال لفظة جمازية بلفظ
، االستعارات املكنية أو التصرحيية أو التمثيليةب تنصب على االهتماممبعىن آخر فإن هذه الدراسة ال  10."لالستعارة

  .شاهد عامةالشاعر ملاستعارة تنصب على االهتمام باملعروفة يف دروس البالغة العربية، بل 
  
، وهي بذلك عصية على التعريف فكوا حكاية أو )Myth(تعددت اآلراء حول األسطورة " :سطورةمفهوم األ: ثانياً

فيما يرى  11،"ر مبنطق اإلنسان البدائي ظواهر احلياة والطبيعة والكون والنظام االجتماعيشبه إله أو كائن خارق تفس
أيضاً األسطورة "و 12،"عامل منذ بدايتهأن األسطورة حتتوي على تصور اإلنسان لل") Malinowski -ملينوفسكي(

األساطري هي األحاديث واألباطيل اليت ال أصل هلا، أي األحاديث العجيبة كما أنّ جنس أديب قدمي قدم اإلنسانية، 
: لكن األسطورة يف هذا البحث تتمحور حول الرموز األسطورية على تنوعاا 13،"من البشر اخلارقة للطبيعي وللمعتاد

  -مثالً-،واليت وظفها درويش يف أعماله، إضافة إىل أسطرة الشخصيات كأمحد العريب ..والسومرية والكنعانيةاليونانية 
" جدارية"الذي جعل منه الشاعر أسطورة الصمود يف بريوت، أو شخصنة األساطري باستعارته ألسطورة جلجامش يف 

  .  املوت يف املشفى الفرنسيوأوشك على  1999يف تعبريه عن حبثه عن سر اخللود حني مرض عام 
                                                

جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، احلولية احلادية . حوليات كلية اآلداب". النظرية االستبدالية لالستعارة." يوسف أبو العدوس: أنظر 10
 .9، ص 1990عشرة، 

 .34، ص1983مكتبة لبنان، : بريوت. معجم الفلكلور. عبد احلميد يونس 11
12 Frith,Raymond & Kegan Paul. Man and Culture. London:1963,p.206 - 
 .34، ص4،ج2003دار الكتب العلمية، : بريوت. العرب لسان. ابن منظور 13
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يعترب توظيف الرمز يف القصيدة احلديثة مسة مشتركة بني غالبية الشعراء على مستويات ":مفهوم توظيف الرمز: ثالثاً
وهكذا ومع أن الرمز أو الترميز يف األدب بعامة مسة . متفاوتة من حيث الرمز البسيط إىل الرمز العميق إىل الرمز األعمق

ق وسيطر على لغة القصيدة احلديثة ع وتعمحد عناصر النص األديب اجلوهرية منذ القدم إال أننا نراه قد تنوأأسلوبية و
وتراكيبها وصورها وبنياا املختلفة، والرمز بشىت صوره اازية والبالغية واإلحيائية تعميق للمعىن الشعري، ومصدر 

ري، وإذا وظف الرمز بشكل مجايل منسجم، واتساق فكري دقيق لإلدهاش والتأثري وجتسيد جلماليات التشكيل الشع
  14".مقنع، فأنه يسهم يف االرتقاء بشعرية القصيدة وعمق دالالا وشدة تأثريها يف املتلقي

       

هي جمموعة األقوال والردود والتوضيحات الصادرة عن الشاعر يف مقابالته الصحفية : مفهوم النصوص املوازية: رابعاً
 عية والتلفزيونية، واليت تتضمن يف ثناياها بعض التفسريات والتوضيحات للنصوص األدبية الصادرة عن الشاعر،واإلذا

حيث يطالعنا يف النص ) جدارية(القصيدة /كما تتضمن أحكام األديب على أدبه ومن هذه النماذج عنوان الديوان
وهي مفردة مرادفة ) جدارية(هذه القصيدة أمساها  حني كتب حممود درويش: "مثالف ،)العنوان على الغالف(املوازي 

يف معلقته ) املوت(الشاعر ذا يرغب يف أن يعود لنقطة البداية من جديد بعد صراع حمموم مع النهاية  فلعلّ) معلقة(لـ
األدبية  أو جداريته، وألن للمعلقات مكانة خاصة ومتميزة يف الشعر العريب فإن اختياره هلذا العنوان يرفع من القيمة

لعمله، والداللة األخرى اليت يثريها عنوان جدارية هي أن الشاعر يف هذه اجلدارية يشعرنا بأنه قد أودعها خالصة شعره 
  15."وجتربته احلياتية واألدبية وحكمته فأراد هلا أن تبقى حية يف األذهان خالدة يف الذاكرة كخلود املعلقات اجلاهلية

  

تداخل نصوص تارخيية خمتارة ومنتقاة من النص األصلي " :يعرف التناص التارخيي بأنه: خييمفهوم التناص التار: خامساً
أي بانزياح وقد يوظف الشاعر رموزاً تارخيية ختتلف عن داللتها األصلية، 16،"مؤدية غرضاً فكرياً أو فنياً أو كليهما معاً

لبحث لإلشارة إىل النصوص األدبية لدى درويش واليت وقد مت توظيف التناص التارخيي يف هذا ا، داليل أو مبعان معاكسة
 لتناص بوجه عام فهوأما ا .، مثلما مت توظيف التناص الديين وامليثولوجي أيضاًونصوصه تنفتح على أحداث التاريخ

  17".بكيفيات خمتلفة آخرنصوص مع نص ) الدخول يف عالقة(تعالق "
  

 وظفه حيث ،اليهودية واملسيحية واإلسالمية: هي كلماتث ثال مصطلح منحوت من: مفهوم اليهمسالمية: سادساً
يف إشارة إىل الرموز الدينية اليت " من املقاومة إىل التسوية..التوراتيات يف شعر حممود درويش "أمحد أشقر يف كتابه 

                                                
 20/4/2013تصفح بتاريخ  .  ”Mahmoud Darwish: In The Presence Of Absence“   :موقع. أمحد الزعيب 14

http://www.mahmouddarwish.com/ui/english/ShowContentA.aspx?ContentId=58 
تصفح بتاريخ ". دالالت التناص يف جدارية حممود درويش." موقع جسد للثقافة 15

28/5/2012ad23352/http://aljsad.com/forum4/thre 
، جملد جملة أحباث الريموك ."للتناص يف رواية رؤيا هلاشم غرايبة مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية: التناص التارخيي والديين." أمحد الزعيب 16

 .117، ص 1995، 1، عدد13
  .121، ص 9861املركز الثقايف العريب، : ، بريوت1ط. "إستراتيجية التناص"حتليل اخلطاب الشعري . مفتاح،حممد   17
 

http://www.mahmouddarwish.com/ui/english/ShowContentA.aspx?ContentId=58
http://aljsad.com/forum4/thre


 8

جتنباً ، وقد مت توظيف هذا املصطلح يف سياق هذا البحث استخدمها حممود درويش من الديانات السماوية الثالث
  .لكثرة ورودها يف هذا البحث) اليهودية واملسيحية واإلسالمية(لتكرارية استخدام ألفاظ 

حدوث اختراق لالستعمال املألوف والشائع "هو مفهوم يشري إىل ، أو االحنراف الداليل: مفهوم االنزياح الداليل: سابعاً
 واألشعار والنصوص اخلطابات خمتلف شحن إىل ذلك خالل من ويهدف اجلاهزة والقوالب األساليبفينتهك صيغ للغة 

  18. "باالنزياح يسمى ما طريق عن وكلها ،املتلقي نفسية يف اخلاص تأثريها هلا ومجالية فنية بسمات
أسطرة  -مثالً-االرتقاء بالرموز البشرية إىل مستوى الشخصيات األسطورية، ومنها  هو: مفهوم أسطرة الرموز: ثامناً

 19،فع درويش من شأن الفدائي الفلسطيين يف بريوت لعمله الفدائي يف سبيل الوطن، حيث ير"أمحد الزعتر"درويش لـ 
" جدارية"ومنها أيضاً ارتقاؤه بشخصه يف حقيقة االنبعاث األسطوري بعد املوت كما يف أسطورة متوز والفينيق،  مكرساً

   .إىل مستوى جلجامش يف حبثه عن سؤال اخللود
  

األصيل املراد الرمز إليه، فالصورة اليت / اختالق الشاعر لعامل موازِ للعامل املخلوقهو ": مفهوم املعادل املوضوعي: تاسعاً
فللشاعر خميلة خاصة به نابعة من وعيه الفردي، وإن ألمته خميلة . تنشئها القصيدة ابتداًء، حتيل إىل صورة أخرى بالنيابة

اهلندي األمحر أمام اجلنرال األبيض، فال بد أن عندما يستدعي درويش صورة فمثالً مجعية مرتبطة بقضيتها األم، 
الفلسطيين أو العريب الذي يتلقى النص يدرك متاماً أن النص ال يتحدث بتاتاً عن اهلندي األمحر يف أمريكا 

إن الطريقة الوحيدة للتعبري عن املشاعر فينا هي إجياد موقف، أو سلسة من :"إليوت. س.حيث يقول ت20".الشمالية
  .21"شخصيات، اليت تعترب املقابل املادي لتلك العاطفةاألحداث وال

   
من األساطري اليت وردت يف التوراة، واليت وظفها حممود درويش يف  جمموعة هي :مفهوم األساطري التوراتية: عاشراً

 الشاعرا خيمة الرب وقرابينها، وسدوم، وغريها، وهي من أساطري اخلالص الطقوسية التوراتية اليت وظفه:أعماله، ومنها
واألساطري التوراتية يف هذا البحث هي ما وظفه حممود درويش كاستعارات لألحداث التارخيية اليت ، أعماله األدبية يف

  .عاشها الشاعر وشعبه وإن مبعىن معكوس أحياناً ملا تفسره األسطورة التوراتية يف النص األصل
 
 
  

                                                
جامعة منتوري :رسالة ماجستري، اجلزائر". معجم العني منوذجا-االنزياح الداليل يف األلفاظ العربية" .لوصيف، صونيا وسارة كرميش 18

 . 48، ص 2011قسنطينة، 
-91، ص2009، 3د السنة األوىل، عد. التراث األديب". ظاهرة التناص يف لغة حممود درويش الشعرية."مرضية زارع زرديين: أنظر 19

92. 
  ، حزيران 17، العدد جملة اجلامعة اإلسالمية". التناص، القناع، اللعب: حممود درويش يف خطبة اهلندي األمحر. خضر حمجز: أنظر 20

 .99، ص2009
 .54، ص 2003الشركة املصرية العاملية للنشر، : ، القاهرة3ط. املصطلحات األدبية احلديثة. حممد عنايب 21
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  :  منهجية الدراسة1.6
  

حتليل املضمون كمنهج أساسي من خالل مراجعة شاملة ألعمال درويـش األدبيـة   ية منهجهذه الدراسة على  ستعتمد
وحتليل مضموا وداللتها مستفيدة من الدراسات النقدية األخرى اليت اهتمت بتحليل مضمون أعمال درويش األدبيـة،  

ت ا قضية شعبه الوطنية كقضية تطور انزياح مدلوالت رموز الشاعر واستعاراته وفق املرحلة التارخيية اليت مرإىل جانب 
التـاريخ  :(ىالكـرب تتبع تطور مدلوالت درويش الشعرية يف استعاراته ت اجلغرايف يفاملنهج التارخيي  إنسانية، مستفيدة من
انزيـاح داللتـها   من خالل رصد هذه االستعارات يف أعمال درويش الشعرية والنثرية، وربـط   ،)واألساطري واألديان

عاشق مـن  (يف  -على سبيل املثال ال احلصر- )متوز(ية اليت وردت يف سياقها، كتجلي الرمز امليثولوجي املرحلة التارخيب
يف ) متـوز (، فيما انزاح مـدلول  "متوز مر على خرائبنا فأيقظ شهوة األفعى:"كرمز للخراب واجلفاف )1966فلسطني 

  ".وز وامرأةٌ وإيقاع فنامامت :وثالثة خانوه: "ليصبح رمزاً للخيانة )1983 مديح الظل العايل(
  

  : خطوات املنهج 1.6.3
  

بداية مت اعتماد الترتيب التارخيي لألنبياء حبسب الزمن الذي عاشوا فيه، ال حبسب زمن ورودهم يف أعمال درويش، 
ا مت وهذا ما مت اعتماده أيضاً يف ترتيب االستعارات التارخيية حسب زمن وقوع أحداثها من األقدم إىل األحدث، فيم

: اعتماد التوزيع اجلغرايف لألساطري، لكون األساطري ليست وقائع تارخيية وقعت يف زمن ما، بل حسب مكان ظهورها
  .إخل...سومر، بابل، أثينا، كنعان

  
مستفيدة من الدراسات النقدية ، ستعمد هذه الدراسة إىل مراجعة عامة ألعمال حممود درويش، مراجعة حتليلية ملضموا

ولت االستعارات الكربى وانفتاح النصوص على بعضها من تناص تارخيي، أو ديين، أو أسطوري، ومقاربة اليت تنا
 :هلذه النصوص درويش وإظهار وجه استدعاء)  hypo text(بالنصوص الغائبة )  hypertext(النصوص احلاضرة 

عاء النصوص السابقة مبعىن خمالف للمعىن األصلي ، وإما عكسياً مبعىن استداألصلي هلا إما طردياً مبعىن ورودها بنفس املعىن
الذي ورد يف سياقه النص، إضافة إىل إظهار التكرارات اليت ظهرت فيها الرموز النصوص الغائبة يف سياق النصوص 

ىل تصنيف االستعارات الكربى إىل ثالث إاحلاضرة وحتوالت مدلوالا عرب مسرية درويش اإلبداعية، كما سيصار 
األسطورية، مع إبراز دالالت كل نوع  واالستعاراتالتارخيية،  واالستعاراتالدينية،  االستعارات: رئيسية هياستعارات 

مدلوالا عرب مسرية درويش بعض من هذه االستعارات الثالث، إىل جانب رصد التطورات والتغريات اليت طرأت على 
  . استعارات درويشمدلوالت  يف داليلتوضح حمطات االنزياح الاألدبية دف الوصول إىل اخلريطة 
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  :موقع الباحث من البحث1.6.4
  

ميثل هذا البحث رسالة علمية تأيت كاستكمال ملتطلبات املاجستري املترتبة على الباحث، حيث يسعى الباحث إىل إضافة 
أن الباحث  علماًية، ة واجلدباجلدأا متتاز  رة، ورغم حمدودية هذه اإلضافة إالجديدة يف حقل الدراسات العربية املعاص

ائياً ال يطرح معىن  لدالالت االستعارات الكربى يف أعمال حممود درويش بقدر ما يفتح الباب على مصراعيه أمام
أحباث الحقة لتتبع هذه االستعارات ومدلوالا، وكيفية تطور وتغري هذه املدلوالت عرب مسرية الشاعر حممود درويش 

  .األدبية
  
  : صعوبات الدراسة1.7 

  
تعترب تقسيمة الرموز الدينية ودالالا من أكثر الصعوبات اليت واجهت الباحث، حيث أن الرمز الواحد ورد يف أكثر من 

وردت مفصلة يف  ،مثالً، نص ديين، ما جعل الباحث حيتار يف التقسيمة اليت يرتضيها لبحثه، فقصة يوسف النيب والبئر
القرآنية، كما هي قصة مرمي ما يف الرموز والقرآن فهل يوردها الباحث يف الرموز التوراتية أم  الكتاب املقدسكل من 

كان ميكن أن حتل اإلشكال لو أن كل الشخصيات والرموز الدينية   )دينية-عرب(بني القرآن واإلجنيل، فتقسيمة أخرى 
  .    وردت يف كل النصوص الدينية

  

الدينية وامليثولوجية شكل صعوبة أخرى للياحث حيث أن بعض األحداث امليثولوجية تداخل الرموز التارخيية و كما أن
، عامليةشهرة ذا  كونياً  الشاعر حممود درويش شاعراًكقصة طوفان نوح وردت يف كتب األديان ،مثالً، هذا إىل جانب 

ناولوا أعماله بالدرس، فإنه يصعب على إىل لغات عاملية عديدة، ولكثرة من ت ونثره الترمجات الواسعة لشعرهنظراً لكثرة و
، فالكلمة يف اللغة العربية حتتمل الشاعرالباحث اإلحاطة بكل ما كتب عن حممود درويش، هذا إىل جانب كثافة لغة 

   .معانٍ كثرية، وقد تكون معانيها حقيقية أو جمازية فكيف إذا جاءت هذه اللغة من أديب حبجم حممود درويش
  

  :اتمراجعة األدبي 1.8
  

هناك دراسات عديدة تناولت بالبحث حممود درويش وأعماله األدبية وخصوصاً الرموز واالستعارات ال شك أنّ 
 "التناص الديين يف شعر حممود درويش "الكربى فيها، سواء أكانت رموزاً دينية، أم تارخيية، أم أسطورية، منها كتاب

إىل جانب دراسة ص درويش الشعرية على نصوص األديان، والذي انصب على تقفّي أثر انفتاح نصولسحر سامي، 
تتناول التناص الديين والتارخيي ، "الرموز التارخيية والدينية يف شعر حممود درويش" أخرى حملمد فؤاد السلطان عنواا
تم يهوالذي ، "األثر التورايت يف شعر حممود درويش"وكذلك كتاب عمر الربيحات يف شعر حممود درويش دون نثره، 

حتوالت التناص يف "كتاب خالد اجلرب يف شعر درويش دون نثره أيضاً، و بأثر نصوص الكتاب املقدس يف عهده القدمي
"  دراسات يف أنواع التناص يف الشعر الفلسطيين املعاصر: آفاق الرؤية الشعرية" وكتاب  ،"شعر حممود درويش
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، الذي اعترب فيه توظيف درويش للرموز "شعر حممود درويش التوراتيات يف"وكتاب أمحد أشقر إلبراهيم منر موسى، 
لتيار وصفه باالستسالمي داخل منظمة التحرير الفلسطينية، إىل جانب بعض الرسائل العلمية اليت تناولت  التوراتية ميالً

إبتسام أبو شرار هذا اجلانب يف أعمال حممود درويش كرسالة املاجستري املقدمة إىل كلية اآلداب يف جامعة اخلليل من 
الرموز " ، إضافة إىل العديد من الدراسات واألحباث مثل "التناص الديين والتارخيي يف شعر حممود درويش"بعنوان 

حملمد " استلهام النص الديين يف شعر حممود درويش"لظافر مقدادي، إضافة إىل  "امليثولوجية يف شعر حممود درويش
  .ساملان

 
ة قريبة من جمال هذا البحث، إال أا مل تكن متخصصة يف االستعارات الكربى يف أعمال كما توجد عدة رسائل جامعي

من مساحتها  كرست جزءاً" االجتاه اإلنساين يف شعر حممود درويش"فأطروحة جماهد ريان املعنونة حممود درويش، 
موسى واليت تتمحور حول التناص يف  أطروحة الدكتوراة إلبراهيم منر التناول التناص الديين يف شعر حممود درويش، فيم

الث الشعر الفلسطيين احلديث تناولت التناص يف الشعر الفلسطيين بعمومه ومل تكن متخصصة يف تناصات درويش الث
مع الكتاب املقدس املسيحي يف  املتناص"لينا مسروجي أطروحتها املعنونة  خصصت، فيما اليت تدور حوهلا هذه الدراسة

أثر الكتاب بدراسة  اختصت"حيث أا " ...ديث لبالد الشام ومصر ، وعالقته بتطور الفكر العريباألدب العريب احل
 22."، لكنها مل تقصرها على حممود درويش بل على األدب العريب يف الشام ومصرياملقدس املسيح

  

  :االستعارات الدينية من أدبيات
   
ر التورايت يف أعمال حممود درويش، دون حاجة إلعادة ذكرها مما تقدم أن هناك دراسات ختصصت يف األث يبدو واضحاً 

إىل تعرضت لألساطري وأثرها يف أعمال درويش،  وثالثةمرة أخرى، وهناك دراسات ختصصت يف أثر الرموز التارخيية، 
 ختصصت يف اإلحاطة باملقابالت اليت أجريت مع حممود درويش كاليت وثقها الصحفياليت كتب جانب العديد من ال

األساطري والتاريخ : ما توجد دراسة عمدت إىل اإلحاطة باالستعارات الكربى الثالثاللبناين عبده وازن، لكنه قلّ
واألديان، مستندة ليس إىل األحباث والدراسات النقدية اليت تناولت هذه املوضوعات بل وأيضاً إىل ما صرح به درويش 

  .نفسه عن هذه الدالالت من خالل نصوصه املوازية
  

منها  وحيث أنّ كثافة لغة الشاعر وغزارة رموزه واستعاراته تستدعي قراءة معمقة لنصوص درويش وخصوصاً ما يتناص
دراسة يف شعر وفكر : جمنون التراب"لفت شاكر النابلسي يف كتابه  مع الكتب املقدسة لألديان التوحيدية الثالثة، فقد

ءة نص درويش الشعري قراءة مجاعية يشارك فيها أكرب عدد ممكن ضرورة قرا"األنظار إىل ) 1987" (حممود درويش

                                                
: التناص يف الكتاب املقدس املسيحي يف األدب العريب احلديث لبالد الشام ومصر، وعالقته بتطور الفكر العريب."نا مسروجيلي: أنظر 22

 .2006رسالة ماجستري، : جامعة بريزيت". دراسة يف عالقة األدب باأليديولوجية
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فإن هذه الدراسة  23،"من القراء حىت يضيئوا النص وجيلون غوامضه ودالالته الدفينة، وهو ما فعله يف كتابه املذكور
سطورية يف أعمال تعمد إىل مراجعة أكرب قدر ممكن من الدراسات النقدية املتخصصة يف الرموز الدينية والتارخيية واألس

تطور انزياحها الداليل وحممود درويش، بغرض استجالء املوقف حول أبرز هذه االستعارات ومدلوالا املتعددة وتتبع 
من عمل أديب إىل عمل آخر من أعمال حممود درويش الشعرية والنثرية امدلوال.  

       
 - أيضاً- عادل األسطة فإن ل قراءات عديدة وتأويالت كثرية،النابلسي واعياً لطبيعة أشعار درويش اليت حتتم ومثلما كان

أن حممود درويش شاعر إشكايل، يف مواقفه السياسية ويف نصوصه الشعرية، موضحاً أنه ال يوجد هناك أديب عريب  يرى
ك تل -والكالم لألسطة-القراء مثلما أربكتها نصوص درويش، وخباصة أشعاره األخرية، أعين معاصر أربكت نصوصه

اليت كتبها منذ بداية االنتفاضة، وال يعين هذا أن نصوصه السابقة كانت سهلة الفهم قابلة لتأويل واحد وقراءة واحدة، 
أعراس (اليت ظهرت يف جمموعة " وحتمل عبء الفراشة"وذلك من خالل الوقوف أمام سطر شعري ورد يف قصيدته 

اء ى إشراك القراء يف اللعبة النقدية، بل دعت القركذلك حرصت عل" :ويضيف األسطة على لسان درويش ).1977
إىل ذلك، انطالقاً من مفهومها للعبة النقدية اليت جيب أن تتم بني املبدع والناقد والقارئ، وليس بني املبدع والناقد 

  24".فقط
حممود درويش  -مثال-أشقر فبينما يتهم أمحد عاء درويش للرموز التوراتية إشكاالً نقدياً بني املهتمني بأدبه، ديثري است

ينربي غايل شكري للدفاع عن درويش حيث يقول 25،"التوراتية يف أعماله ألغراض تسووية االستعاراتبتوظيف "
ليس من شاعر ظلمته السياسة قدر ما ظلمت حممود درويش، فقد لعبت يف حياته دور الغمامة اليت حجبت :"شكري

ل القضية الفلسطينية وشرف االنتماء إليها، إال أن درويش صاحب املوهبة أحيانا وجهه الشعري األهم، فبالرغم من نب
    26".االستثنائية كان يدرك احلدود الفاصلة بني اإلبداع واملوقف السياسي

  
 يزعم فيه في الوقت الذيحتاول هذه الدراسة استجالء أوجه توظيف درويش للرموز الدينية ومنها التوراتية ودالالا، ف

التارخيية ألسباب مجالية صرفة، بل ألسباب وكذلك الدينية  االستعاراتحممود درويش مل يستخدم ": أنأمحد أشقر 
سياسية تسووية، مشرياً إىل أن درويش عرب عن ذلك من خالل حتويل األعداء إىل خصوم، ومشاركتهم يف الثقافة، وليس 

جه، ومن خالل تقاسم األرض بني أصحاا األصليني أن الثقافة يتم إنتاجها بفعل التاريخ وليس خار التاريخ، علماً
والغزاة، ويرى الكاتب أيضاً أن حممود درويش يريد خلق قطيعة ما بني اليهودية وتراثها املعادي للعرب والفلسطينيني، 

ل أن صهيوين، علماً بأن اليهودية هي األيديولوجية اليت تتوسدها الصهيونية، كما يريد القو-وبني االستعمار اليهو

                                                
 .6، عدد2000، رام اهللا، خريف جملة الكلمة". درويشقراءة يف سطر شعري حملمود : إشكالية القراءة وإشكالية النص."عادل األسطة  23
 .املرجع نفسه  24
 .2005دار قدمس للطباعة والنشر، : دمشق. من املقاومة إىل التسوية.. التوراتيات يف شعر حممود درويش.أمحد أشقر: أنظر 25
 . 1995ان ،حزير151، العدد القاهرة". عصفور اجلنة أم طائر النار: حممود درويش . "شكري، غايل 26
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، والواقع خصام، فقط، وعليه، ميكن حل هذا اخلصام بتسوية حتول الواقعة واقعاً: الصهيوين ما هو إال -الصراع العريب
   27."واقعة

  

وال مهروالً بعد أوسلو، حيث يرى عبد  -كما يدعي أشقر-ومل يكن درويش مغازالً أحداً يف توظيفه رموز التوراة 
يف العام  )أوسلو(من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، عشية توقيع اتفاقية  أن درويش استقال" :الرحيم الشيخ

لعقدة  كانت حالً )أوسلو(، وذهب أبعد من إدوارد سعيد وشفيق احلوت، اللذين استقاال يف إبداء رأيهما يف أن 1993
  28!"يكن مرتزقاً وال وصولياً مل الشاعرللقضية الفلسطينية، كما أن  األمن اإلسرائيلية، ومل تكن حالً

  

حياول درويش إثراء قصيدته الشعرية ونصه األديب من خالل  تطعيمه بنصوص  على صلة باملوروث امليثولوجي 
الذي خيتلف -كما أن فيصل دراج والالهويت والتارخيي للبشرية، ملا هلذه النصوص من أثر يف نفس متلقّف النص األديب، 

الذي يتقن العربية مل يشأ أن يطمئن إىل نعمة الكسل، فأضاف إىل املوروث العريب رويش د" أنّ يرى -مع طرح أشقر
واإلسالمي واملسيحي والتنويري موروثاً يهودياً، عارفاً بأن خصب القصيدة يأيت من تعددية العناصر اليت تصوغها، وبأن 

ذو عالقة بانتقال درويش من مقولة العدو إىل  سؤال آخر. هوية ثقافية أحادية العنصر تنهزم أمام خصمها قبل أن تنازله
ال وجود ألدب حقيقي، شعراً كان أو رواية، ال يتوجه إىل اإلنسان من حيث هو، : مقولة اخلصم فمقولة اإلنسان

مدافعاً، يف شكل ضمين أو صريح، عن القيم اإلنسانية العليا، اليت تفضح عنصرية املستبدين وهوسهم مبراتب األجناس 
ال جيوز لطرف ضعيف : سياسي فلسطيين مرغوب، قوامه املفترض ما يأيت-كلمة أخرية عن خطاب إيديولوجي. البشرية

  29".أن خيوض صراعه بأدوات عدوه وطرقه، ذلك أنه عليه أن مييز حقه مبعايري وقيم وأساليب ال يأخذ ا عدوه
  

سئل عن  حني املقابالتاة أنه يفسر يف إحدى يف توظيفه لنصوص التور) اآلخرين(ومما ينفي عن درويش مة مغازلة 
وهنا ". بأنه ال ينظر إىل التوراة نظرة دينية وإمنا يقرأها كعمل أديب وليس دينياً أو تارخيياً" :كيفية قراءته للتوراة فأجاب

يثولوجيا يكون حممود درويش قد وضع قدمه على املسار الصحيح يف التعامل مع الكتاب املقدس خصوصاً واألديان وامل
عموماً، وهلذا عندما يتحدث حممود يف شعره عن رمزية ميثولوجية ما فهو ال يتحدث عنها ليتقرب من أصحاا ويتودد 
إليهم كما ذهب بعض النقاد، وإمنا ألنه يعيد توليف احلكاية بتكثيف املعىن املكترت يف الرمزية امليثولوجية ملا تتمتع به من 

  30.ءت من نتاج مجعي قامت به مجاعة ما على مدى فترة زمنية طويلة نسبياًقوة ساحرة وآسرة كوا جا
  

يف باب احلديث عن الرموز  إن درويش مل يوظف رموز التوراة فحسب، بل كان توظيفه هلا كثيفا كما سيتوضح الحقاً
كنعاين من ناحية، والرد  الدينية التوراتية يف الفصل األول من هذا البحث، حيث عمد الشاعر إىل اعتبار التوراة موروث

                                                
 .املرجع نفسه: أنظر 27
 .9/3/2011، األيام". عندما تزول الفروق يا سيادة الرئيس: أسئلة الثقافة الفلسطينية."عبد الرحيم الشيخ 28
 .14/6/2005، بتاريخ احلياة". من اختراع الشاعر إىل هوان التأويل: قراءة حممود درويش". فيصل دراج  29
 .8/1/2012تصفح بتاريخ : موقع دروب. 2009/ 7/8.." ولوجية يف شعر حممود درويشالرموز امليث."ظافر مقدادي  30

http://www.doroob.com/archives/?p=38402   

http://www.doroob.com/archives/?p=38402
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على ادعاءات الصهيونية كحركة استعمارية اعتمدت على نصوص التوراة لتربير مشروعها االستعماري من خالل 
تفسريات بعض النقاد لكثافة توظيف درويش للرموز  من حممد فؤاد السلطان وردههذا ما و. نصوص التوراة نفسها

استلهم التراث الديين اليهودي ليوظفه يف خدمة رؤيته الشعرية، كما يبدو  أن درويش: "التوراتية يف شعره حيث يقول
تركيز درويش على دائرة الصراع، وكيف يتم استغالل ما هو ديين سالحاً فتاكاً ضد اإلنسان، فتصري أغاين وأناشيد 

  31."بأيدي األعداء من أجل سفك الدماء وتعاليم داود سالحاً
  

لقدمية مقصوراً على نصوص التوراة بل تعداها إىل نصوص متداخلة بني أسطورية مل يكن توظيف درويش للنصوص ا
 نيدارسأن هناك : "ريى عادل األسطةاليت ورد ذكرها يف ألواح جلجامش السومرية، ف -مثالً- ودينية كحادثة الطوفان 

أدبية، وعلى نصوص حديثة وهم من يدرسون أشعار حممود درويش، إىل اتكائه على نصوص قدمية، دينية و التفتوا كثر
، لتوصل إىل أكثر مما توصل إليه عربية وغري عربية، ولو كان هناك قارئ قرأ كل ما قرأه حممود درويش شخصياً

دارسوه، وسريى هذا أن أسلوب درويش يتكون من أساليب عديدة شكلت أسلوبه اخلاص وهناك دراسات توقف 
 لِـ" اليهودية واملسيحية واإلسالم يف الشعر الفلسطيين: " منها كاتبوها أمام عالقة نص درويش بالعهد القدمي،

األدب الفلسطيين واألدب "سحر سامي، وكتاب  لِـ" التناص الديين يف أشعار حممود درويش"، و)شتيفان فيلد(
 32.السماويةالكتب  حيث تناولت هذه الكتب وغريها عالقة نصوص درويش بنصوص. عادل األسطة لِـ" الصهيوين

هنا كانت هذه الدراسة حماولة الستنطاق الرموز املتمثلة يف االستعارات الكربى لدى درويش ومدى جتسيدها لتجربة من 
  .الشاعر املعاصرةـ، مع السعي إىل استبيان دالالا املتعددة يف قضاياه الوطنية واإلنسانية بشكل عام

  
: من خالل انفتاحه على نصوص من تراث البشرية ،اإلنسانية الكونية درويش أصبح ميثل اهلموم شعر أنّ ال شك

وامليثولوجي  لألديان اإلبراهيمية، هلذا فإن توظيف الشاعر للتراث اإلنساين الالهويتامليثولوجي والالهويت واالتارخيي، 
االستعارات جيعله أكثر تعبرياً عن قضايا اإلنسانية من خالل تعبريه عن قضيته الوطنية من خالل هذه  للبشرية والتارخيي
تاريخ الكانت األرض وحيث . األمميةبعن شعور  تعربلدرويش  بالنسبة قضية فلسطنيفقد أصبحت " الثالث،

حمصلة آلالف السنني، مع تأثريات من الكنعانيني والعربانيني واإلغريق، والرومان، األتراك العثمانيني  مها ينيفلسطينال
  33. "فلسطنيلاهلوية األساسية  على حافظ الفلسطيينطوال كل هذا . والربيطانيني

  
  :يقولف ال ينفي درويش تأثره بنصوص التوراة، واستثماره لرموزها يف أعماله األدبية

                                                
 .2010، كانون الثاين 1، عدد 14جملد  ،جملة جامعة األقصى". الرموز الدينية والتارخيية يف شعر حممود درويش. "حممد فؤاد السلطان  31
، ص 2000، خريف 10العدد جملة الشعراء، ". السالسة والنص الديين واملوت ولغة ااز: جدارية حممود درويش."عادل األسطة 32

175-176. 
33 Peter Clark.“Mahmoud Darwish: Poet, author and politician who helped to forge a 

Palestinian consciousness after the six-day war in 1967”. The Guardian, Monday 11 
August 2008. 
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إن سؤال الذاكرة يرتبط بسؤال اهلوية والتاريخ واجلغرافية، وهنا تتصادم ذاكرتان، ذاكرة املهزومني وذاكرة املنتصرين، "
الصواب، فهذه الذاكرة اليت تدوا السلطة مهووسة يف  ىاكرة املنتصرين تلح علاخلطأ وذ يذاكرة املهزومني تلح عل

" اإلسرائيلية"لنأخذ علي سبيل املثال صناعة الذاكرة . تنظيف ذاكرا من كل عيب وتنظيف تارخيها من وجود اآلخر
أساس أساطري دينية،  ىكان قائمة علالرمسية فهي ترسم بقوة اجليش خارطة املكان التورايت القدمي وحتيي رابطة ذهنية بامل

  34."وهذه الصناعة تنفي عالقة اآلخر الفلسطيين باملكان نفسه
  

أن ال كتابة على بياض، وأنه ال يوجد  مؤمناًيعترب درويش أن عملية التناص يف أدبه جزء ال يتجزأ من مشروعه، كما 
فتاح على التراث امليثولوجي واللوهويت والتارخيي شاعر خالٍ من عدة شعراء، فإن درويش يقر نفسه بأن التناص واالن

يسأل حسن خضر الشاعر عن عالقة نصه بنصوص أخرى، جييبه حينما فللبشرية ميثل جزءاً من مشروعه األديب، 
مسألة التناص أو اإلحاالت اليت أمارسها بوعي تام، هي جزء أساسي من مشروعي، انطالقاً من أنه ال توجد : "درويش

يف  اآلن، ليست هناك أول كتابة، أو كتابة تبدأ من بياض، وال يوجد أصالً تاريخ للشعر، لذلك، كان حرياً كتابة تبدأ
عصر تداخل الثقافات، واملرجعيات الواضحة والتطور اهلائل لإلبداع الشعري، سواء على مستوى العرب قدميا، أو على 

  35".ن هي كتابة على ما كُتبمستوى العامل املعاصر أن تدخل التناص، ألن الكتابة اآل
  

أنت ال تستطيع أن تدخل عامل الشعر هذا برعويات، إذا مل تكتب على :"يف ذات املقابلة الصحفية مث يردف درويش قائالً
شاعر هو كـل   الكتابة، فإنك خترج الشعر من كينونته الثقافية، وليس هناك شاعر خالٍ من عدة شعراء، وقد يكون أي

الشعري هائل، واالستناد إىل حماورات هو جزء من عملية تقنية، وهو جزء أيضاً مـن اعتـراف بـأن    الشعراء، فالتطور 
   36". الشاعر ليس فردياً هلذا احلد، فهو صوت الفرد، لكنه نتاج تراكم ثقايف

  
  :)جدارية(يف  بوضوح، حيث يقول درويشمع نصوص القرآن الديين  ى التناصيتجلّ ،مثالً، يف اجلداريةو

  فكرة ال سيف حيملها  يوماً سأصري
  ..إىل األرض اليباب، وال كتاب

  كأا مطر على جبل تصدع من 
  37تفتح عشبة

  

                                                
، تصفح بتاريخ 19/8/2008منشور بتاريخ ". حوار مع حممود درويش قاده الشاعر الكبري أدونيس. "جملة أنساق اإللكترونية: أنظر  34

11/6/2012. 
 .18، ص 1999، 5و4، العدد جملة الشعراء". مقابلة مع جمموعة من الشعراء. "حممود درويش  35
 .18املرجع نفسه، ص  36
 .12ص  ،2000رياض الريس للكتب والنشر، : بريوت. جدارية. حممود درويش 37
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ما  38."لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اهللا"حيث حييلنا هذا النص إىل النص القرآين 
ة الثالث مصادر أدبية يغين ا مشروعه الشعري، وجيسد من يشري إىل أن الشاعر يتخذ من نصوص األديان اإلبراهيمي

  .خالهلا رؤاه للتعبري عن قضية شعبه الوطنية بأبعادها اإلنسانية
  

  :االستعارات التارخييةمن أدبيات 
  

لت األحداث مث الثالثة رافداً رئيسياً لتجربة درويش الشعرية والنثرية، فقد اإلبراهيميةومثلما مثلت الرموز الدينية لألديان 
اإلبادة اجلماعية للهنود م، و.ق 586م، والسيب البابلي لليهود .ق 1183-1193حصار طروادة  :التارخيية الكربى

 م،1492ألندلس عام احلكم العريب ل ، وضياعم1837-1633 احلمر على يد املستعمرين األوروبيني يف أمريكا
وغريها رافداً لتجربة  ،أيضاً، ، مثلت هذه األحداث م1982واخلروج من بريوت عام  ،م1948وضياع فلسطني عام 

األندلس اليت مل تعد متثل  درويش الشعرية، حيث وظفها يف العديد من أعماله وقد وردت يف سياقات عديد وخصوصاً
ضح فقد وظفها الشاعر بأكثر من داللة، حيث يظهر انزياح دالالا كما يتو 39.كما يشري الشاعر نفسه فردوساً مفقوداً

ليس هو اهلندي يف الفصل املخصص للحديث عن دالالت االستعارات التارخيية يف أعمال حممود درويش، كما أنه 
ما ميكن أن يقوله للمستعمر بعد  ى الشاعرفما زال لد .الذي ينصاع إلرادة املستعمر األورويب األبيض األمحر األخري

ما تبقّى لإلنسان الفلسطيين من خيارات، وآخر ما ميكن أن ر آخ االتفاق املذل هو حيث ظن احملتل أن هذا )أوسلو(
  .يقوله الفلسطيين للمحتلني

  

 ن املتتبع للرموزأ: "ويف دراساته املتخصصة حول الرموز التارخيية يف أعمال حممود درويش ودالالا يرى عمر الربيحات
، إذ أعطى الرمز داللته منوذجياً ظفها توظيفاً فنياًيف شعر حممود درويش جيد أن الشاعر استخدم هذه الرموز وو التارخيية

التارخيية تارة، وأعطاه داللة رمزية مغايرة تارة أخرى، كما أنه من املالحظ أن بعض الرموز شكلت لدى حممود درويش 
بكرة إىل أواخر ، إذ الزمته منذ البداية الشعرية امل)حممود( ، وبنفسيته اخلاصة)فلسطني( بقضيته العامة ارتباطياً هاجساً

  40".إصداراته الشعرية
  

لكن الرموز التارخيية اليت استحضرها درويش من تاريخ البشرية، ألبسها ثوباً فلسطينياً عند توظيفها يف أدبه، فاهلندي 
األمحر الغابر هو الفلسطيين احلاضر، وأندلس األمس هي فلسطني اليوم، وسبايا بابل املاضي هم سبايا فلسطني احلاضر، 

  . طروادة الغائبة هي بريوت احلاضرة، وهكذاو
  

                                                
 .21اآلية  :سورة احلشر: القرآن الكرمي 38
 .2007مركز األحباث الفلسطيين، : ، بريوت4ط. يوميات احلزن العادي. حممود درويش: أنظر  39
 .45، ص 2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : عمان. األثر التورايت يف شعر حممود درويش. لربيحاتعمر ا  40



 17

حني يعيد قراءة التاريخ من جديد، فإنه يؤكد للقارئ أن الشاعر ليس كاملؤرخ، فإذا ، يف الوقت ذاته، درويش كما أنّ
ثة ا تسوقه الباحوهذا ال خيتلف كثرياً عم 41.معنياً مبا كان، فإن الشاعر معين مبا سيأيت -برأي أرسطو- كان املؤرخ

حيث ترى أن درويش يستثمر تناص نصوصه مع نصوص من مرجعيات ) مرضية زارع زرديين(اإليرانية يف األدب العريب 
دينية وتارخيية وأسطورية وشعبية خدمة لوجهة نظره، حيث يستقي من هذه الروافد الشعبية ما يعزز وجهة نظره وفق 

   42.لشعرية، ما جيعل لغة درويش بعيدة عن املباشرة ولغة الشعاراترؤاه اجلديدة، ما يعمق دالالته الشعرية ويغين لغته ا
  

وحملاولة فهم إحاالت درويش ألحداث التاريخ الكربى ال بد من االطالع الواسع للقارئ على حوادث التاريخ، 
 )ة التيهمعاهد(كـ أحداثا تارخيية  ، مثالً،ومع أن الشاعر استدعىفدرويش حياول قراءة احلاضر يف ضوء التارخيي، 

إال أنه حياول نفسه أن ينفي أنه يشري إىل معاهدة أيب عبد اهللا الصغري املذلة  1992األندلسية يف إشارة إىل اتفاقية مدريد 
   .ميثل حقالً إشكالياً للباحث اليت سلّم مبوجبها آخر املفاتيح األندلسية، ما جيعل من استدعاء الشاعر للرموز التارخيية

  

  : ارات األسطوريةاالستعمن أدبيات 
  

أن هناك تداخالً بني ما هو أساطري وبني ما هو رويات دينية، فصرب أيوب النيب يعترب حادثة  بداية ال بد من اإلشارة إىل
أسطورية مع أنه يعترب يف الوقت ذاته قصة دينية، وكذلك حادثة طوفان نوح، واليت متثل حادثة أسطورية بكل أبعادها 

  .داثها يف أكثر من كتاب ديين، وهكذارغم أا قصة وردت أح
، وهي بذلك عصية على التعريف فكوا )Myth( اآلراء حول األسطورةيف د تعدوال بد من اإلشارة إىل أن هناك  

حكاية أو شبه إله أو كائن خارق تفسر مبنطق اإلنسان البدائي ظواهر احلياة والطبيعة والكون والنظام االجتماعي، 
  43.ة وهي ترتع يف تفسريها إىل التشخيص والتمثيل والتحليل وتستوعب الكلمة واحلركة واإليقاعوآليات املعرف

  

 اًجنسكما أا تعترب  44،حتتوي على تصور اإلنسان للعامل منذ بدايته) Malinowski -ملينوفسكي( برأياألسطورة ف
) Myth(اإلنسانية، ومن مث فإن كلمة أسطورة  قدم اإلنسانية، إن مل نقل إنه أقدم مصدر جلميع املعارف اًقدمي اًأدبي

ببداية النشأة اإلنسانية، قبل أن ميارس اإلنسان السحر كضرب بدائي من ضروب معرفة  ترتبط يف أصل نشأا دائماً
  45.ما
  

أي 46"نون والقلم وما يسطرون:" مشتقة من سطر يسطر سطراً، إذا كتب وألف، ومنه قوله تعاىل -أيضاً-األسطورة و
تكتبه املالئكة، واألساطري هي األحاديث واألباطيل اليت ال أصل هلا، أي األحاديث العجيبة اخلارقة للطبيعي وللمعتاد  وما

                                                
 .93ص. مرجع سابق...).الشعر والوجود(. عادل ضاهر 41
 .81، ص 3، السنة األوىل، العددالتراث األديب". ظاهرة التناص يف لغة حممود درويش الشعرية. "مرضية زارع زرديين 42
 .1983مكتبة لبنان، : بريوت. معجم الفولكلور. عبد احلميد يونس  43
44 Frith,Raymond & Kegan Paul. Man and Culture. London:1963,p.206 
 .325، ص 2010، 1عامل الكتب احلديثة، ط: إربد. الرواية اجلزائرية منوذجا..التناص التراثي. سعيد سالم  45
 .1ية اآل: سورة القلم. القرآن الكرمي 46
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أي أخبار األولني ووقائعهم مثل أخبار هابيل وقابيل وسد  48،"وقالوا أساطري األولني:" ومنه قوله تعاىل 47.من البشر
فهي كلمة : اصطالحاً) Mythology( األسطورة أو وامليثولوجيا  وأما. مأرب وقصة يوسف وأهل الكهف وغريها

يونانية، وتعين علم اخلرافات، وأخبار اآلهلة، وأنصاف اآلهلة واألبطال اخلرافيني عند الشعوب القدمية، ويف جاهلية 
يوع اللفظة للداللة التاريخ، وكل ما له صلة بالوثنية وطقوسها وأسرارها ورموزها، ما ظهر منها وما بطن، ومل يقتصر ش

فقط على األساطري الكالسيكية اليونانية والرومانية، بل أصبحت تطلق على كل ما يندرج يف هذا املفهوم من ماضي 
  49.الشعوب األخرى

  

هناك عالقة وطيدة بني األسطورة والدين، إذ كثرياً ما حتكي الشعائر الدينية أحداث ووقائع أسطورة ما، إذ ال شك أنّ و
تصف وقائع تارخيية متفردة أو غري  نطق العقل البدائي ظواهر الكون والطبيعة والعادات االجتماعية، وهي عموماًتشرح مب

، كما أن األسطورة عند العرب مثلها مثل سائر شعوب األرض عادية يعتقد بصحتها وجوازها وإن مل يكن إثباا تارخيياً
والتعبري فيحاول عن طريقها أن يفسر ما يعجز عن فهمه من ظواهر تنشأ عند اإلنسان، ومع نشأة قدرته على اإلبانة 

وهناك من يرى، أا قصة أو جمموعة عناصر . األسطورة هنا أصلها ممارسة الشعوب، وخياالمكما أنّ  50.الكون
  51.إلنسانقصصية، تعرب تعبريا يرمز ضمنا إىل مناخ من الوجود اإلنساين، وما فوق اإلنساين، بعيد الغور يف وجدان ا

متيزاً ظهوراً ويف شعب دون غريه، وإن كانت عند بعض الشعوب أكثر مل تنحصر  امليثولوجيا وال بد من اإلشارة إىل أنّ
ال ميكن عند اليونانيني بشكل  حظيت األسطورة حبضور بارز وأكثر عدداً من غريها من الشعوب األخرى، فمثالً

ليون والفراعنة والكنعانيون والفينيقيون، لكنها مل تظهر عن العرب، ذلك البابكعند غريهم من الشعوب، و مالحظته
  52.بنفس القدر والتنوع، ومع هذا فكل الشعوب عرفت األسطورة

  
 وخصوصاً الشاعر يت سيطرت على أكثر من نص من نصوصجلجامش ال مثلت العديد من األساطري وخصوصاً لقد

نصوص مولدة من نصوص ألواح امللحمة السومرية واليت ، حيث بدت العديد من مقطوعاا ك)2000جدارية (
  53.خصص خالد اجلرب مساحات واسعة منه للحديث عن أثر هذه األسطورة يف شعر حممود درويش

  

                                                
 .363، ص 4ج. لسان العرب. ابن منظور 47
 .5اآلية : سورة الفرقان. القرآن الكرمي 48
 .325ص  .مرجع سابق. سعيد سالم  49
 .326-325ص . املرجع نفسه  50
وحدة مركز دراسات ال: ، بريوت)ترمجة عبد الواحد لؤلؤة. (االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث. سلمى اخلضراء اجليوسي  51

 .794، ص2001، 1العربية، ط
، 2002الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،:،الكويت284،عدد عامل املعرفة". أدب األسطورة عند العرب."فاروق خورشيد  52

 .20ص
 .2009، 1دار جرير ط: عمان. قراءات يف شعر حممود درويش..غواية سيدورى: أنظر 53
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لتجدد واالنبعاث اأا تتمحور يف غالبيتها حول اخللق وال بد أن يلحظ املتتبع للرموز امليثولوجية يف أدب حممود درويش ف
جلجامش ومتوز وأدونيس، والعنقاء والفينيق وغريها، حيث تدور : الرموز األسطورية املستمدة منوسؤال اخللود ك

معظمها حول سؤال اخللود املُلح واالنبعاث من جديد يف ظل املوت املمنهج والقتل املربمج لالنسان الفلسطيين على يد 
  .آلة املوت اإلسرائيلية

  
يف حضرة (شعراً ونثراً، ففي نصه : ى درويش، وتلقي بظالهلا على أعماله األدبيةظلت األساطري ومدلوالا تلح عللقد 
 :ة أو ما يشري إىل أسطورة، كألفاظوحده رصد الباحث أكثر من عشر إشارات من درويش لكلمة أسطور) الغياب

ودالالا يف نرجس، وجلجامش، وشقائق النعمان، وطروادة، وهذا ما سريد تفصيله يف باب احلديث عن األساطري 
  . أعمال حممود درويش، يف الفصل الرابع من هذا البحث

  
شعراً أو نثراً فإمنا ليوضح العالقات ويفسر األحداث، ويكثف املعىن للمتلقي، : فالشاعر إذ يستحضر األساطري يف أعماله

القمر والدورة الشهرية، وبني مل تكن بنا حاجة لألساطري إال لتفسري العالقة بني ): "يف حضرة الغياب(يقول درويش يف 
  54".الشمس ودورة الفصول، وإضفاء السحر على الكالم يف ليايل الشتاء الطويلة، وتدريب الوحوش على طاعة النغم

  
   :وتداخل الديين بالتارخيي واألسطوري الثقافة والسياسة استعارات درويش بني

  
ني ما هو حدث تارخيي وبني ما هو حدث ميثولوجي وما هو ب، أيضاً، ال بد من اإلشارة بداية إىل أن هناك تداخالً 

لتسهيل أغراض الدراسة،  ث لالستعارات ومصادرها مل يكن إالالتقسيمة اليت قام عليها هذا البح ديين، من هنا فإن 
ن فمنها ما جاء من احلقل الديين، وهي تلك الرموز املنتقاة م:"األسطورية متعددة االستعاراتمصادر  لكون وذلك

مع أن الرمز األسطوري هو يف احلقيقة رمز ديين، ارتبط بطقوس ) القرآن واإلجنيل والتوراة: (الثالثة التوحيديةالكتب 
ومنها ما جاء من حقل التاريخ، وما به من ثراء األحداث والوقائع والشخوص اليت يتخذ منها أقنعة . العبادة والديانة

   55."ض العصر احلديثليعرب عن موقف يريده أو ليحاكم به نقائ
  

     

كما أن اهتمام درويش باالستعارات مل يكن مقصوراً على دين دون غريه، ال بل تتداخل توظيفات درويش للرمز  
الواحد والوارد يف أغلب األحيان يف أكثر من كتاب مقدس ما يستدعي وجود استعارات عابرة لألديان لوال احلاجة 

شعر درويش يلحظ اهتمامه بالنص الديين مبفهومه لل املتأمتسهيل مهمة الباحث، فللتقسيم الوظيفي الذي يهدف إىل 
الشامل أي اإلسالمي واملسيحي وحىت اليهودي ورمبا يتعدى ذلك إىل أديان أخرى، فرمبا كان هناك أكثر من عامل وراء 

                                                
 .38، ص2009دار الشروق، : رام اهللا، )بعة خاصة بفلسطني احملتلةط(. يف حضرة الغياب. حممود درويش 54
، ص 1987عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، : منشورات جامعة الريموك. أمناط الغموض يف الشعر العريب احلر. سليمان خالد  55

40. 
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ية قائمة على ادعاءات دينية توراتية، العامل السياسي، فإذا كانت الدولة اليهود الديين، منها مثالً-قيمة النص التراثي
وكانت احلركة الصهيونية تدعو إىل إحياء الوطن القومي لليهود على أرض امليعاد، وهي ادعاءات باطلة، إذ كان زعماء 

دعا إىل هدم هذا الفكر  -ومنهم حممود درويش-هذه احلركة يفسرون النصوص حسب رؤاهم، من هنا فإن البعض 
لنص التورايت نفسه والشريعة اليهودية نفسها، لذا كانت قراءات درويش للتوراة وتفاعله مع الصهيوين من خالل ا

  56.من مرحلة إىل أخرى يف مسرية درويش األدبية نصوصها، مع أن هذا التفاعل اختلف فنياً
  

  :خصوصية الرمز لدى الشاعر الفلسطيين
  

رخيية متاماً، فدرويش الذي تعرض شعبه للمذابح على مدى تفهم رموز درويش واستعاراته على تنوعها يف سياقاا التا
التاريخ الفلسطيين احلديث واملعاصر جراء االحتالالت املتالحقة، ال بد أن تفهم رموزه واستعاراته وتوضع يف سياقات 

نص لـبأنه لن يركع أمام الرجل األبيض، فإن يف هذا ادرويش عندما يقول "فمثالً الواقع املتصل ذه الرموز، 
لذا فإننا يف حالة مواجهة مباشرة مع الرجل األبيض،   ليسوا ألن الفلسطينينيإحالة إىل التاريخ، ) hypertext(الـ
، فالفلسطيين  عند قراءة سابقاًلنا بأنه لن يفعل ما أراده األمريكي من اهلندي األمحر،  ه الشاعرما يريد أن يقول نفهم

 )سياتل(فهو ال يستحضر خطبة الزعيم . مشحونة بالدالالت) hypo texts( القصيدة يستعيد خطابات سابقة
وهذا شيء مما ينقله صبحي حديدي عن . فحسب، بل خطابات الرجل األبيض إىل السكان األصليني، كذلك

 سوف نستويل عليكم وعلى أزواجكم وأبنائكم، وسنجعل منكم عبيداً، ونبيعكم ذه الصفة ولسوف:")غرينبالت(
متاعكم، ونوقع بكم كل صنوف األذى واخلراب، وسنعاقب العصاة الذين ال يطيعون، أو يرفضون استقبال  نستويل على

سادم، أو يقاوموم، أو يعصون أوامره، وإننا ننذركم هنا بأن الوفيات واخلسائر، اليت سترتل بكم، ستكون من صنع 
فالشاعر "ريد هو أن يقوله متاماً ليظهر مبظهر حيادي فالشاعر يقول رموزه وشخصياته ما ي57".أيديكم، وجراء أخطائكم

  58".قناعاً ليضفي على صوته نربة موضوعية، شبه حمايدة، تنأى عن التدفق املباشر للذات يرتدي -إذن-درويش 
     

إن خطبة يصوغها شاعر فلسطيين على لسان اهلندي من هنا فإنه ال ميكن أخذ نصوص الشاعر مبعناها الظاهري، إذ  
ال  فخطاب درويش"محر ال بد وأن تنتزع من عاملها األصلي لتوضع يف سياق معاصر لفهم ما يريد الشاعر قوله، األ

يتوقف عند عامل اهلنود احلمر البائدين، بل يستحضره هنا يف هذه القصيدة، وينشئ به وبالتوازي معه  عاملا حاضراً ما 
وإن هذا العنوان  باعتباره رمزاً  هو مدرك حسي، تقيمه الكلمات . يزال حياً، يف فلسطني الواقعة على ساحل املتوسط
ال يقع حتت احلواس، وقائم على عالقة التداعي بني الشيئني، حسبما ، أمام أبصارنا، لكنه يستدعي مدركاً آخر معنوياً

   59".أحست ا خميلة الرامز، والتقت عليه الذاكرة العظمى

                                                
 .124، ص2008صيف وخريف ، 8و7، عدد إبداع". استلهام النص الديين يف شعر حممود درويش."حممد ساملان  56
 .20، ص1992، 45، نيقوسيا، عدد الكرمل". اكتشاف أمريكا واكتشاف اإلنسان: 1492."صبحي حديدي  57
 .123، ص 1981، يوليو 14، عدد 1، القاهرة، جملد جملة فصول". مهيار الدمشقي..أقنعة الشعر املعاصر."جابر عصفور  58
 .48، ص 2002اهليئة املصرية العامة للكتاب، : القاهرة. نظرية املصطلح النقدي. عزت حممد جاد  59
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   :بنية الدراسة 1.9

    

والذي يشتمل على خطة سري هذه  اإلطار النظري للدراسةدراسة إىل مخسة فصول، يتناول فصلها األول تقسم هذه ال
الدراسة، حيث سيتم تقدمي مداخلة نظرية للدراسة، ومن مث تكثيف اإلشكالية على شكل سؤال مركزي يتمحور حول 

هذه الدراسة من أن درويش وظف أهم االستعارات الكربى اليت وظفها حممود درويش يف أعماله، وما تفترضه 
الدينية والتارخيية واألسطورية يف أعماله األدبية وبدالالت عديدة، حيث تطور مدلول هذه الرموز يف أدب  االستعارات

فالفصل األول . حممود درويش تبعا للتطورات الذاتية واملوضوعية اليت أحاطت بالشاعر وقضيته الوطنية ومهّه اإلنساين
ى مقدمة البحث، وأمهيته وأهدافه، وأسئلته، وفرضياته، ومنهجية البحث، وأدواته، والعوامل املساعدة إذن يشتمل عل

  .للباحث، والصعوبات، ومراجعة األدبيات
   

فيسلط الضوء على الرموز الدينية يف أعمال  الدينية ودالالا يف أعمال حممود درويش، االستعارات: أما الفصل الثاين
كشخصية مرمي العذراء والدة النيب عيسى وخدجية زوجة النيب  األخرى دينيةالشخصيات النبياء واألحممود درويش من 

حممد، وهاجر زوجة النيب إبراهيم ووالدة النيب إمساعيل، إضافة إىل تناول دالالت هذه الرموز يف أعمال حممود درويش 
  .وكيفية تطور هذه الدالالت وتغريها عرب مسريته األدبية

فيتناول الرموز واإلشارات  ا يف أعمال حممود درويشالتارخيية ودالال االستعارات: الفصل الثالثناول فيما ت
التارخيية كبعض شعراء ما قبل اإلسالم والعهدين  -، وبعض الشخصيات األدبيةوالسيب البابليحصار طروادة، : التارخيية

توظيف درويش مع تتبع  ،اهلنود احلمرإبادة ندلس واألوسقوط  األموي والعباسي، وشخصية صالح الدين األيويب،
، ودالالت استخدام درويش واليت تكرر استخدامها يف أكثر من موضع يف أعمال درويش جينيالوجيا هذه الرموزلبعض 

  .للرموز األسطورية اجلمالية يف أعماله
  
أهم الرموز األسطورية اليت تناوهلا  ود درويشا يف أعمال حمماألسطورية ودالال االستعارات: يتناولف الفصل الرابع أما

حممود درويش يف شعره ونثره، مثل جلجامش، وعوليس والفينيق والعنقاء ومتوز، وعشتار، ودالالت هذه الرموز، 
إضافة وكيفية توظيف درويش هلذه االستعارات األسطورية للخروج مبأساة شعبه من احلد الوطين إىل احلد الكوين، هذا 

  .عرب مسرية درويش األدبية الرموزهذه مدلوالت تطور  تتبع إىل
  

أهم نتائج هذه الدراسة وأهم املالحظات النقدية اليت  النتائج واملالحظات النقدية )األخري(فيما يشتمل الفصل اخلامس 
جينيولوجية  ، إضافة إىل ملحق خاص ذا البحث أعده الباحث ويتضمن جداولقادت إليها، إضافة إىل املراجع واملصادر

لتطور مدلوالت الرمز الواحد يف أعمال درويش األدبية تبعاً لتطور مرحلة درويش الشعرية وتبعاً للمرحلة التارخيية اليت 
  .عاشها الشاعر وشعبه على الصعيدين الفردي واجلمعي
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  خالصة1.10
  

رموزه تارخيياً ، ومن خالل حتليل تتبع استعارات درويش وتناولت السطور أعاله مزجياً من منهجية الدراسة اليت 
يف أعمال حممود  ثالثة من أبرز االستعارات الكربى لتتبع تطور دالالت نيولوجيا منهجاًياجلب مضموا وداللتها مستعينة

درويش الشعرية والنثرية، إىل جانب املنهج الوصفي واملنهج التارخيي وسيلة لفهم التطور الذي نشأ على مدلوالت شعر 
ت ا القضية الفلسطينية، إضافة إىل املنهج املقارن الذي يستهدف تناول ومر للتطورات التارخيية واليت مر تبعاًدرويش 

جمموعة من النصوص الدرويشية اليت ظهرت أو نشرت يف فترات متباينة ومقارنة اختالف املدلوالت من فترة إىل أخرى، 
وتقسيم فصوهلا من مقدمات " ودالالا يف أعمال حممود درويش االستعارات الكربى"كما تناولنا موضوع الدراسة 

ما حقول االستعارات : ورموز دينية وتارخيية وأسطورية ودالالا، وتناولت اإلشكالية اليت تطرح السؤال املركزي
 تفترض الكربى اليت طرقها حممود درويش يف أعماله؟ وكيف تطور مدلول هذه االستعارات عرب مسريته األدبية؟ حيث

التارخيية والدينية واألسطورية، إضافة إىل تعدد دالالت هذه وتغري : الدراسة تناول حممود درويش لالستعارات الكربى
مدلوالا من حقبة ألخرى، كما مت تقدمي إطار نظري للدراسة، إىل جانب مراجعة عامة ألهم األدبيات اليت تناولت 

، مع اإلشارة إىل أبرز املؤلفات لتارخيي واألسطوري يف أعمال حممود درويشاالستعارات الكربى، والتناص الديين وا
إضافة إىل أنه مت توضيح البنية اليت تتكون . واألحباث والرسائل اجلامعية اليت تطرقت إىل ما يالمس موضوع البحث هذا

  .منها هذه الدراسة وأهم الصعوبات اليت اعترضت طريقها
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إنين أعترب نفسي كفلسطيين، وكنتاج هذه األرض الفلسطينية، أحد الذين ميتلكون حق أن يرثوا كل تاريخ اإلبداع "

  "والثقافة اليت جرى على هذه األرض، ومنها التوراة
  

  1996 حممود درويش،                                                                            
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  :متهيد 2.1
  

يتناول هذا الفصل أهم االستعارات الدينية يف أعمال حممود درويش، الشعرية منها والنثرية إىل جانب بعض نصوصه 
اليهودية واملسيحية واإلسالم يف : حيث سيتم تناول أثر األديان اإلبراهيمية الثالثودالالت هذه االستعارات، املوازية، 

، واألشكال اليت اختذا توظيفات درويش لالستعارات الدينية يف أعماله، إضافة إىل أدب حممود درويش بشكل عام
يف  النصوص التراثية الدينيةتوظيف مصادر اإلهلام الديين لدى الشاعر، إىل جانب تناول أهم العوامل الكامنة وراء قيمة 

، ومدلوالت هذه راتية واإلجنيلية والقرآنيةالتو :، كما يتناول هذا الفصل أبرز االستعارات الدينيةشعر حممود درويش
واألحداث يف أعمال الشاعر، إضافة إىل أن هذا الفصل سيسلط الضوء على كيفية توظيف درويش للرموز الدينية  الرموز

  .الواردة يف الكتب املقدسة خدمة لقضية وطنه وشعبه
 أعمال حممود درويش منذ البدايات حىت آخر تتبع تطور مدلوالت الرموز الدينية يف -أيضاً- إن هذا الفصل سيحاول

  .أعماله، دف رصد التغريات اليت طرأت على هذه املدلوالت
  

   :الفلسطيين األدبيف  اإلبراهيميةأثر األديان 2.2 
       

جد ألقت الكتب املقدسة لألديان الثالثة بظالهلا على األدب الفلسطيين بشكل عام، وعلى الشعر منه بوجه خاص، فال يو
مل يوظف شخصية دينية واحدة على األقل، أو مدلول آية توراتية أو إجنيلية أو قرآنية واحدة يف  -تقريباً-شاعر فلسطيين 

الشعرية منها أو النثرية ال بد أن يلمح : شعره عرب مسريته األدبية، ومما ال شك فيه أن من يطالع أعمال درويش األدبية
، حيث أن هناك الكثري من اإلشارات اليت تتضمنها قصائد درويش هة الثالثة يف أعمالاألثر الواضح لألديان اإلبراهيمي

  .القدمي واجلديد، أو من نصوص القرآن: واليت حتيلنا إىل نصوص سابقة مقدسة سواء من الكتاب املقدس بعهديه
  

من روافد التجربة الشعرية احلداثية  أن كتب األديان الثالثة، متثل رافداً مهماً: "يرى إبراهيم منر موسىويف هذا السياق 
لدى الشعراء الفلسطينيني، حيث استقوا من آياا القدسية العامة، وشخصياا النبوية والدينية، ما جعلهم يفجرون 
طاقاا الداللية، ويكشفون من خالل االتكاء عليها عن رؤيا شعرية تتجاوز معطياا املعروفة، إىل إنتاج دالالت 

أن تفاعل الشعراء الفلسطينيني مع الكتب الثالثة، وامتصاصهم : "كما يضيف إبراهيم موسى،اضر وأبعاده تستوعب احل
للغاا وأساليبها ومضامينها وشخصياا الدينية، باعتبارها أدياناً مساوية تتشكّل وفقها ثوابت الشخصية الوطنية والقومية 

عدون عن التعبري التقليدي املباشر واخلطايب يف أغلب األحيان، إىل التعبري واإلنسانية لألمم املؤمنة ا، جعل الشعراء يبت
املوحي، الذي يكترت برصيد روحي يوسع من دائرة اإلنتاج الداليل، وذا ميكن القول أن شعر احلداثة خيتلف يف قراءته 
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ربية، اليت تعاملت مع التراث تعامال للنصوص الدينية عن شعر مدرسة احملافظني الكالسيكية، أو املدارس الرومانسية الع
  60".يرتبط بالقشور ال اجلوهر

      

غراض فنية وداللية، تزيد النص الشعري ألخدمة  التناص الديين توظيف تقنية  لقد عمد بعض الشعراء الفلسطينيني إىل
تضمنت مواقف ورموز  ةالثالث ، بسبب ما تلقيه النصوص الدينية من تأثري يف نفس املتلقي، حيث أن األديانومجالية عمقاً

مثلت النموذج املقترح من السماء ليقتدي به البشر على األرض، فأنبياء هذه الديانات قدموا من خالل حيام 
  61.وصراعهم مع أقوامهم مشاهد دالة على تضحيتهم من أجل إقرار كلمة اهللا على األرض

  :مخسة وهيأشكال توظيفات درويش للنصوص الدينية 2.3 
  

األخذ باملراجع الدينية بشكل ضمين أي دون إحالة : أخذ توظيفات حممود درويش للنصوص الدينية عدة أوجه منهات 
وإدماج مقولة دينية يف الكالم الشعري إدماجاً بنيوياً جيعلها طرفاً متفاعال معه إن مل . على نص معني أو شخصية دينية

لغاية فنية جتعل من مثل هذه املمارسة شكالً قريباً مما  باً وتركيباًمة معجوإبراز القرائن اللغوية والديني. نقل جزءاً منه
وتبين مواقف أحد األنبياء ونسبه إىل الذات على اعتبار أا تطمح إىل . يسميه البالغيون القدامى التضمني أو االقتباس

إىل إدراج مقطع  -أيضاً-لجأ الشاعر كما قد ي 62.تأسيس كينونة علوية منفلتة من اهلشاشة اليت متيز املبتذل األرضي
  63.إدراجاً حرفياً من نص ديين يف سياق نصه األديب

 

  :مصادر اإلهلام الديين لدى درويش 2.4
  

  :تتعدد مصادر اإلهلام الديين لدى درويش وتتنوع على النحو التايل
  

 :النص التورايتاستلهام : أوالً
  

واليت سريد تفصيل أكرب هلا يف باب احلديث -الكتاب املقدس  انفتحت نصوص درويش على نصوص العهد القدمي من
حيث تبدو هيمنة النصوص التوراتية على أعمال حممود درويش بكل  -عن األنبياء ودالالم يف أعمال حممود درويش

ة، ففي وضوح، حىت أن الرمز التورايت الواحد، والنص التورايت الواحد يرد يف أكثر من عمل من أعمال درويش األدبي

                                                
،  2005وزارة الثقافة، : رام اهللا. دراسات يف أنواع التناص يف الشعر الفلسطيين املعاصر.. آفاق الرؤية الشعرية. إبراهيم منر موسى 60

 .69ص
 .82، ص 2009، دار الساقي: بريوت. مجاليات املوت يف شعر حممود درويش. عبد السالم املساوي 61
 .83-82ص . املرجع نفسه  62
 .إخل... و82و64ص . 2007دار رياض الريس للطباعة والنشر، : ، بريوت8ط.ذاكرة للنسيان. حممود درويش: أنظر  63
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املقطوعة الالحقة يوظف درويش عصا النيب موسى اليت متثل معجزةً حيث فلق النيب ا البحر نصفني وعاقب ا أتباع 
  :)7حماولة رقم (يف ديوانه " اخلروج من ساحل املتوسط"يف قصيدة بعنوان  يقول درويشفرعون، حيث 

  تتحرك األحجار 
  هذا ساعدي متمايلٌ كالرعبِ

  سكان هذا القفر ليس الرب من
  هذا ساعدي

تتحرك األحجار  
  ما سرقوا عصا موسى

  وإن البحر أبعد من يدي عنكم
  64إذن تتحرك األحجار

  

أنا أضرب بالعصا اليت يف يدي على املاِء الذي يف النهرِ "فدرويش يف النص السابق ينفتح على نص من نصوص التوراة 
   65".ويننت النهرفيتحولُ دماً، وميوت السمك الذي يف النهر 

 نفسي أعترب إنين": بقوله اليهود بتاريخ تتعلق لرموز استخدامه للقارئ يسوغ -يف الوقت ذاته-درويش حممودلكن 
 على جرى اليت والثقافة اإلبداع تاريخ كل يرثوا أن حق ميلكون الذين أحد الفلسطينية، األرض هذه وكنتاج كفلسطيين،

 66".التوراة ومنها األرض، هذه
  
حدى إفي ال يتعاطى مع نصوص التوراة كنصوص دينية بل كنصوص أدبية، ففإن الشاعر يف الوقت ذاته و ا أنهكم

 ينظر اىل التوراة نظرة بأنه ال: "فأجاب ،كيفية قراءته للتوراةتوظيفه للتوراة يف أدبه و عن درويش املقابالت سئل حممود
وهنا يكون حممود قد وضع قدمه على املسار الصحيح يف التعامل ". رخيياًو تاأوليس دينياً  منا يقرأها كعمل أديبإدينية و

  67".مع الكتاب املقدس خصوصاً واألديان وامليثولوجيا عموماً
      
يقول درويش يف معرض رده  68يف لقاٍء أجراه الصحفي عبده وازن مع الشاعر حممود درويش لصاحل صحيفة املستقبل،و

وسواه، ) سرير الغريبة(شعر درويش وخصوصاً نشيد اإلنشاد والذي مثل غنائية عالية يف  عن سؤال عن األثر التورايت يف
يف البداية درست يف األرض احملتلة، وكانت بعض أسفار التوراة مقررة يف الربنامج باللغة العربية، :"جييب درويش

                                                
 .483، ص1جملد. ديوان حممود درويش.حممود درويش  64
 .97ص. اإلصحاح السابع والثامن. سفر اخلروج: الكتاب املقدس  65
 .50، ص 1996، 3، عدد، دفاتر ثقافيةحممود درويش، رام اهللالقاء مع  66
 .2009آب ". الرمزية امليثولوجية يف شعر حممود درويش والصراع على ذاكرة املكان" .ظافر مقدادي:أنظر 67

http://www.doroob.com/archives/?p=38402  8/1/2012، تصفح بتاريخ  وموقع دروب.  
 .8/7/2007، املستقبل صحيفة". دفاتر حممود درويش." عبده وازن: أنظر 68

http://www.doroob.com/archives/?p=38402
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ني املؤرخأنّ حىت . ليس دينياً وال تارخيياًودرستها حينذاك، لكنين ال أنظر إىل التوراة نظرة دينية، أقرأها كعمل أديب و
ن ال يقبلون أن تكون التوراة مرجعاً تارخيياً، أو ألقل أنين أنظر إىل اجلانب األديب يف التوراة، وهناك ثالثة اليهود اجلادي

ا يعترب درويش فيم". سفر أيوب، وسفر اجلامعة، ونشيد اإلنشاد: أسفار مملوءة بالشعر وتعرب عن خربة إنسانية عالية وهي
أما :"ويضيف درويش يف نفس املقابلة املشار إليها 69.أن التوراة مصدر من مصادره األدبية -يف رده على سؤال آخر-

، وفيها فصول  درويشالتوراة هي كتاب أديب بالنسبة إىلفإذاً . املزامري، فهي أقل أدبية من األسفار اليت ذكرابعض 
  70."أدبية راقية وشعرية عالية

     

هل  :وحني سئل."ا أحد مصادري األدبيةإال شك ب: "أجاب هل التوراة مصدر من مصادرك؟ :وحني سئل درويش
فمثل . وأحب فيها بعض الركاكة. أجل، قرأت ترمجات عربية عدة ومنها احلديثة:أجاب أعدت قراءة التوراة بالعربية؟

يعتربه كبار الشعراء يف العامل من أهم األناشيد الرعوية " دنشيد األناشي"و. لكتب جيب أن يترجم يف طريقة خاصةاهذه 
من  ال يزال درويش يستلهم رموزاًو .يف تاريخ الشعر، مع غض النظر عن مصادر هذا النشيد الفرعونية أو اآلشورية

انب احلق ليجعلها تقف إىل ج" أورشليم"و" أشعيا"، و"هيكل القدس"التراث اليهودي هلا عالقة باألرض املقدسة، مثل 
  71:)1983 مديح الظل العايل(يف  الفلسطيين، يقول درويش

 

  أخرج من الكتب القدمية، أزقّة: أنادي أشعيا
  أورشليم تعلق اللحم الفلسطيين فوق مطالع العهد القدمي

  وتدعي أنّ الضحية مل تغري جلدها
  يا أشعيا ال ترث بل اهج املدينة كي أحبك مرتني

  وأعلن التقوى
  72هودي الصيب بكاءهوأغفر للي

يتنبأ بدمار اليهود، عقاباً ملا ارتكبوه من " أشعيا"ففي النص السابق يستحضر درويش رمزاً دينياً يهودياً مناصراً للحق وهو
كما وجيب أال يغيب عن البال أن درويش يعترب التوراة إرثاً  73.جرائم وفساد أخالقي، وهو ما حصل هلم يف السيب البابلي

  .ن حقه كما هي من حق غريه، وهذا ما كرره يف مقابالت صحفية عديدة سبقت اإلشارة إليهاكنعانياً م
  

 
 

                                                
 .103، ص 2009دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، : عمان. من املهد إىل اللحد.. حممود درويش. حممد عبد ربه 69
  .103ص. املرجع نفسه: أنظر 70
 .12ص.مرجع سابق. حممد فؤاد السلطان  71
 .41،ص1994دار العودة، : ، بريوت2، جملد1ط. ديوان حممود درويش.  حممود درويش 72
 .12ص.مرجع سابق. حممد فؤاد السلطان  73
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  :استلهام النص اإلجنيلي :ثانياً
رمبا يكون لنشأة درويش يف جمتمع متعدد املذاهب أثر يف ثقافته املكترتة بالتراث الديين لألديان الثالث، فحيث كانت 

سطيين ومدنه حتتضن مزجياً من أبناء الطوائف االسالمية واملسيحية، وحيث احملتل الربوة وغريها من قرى اجلليل الفل
اليهودي حييط باملكان، فإن ثقافة درويش كانت وسيعة االطالع على هذه املشارب، ومثلما انفتحت نصوص درويش 

يف العهد اجلديد من الكتاب  على النصوص الدينية اإلسالمية، فقد انفتحت أيضاً على النصوص الدينية املسيحية الواردة
املقدس، وقد استحضر درويش شخصية املسيح  أكثر من مرة ويف أكثر من ما يوضح حجم التوحد الشديد بني ذات 

حيث يكثر رمز الصليب يف . الشاعر الفردية والذات اجلمعية مع مأساة صلب املسيح على يد اليهود ورمبا يف ذات املكان
  :قوله -مثال-ومن ذلك " 1966 عاشق من فلسطني"شعر درويش خاصة يف ديوانه

  
  من غابة الزيتون جاء الصدى

  وكنت مصلوباً على النار
  ال تنهشي:أقول للغربان

  رمبا.. فرمبا تشيت السما
  74ترى..أنزل يوما عن صلييب

  

نصوص  ال بد أن حيال إىل) 1966عاشق من فلسطني (من ديوانه " شهيد أغنية"كما أن املتأمل يف قصيدة درويش
  :حيث يقول درويش: مقدسة من اإلجنيل، حيث تتجلى مفردات اإلجنيل وتعبرياته يف القصيدة املذكورة

  

  ما كنت أول حاملٍ إكليل شوك
  ابكي: ألقول للسمراء

  يا من أحبك مثل إمياين
  والمسك يف فمي املغموس

  بالعطش املعفّر بالغبار 
  75طعم النبيذ إذا تعتق يف اجلرار

  

كما سريد مفصالً عن  -مهيمنة على نصوص الشاعر يف كثري من املواضع -املقدسة-صوص السابقة حيث تبدو الن
فاملتأمل يف هذه املقطوعة القصرية ال بد أن  -احلديث عن رموز الكتاب املقدس يف أعمال حممود درويش يف هذا الفصل

فخرج يسوع خارجاً وهو حاملٌ :"مستحضر من النص املقدس" إكليل الشوك"ينفتح على نصوص من اإلجنيل، فـ 

                                                
 .106، ص 1997دار العودة : ، بريوت 1، جملد ديوان حممود درويش. حممود درويش 74
 .99، صاملرجع نفسه 75
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وهناك الكثري من النصوص األخرى لدرويش تنفتح على نصوص اإلجنيل كحديث 76".إكليل الشوك وثوب األرجوان
   77.املسيح إىل بنات أورشليم، وإصراره على مواجهة مصريه، وغريها

صوص الكتاب املقدس بعهديه القدمي وعياً كبرياً لدى درويش واطالعاً واسعاً على ن ، مثالً،متري الراهبلقد رصد 
البد إال اليت أجراها عبده وازن مع حممود درويش لصاحل جريدة احلياة اللبنانية من يقرأ املقابلة : "واجلديد، حيث يقول
شف أن شاعرنا الهوتياً خمضرماً قرأ الكتاب املقدس بلغات عدة وترمجات كثرية وأنه فعل ت، إذ سيكأن يصاب بالدهشة

أول أربع قصائد له، عندما تفتحت قرحيته الشعرية كان الصليب  أن -أيضاً-، كما يرى الراهب ت عديدةهذا مرا
عن (ففي قصيدته  78."حاضراً يف ثالث منها، ومن يقرأ هذه القصائد سيظن أنه أمام الهويت حترري من أمريكا الالتينية

  :درويشيقول ) 1964 أوراق الزيتون(من ديوانه ) إنسان
  

  على فمه السالسلوضعوا 
  ربطوا يديه بصخرة املوتى

  وقالوا أنت قاتل
  أخذوا طعامه واملالبس والبيارق
  أنت سارق: ورموه يف زنزانة املوتى وقالوا

  يا دامي العينني والكفني
  إن الليل زائل 

  ال غرفة التوقيف باقية 
  وال زرد السالسل

  نريون مات، ومل متت روما
  بعينيها تقاتل

  وتوحبوب سنبلة مت
  79ستمأل الوادي سنابل

  

 

                                                
 .5:19: إجنيل يوحنا  76
: العريب تناص مع الكتاب املقدس املسيحي يف األدب العريب احلديث لبالد الشام ومصر ، وعالقته بتطور الفكر امل". لينا مسروجي: أنظر  77

 .166-165، ص 2006رسالة ماجستري، : جامعة بريزيت". دراسة يف عالقة األدب باأليديولوجية
،تصفح 2008آب، / 19نشر بتاريخ  ي الراهباملوقع اإللكتروين لألب متر". حممود درويش والكتاب املقدس. "متري الراهب 78

،  2012حزيران ، 9بتاريخ 
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   :استلهام النص القرآين :ثالثاً
  

القدمي واجلديد، فقد اهتم حممود درويش بالنصوص القرآنية، : ومثلما اهتم درويش بنصوص الكتاب املقدس بعهديه
  :يقول حيث) 7 حماولة رقم(من ديوانه " طريق دمشق"موظفاً إياها توظيفاً كلياً أو جزئياً كما يف قوله يف قصيدة 

  يف جثيت حبة أنبتت للسنابل
  سبع سنابل، يف كل سنبلة

                        80ألف سنبلة
حيث يتحاور هذا النص مع اآلية ) ديين(كما أن املتأمل يف هذا املقطع الشعري ال بد أن يأخذه النص إىل نص سابق 

ٍ مئةُ حبةمثَلُ الذين ينفقونَ أمواهلَم يف سبيلِ اهللاِ كمثلِ ح:"القرآنية ٍ أنبتت سبع سنابلٍ يف كلِّ سنبلة ويف بعض  81،"بة
  :األحيان يستحضر درويش النص القرآين مباشرة حيث يقول درويش

  
  :ويضيئك القران

  حيث بعث اهللا غراباً يبحث يف األرض"
  :كيف يواري سوأة أخيه، وقال

  )يا ويليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب
  ويضيئك القرآن

  82"قيامتنا وحلّق يا غرابفاحبث عن 
      

خيطف القارئ إىل نص قرآين سابق ورد يف سورة املائدة، فاملعىن هنا واضح متاماً، حيث ينقل نص  فهذا النص احلاضر
فبعث اهللا غراباً يف األرض لرييه : "الذي أوردته سورة املائدة) هابيل وقابيل: (درويش القارئ سريعاً إىل صراع ابين آدم

سوأة أخيه يف األرض فقال يا ويليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من  كيف يواري
  83".النادمني

على أحد دواوينه الشعرية، " أحد عشر كوكبا"ومن مظاهر انفتاح نصوص درويش على النصوص القرآنية إطالقه اسم 
 84"د عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدينإذ قال يوسف ألبيه إين رأيت أح:"يف تناص مع اآلية القرآنية

                                                
 .552، ص1997دار العودة، : ، بريوت1جملد. ديوان حممود درويش.حممود درويش 80
 .261آية : سورة البقرة.القرآن الكرمي 81
 .  56ص . وحيداً ملاذا تركت احلصان. حممود درويش 82
 .30آية : سورة املائدة. القرآن الكرمي 83
 .4أية : سورة يوسف. القرآن الكرمي  84
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 إذ" أنا يوسف يا أيب"حيث تشكل قصة يوسف عليه السالم بأحداثها املأساوية مادة غنية يف قصيدة حممود درويش 
  85.مبساحة كلية يف جسد النصالشاعر وظفها 

      
ن هذين الرمزين عابران ألماً األنبياء كيوسف وعيسى من نصوص القرآن، ع من قصص فدرويش يستحضر العديد

وغريمها كمعادل موضوعي للحالة اليت يعيشها لقد وظفهما الشاعر  جنيلي،إلألديان وردا يف أكثر من نص ديين تورايت أو 
يف ، األنبياء الذين امتحنوا بالبئر ىل دعواتإدال البئر ليحيلنا مباشرة اإلنسان الفلسطيين املعاصر، حيث يستحضر الشاعر 

ه الصهيوين، حىت صار األمل باالنبعاث من ظلمة هذا القرب فيه عدو قبرهالذي و إىل الواقع الراهن للفلسطيين ةإشار
طموحاً للفلسطيين مثلما كان طموحاً ليوسف النيب.   

  
  :) 2004 ال تعتذر عما فعلت(يف ديوانه  درويش يقول

  
  ودرت حول البئر حىت طرت من نفسي 
  يب صوت إىل ما ليس منها، صاح 

  .ليس هذا القرب قربك، فاعتذرت: عميق
 من الذكر احلكيم وقلت قرأت آيات  
  السالم عليك يوم: للمجهول يف البئر 
  قتلت يف أرض السالم، ويوم تصعد 
     86!"من ظالم البئر حيا  

      
 استحدثها االحتالل، اليت األوضاع املتردية علىأجل الثورة من  الفلسطيين طاقات شعبهأن يستنهض حياول فالشاعر 

حيث يستحضر درويش اآليات القرآنية خدمةً لغرضه الشعري، حيث يبدو واضحاً انفتاح هذا النص على سورة مرمي 
  87".موت ويوم أُبعثُ حيّاوالسّالم علَيّ يوم ولدت ويوم أَ": بكل وضوح

  
  : أيضاً قول درويشكما ي

  :ف الغامضاتأنا من تقول له احلرو
  ! اكتب تكن 

  ..واقرأ جتد

                                                
 .107ع سابق، صمرج. إبراهيم منر موسى 85
 . 34، ص 2004، 1دار رياض الريس للكتب والنشر، ط:بريوت. ال تعتذر عما فعلت. درويش، حممود 86
 . 33اآلية :سورة مرمي. القرآن الكرمي 87
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  88"اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً:"على اآلية القرآنية اليت تقولمن قبل الشاعر يف انفتاح واضح 
  :)2000 جدارية(يف  وهو خياطب املوت القارئ إىل نصوص القرآن كما حييل درويش

  

  فيا موت انتظرين ريثما أي
  الربيع اهلشتدابري اجلنازة  يف  

  حيث ولدت، حيث سأمنع اخلطباء،
  من تكرار ما قالوا عن البلد احلزين

  وعن صمود التني والزيتون يف وجه 
  الزمان وجيشه

  

واملستمد  بكل وضوح إىل نص قرآين واضح وظفه درويش ترسيخاً للمعىن الذي أراد، املتلقي يلفهذا النص الشعري حي
  89."وهذا البلد اآلمني ،وطور سينني ،والتني والزيتون:"سورة التني من

  

  :استلهام األحاديث النبوية: رابعاً
  

مولعاً باإلحالة يف شعره إىل احلديث النبوي املنسوب إىل النيب حممد، مثل قوله يف القصيدة  -أيضاً- يبدو درويش  
  ):1983 مديح الظل العايل(الديوان /التسجيلية

  الوداعا...يا أهل لبنان 
جرية محلت دماًشكراً لكل ش  

  لتضيء للفقراء عيد اخلبز
  اليوم أكملت الرسالة

90فانشروين إن أردمت يف القبائل توبة
  

     
، إذ )خطبة الوداع(ينقل القارئ فوراً إىل نص سابق من سرية النيب حممد، حيث ينقلنا إىل  -أيضاً- فهذا النص الشعري

يف إشارة من الشاعر إىل الرسالة السامية 91.ْ..". ت لكم دينكماليوم أكمل: "تال حممد على الناس يف خطبته األخرية
  .لإلنسان الفلسطيين يف سعيه حنو التحرر واخلالص من الظلم

  

  :العوامل الكامنة وراء قيمة الرموز التراثية 2.5
  

                                                
 .14اآلية : سورة اإلسراء . القرآن الكرمي 88
 .3-1اآليات: سورة التني. القرآن الكرمي 89
 . 59، ص 1994دار العودة،  : ، بريوت2لد جم .ديوان حممود درويش. حممود درويش 90
 .3آية : سورة املائدة. القرآن الكرمي 91
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من روافد التجربة  الدينية والتارخيية واألسطورية مثلت رافداً مهماً: ال شك أن الرموز التراثية على اختالف مصادرها
الشعرية الفلسطينية، فيما كانت هذه االستعارات والرموز أكثر وضوحاً يف شعر درويش خاصة، حيث ساهم وعي 

، ء بشعر درويش إىل مستويات عامليةوسعة اطالعه واستحضاره يف أعماله األدبية إىل االرتقا اإلنساين،درويش بالتراث 
  . كتراث خاص به وبشعبهحيث تعاطى الشاعر مع التراث اإلنساين .ما أدى إىل زيادة أدب درويش تألقاً

  

ال التعبريية وسيلة مربرة وهاجساً منطقياً ) التكوينية(وذا الصدد يرى حممد املساوي يف عملية االحنياز للرموز التراثية 
دعون ملكية األرض بدعوى أا لتصحيح أخطاء التاريخ املرتكبة من قبل املغتصبني لألرض، الذين خيتلقون األكاذيب وي

لدى درويش كمرجع مبدئي دفني للذات، إا بلغة درويش ) الرموز الكنعانية(حتتضن هيكلهم املزعوم، فظهرت الكنعنة 
  92".توراة اجلذور"
  

  :يقول درويش
  أنا أول القتلى وآخر من ميوت

  إجنيل أعدائي وتوراة الوصايا اليائسة
  كتبت على جسدي

  يف كتاب الرسم، أعين الكهف يشبهينأنا ألف، وباء 
  ويقتلين سواي

  كل الشعوب تعودت أن تدفن املوتى بأضالعي وتبين
  معبداً فيها

  93وترحل عن ثراي
     

بل رمبا تعداها إىل ما  ،ومل يتوقف اهتمام الشاعر بالرموز والنصوص التراثية املقدسة الواردة يف األديان التوحيدية الثالث
  ،وردت يف نصوص ما قبل التوراةدينية التوراة واإلجنيل والقرآن، حيث استحضر الشاعر رموزاً  :قبل الكتب الثالثة

ما يشري إىل احتمال أن يكون  مش اليت تضمنت حديثاً عن الطوفان،جلجاملحمة ألواح كورود قصة طوفان نوح يف 
حيث يقول درويش يف لجامش مثالً، كألواح ج) اليهمسالمية(درويش رمبا استدعاها من نصنص سابقة لكتب األديان 

  :)1966 عاشق من فلسطني(من ديوانه  "مطر"قصيدة بعنوان 
  

  هبين غصن زيتون! يا نوح
  ووالديت محامة 
  إنا صنعنا جنةً

  كانت ايتها صناديق القمامة
                                                

 .25- 24مرجع سابق، ص . حممد املساوي 92
 .175-174، ص 1984دار سراس للنشر، : تونس. حصار ملدائح البحر. حممود درويش  93
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  94إن املمات هنا سالمة .. يا نوح ال ترحل بنا
  

داللة إحيائية أكرب بعد نضوج درويش الفين وخصوصاً بعد  أصبحت ذات فيما يرى سعيد أبو خضرة أن قصائد درويش
خروجه من فلسطني احملتلة، أما الرموز التراثية الشعبية فإن درويش يستمد من الرموز الشعبية شخصياا كالسندباد، 

مراحله  ، ويستحضرمها يف سياق النص الشعري تصرحياً أو تلميحاً يف"ألف ليلة وليلة"وشهرزاد، من الكرت التراثي 
  95.الشعرية األوىل

  
  :)1972 أحبك أو ال أحبك(من ديوانه  "خطوات يف الليل"يقول درويش يف قصيدته

  
  دائماً

  نسمع يف الليل خطى مقتربة
....  

  يا شهرزاد
  واخلطى تأيت وال تدخل

  كوين شجراً
  ألرى ظلّك
  كوين قمراً
  ألرى ظلك
  كوين خنجراً

  ألرى ظلك يف ظلّي
  96..!ورداً يف الرماد

  

حيث يستدعي الشاعر شخصية شهرزاد "يتجلى يف النص السابق استدعاء الشاعر لشخصية شهرزاد من التراث األديب، 
ليعرب عن أزمته النفسية من القلق واالرتباك والغربة، وحىت يف الليل ال يستطيع أن ينام آمناً يف مكان، ألنه مطارد ومراقب 

ما يستدعي درويش شخصية السندباد للتعبري عن السفر والرحيل الفلسطيين، بعيون العدو القومي والعدو الصهيوين، ك
  .فاستحضار درويش للشخصيات التراثية يتضمن أيضاً إضفاء الشاعر عليها مسات فلسطينية 97"وبعده عن وطنه

                                                
 .111-110، ص 1جملد .ديوان حممود درويش.  حممود درويش 94
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بريوت1ط. تطور الدالالت اللغوية يف شعر حممود درويش. أبو خضرة، سعيد جرب حممد 95
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  :)7حماولة رقم (من ديوانه " النهر غريب وأنت حبييب"يف قصيدة  يقول درويش كما

  
 تغريتغري أين قد تغريت  

  تصببت بروقاً وشجر
  98وأسرت السندباد

  
أن يعرب حاجة  -مثالً-)ألف ليلة وليلة(حياول درويش من خالل استحضاره للشخصيات التراثية األسطورية كشخوص 

يتمىن درويش لو كان يستطيع أن يبادر إىل أعمال "الواقع الفلسطيين املعاصر ملثل تلك الشخوص ملواجهة احملتلني، حيث 
ملقاومة االحتالل ومنع العدو من ب خريات فلسطني ووقف هجرة  -تقوم ا شخوص ألف ليلة وليلة قدمياً  -ةخارق

حبس الربق، وإطفاء السحاب، وتسخري األمواج، واإلعصار، وتنومي : اليهود إليها، وهذه األعمال اخلارقة هي
   99".العباب

  
  :)1966 من فلسطني عاشق(من ديوانه  "صوت وسوط"يقول درويش يف قصيدته 

لو كان يل برج  
  حبست الربق يف جييب

  وأطفأت السحاب
  لو كان يل يف البحر أشرعةٌ

  أخذت املوج يف كفي 
  100ونومت العباب

  

  :العوامل الكامنة وراء قيمة النص التراثي الديين2.6 
  

و األسطوري أمهية بالغة يف النص األديب، هناك جمموعة من العوامل اليت ميكن أن تعطي للنص التراثي الديين أو التارخيي أ
  :يهتمون ذه الرموز لعدة أسباب ميكن إجيازها فيما يلي -ومنهم درويش-ما جعل العديد من الشعراء 

فإذا كانت الدولة اليهودية قائمة على ادعاءات دينية توراتية، وكانت احلركة : "العوامل السياسية واالجتماعية: أوالً
إىل إحياء الوطن القومي لليهود على أرض امليعاد، وهي ادعاءات باطلة، إذ كان زعماء هذه احلركة الصهيونية تدعو 

                                                
 .490، ص 1جملد. ديوان حممود درويش. حممود درويش 98
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 .86، ص 1جملد . ديوان حممود درويش. حممود درويش  100



 36

دعا إىل هدم هذا الفكر الصهيوين من  -ومنهم حممود درويش-يفسرون النصوص حسب رؤاهم، من هنا فإن البعض 
ش للتوراة وتفاعله مع نصوصها، مع أن خالل النص التورايت نفسه والشريعة اليهودية نفسها، لذا كانت قراءات دروي

كما أن الشاعر قد يلجأ إىل توظيف  101".هذا التفاعل اختلف فنياً من مرحلة إىل أخرى يف مسرية درويش األدبية
عندما يكون واقع اتمع مأساوياً، فيستعري الشخصيات البطولية واألسطورية وكيف أن اتمع يف "عناصر من التراث 

حداثاً أشد جسامة مما يعيشه اآلن، الستثارة اهلمم، بكلمات أخرى توظيف التراث يف الصراع الطبقي السابق ختطّى أ
  102".الداخلي

من دوافع  حيث أن اإلحساس بالظلم والشعور بالقهر الذي يعانيه اإلنسان الفلسطيين ميثل دافعاً": ةامل النفسيوالع: ثانياً
أي ، إضافة إىل البطش أو الطغيان الثقايف من املبدعني ومنهم حممود درويش االحتماء بالدين وهذا ما أثر يف نص الكثري

طغيان النصوص التوراتية على الشعر اليهودي الذي يدرس يف املدارس الفلسطينية يف الداخل، وهذا البطش يف مواجهة 
دث شرخاً أو ذه األشياء حتة إسالمية مصدرها األسرة تؤكد على اهلوية العربية، وحتث على االنتماء، وهينصوص تراث

جعل درويش وغريه من األدباء الفلسطينيني  ،ما يبحث عنه الطالب وبني ما هو مفروض عليهما انشطاراً يف الذات بني
  103. "يستلهمون النصوص الدينية بصفة عامة

 :يقول درويش
  ألو

  أريد يسوع
  من أنت؟.. نعم

  "إسرائيل"أنا أحكي من 
  وإكليل.. ويف قدمي مسامري

  ن األشواك أمحلهم
  أأكفر باخلالص احللو
  أم أمشي وأحتضر؟

  104.أقول لكم أماما أيها البشر
  

                                                
 .124، ص2008، صيف وخريف 8و7، عدد إبداع". استلهام النص الديين يف شعر حممود درويش."حممد ساملان 101
 .36ص. مرجع سابق. أمحد أشقر 102
 .125ص. مرجع سابق. حممد ساملان 103
 .150، ص1جملد. يشديوان حممود درو. حممود درويش 104
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إن جلوء الشاعر إىل التناص مع التراث رمبا يكون بدافع احتماء الشاعر بالتراث العريق لشعبه، وخاصة حني يشعر الشاعر 
  .أن واقعه اآلين فيه اغتراب عن املاضي اجلميل

  

أن منطق التقدم والتطور واملقدمات والنتائج القائم على املنطق : "يقول أمحد عمر الربيحات: ريةفكال العوامل: ثالثاً
والعقل، هو سبب يف العودة إىل التراث، فيما يرجع البعض سبب العودة للتراث إىل الغربة الثقافية والعقلية اليت عايشتها 

ية، واغتربت عن عقلها الذي ألقت به يف دورات متعاقبة من األمة يف القرنني املنصرمني، فحني اارت احلضارة العرب
السجن والتشريد، فأصبح العقل مطارداً بالنقل واإلتباع، بديالً عن االبتداع، فصار التصديق مالذ احملكومني بالقمع الذي 

يل األمر يف كل تعددت صوره وأشكاله، مروراً بتسلّط السالطني، وانتهاء بأصحاب األقالم الذين دعوا إىل طاعة أو
 105".جمال، وكانت النتيجة اختناق الفكر الذي ال يستكني إىل الثوابت اجلامدة وحماربة االبتداع

أن متطلبات احلياة املعاصرة املعقدة، وتأزم الروح البشرية، ملا تواجهه يومياً من سرعة : "يف حني يرى علي عشري زايد
 106.عر املعاصر حين إىل العودة إىل العصور األسطورية األوىلهذا التقدم، وازدياد العبء املادي، جعلت الشا

  

تعترب العوامل الفنية من أبرز أسباب جلوء الكثري من الشعراء إىل توظيف النصوص الدينية يف : العوامل الفنية: رابعاً
، كما أن النص الديين ...قي،ذلك ألن النص الديين يثري دالالت وإحياءات ترتبط ارتباطاً وجدانياً باملتل"أعماهلم األدبية، 

يكسب التجربة اإلبداعية احلديثة أبعاداً داللية إضافة إىل األصالة والعراقة باكتساب البعد احلضاري التارخيي، وتكسبه 
أن إحساس الشاعر بأن العودة "كما 107".مشوالً حضارياً بتحرره من إطار اجلزئية واآلنية إىل االندماج يف الكلي واملطلق

  108".راث الغين بالصيغ الفنية املختلفة، واالستعارة منه، من شأا أن تغين الشكل الفين، والصور الشعرية للقصيدةإىل الت
  

يعترب العامل الثقايف واحداً من العوامل اليت دفعت بالشعراء الكثريين إىل توظيف النصوص : العوامل الثقافية: خامساً
حيث يظن الكثري من الشعراء أن التراث مليء بالقيم الثقافية، واليت "ائدهم، الدينية والرموز والشخصيات الدينية يف قص

 109".تؤدي استعارا واستعماهلا إىل تتابع ثقايف لدى أبناء األمة
  

وهذا يندرج يف باب العوامل السياسية واالجتماعية مع اختالف بسيط، حيث يهدف الشاعر : "العوامل القومية: سادسا
  110".رموز التراثية إىل استثارة طاقات األمة املوحدة، يف وجه العدو القومي اخلارجيمن خالل استخدام ال

                                                
 .23، ص 2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : عمان.األثر التورايت يف شعر حممود درويش. عمر الربيحات 105
 . 25ص. املرجع نفسه  106
 .125ص. مرجع سابق. حممد ساملان 107
 .36ص. مرجع سابق. أمحد أشقر 108
 .36ص. املصدر نفسه 109
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كما ربط بعض الباحثني بني عودة البعض من الشعراء العرب إىل التراث وبني األزمات الكربى اليت متر ا الشعوب "
ياغة صورة التقدم، وكأن التناص حماولة حثيثة العربية، والحظوا طغيان اجلانب التراثي أحياناً على اجلانب املطلوب لص

إلعادة صياغة وجدان األمة، وأحالمها وطاقاا، والتذكري بالطرق اليت ميكن انتهاجها للوصول باإلنسان العريب إىل 
 111".توظيف أدواته املنهجية ورؤاه العلمية يف إعادة بناء املاضي وتغيري احلاضر وتشييد املستقبل

الدينية أو األسطورية أو التارخيية أو األدبية سلطة على القارئ الذي : للنصوص التراثية بشىت أصنافهان مما تقدم يتبني أ
يتلقف النص، ال بل وعلى درويش الذي يصوغ هذه النصوص أيضاً، فلوال وجود هذه السطوة ملا احتفل الكثري من 

  .ابالشعراء بالنصوص التراثية، وملا تلقف القارئ هذه النصوص بإعج

  :ودالالا )التوراة واإلجنيل( رموز الكتاب املقدس 2.7

القدمي واجلديد منذ بواكري أعماله الشعرية : مل يتردد درويش يف توظيف الرموز الدينية الواردة يف الكتاب املقدس بعهديه
، )نوح(كالرمز  )إخل...نوح، أيوب ، املسيح، متوز،: (ظهرت بكثافة واضحة الرموز ) 1966 عاشق من فلسطني(ففي 

وحممد محزة غنامي ) يعقوب بيسر(كما أن الشاعر ال خيفي تأثره بالكتاب املقدس، حيث يقول يف احلوار الذي أجراه معه 
حىت التوراة واألدب اليهودي ذاته، كلها تقع عميقاً يف داخلي، تأثرت كثرياً ): "اإلسرائيلية" (77عيتون "لصاحل جملة 

اإلنشاد وكوهليت، أعتقد أن هلذين النصني تأثرياً كبرياً على الكثري من الشعراء الكبار يف العامل، بالتوراة، وخباصة نشيد 
  112)".كوهليت(ال ميكن التهرب من قوة األسئلة الفلسفية اليت يطرحها 

  

 اليت فيها تأثري من التوراة هحول بعض كتابات هناك جدالًكما أن درويش أجاب غدير بشارة حني سألته عن أن 
والقرآن امتداد . أنا ال أفهم حساسية بعض اإلسالميني جتاه التوراة، فالقرآن يقدس ويؤمن باليهودية واملسيحية":فأجاب

، وال أخجل من القول أا من مصادري اللغوية د قرأت القرآن واإلجنيل والتوراةلق. واستمرار لليهودية واملسيحية
ي حىت وإن كان هناك من يشك مبصداقيته، أنا أقرأه ككتاب أديب ألن فيه أنا ال أقرأ التوراة ككتاب تارخي. واألدبية

من هنا ال أفهم سبب احلساسية املفرطة إىل درجة يرى فيها بعض اإلسالميني أن من قرأ التوراة كأنه . فصوال أدبية رائعة
حتمل نفس الرسالة، وهي هذه الكتب . انشق عن إسالمه، أو أن املسيحي إذا قرأ القرآن كأنه احنرف عن مسيحيته

 113."رسالة التوحيد
  

                                                                                                                                            
 .36ص. املصدر نفسه 110
 .25مرجع سابق، ص . حتوالت التناص يف شعر حممود درويش. خالد اجلرب 111
، ربيع 8، العدد جملة الشعراء" أنا مل أبدأ بعد... اإلسرائيلية) 77عيتون ( حممود درويش لـ . "يعقوب بيسر وحممد محزة غنامي 112

 .291، ص 2000
نيسان / 30كيين يف رام اهللا، بتاريخ مقابلة غدير بشارة مع حممود درويش لصاحل راديو ألف يف مركز خليل السكا  113
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  :ودالالم اءـــيـاألنب 2.8
  

تعترب شخصيات األنبياء من أكثر الرموز توظيفاً يف أعمال درويش، مع أن كثافة هذا التوظيف تتباين ما بني نيب وآخر، 
ب، وموسى، ونوح، فقد كان لبعض الشخصيات النبوية حضوراً أكثر من غريها، كالنيب يوسف، واملسيح، وأيو

وسليمان، وداود، وحممد، فيما كانت شخصيات أنبياء آخرين أقل حضوراً كالنيب إبراهيم، والنيب شعيب، والنيب 
إسحق، كما أن األنبياء الذين مت توظيف شخصيام كانوا متفاويت احلضور يف أعمال درويش، فشخصية النيب يوسف، 

  .مثالً، أكثر حضوراً من شخصية النيب نوح
، وأكثر ما "األنبياء، والرسالة، والرسول، واملسيح يف أعماله األدبية كثرياً: مفردات مثل وظف حممود درويشلقد "

  :على النحو التايل 114عادل األسطةوثقها " جدارية" جتلت هذه الرموز يف العديد من أعماله كان أبرزها يف 
  

  سأصري يوماً كرمة،: أوال
  فليعصرين الصيف منذ اآلن،

  يشرب نبيذي العابرون علىول
  ثريات املكان السكري
  أنا الرسالة والرسول

  )14صفحة (  أنا العناوين الصغرية والربيد
  
  غنيت كي أزن املدى املهدور: ثانيا

  يف وجع احلمامة،
  ال ألشرح ما يقول اهللا لإلنسان،

  لست أنا النيب ألدعي وحياً
  )22صفحة (     وأعلن أن هاوييت صعود

  
  )39صفحة (نا طيبني وزاهدين بال تعاليم املسيح ك: ثالثا
  

  كنا طبيعيني لو كانت جنوم مسائنا أعلى قليالً : رابعا
  )40صفحة (من حجارة بئرنا، واألنبياء أقل إحلاحاً، فلم يسمع مدائحنا اجلنود 

  

                                                
، رام اهللا ، خريف 10د ، عدجملة الشعراء". وقفة مع حممود درويش يف جداريته.. لو أن األنبياء أقل إحلاحا. "عادل األسطة: أنظر 114

2000 . 
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  خضراء، أرض قصيديت خضراء: خامسا
  )41صفحة (       ويل منها التشابه يف كالم األنبياء

  
  فال رسل يقيسون. مل نأت ساعتنا: ساساد

  هل استدار؟ وال مالئكة يزورون. الزمان بقبضة العشب األخري
  )46صفحة (   املكان ليترك الشعراء ما فيهم على الشفق اجلميل

  
  باطل كل شيء على البسيطة زائل… باطل، باطل األباطيل: سابعا

  مثلما سار املسيح على البحرية سرت يف رؤياي، لكين
  )100-92صفحة(ت عن الصليب ألنين أخشى العلو، وال أبشر بالقيام نزل
  

2.8.1  االنتصار، اخلطيئة، واهلوية: وجدلية اخلروج من اجلنةآدم النيب:  
  

ة ويف أكثر من موضع وبأكثر من معىن، حيث حممود درويش شخصية النيب آدم يف أعماله األدبية أكثر من مر استدعى
، شخصية النيب آدم مستخدماً "فيه ت الذي ال موتمن فضة املو"درويش يوظف يف قصيدته أن  يرى إبراهيم منر موسى

، ليكشف من خالله عن خبايا الذات، واألزمة النفسية اليت فرضت عليه، وعلى شعبه بعد اخلروج "االسم املباشر"آلية 
مديح (ظمها بعد ذلك، مروراً بديوان ، وهي مأساة بقيت تلح عليه يف دواوينه الشعرية اليت ن1982من لبنان عام 
  1986.115الصادر سنة ) هي أغنية..هي أغنية(، مث حصار ملدائح البحر، وحىت ديوانه )1983 الظل العايل

  
 :)1986 هي أغنية هي أغنية(من ديوانه " من فضة املوت الذي ال موت فيه"يف قصيدة  يقول درويش

  على األصابعوتركت سكان القصيدة يف خميمهم يعدون اهلواء 
  كم من أخ لك مل تلده األم يولد من شظاياك الصغرية؟

  كم من عدو غامض ولدته أمك يفصل اآلن الظهرية من دمك؟
أأسأت ؟كما أساء إيلّ آدم يا شعيب إليك  

  116ما أضيق األرض اليت ال أرض فيها للحنني إىل أحد
  

أوجبت إخراجه منها، حيث يرى إبراهيم موسى أن يستدعي شخصية آدم الذي ارتكب خطيئة يف اجلنة فالشاعر هنا 
وهو " أأسأت يا شعيب إليك؟: آدم تسبب ذا الشقاء اإلنساين بسقوطه إىل احلياة الدنيا، حيث يربز السؤال اجلارح

                                                
 .90ص. مرجع سابق. إبراهيم منر موسى: أنظر 115
 .313، ص 2جملد. ديوان حممود درويش. حممود درويش 116
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كما يظهر انفتاح نص درويش السابق على النص  117.سؤال متأثر بالالهوت املسيحي ودالٌّ على اخلطيئة أو التنصل منها
  118".فأخرجه الرب اإللهُ من جنةّ عدن ليعملَ األرض اليت أُخذَ منها:"تورايتال

     

مرات عديدة، ومبعان متنوعة ومتعددة يف مواضع متباعدة يف دواوينه، إذ كان آدم  النيبرمز  لقد وظف حممود درويش
ففي النص اآلنف  انزياح داليل واضح،  وجودما يشري إىل يعطي الرمز يف كل مرة داللة معينة مغايرة للداللة السابقة،

جيعل درويش من آدم ) 1986هي أغنية ..هي أغنية( من ديوانه " من فضة املوت الذي ال موت فيه"الذكر من قصيدته 
مديح الظل العايل (، يف حني كان آدم يف "أأسأت يا شعيب إليك كما أساء إيلّ آدم؟: "رمزاً للخطيئة واإلساءة للبشر

خرجت من بريوت منتصراً على الدنيا ومنهزما أمام :"القصيدة الديوان جيعل درويش من آدم رمزاً لالنتصار )1983
 119،)صلصاله" آدم"يتذكر " .. أنا"هنا ال (كرمز للهوية الوطنية ) 2002حالة حصار (، فيما يظهر آدم الحقاً يف "اهللا

آدم املخطئ الذي استحق عقوبة الرب وطرد من  يعاود درويش ليستحضر شخصية) 2008 أثر الفراشة(وأما يف 
إذا كان اهللا قد عاقب آدم بطرده من األبدية إىل الزمن، فإن :"األبدية نتيجة فعله غري احملسوب، حيث يقول درويش

، وقصد به اإلنسان، الذي يكثر "ابن آدم"كما أشار درويش إليه مرات عدة بلفظ 120،"األرض منفى والتاريخ مأساة
ه ابن اخلطيئة، ومن خالل تتبع هذا الرمز يف شعر درويش يالحظ توظيف الشاعر له كرمز قوة وانتصار على اخلطأ ألن

املطلق، إذ رأى درويش يف هذا الرمز انتصار اإلنسان على كافة املخلوقات، ملا ميتلكه من قوة خارقة، ال تستطيع باقي 
 نتصار له على الدنيا، حيث عامل التحدي والقوة، وإن كانالكائنات امتالكها، حىت رأى أن خروج آدم من اجلنة هو ا

  121".لبريوت واجلنة معادالً ،لنفسه الفلسطينية موضوعياً حممود درويش يضع نفسه معادالً
  

  :)1983 مديح الظل العايل(يف قصيدته التسجيلية املطولة  يقول درويش
  على الدنيا لست آدم كي أقولَ خرجت من بريوت منتصراً

  زما أمام اهللاومنه
  أنت املسألة

  األرض إعالن على جدران هذا الكون
...............  

  122كل أسئلة الوجود وراء ظلك مهزلة
  

                                                
 .91ص. مرجع سابق. إبراهيم منر موسى: أنظر 117
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 .209، ص 2008. رياض الريس للكتب والنشر: بريوت. أثر الفراشة. حممود درويش 120
 .53ص . مرجع سابق. عمر الربيحات 121
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ففي هذا النص يبدو درويش حمبطاً مما أصابه، حيث تفشت يف أحشائه مشاعر اهلزمية، بسبب القرار املتخذ مبغادرة 
  123.خروج آدم من اجلنة يشبهيش من بريوت بالنسبة لدرو ، فاخلروج1982بريوت، عام 

لقد خرج آدم من اجلنة منتصراً، لكنه ما زال يقاوم ويصارع احلياة والدنيا لعله خيرج منها منتصراً على موته األبدي، إذ "
عاشر آدم حواء قاصداً شهوة اجلسد، لكنه وضع يف رمحها رمز احلياة والتناسل واخللود، حىت يقاوم موته احملتوم، الذي 

  124"اقتنيت رجالً من عند الرب: إذ عرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قابيل وقالت"اص منه، ال من
  : لقد رمز درويش يف مقطوعته السابقة

   

  لست آدم كي أقول خرجت من بريوت منتصراً على الدنيا
  125ومهزوما أمام اهللا

     

حيث يرفض الواقع بصورته "النتصار، فالشاعر الذي يرفض اخلروج من بريوت الذي ال ميثل أي وجه من وجوه ا
احلتمية معتمداً على الفكرة املأخوذة من القصة الدينية، وينقل الزمن األزيل إىل الزمن احلايل، لكن التناص يأيت هنا بصورة 

آدم خمالفة، ينفي فيها الشاعر بالتشابه بني وضعية الشخصية الرمز والشخصية املرموز إليها، فالشاعر إذ يستدعي شخصية 
يرى أن هزميته أمام اهللا تكون منطقية وطبيعية من ناحية ومتوقعة من ناحية أخرى، أما خروج   استدعاًء مباشراً

، فخروج آدم فيه انتصار وهزمية يف آن ةالفلسطيين من بريوت فليس له ما يربره سوى اإلجحاف واهليمنة االستعماري
ن بريوت ليس فيه انتصار لشيء، من هنا يرفض الشاعر اهلزمية أمام واحد وفيه سطوة للشهوة، بينما خروج الفلسطيين م

  126".عدوه، وميقت ذلك العدو كل املقت
   

لكن املفارقة العجيبة أنّ خروج آدم من جنته بسبب اخلطيئة قاده إىل العبادة طوال حياته من أجل الرجوع إىل اجلنة،  
ت بعيداً عن ختوم الوطن دافعاً للبحث عن وسيلة للعودة إليها وهذا حال الفلسطيين الذي كان اخلروج من بريوت والتشت

لقد عرف آدم زوجته حواء بعد فعله للخطيئة، وبعد طرده قاوم موته، وعندما خرج من اجلنة "بل وإىل الوطن فلسطني، 
  127.صارت حياته عبادة هللا ليبقيه وخيلده يف احلياة الدنيا، إا مفارقة فعل اخلطيئة اآلدمي

  

  : )1990 أرى ما أريد(نه امن ديو" مأساة النرجس ملهاة الفضة"يف قصيدة  رويشيقول د
  ورأوا من الصور القدمية فتنةً أو حمنة تكفي لوصف اآلخرة
  هل كانت الصحراء تكفي للضياع اآلدمي؟ وصب آدم

  وقاوم. يف رحم زوجته، على مرأى من التفاح، شهد الشهوة األوىل 
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  ، ويعبد ربه العايل ليحياحييا ليعبد ربه العايل. موته
....................  

  128هل كانت امرأة يغطيها قميص التوت أول خارطة
  

فقد "االنتصار يف بعض نصوصه، كرمز للقوة وومثلما وظف درويش شخصية آدم  ولكن جيب أال يغيب عن البال أنه
حل به، والوحدة اليت عاناها وعايشها يف أيضاً كرمز للسلب والضعف، إذ عكس املعاناة والظلم الذي  وظف هذا الرمز

   129".حله وترحاله، إذ قاسى درويش التشرد والضياع يف فترات ما والقوة واألمل يف فترات أُخر
لقد ظلت شخصية آدم اخلارجة من اجلنة يمن على نصوص درويش يف كل ذكرى أليمة، فاخلروج من بريوت ذكّره "

أيضاً، حيث يظل النص  1948ندلس كذلك وخروجه من فلسطني يف النكبة عام خبروج آدم من اجلنة، واخلروج من األ
  130".فأخرجه الرب اإلله من جنة عدن ليعملَ األرض اليت أُخذَ منها:"التورايت ماثالً يف ذهنية درويش

  :الوجود واالنتماء: آدم وحواء 2.8.2
 

 نفسه من شدة التصاقه باألرض الفلسطينية والتحامه بتراا استدعى درويش شخصييت آدم وحواء للتعبري عما يعتمل يف
  ":حالة حصار"حيث يقول يف 

  

  "أنا"هنا، ال 
  صلصاله" آدم"يتذكّر 

  سيمتد هذا احلصار إىل أن نعلم أعداءنا
131مناذج من شعرنا اجلاهلي  

     

طيين على ترابه الوطين وحتديداً يف استدعى الشاعر قصة خلق آدم من الصلصال ليشري إىل الوجود واالنتماء الفلسلقد 
فدرويش هنا يعكس "ظل االحتالل واحلصار، فهوية اإلنسان الفلسطيين تتمثل يف صموده على ترابه الوطين والتصاقه به، 

حلظة تارخيية حرجة من حياة الفلسطيين داخل وطنه، لكل من الشعر واحلياة طريقة خاصة، ولكنهما يتشاان، ومن هذا 
فالشاعر أثناء تصويره للحياة جيسد حلظات احلصار الطاغي يف رام  132،"نه ميكن فهم أحدمها من خالل اآلخرالتشابه أ

ميثل حلظة سكون املاضي يف النفس، إا حلظة جتسيد للكينونة امللهمة للقوة، ويأيت ذلك بالتناص " هنا"اهللا واسم اإلشارة 
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وهذا وارد يف القرآن 133،"اباً من األرضِ ونفخ يف أنفه نسمة حياةوجبل الرب اإلله آدم تر: "الكتاب املقدسمع 
  134".وإذ قال ربك للمالئكة إين خالقٌ بشراً من صلصالٍ من محأ مسنون:"أيضاً

  

  ):1990 أرى ما أريد(من ديوان " اهلدهد" يقول درويش يف قصيدة 
  واألرض تكرب حني جنهل، مث تصغر حني نعرف جهلنا

  الطني، والشيطان من نار حياول مثلنالكننا أحفاد هذا 
  135أن يدرك األسرار عن كثب ليحرقنا وحيرق عقلنا

  
فالطني إذن هو رمز لألصل اإلنساين، وهو جزء من األرض اليت هي حمور الصراع فيما خيص اإلنسان الفلسطيين، مما "

داً، إذ يشري ذا إىل التالحم الوجودي جيعل األرض واإلنسان واحداً، والشاعر يسرب غور الداللة حني جيعل للطني أحفا
ذه األرض واألسبقية الوجودية عليها، فذلك ما ميد األبصار حنو االمتداد التارخيي لألجيال الفلسطينية على أراضيها، 

 136".التورايت والقرآين، ومن مث تكون الفكرة مستمدة من النصوص الدينية بصورة عامة: فحقيقة اخللق من النصني
الشاعر، واهتمامه ا إليصال فكرته للمتلقي يف أى صورة، فدرويش ا سبق سطوة الرموز الدينية على ذهنية يتضح مم

   .يهودية، ومسيحية، وإسالمية كنصوص أدبية: كما مت ذكره سابقاً يتعامل مع النصوص الدينية على اختالفها
  

  :الصورة املتجسدة للصراع األخوي: هابيل وقابيل2.8.3 
  

منذ قابيل وهابيل للتعبري عن حالة الصراع األخوي بني أبناء آدم على وجه اآلرض، : ي الشاعر شخصييت ابين آدميستدع
حيث يعد قابيل أول قاتل على وجه األرض، ومثال الساخط املتمرد الضائق الذرع مبا ال "بدء اخلليقة إىل يومنا هذا، 

ومنذ قتل قابيل أخاه هابيل، وهام يف الربية حيمل وصمة  137الق،يعرف له كنها من مسائل اخلري، والشر، ووجود اخل
  .الذنب الذي جناه، واإلنسان ال يكف عن القتال، تلك هي صورة قابيل اليت عرفتها البشرية

  

  :يقول درويش
  يعرف أن نوم أخيه موت؟ -قابيل-هل كان أول قاتل 

  138بعد، وال اللغة؟ هل كان يعرف أنه ال يعرف األمساء
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رى درويش أن حادثة قتل هابيل بن آدم تستعاد يومياً من خالل قتل اإلنسان الفلسطيين يومياً على أرضه احملتلة كما ي
  :الدينية كل يوم يف صورة الفلسطيين، ومن ذلك قول الشاعر-حيث تتجسد هذه احلادثة التارخيية

  
  سعف النخيل إذا أرادوا أو سطوح خيولنا، وستنجب

  وجوا هابيلهم ملكا على عرش التراباألم احلزينة إخوة ليت
  139واحلجاب أمامنا غطى احلجاب...لكن رحلتنا إىل النسيان طالت

      

ْ كانا يف احلقلِ أنّ قايني قام على هابيل أخيه :"حيث يبدو بشكل واضح استدعاء درويش للنص التورايت وحدثَ إذ
ماذا فعلت؟ صوت دمِ أخيك صارخ إيلّ : ، أحارس أنا ألخي؟ فقالَال أعلم: أينَ أخوك؟ فقالَ: وقتلهُ، فقالَ الرب لقايني

  140"من األرض
درويش هنا حياول اقتناص بعض إحياءات النص الديين مبا يوحي النص احملدث، أنّ  "-حمقّاً-يرى عبد الرمحن بسيسو 

يكون ذلك الرمز موافقاً وخيصبه، فدرويش حني يستدعي شخصية هابيل إمنا ليعرب عن شخوص الواقع العصري، ف
ملالحمهم من ناحية، وخمالفاً من نواحٍ أخرى، فاليوم ال يوارى هابيل بل يتوج على عرش التراب فهذا االحنراف النصي 
. يوحي بالقوة املتصدية للواقع، فهابيل الفلسطيين أمسى من أن يوارى، فنقل هابيل من املواراة إىل التتويج يشري إىل اخللود

أن الشاعر ال يلغي نفسه باحللول يف شخصية أخرى بل يتفاعل معها، فينتقي، وحيطم، ويلهب كل شيء  إضافة إىل
فالشاعر يعيد صيغة الشخصيات الغابرة وجيسدها يف الشخصيات احلاضرة، اليت تكتسب  141،"بشعاع الرؤيا اخلاصة

يث يقول درويش ، حعيد هابيل بن آدم إىل احلياةحيثياا من املاضي واحلاضر معاً، إذ يقول الشاعر مكرراً الفكرة اليت ت
  :"حرب الغراب"يف قصيدة بعنوان 

  
  أنا هابيل يرجعين التراب

  142إليك خروباً لتجلس فوق غصين يا غراب
    

حيث متثل شخصية هابيل املقتول على يد أخيه قابيل رمزاً لإلنسان الغادر ألخيه اإلنسان، فيما متثل شخصية قابيل رمزاً 
ن املغدور على يد أخيه اإلنسان، فاستدعاء درويش حلادثة قابيل وهابيل متثل حبثاً عن معادل موضوعي يسقط فيه لإلنسا

  .الشاعر حاضر شعبه الفلسطيين املذبوح على يد اليهود على حادثة القتل األخوي بني ابين آدم هابيل وقابيل
  

  :)1995 ملاذا تركت احلصان وحيداً(يف ديوانه  يقول درويش أيضاً
  لك خلوة يف وحشة اخلروب، يا
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  جرس الغروب الداكن الصلوات، ماذا
  يطلبون اآلن منك؟ حبثت يف

  بستان آدم، كي أواري قاتلٌ ضجر أخاه
  وانغلقت على سوادك

   143عندما انفتح القتيل على مداه
    

هابيل وقابيل مثال للقتل  يستحضر يف نصوصه مناذج بشرية ذات دالالت نفسية معينة، فحادثةن درويش يتضح أمن هنا 
األخوي، إال أن الشاعر يستحضرها كمثال لقتل شعوب األرض لبعضهم البعض، ومنها ما يتعرض له شعبه الفلسطيين 
من إبادة على يد احملتلني اليهود، معترباً هذا مبثابة قتل أخوي، ألن البشر إخوان يف اآلدمية، رغم أن الصهيونية كحركة 

) 2008 أثر الفراشة(ففي  حلديث اختذت من نصوص التوراة وسيلة للعدوان على شعوب األرض،استعمار يف العصر ا
مثالً يعود درويش ليستحضر شخصية هابيل وقابيل كحادثة مؤسسة للحروب األهلية الالحقة على مر التاريخ وإىل 

فإن األرض منفى والتاريخ  إذا كان اهللا قد عاقب آدم بطرده من األبدية إىل الزمن،:"األبد، حيث يقول درويش
بدأت حبرب عائلية بني قابيل وهابيل، مث تطورت إىل حروب أهلية وإقليمية وعاملية، ما زالت مستمرة إىل أن ...مأساة

  144".يقضي أحفاد التاريخ على التاريخ، فماذا بعده؟
هدير ( ول حتت عنوانأيضاً حيث يق) 2008 أثر الفراشة(كما يستحضر درويش قضية هابيل وقابيل يف يومياته 

لو أرهفنا السمع لسمعنا صوت ارتطام التفاحة حبجر يف بستان اهللا، وصرخة هابيل اخلائفة من دمه ): "الصمت
فكأن الشاعر يومئ إىل عدم اكتراث اإلنسان بأمل أخيه اإلنسان منذ هابيل حىت يومنا هذا، حيث يواصل  145".األول

ما يدل على إمعان اإلنسان يف جتاهل آالم أخيه  146"يونس يف بطن احلوت ولسمعنا تأمالت: "الشاعر ويف نفس النص
  .اإلنسان

  

 2.8.4 والتحملّ لقوةا :نوحالنيب:  
  

) 1966عاشق من فلسطني( ففي ديوانه يف أعماله الشعرية منذ البدايات  وظف حممود درويش شخصية النيب نوح
 عنالطوفان الكبري، حيث إرادة اهللا تقضي بسحق الشر  ا هرق اليت صاحب السفينة وحنشخصية النيب  الشاعر يستدعي

  . وجه األرض
  

  :)1966 عاشق من فلسطني(من ديوانه  "مطر"يف قصيدة  يقول درويش
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  يا نوح 
  هبين غصن زيتون 

  ووالديت محامة
  إنا صنعنا جنة 

  !كانت ايتها صناديق القمامة
  يا نوح ال ترحل بنا

  إن املمات هنا سالمة
  ر ال تعيش بغري أرضإنا جذو

  147ولتكن أرضي قيامة
  

ِ وإذا :"يالحظ من خالل التأمل يف النص السابق هيمنة النص التورايت على نص درويش فأتت إليه احلمامةُ عند املساء
س فإذا كان نوح قد أرسل احلمامة ليج" 148،"ورقةُ زيتون خضراُء يف فمها، فعلم نوح أنَّ املياه قلّت عن األرض

األرض، ويعرف أنه جنا ومن معه، وأنه وصل إىل اليابسة، ليخرج إىل احلياة من جديد، بعد رحلة الطوفان، فإن درويش 
وأن مينح أمه الفلسطينية الثكلى األمان واالطمئنان على جناح ) غصن زيتون(يطلب احلياة والسالمة لنفسه من نوح، 

اً عن الشرور واملوت واآلثام، لقد صنع اإلنسان الفلسطيين من أحالمه جنة احلمامة، اليت حتمل خرب احلياة اجلديدة، بعيد
ة المه أدراج الرياح، لتصل إىل سلّأرضه املوعودة، لكن النهايات كانت الضياع والتهويد وذهبت خمططاته وأح

  149".القمامة
  

  :سفينة نوح كرمز للضعف واهلالك
  

عاشق من (ش ولكن بانزياح واضح يف داللة سفينة نوح مابني للظهور يف نصوص دروي )نوح(الرمز التورايت يعود 
فسفينة النيب نوح اليت كانت وسيلة للنجاة يف ) 2000جدارية ( و) 1992أحد عشر كوكبا (و) 1966فلسطني 

كرمز لألمان والسالمة تبدو مرة أخرى وسيلة ) 1966 عاشق من فلسطني(قصة الطوفان واليت وظفها درويش يف 
ديار، فقد اختذت قصة الطوفان من جانب آخر بعداً شعورياً آخر لدى درويش يكمن يف البحث عن للرحيل عن ال

   150.وسيلة أخرى للنجاة دون الرحيل عن الوطن، الذي طغى عليه طوفان األعداء
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على  داللةأتته بورقة الزيتون، حيث الطوفان،  اليت استكشف من خالهلا احلمامةوالنيب نوح  قصةحني يستلهم درويش 
، وإمنا طوفان األعداء، وبينما نوح يف النص األصلي يبحث فإن الشاعر هنا ال يتحدث عن طوفان نوحالطوفان،  احنسار

الرحيل عن  معىن خمالف وهوإىل  ترمز نصوص درويشعن األمن واألمان، وسفينته رمز لذلك األمان، إال أا يف سياق 
يف  يف النص األصليلألمان كما ورد  بدالً من كوا رمزاً والرحيل بلالضطرا اًرمزفسفينة نوح إذن صارت الوطن، 

فدرويش عندما يستحضر نصوصاً غائبة فإنه حيورها لتعطي دالالت جديدة، غري دالالا  ،قصة طوفان نوح املعروفة
  151.املفهومة من النص األصلي

  

  ): 1992 د عشر كوكباًأح( من ديوانه " حجر كنعاين يف البحر امليت"يقول درويش يف قصيدة 
  ورأيت باباً للخروج، رأيت باباً للخروج وللدخول

  :هل مر نوح من هناك إىل هناك لكي يقول
  152هلا بابان خمتلفان، لكن احلصان يطري يب: ما قال يف الدنيا

      

الواقعة على  يستدعي درويش شخصية نوح النيب مرة أخرى ولكن هذه املرة كتعبري عن تأمل درويش حلجم املأساة
ومثلما انقسم قوم نوح بني مصدق "شعبه، وتفكريه يف كيفية إشاعة الطمأنينة والسالم بعد هذا الفيضان املرعب،

بالطوفان ومكذب به، فإن البابني املختلفني مها السبيل أمام املنقسمني اليوم للولوج عربمها، بني مؤمن مبناصرة القضية 
ها، وبني متخاذل عن نصرا، أما نوح فمهمته تكمن يف إخراج النفس من وضعيتها الفلسطينية، واملشاركة يف معركت

القلقة، فالرغبة باحلياة تقترن بالعمل على ظهر السفينة، وإذا كانت سفينة نوح رمزاً لنجاة البشرية يف العامل القدمي، فإا 
  153".رمز لنجاة الشاعر وشعبه يف العامل اجلديد

  ):2000جدارية ( الديوان /يقول درويش يف القصيدة
  

  ...وأريد أن أحيا
  فلي عمل على ظهر السفينة، ال 

  ألنقذ طائراً من جوعنا، أو من
  154دوار البحر، بل ألشاهد الطوفان

  
للرمز نوح ولسفينته يف نصوص درويش  -إذا جاز التعبري-) اجلينيالوجي(، أو التتبع النسايب الداليل االنزياحإن تتبع 

رية يظهر أن الطوفان أخذ ثالث دالالت خمتلفة تراوحت ما بني األمان، والرحيل، وتأمل املأساة، واليت الشعرية أو النث
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، ما يشري إىل )2000جدارية ( و)1992أحد عشر كوكباً (و) 1966عاشق من فلسطني (ظهرت على التوايل يف 
ملعىن الذي يريد حسب اللحظة التارخيية اليت أن درويش يطوع الرموز الدينية كما التارخيية واألسطورية لتؤدي كثافة ا

  .يعيشها على صعيد الذات الفردية والذات اجلمعية
  

  :جدلية الصراع بني احلق والباطل: النيب لوط واملكان سدوم2.8.5 
  

منوذجاً لقوى الشر اليت غضب اهللا على أهلها الستحداثهم الفواحش، فعاقبهم بأن أمطرهم كربيتاً ) سدوم(تعترب 
وإذْ أشرقَت الشمس على األرضِ دخل لوطٌ إىل صوغَر، فأمطر الرب على سدوم وعمورةَ كبرييتاً وناراً من عند :"راًونا

155".الرب من السماء، وقلب تلك املدن وكلّ الدائرة ومجيع سكان املدن وبنات األرض
  

ليت وظفها حممود درويش يف أدبه، واليت ألقت بظالهلا على اعناصر القصة الدينية، من أبرز ) لوط( تعترب شخصية النيب
  :يقول درويشحيث ، منذ البدايات درويشحممود يف شعر النيب لوط فقد ظهر رمز نصوص درويش الشعرية، 

  هذا غيايب، سيد يتلو شرائعه على
  156أحفاد لوط، وال يرى لسدوم مغفرةً سواي

  
من قوى  بني كلللوعي الباطن، بصراع  إحياء نفسي م للقارئ به يانيوحمل لوط وسدوم : نيالعلم" استدعى درويش

اخلري والشر منذ األزل، فشخصية لوط ترمز إىل قوى اخلري الغالبة على قوى الشر، فيما متثل سدوم ميدان الصراع بني 
واآلتية، وسدوم اليت  اخلري والشر، ورمبا يقصد درويش بأحفاد لوط األجيال الفلسطينية املاضية: القوتني النقيضتني

احتضنت قوى اخلري والشر يف الزمن الغابر حيث يعود الزمن من جديد ليمارس فيها هذا الدور يف الزمن احلاضر، وال 
وهذا  157."واألمكنة يف تصوير الواقع ةشك أن الفلسطيين ميثل جانب اخلري الثابت أمام الطغيان، وبذلك تتداخل األزمن

على األحداثة التارخيية املعاصرة على أرض فلسطني من خالل استدعاء أحداث التاريخ  ما حاول درويش أنّ يسقطه
  .الغابر على أرض فلسطني، فكأن سدوم تعاد صياغتها على أرض فلسطني من جديد

   
  :)1984 حصار ملدائح البحر(من ديوانه " بريوت"يف قصيدة بعنوان  يقول درويش

  يا بريوت...
  فقاً ونافذة من اللهبأعطينا جداراً  كي نرى أ

  وأعطينا جداراً  كي نعلق فوقه سدوم
  اليت انقسمت إىل عشرين مملكة

                                                
 .19تكوين سفر ال: الكتاب املقدس  155
 .521، ص 2جملد. ديوان حممود درويش. حممود درويش 156
 .45، ص 2007جامعة اخلليل، : اخلليل). رسالة ماجستري. (التناص الديين والتارخيي يف شعر حممود درويش. إبتسام أبو شرار 157



 50

  والعريب...لبيع النفط
  وأعطينا جداراً واحداً
  :لتصبح يف شبه اجلزيرة

  بريوت خيمتنا األخرية                           
  158بريوت خيبتنا األخرية                           

  
للتعبري عن حالة التمزق اليت يعيشها العامل امليثولوجي يف آن معاً  -ذلك الرمز الديين) سدوم(درويش  كما يستحضر

كما تعترب سدوم الصورة التارخيية املماثلة للوضع العريب الراهن واملمزق شر متزيق، فإذا كان يف سدوم أهل من ف"العريب،
تخاذل بقياداته هو األشبه بسدوم اليت يبحث الفلسطيين عن جدار أفجر الناس، وأكفرهم وأسوأهم، فإن الوطن العريب امل

يعلقه فوقها، فبذلك يلغي الشاعر وجود الوطن العريب مستثنياً فلسطني اليت يستعاض عنها جبدار، وبذلك ينقسم ذلك 
ر يف العامل، وبني الوطن على نفسه كما انقسم أهل سدوم، ومن هنا تكون سدوم رمزاً أبدياً للصراع بني قوى اخلري والش

احلق والباطل من خالل الصورة اليت استوحاها درويش من القصة الدينية، واملنفتحة على تاريخ سدوم بكل 
  159".تفاصيله

  
من "تالل مقدسة"وقد ظلت سدوم كرمز ديين تلقي بظالهلا على نصوص درويش حىت أعماله املتأخرة، ففي قصيدته 

وما حل ا كداللة على أا مقدمة وإرهاص مبكر " سدوم"يستدعي الشاعر ) 2005 كزهر اللوز أو أبعد(ديوانه 
  :للعبث اآلدمي، والشر املبتدع الذي استحدثه اإلنسان يف هذا الكون، وسيدوم إىل األبد، يقول درويش

  سدوم: فانظر.وراؤك ميشي أمامك
160متارين أوىل على العبث البشري  

  
  .يام ليس إال امتداد للشرور اليت ابتدعها اإلنسان يف سدوم قدمياًفما يقوم به اإلنسان من شرور هذه األ

  
 

  :الصورة املوحية لعذابات االغتراب الفلسطيين "هاجر" 2.8.6
     

حادثة  - أيضاً-من الشخصيات التوراتية اليت استحوذت على اهتمام درويش، وهيمنت على بعض نصوصه الشعرية 
فقالت أنا هاربةٌ من وجه مواليت ساراي، :"وجة إبراهيم حسب الرواية التوراتيةمذلة هاجر وهروا من موالا سارة ز

161"فقَالَ هلا مالك الرب إرجعي إىل موالتك واخضعي حتت يديها
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، كرمز للهجرة القسرية اليت تعرض هلا اإلنسان الفلسطيين، حيث والدة النيب إمساعيللقد وظف درويش شخصية هاجر 
مت إبعاده عن أرضه، حيث صار يشعر يف غياهب غربته حيث حيسها كصحراء هاجر اليت طردت إليها، أما دموع هاجر 

، حيث اإلبعاد والتهجري مستمرين يف ضد العريباليت استحضرها درويش يف بعض مقطوعاته فهي دموع الظلم والقهر 
  162".لصحراء دموع عربيةالبالد العربية منذ هاجر، وذا تكون أول دموع ترتف يف ا

     

إذ مضت وتاهت يف برية بئر : "حتيلنا إىل نصوص العهد القدمي) هاجر(إن نصوص درويش اليت يوظف فيها الرمز الديين 
السبع، وملّا فرغ املاء من القرية، طرحت الولد حتت إحدى األشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا، حنو رمية قوس، 

  163" لولد، فجلست مقابله ورفعت صوا وبكتألا قالت ال أنظر موت ا
  :)7حماولة رقم (من ديوانه " اخلروج من ساحل املتوسط" يف قصيدته  يقول درويش

  كانوا يقرؤون صالا
  ويفتشون أظافر القدمني والكفني عن فرح فدائي

  وكانوا يلحقون حياا
  بدموع هاجر كانت الصحراء جالسة على جلدي

  نت دمعة عربيةوأول دمعة يف األرض كا
  هل تذكرون دموع هاجر؟

  أول امرأة بكت يف 
  هجرة ال تنتهي

  164يا هاجر احتفلي جريت اجلديدة من ضلوع القرب
  

منها هجرة عام : إن جتارب الشاعر حممود درويش بالعودة من اهلجرة طويلة وكثرية، فمنذ طفولته شهد أكثر من هجرة
، 1982مث إىل اجلليل ولكن ليس إىل الربوة، وهجرة من لبنان عام من الربوة مسقط رأسه إىل لبنان ومن  1948

  . وغريمها، فما أن تلمع يف أفق الفلسطيين بارقة أمل، حىت جيد أن ما يلمع أمامه ليس إال سراباً
  

لظهور كرمز للضعف واالستكانة، اهذه الشخصية ود اتع، حيث )هاجر(يف الرمز الديين جبالء يتضح االنزياح الداليل 
  :)1995 ملاذا تركت احلصان وحيداً(يف ديوانه  حيث يقول درويشبعد أن كانت رمزاً للهجرة القسرية عن األوطان، 

  
  هي أخت هاجر، أختها من أمها تبكي

                                                                                                                                            
 .16اإلصحاح : تكوين: الكتاب املقدس 161
 .91ص . مرجع سابق. عمر الربيحات 162
 .31ن، ص سفر التكوين، اإلصحاح احلادي والعشرو: الكتاب املقدس 163
   .487-486ص  ،1جملد. ديوان حممود درويش: حممود درويش 164



 52

  مع النايات موتى مل ميوتوا ال مقابر حول
  خيمتها لتعرف كيف تفتتح السماء، وال
  الصحراء خلف أصابعي لترى حديقتها

  ، فريكض الزمن القدميعلى وجه السراب
  165ا إىل عبث ضروري

  
 ملاذا تركت احلصان وحيداً(تظهر هاجر يف هذا املقطع من شعر حممود درويش هذه املرة ضعيفة مستكينة يف ديوانه 

كرمز لالغتراب واهلجرة القسرية،  1973عام ) 7حماولة رقم (بعد أن مت توظيفها من قبل الشاعر يف ديوانه  ،)1995
سوى البكاء والدموع، فتبكي على أموات مل ميوتوا كما أا قصرية النظر، إذ حتجب أصابع هاجر هنا لك ال مت خيث

  166.الكف رؤيتها
  

أنه رمبا تكون هاجر هي أم حممود درويش احلقيقية، ورمبا هي األم  -من وجهة نظر أخرى-فيما ترى سحر سامي 
ع سالح هاجر فإن أختها الفلسطينية تعلمت منها البكاء كعادة الفلسطينية قرينة هاجر، أو شقيقتها، فإذا كان الدم

هاجر واملرأة الفلسطينية تبكي : دفاعية عن كياا ووجودها، حيث جبلت حياا باألحزان واملوت، فأصبحت كل منهما
ذي شردت منه على أموات مل ميوتوا بعد، فكلما مسعت صوت الناي احلزين يثري فيها رعشة احلزن والبكاء على وطنها ال

  167.فسكنت املخيمات بعيداً عن وطنها الضائع
  

، فيجعل درويش )1990أرى ما أريد (واليت اشتمل عليها ديوان الشاعر " مأساة النرجس ملهاة الفضة"أما يف قصيدته 
از عنوة، إىل صحراء احلج" هاجر"من هجرة الفلسطينيني امتداداً هلجرة آدم من اجلنة إىل األرض، وامتداد كذلك هلجرة 

كحدث مأساوي عانت منه البشرية على مر األزمنة والعصور، فدرويش حياول أن يزاوج بني التجربة الدينية والتجربة 
  :)1990 أرى ما أريد(من ديوان " مأساة النرجس ملهاة الفضة"قصيدة  التارخيية للفلسطينيني، حيث يقول درويش

 
ّم بكى ندماً وهلم حكايتهم، وآدم جدروللصحراء هاج ،هجر  

 واألنبياء تشردوا يف كل أرض، واحلضارة هاجرت، والنخل هاجر 
 لكنهم عادوا قوافل

 أو رؤى
 أو فكرة
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168أو ذاكرة  

  
لكن اليهود يتبنون حكاية معاكسة لصريورة التاريخ حيث يهاجرون من احلاضر إىل املاضي ليربروا مشروعهم االستيطاين 

واضح من خالل اعتمادهم كثرياً على النصوص التارخيية والدينية لتربير غزوهم  وهذا 169.يف فلسطني يف العصر احلديث
  .فلسطني يف العصر احلديث

مما تقدم يتبني أن هاجر كرمز ديين مت توظيفها يف أعمال حممود درويش بدالالت متعددة حسب ما اقتضى املوقف 
صارت هاجر ذاا رمزاً للضعف والبكاء كوسيلة الشعري ذلك، فحيناً كانت رمزاً للهجرة واالغتراب، وحيناً آخر 

  .وحيدة للتعبري عن مأساا
  
 

  :"االغتراب والتضحية"إمساعيل النيبّ  2.8.7
  

شخصية النيب  )1995 ملاذا تركت احلصان وحيداً(من ديوانه " عود إمساعيل/فضاء هابيل"يوظف درويش يف قصيدة 
 -إمساعيل وهاجر-عاشا  إذجرة القسرية اليت عاناها كوالدته هاجر، إمساعيل كرمز لالغتراب عن الوطن والديار واهل

فدرويش يستحضر الرواية التوراتية ملأساة اغتراب إمساعيل "مشردين عن وطنهما، يلتمسان طريق العودة،  غريبني
وراة حياول درويش أن يكون شعره ت"وهاجر، حيث تكترت نصوص درويش يف هذا السياق بالرموز التوراتية، حيث 

  170".فلسطينية تنظم الردود وتكون مبثابة انقالب على التوراة
  

  :يقول درويش
  كبقية الصحراء ينحسر الفضاء عن الزمان

  مسافة تكفي لتنفجر القصيدة، كان إمساعيل
  يا غريب،: يهبط بيننا ليالً وينشد

  فترحل! أنا الغريب، وأنت مين يا غريب
  الصحراء يف الكلمات مل

  عد يا عود باملفقود، : قوة األشياء
  171واذحبين عليه من البعيد إىل البعيد
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.....  
يف عود إمساعيل يرتفع الزفاف السومري  

  إىل أقاصي السيف، ال عدم هناك، 
  172وال وجود، مسنا شبق إىل التكوين

رسم تفاصيل املشهد فالشاعر الذي يعاين احلزن الناتج عن االغتراب القسري واملمتد من املاضي إىل احلاضر، حياول أن ي
  :جبعله إمساعيل حيمل عوده وينشد

  يا غريب،
  أنا الغريب

  173وأنت مين يا غريب
يقول درويش ذاته يف معرض حديثه عن توظيف التراجيديا الفلسطينية يف الشعر من خالل استحضار التراجيديا التوراتية 

اعيل يعيشون االغتراب يف ضوء ملفوظات فالفلسطينيون وإمس: "اليت تروي قصة اغتراب إمساعيل وهاجر حيث يقول
" أنا"الشاعر السابقة، ويف ضوء الواقع التارخيي لكل منهما، فمخاطبة الغريب بالنداء إشارة إىل الفلسطيين، والضمري 

 وبالظروف اليت" إمساعيل النيب"تأكيد على صلة الفلسطيين بـ " وأنت مين"يشري إىل إمساعيل رامزاً للفلسطيين، فجملة 
كلنا غرباء على األرض منذ طرد آدم، وهو غريب على هذه األرض اليت حييا عليها :"كونته، فكأمنا درويش أراد أن يقول

  174".مؤقتاً، إىل أن يستطيع العودة إىل جنته األوىل، فيما متثل األرض مساراً للغرباء
  

، حيث منشد الغربةمن إمساعيل النيب درويش  جعلفقد ، الشاعرزين يف نفس احل هاًإيقاع ألقت بثقل النيب إمساعيلفمأساة 
ورث إمساعيل عن أمه اهلجرة والتشرد يف صحراء احلياة، حيث مات إمساعيل غريباً عنها بالقرب من أرض مصر، فيجعل 
درويش من عود إمساعيل وغنائه وسيلته الوحيدة لتحقيق أحالمه، مع أن حرس املكان ال يغادرون فضاء إمساعيل، وال 

كون له فرصة للغناء أو التعبري عن مأساة غربته، ومل يبق وسيلة حيقق من خالهلا أحالمه، سوى وترين معلقني يف يتر
  175.، لذا يطلب منه درويش الغناء عليها، ليصبح كل شيء يف الوجود ممكنا وقابال للتحقيق)فضاء إمساعيل(الفضاء

  
  :)1995 ملاذا تركت احلصان وحيداً(يف ديوانه  يقول درويش

  فنطري من سفح إىل...يتحرك املعىن بنا
  سفح رخامي، ونركض بني هاويتني زرقاوين،

  ال أحالمنا تصحو، وال حرس املكان 
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  يغادرون فضاء إمساعيل، ال أرض هناك
  مسنا طرب مجاعي أمام . وال مساء

  غن.. إمساعيل. الربزخ املصنوع من وترين 
  176لنا ، ليصبح كل شيء ممكنا قرب الوجود

      
ميثّل استدعاء درويش لشخصية النيب إمساعيل حاجة ملحة يف نفس الشاعر لعودة شعبه من املنايف واإلغتراب إىل ساحة 
الوطن بعد رحلة تشرد وعذاب قسرية فرضها االحتالل، حيث حتمل الشعب الفلسطيين مرارة االغتراب وقسوة املنايف، 

  .وخاض حروباً مريرة يف سبيل العودة إىل الوطن
إمساعيل : "يعلق عمر الربيحات على حجم مأساة النيب إمساعيل اليت استحضرها درويش يف شعره حيث يقولمن هنا 

يطلب من الغريب العودة إىل الديار باألمل املفقود يف داخله ويف إحساسه بوطنه وأرضه، فال يطلب شيئاً بعد ذلك، إال 
ترنيمة ) هللويا(ة بالالزمة، اليت الزمت القصيدة اية كل مقطع منها الذبح من الوريد إىل الوريد، وخيتم درويش القصيد

مقترنة بعبارة كل شيء سوف يبدأ من جديد إذ يتمىن درويش أن تعيد احلياة سريا األوىل ويعود 177املزامري التوراتية،
178".الغريب إىل أرضه مباركا بربكات ربه

  

  
راهيم، واخلالف ما بني التوراة والقرآن الكرمي حول كون االبن الذبيح كما يوظف الشاعر قضية الفداء يف قصة النيب إب

إمساعيل أم إسحق، ومل يكن استلهام الفكرة من أجل إثارة خالف بني املسلمني واليهود بقدر ما هي إشارة من درويش 
هنا شاة الوطن، " لإلله شاة"إىل الزمن الفلسطيين احلامل ببلوغ هدفه من غري اكتراث بالتضحيات ومبن يضحي ا، فلعل

   179.اهللا هو الوطن" الوطن"إذ ما كان اهللا يف رأي درويش يأخذ امساً جديداً هو 
  

  :)1990 أرى ما أريد(من ديوانه  "مأساة النرجس ملهاة الفضة"يف قصيدة  يقول درويش
  مل يسألوا عما وراء مصريهم وقبورهم، ما شأم بعد القيامة؟

  180أم إسحق شاة اهللا ما شأم إن كان إمساعيل
  

بني  واملطابقات من املفارقات جياد نوعإحياول  كما أن الشاعر ومن خالل استحضاره لشخصية النيب إمساعيل فإنه
يعيد تشكيل املظلوم واملغترب قسراً إمساعيل  فالنيباألزمنة املختلفة حبدث واحد، درويش يربط  حيث ،واملاضي احلاضر
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اقع املأساوي غري الصرب والغناء، وهذا حال وسيلة أخرى ملواجهة الو حيث ال، ه رغم األملمن خالل غنائ واقعه األليم
  .الفلسطيين املعاصر الذي يواجه آله املوت والقهر واهلدم والنفي عن الوطن بالصرب ال بل وبالغناء تعبرياً عن إرادة احلياة

  
  :)1995 ملاذا تركت احلصان وحيداً(يف ديوانه  يقول درويش

  فنطري من سفحٍ رخامي إىل..حرك املعىن بنا يت
  سفحٍ رخامي، ونركض بني هاويتني زرقاوين

  ال أحالمنا تصحو، وال حرس املكان
  يغادرون فضاء إمساعيل، ال أرض هناك

  وال مساٌء، مسنا طرب مجاعي أمام
  غن..الربزخ املصنوع من وترين، إمساعيل

  181لنا، ليصبح كل شيء ممكنا قرب الوجود
  

ميثل واحداً من أبرز عناصر القصة الدينية اليت ولدها الفكر الشعري لدى " إمساعيل"يتضح مما سبق أن الرمز التورايت 
غن لنا، ليصبح كل شيء ممكناً قرب :"حممود درويش، من أجل مواكبة واقعه املستجد، فالطرب اجلماعي يف قول الشاعر

جلماعي للفلسطينيني، وعن الشعور املوحد ليس لدى أمة الشاعر فحسب، بل لدى ميثل تعبرياً صرحياً عن احللم ا" الوجود
عن  النيب إمساعيل يف شعر درويش استدعيت كرمز للغربة كما يتضح مما تقدم أن شخصية 182.البشرية منذ البدايات

  . مرة أخرى كرمز للفداء والتضحية الوطن، فيما استدعاها الشاعر
  

 2.8.8 التجربة األخوية مرارة :يوسفالنيب:  
 

تعترب قصة يوسف النيب واحدة من أبرز الشخصيات الدينية وأكثرها حضوراً يف أدب حممود درويش وخصوصاً يف  
جانبه الشعري، كما تعترب من أكثر الرموز الدينية يف شعر درويش حضوراً بدالالت متعددة ينطبق عليها مفهوم االنزياح 

  .ديوان شعري إىل آخر يف أعمال درويشالداليل من قصيدة إىل أخرى ومن 
  

، ومل يقتصر ذلك على أيضاً وعملت على إثرائهما مثلما أثرت يف النثر العريب شعرليف ات قصة النيب يوسف أثروقد 
 خصبةتشكل مادة املأساوية قصة يوسف النيب وقد أصبحت 183األدب العريب فحسب بل امتد إىل آداب األمم األخرى،

مبساحة كلية يف جسد الشاعر  ، فقد وظفها)1986 ورد أقل( ، من ديوان "أنا يوسف يا أيب" درويشيف قصيدة حممود 
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التحمت بالتجربة الشعرية وحتولت يف بنية القصيدة إىل داللة رمزية موحية ذات اتصال وثيق بالواقع، حيث النص، 
موضوعياً حلالة اإلنسان الفلسطيين املقتول، الذي  وجسد من خالهلا معاناته ومهومه الفردية واجلماعية باعتبارها معادالً

  184.ختلّى عنه إخوته، ومارسوا ضده بصورة عملية القمع والنفي والقتل
فقالَ بعضهم لبعضٍ هو ذا صاحب :"يستحضر درويش النصوص التوراتية يف استدعائه للرمز يوسف النيب وحادثة البئر

 185" طرحه يف إحدى اآلبارِ ونقول وحش رديءٌ أكلهاألحالمِ قادم، فاآلن هلم نقْتله ون
  

  :)1986 ورد أقلّ(من ديوانه  "أنا يوسف يا أيب"يف قصيدة بعنوان  يقول حممود درويش
  أنا يوسف يا أيب، يا أيب إخويت ال حيبونين، ال يريدونين بينهم يا أيب

  ييعتدون علي ويرمونين باحلصى والكالم، يريدونين أن أموت لك
  ميدحوين، وهم أوصدوا باب بيتك دوين، وهم طردوين من احلقل

  وهم مسموا عنيب يا أيب، حني مر النسيم
  والعب شعري غاروا وثاروا علي وثاروا عليك، فما صنعت هلم يا أيب؟

.....  
  :إىل أن يقول

  أبت..أوقعوينَ يف اجلب، واموا الذئب، والذئب أرحم من إخويت
  رأيت أحد عشر كوكباً : إين قلت هل جنيت على أحد حني

  186.والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين
 

يبدو واضحاً توظيف حممود درويش لقصة رؤيا النيب يوسف، وموقف إخوته منها وإلقائهم له يف البئر،  -أيضاً-مما سبق 
 وآخر إجيايب، أما جانب سليب: تنطوي على جانبني مهمني"حيث يرى إبراهيم منر موسى يف رؤيا يوسف النيب أا 

السليب فهو حماولة األخوة قتله، وهذا يعين أن الذات ختطط لتدمري الذات، إذ العالقة بينهما تقوم على ثنائية ضدية، حيث 
يرمز يوسف يف السياق الشعري إىل الفلسطيين الذي تطارده األنظمة العربية وصار ضحيتها، أما اجلانب اإلجيايب فهو 

، وجتاوز الواقع املرير الذي يعيشه يف اجلب، وهذا يتطابق إىل حد بعيد مع إميان الشاعر ورؤيته بشرى يوسف بالنبوة
  187".املستقبلية من أن الشعب الفلسطيين سيتجاوز هذه احملنة اليت فرضت عليه يف الوقت الراهن
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علت درويش يتخذ من شخصية لقد أثرت سلسلة األحداث اليت مر ا الشاعر عرب حياته يف رموزه الشعرية، حيث ج
عن اإلحساس العميق بظلم  تعبرياًإذ شكل هذا الرمز ) 1986 ورد أقل(النيب يوسف قناعاً يف واحدة من قصائد ديوانه 

ذوي القرىب يف نفس الشاعر، ما جعل املتلقي يشعر مبدى الوحدة والضياع والظلم الذي تعرض له الشاعر وقاساه، منذ 
ن بعض األشقاء العرب يف معارك لبنان عرب مسرية الوجود الفلسطيين الثوري هناك، من ديوانه والدة األمل األخوي م

، حيث التخاذل العريب عن محاية اإلنسان )2004 ال تعتذر عما فعلت( ، إىل ديوانه )1983مديح الظل العايل(
يف ساحة املعركة، من أجل حترير الوطن  الفلسطيين املسحوق بآلة القتل اإلسرائيلية، وتركه وحيداً يواجه مصريه املؤمل

  188.واإلنسان الفلسطينيني
  

  :)1983 مديح الظل العايل(يف  يقول درويش
  ال تسلم: رموك يف بئر وقالوا"

  وأطلت حربك يا ابن أمي
  ألف عام، ألف عام، ألف عام، يف النهار

   فأنكروك ألم ال يعرفون
  سوى اخلطابة والفرار

  هم يسلخون اآلن جلدك
  ذر مالحمهم وغمدكفاح

  كم كنت وحدك يا ابن أمي
  يا ابن أكثر من أب

(...)  
  سقط القناع عن القناع عن القناع
   ال إخوة لك يا أخي، ال أصدقاء

   ال مفر…واضرب عدوك 
(...)  

  189"فأنت اآلن حر… واضرب عدوك يب 
        

ة التخاذل األخوي جتاه أخيهم اجلميل، استحضار الشاعر ملأساة يوسف يف قص حال حيتاج القارئ إىل جهد كبري ليلم
فكأن درويش يريد أن يقول أن جمازر صربا وشاتيال اليت شاركت فيها بعض األيادي العربية، وحدثت أمام مسمع 
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ومرأى من األشقاء العرب ليست سوى امتداد ملأساة النيب يوسف على يد إخوته حني القوه يف البئر، ومل متتد له أي يد 
  .ا هو فيه من ضياع، ما جعل القناع يسقط عنهم مجيعامنهم لتنقذه مم

  
  :حيث يقول) 1983 مديح الظل العايل(كما يواصل درويش سرد ماساته الفردية واجلمعية يف مطولته 

  كي يقفوا على ساقيك عرشاكم كسروك كسروك،  
  لديك جيشا أنشأوا وكوخبأوتقامسوك وأنكروك  

  وقالوا ال تسلم… حطوك يف جحر 
  190" وقالوا ال تسلم… يف بئر  ورموك

  
 تخاذل وحادثة إلقائه يف البئر من قبل إخوته وختليهم عنه للتعبري عن حالة ال" يوسف"فدرويش يستدعى رمز النيب
، حيث ختاذل 1982و معني واليت عاىن منها اإلنسان الفلسطيين يف حرب لبنان عام األخوي، والضياع بال نصري أ

عليهم، حيث يقول " إسرائيل"إبان عدوان " اإلسرائيلية"لفلسطينيني واللبنانيني أمام آلة املوت العرب عن نصرة إخوام ا
  :)1983مديح الظل العايل (الشاعر يف قصيدته التسجيلية 

  
  ال تسلّم: حطّوك يف حجرٍ وقالوا

  وقالوا ال تسلّم.. ورموك يف بئرٍ
  وأطلت حربك يا ابن أمي
  191يف النهار ألف عامٍ ألف عامٍ ألف عامٍ

  
يعترب تتوجياً حلضيض الضعف الذي تقمص يوسف الفلسطيين ) 1986 ورد أقل(أن ديوان  -مثالً-يقول خالد اجلرب 

بعد اخلروج من بريوت، وفيه تتكثف رؤية الواقع واحللم معاً يف تيه ال سبيل إىل اخلروج منه، وإذا جاز وصف ديوانه 
) 1986 ورد أقل(فإن ديوانه ) يوسف الفرد(سرية ذاتية شعرية لدرويش بأنه ) 1995؟ملاذا تركت احلصان وحيدا(

سرية ملسرية يوسف الفلسطيين احملاصر يف تيه البحث عن حلمه، حيث  تتداعى نصوص كثرية يف رسم مالمح اهلزال 
  192.والضياع

  
  :  )1986 ورد أقل(من ديوانه " تسافر كالناس"يقول درويش يف قصيدة 

  امريتسافر يف عربات املز
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  وقد يف خيمة األنبياء
  وخترج من كلمات الغجر
  نقيس الفضاء مبنقار هدهدة
  أو نغين لنلهي املسافة عنا

  ونغسل ضوء القمر
  طويل طريقك فاحلم بسبع نساء

  لتحمل هذا الطريق الطويل
  على كتفيك

  وهز هلن النخيل لتعرف أمساءهن 
  193ومن أي أم سيولد طفل اجلليل

  
ساة النيب يوسف تلح عليه يف أكثر من ديوان شعري ال يركن يف الوقت ذاته إىل اليأس لكن درويش الذي تظل مأ

واالستسالم للواقع الفلسطيين األليم، بل يصر على موقفه املتمثل بضرورة مواجهة الوحشة والظلمة يف البئر، حىت حتقيق 
مرة أخرى، ) يوسف النيب( يف داللة الرمز الديين ، ما يشري إىل ظهور االنزياح الداليلاهلدف املنشود باحلرية وإبصار النور

  ):2004 ال تعتذر عما فعلت( يقول الشاعر يف ديوانه  حيث
  مل أعتذر للبئر حني مررت بالبئر

  استعرت من الصنوبرة العتيقة غيمة 
  عصرا كالربتقالة، وانتظرت غزالةو 
  بيضاء أسطورية، وأمرت قليب بالتريث 

  194هاهنا!  كن حياديا كأنك لست مين
...........  

   :إىل أن يقول 
  أرخيت ظلي وانتظرت، اخترت أصغر

  صخرة وسهرت، كسرت اخلرافة وانكسرت 
  ودرت حول البئر حىت طرت من نفسي 
  إىل ما ليس منها، صاح يب صوت 

  .ليس هذا القرب قربك، فاعتذرت: عميق
  قرأت آيات من الذكر احلكيم وقلت 
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  عليك يومالسالم : للمجهول يف البئر 
  195"من ظالم البئر حيا قتلت يف أرض السالم، ويوم تصعد 
  

  :يوسف العراقي
  

يف شخصية يوسف النيب الشاعر ستحضر االنزياح الداليل الظهور يف مدلول النيب يوسف يف شعر درويش، حيث ايعاود 
، 1991لعرب بعد حرب وحصار عام ولكن هذه املرة الختاذها قناعاً حلال العراق الذي خذله أشقاؤه اأعماله األدبية، 

ورد أقل (، بعد أن كان درويش وظفه يف )1992 أحد عشر كوكباً(للظهور يف ديوانه " يوسف"حيث يعود الرمز
ظهور يوسف العراقي عامالً حامساً يف استثارة ظهور يوسف الفلسطيين من قد كان ف"مبعىن يوسف الفلسطيين، ) 1986

ىل نقطة البداية حني بدأ يعي عالقة املشاة بني حاله وحال يوسف، وهذا ناموس طبيعي جديد، مبعىن أنه أعاد الشاعر إ
يف عمل العقل البشري، فالشيء بالشيء يذكر، وضياع األحالم ال شك يذكر بضياع أمثاهلا، يقول درويش يف قصيدة 

درين القتلة، ويظهر التناص هنا مذكّرا إخوانه بأن ال يكونوا الغا -اليت أهداها إىل شاعر عراقي-)فرس للغريب(
  196".جلياً

  
  : )1992 أحد عشر كوكباً(من ديوانه " فرس للغريب"يف قصيدة  يقول درويش

  ولن يغفر امليتون ملن وقفوا مثلنا حائرين
  هل يوسف السومري أخونا: على حافة البئر

  أخونا اجلميل، لنخطف منه كواكب هذا املساء اجلميل؟
  ه، فليكن قيصروإن كان ال بد من قتل

  197هو الشمس فوق العراق القتيل
  

للمعاناة يف أدب حممود درويش، فيوسف الذي ميثل رمزاً ) يوسف(يتضح مما تقدم حجم االنزياح الداليل للرمز 
 حيث يقول) 1986 ورد أقل(لظلم اإلخوة يف انزاحت داللته فصار رمزاً ) 1983 مديح الظل العايل(والتحمل يف 

لتعرب عن نذالة اإلخوة حيث ) 1992 أحد عشر كوكباً(ترتاح داللته يف كما " ب أرحم من إخويتوالذئ: "درويش
فيما يرتاح لكن األخ املظلوم هنا العراق بعد أن كان فلسطني، لنخطف منه كواكب هذا املساء اجلميل، : "يقول درويش

السالم عليك يوم ولدت يف أرض "ع احللم لريمز إىل ضيا) 2004 ال تعتذر عما فعلت(يف  رابعةمرة ) يوسف(مدلول 
   ."السالم ويوم تبعث من ظالم القرب حياً
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2.8.9  قوةوال أسطورة الصرب" :أيوبالنيب":  
  

عاشق (تعترب شخصية النيب أيوب واحدة من أوائل الرموز الدينية اليت وظفها درويش يف بواكري أعماله حيث وظفها يف 
كان أيوب :" دثة صربه على املرض وخنر الدود جسده وهو حي، حني قال، حني استحضر حا)1966 من فلسطني

كما  –لكن أيوب مل يبق طوال أعمال حممود درويش يرمز للصرب وحتمل العذاب ". يشكر خالق الدود والسحاب
أيوب مات وماتت :"حيث انزاحت داللته لتشري إىل عدم قدرته على حتمل الصرب حيث يقول درويش -سيتضح الحقاً

   ".العنقاء
  

متثل شخصية النيب أيوب رمزاً حيتوي كثافة عالية من األمل والصرب، حيث حتتشد يف هذه الشخصية معان عميقة من كما 
الشعراء الكثري من استأنس "العذاب، وتوفر على الشاعر مجالً عديدة الختصار وجعه يف استحضار هذا الرمز، وهلذا فقد 

املتمثلة يف العذاب الطويل على فأسطورة العذاب الفلسطيين 198،"يف قصائدهم عذابه بشخصية النيب أيوب، واستحضروا
درويش فقصة النيب أيوب،  مشاة أو مماثلة هلا واليت ال توازيها بؤساً إالأسطورة عذاب  استحضار يد االحتالل تستدعي

، ومع ذلك هو صابر على مكابدة ملنفىويف ا ر عن حال الفلسطيين املعذب على أرض الوطنستغل هذا املعطى، ليعبإذ ي
مستلهمة من قصة العذاب األيويب، فشخصية النيب أيوب هي الشخصية املالئمة للتعبري  الفلسطيين الصربأسطورة العناء، ف

من ، فالشاعر حياول إبالغ الفكرة بصورة يشتد معها التوتر واالنفعال، فيبدو النص قريباً املكابد أمله عن حالة الفلسطيين
 199.املباشرة، بالرغم من احتوائه على الرمز

      
األمل، و ةعانااملرغم  وقدره والرضا بقضاء اهللاعلى املصائب واألهوال، رمزاً للصرب  متثلشخصية أيوب النيب  ورغم أن

عربة ملن يرفض أن يكون  بأنأيوب يرفض اهلوان  إال أنيف النص الشعري الفلسطيين املعذب باالحتالل،  فيما ميثل أيوب
واألمل، بل هو ثائر على واقعه رافض له، وهذا يتناص  يف خماضات الصرب ينللعابر ال يرضى بأن يكون مثاالًاعترب، فهو 

ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، : "بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه، وأخذ أيوب يتكلم فقال" :مع نصوص التوراة
ملا  ويصيح أيوب، ويعلو صراخه، حىت ميأل السماء، رفضاً 200".ملْ أمت من الرحمملَ ..برجل  حبلٌ :والليل الذي قال

الفلسطيين الذي مل يعد يطيق األمل، ومل يعد حيتمل الشكوى واالستكانة،  آلت إليه نفسه من الذل والصغار، وهو أيضاً
  201."خالل الكلمة الرافضة لكن متتلئ حنجرته بالصياح والرغبة يف اإلعالن عن ذاته وجتاوز احلايل حىت لو من

  
  :)1970 حبيبيت تنهض من نومها(من ديوان  "جواز سفر"يف قصيدة  يقول درويش

  عارٍ من االسم، من االنتماء؟
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يتها باليدينمن تربة رب   
  :أيوب صاح اليوم ملء السماء

  ال جتعلوين عربة مرتني
  يا ساديت يا ساديت األنبياء

  ال تسألوا األشجار عن امسها
  202لوا الوديان عن أمهاال تسأ

  
بل صار يف كما هو معروف يف أدبيات الصرب العاملي، ، والرضا بقدريتها مل يعد رمزاً لتجرع املصائب النيب يوبأفإذن 

، فما عاد للصرب مكان على هذا رمزيته الشعرية لدى درويش يشري إىل حتدي املصائب ورفضها بدالً من التسليم بقدريتها
حيتمل الواقع املأزوم الذي آل إليه، ولن  مل يعد" فهو، "ال جتعلوين عربةً مرتني:"يصيح ملء صوتهوب النيب أيالبالء، فأخذ 

مرة مشرداً مطروداً من وطنه، ختلى عنه اجلميع مثلما ختلى اجلميع : أن يصبح عربة للقهر والظلم والتشريد مرتنيبيرضى 
ي سلب هويته وذكرياته، وانتمائه إىل أرض تضمه، ومساء تغطيه، عن أيوب الرمز، حىت أبناؤه وزوجته، ومرة أخرى ه

  203".فيموت دون أن يتعرف إليه أحد
     

ومنها رمز النيب الزمين ألعماله الشعرية  هاالدينية وامليثولوجية عند حممود درويش حسب تصاعد الرموزتتبع  كما أنّ
 عاشق من فلسطني(في جمموعته الشعرية ف ،األوىل ريةالشع بداياته منذ مثل هذه الرموز وظفالشاعر  أيوب يؤكد أن

  :ل درويشيقو، "أيب"يف قصيدة ) 1966
  عبده جيلديوم كان اإلله 

  يا ناس، نكفر؟: قلت
  : وطأطأ زنده..فروى يل أيب

  يف حوار مع العذاب
  كان أيوب يشكر

  خالق الدود والسحاب
  صنموال .. ال مليت
  اجلرح واألمل فدع

  204!وأعني على الندم
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 للدعوة إىل األبوةحكمة حيث تتدخل "، ينفذبدأ صربه شباب الفلسطيين الذي ال تصور املقطوعة الشعرية السابقة حالة
، استنكر عذابه ، وعندما طالمن الظلم والقهر الذي يعانيه الفلسطيين يستعجل اخلالص إال أن اإلنسانالصرب على البالء، 

األبوية اليت  يأيت اجلواب على لسان احلكمةوعندها ؟ ةذلبامل نرضىأنكفر؟ أم : ساءلذلك وعجب من واقعه املرير، حىت ت
دليل ضعفه وقلة حيلته على املواجهة باملثل، فضرب له مثال الصرب على  "طأطأ زنده"نار الصرب واهلوان، حيث ب اكتوت

مباشرة إىل سفر أيوب يف " أيوب"صيدة حيث حتيلنا ق .هذا الشاكر الصابر لربه على ما أصابه) أيوب( البالء والعذاب
يا ليت طلْبيت تأيت وتعطيين اهللا رجائي أن يرضى اهللا بأن يسحقين ويطلق يده فيقطعين فال تعزييت وابتهاجي :"العهد القدمي

  205".يف عذاب ال يشفق، إين مل أجحد كالم القدوس هل قويت قوة احلجارة، هل حلمي حناس
  

  : ات درويش من استحضار رمز النيب أيوب يف شعره حيث يقولحياول ظافر مقدادي تلخيص غاي
غين املؤلف عن الكثري من ت ،من دالالت بليغة يف الصرب والتحمل) امليثولوجية -الدينية(ملا حتمله هذه الشخصية  نظراً"

، )اليهمسالمية(احلشو اللفظي لشرح مأساته وهذا أوالً، كما أنه وحلكم فلوكلورية قصة أيوب لدى أتباع الديانات 
مل ترد يف قصة صرب أيوب اليت سردا ) دود(فرغم أن الشاعر مطلع على نصوص الكتاب املقدس بعمق حيث أن كلمة 

الكتب املقدسة إال يف التوراة، فالشاعر يتعامل مع نصوص التوراة كنصوص أدبية يفككها ويعيد تركيبها من جديد 
ياً بأن القصة التوراتية نفسها مل تكن سوى إعادة توليف من أدب سابق على كان واع لتتوافق مع رؤاه، كما أن الشاعر

أيوب، النيب قام بترمجة صالة سومرية قدمية تشبه قصة ) Kramer -كرامر(السومريات  أستاذحيث أن العهد القدمي، 
ات درويش من توظيفه وأما ثالث غاي. وهذا ثانياً هذه الصالة السومرية تتحدث عن ما أصبح يعرف بأيوب البابلي

مستوى العاملية واإلنسانية كون رمزية أيوب رمزية  إىلإىل محل معاناته الشخصية والوطنية  فيعود "أيوب"للرمز 
  206.عاملية

  
 يف أعمال درويش األدبية تشري إىل عمق وقع هذه الشخصية يف نفس الشاعر، حيث) أيوب( رمزكثافة توظيف ال أنّ 

، أي )1966عاشق من فلسطني (منذ ديوانه الثاينف ه،يف بواكري شعر )امليثولوجية-الدينية(ظف هذه الشخصية ويجنده 
لشعرية حممود درويش حىت ديوان  يستمر هذا الرمز مالزماًفبعامني فقط، ) 1964أوراق الزيتون ( عد ديوانه األول ب
، )1983 ديح الظل العايلم(، وديوان )1970 حبيبيت تنهض من نومها(بديوان  ، مروراً)2002 حصار حالة(

ويالحظ أن درويش وظف رمز أيوب بالقوة مرة وبالضعف أكثر، إذ نرى صرب أيوب وأشعاره مصدر قوة للشاعر 
  207.وقضيته وشعبه، ومرة نراه مصدر ضعف وانكسار وحصار ال جدوى منه

  

عاشق من (ن رمزاً للصرب يف يف شعر درويش بني عمل أديب وآخر، فأيوب الذي كا) أيوب(لقد تغريت مدلوالت الرمز 
 مديح  الظل العايل(، صار يف "كان أيوب يشكر خالق الدود والسحاب:"حيث يقول درويش) 1966 فلسطني
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، حيث مل تعد شخصية "أيوب مات وماتت العنقاء وانصرف الصحابة:"رمزاً للموت، حيث يقول الشاعر) 1983
وب الذي كان رمزاً صاحلاً لصرب الفلسطيين الذي عاىن ويعاين اآلالم أي مييت درويشفأيوب النيب رمزاً للقوة والتحدي، 

  208.والقسوة واملصاعب
  

  :)1983 مديح الظل العايل(يف قصيدته التسجيلية املطولة  حيث يقول الشاعر
  أيوب مات وماتت العنقاء، وانصرف الصحابة

  وحدي أراود نفسي الثكلى فتأىب أن
  تساعدين على نفسي

  ووحدي كنت وحدي
  عندما قاومت وحدي
  209وحدة الروح األخرية

  
   :)2000 جدارية(يف  كما يقول درويش خماطباً املوت

  مبا أسرعتر! كنه حكمتك اخلبيئة....
  يف تعليم قابيل الرماية،

  رمبا أبطأت يف تدريب أيوب على 
  الصرب الطويل، ورمبا أسرجت يل

  210فرساً لتقتلين على فرسي
  

لصورة النيب الصابر اليت أوردا الكتب  مغايرةيف صورة  املقطوعة الشعرية السابقة يفأيوب النيب رمز  حيث يتجلى
جديدة عن صورة  عن ضعف اإلنسان أمام سطوة املوت، كاشفاًدرويش حيث يعبر  ، وكتب األساطري القدمية،املقدسة

 والذي تشري إليه لى األمل واملصائب، ع رمزاً للصرب الطويلميثّل يعد أيوب  حيث ملخمالفة للنص األصلي، أليوب النيب
 ."رمبا أبطأت يف تدريب أيوب على الصرب الطويل" :مجلة الشاعر يف املقطوعة السابقة

 

2.8.10  ياعصا  :موسىالنيبلتحد:  
  

رغم أنّ شخصية النيب موسى من الرموز متوسطة احلضور يف شعر حممود درويش، مقارنة بغريها من الرموز الدينية 
ية حتديداً، حيث مل تبلغ يف اهتمام الشاعر ما بلغته شخصية النيب يوسف، أو النيب آدم مثالً، إال أن شخصية النيب والنبو
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يف قصيدته  موسى سامهت يف تقدمي إحياءات جديدة ومعربة عن تصورات درويش وأفكاره، حيث يقول درويش
  :)1973-7حماولة رقم (من ديوانه " اخلروج من ساحل املتوسط"
  

  تتحرك األحجار
  ما سرقوا عصا موسى

  وإن البحر أبعد من يدي عنكم
  211إذن تتحرك األحجار

  
فقدرة الشاعر على التعبري تفوق قدرة اإلنسان العادي، فهو "حيث تبدو املقطوعة السابقة غاية يف الداللة وتكثيف املعىن، 

وما يتضمنه هذا النص من معجزات إهلية  إذ يبحث عن منفذ قوي يتالءم مع قوة حلمه، فإنه يستدعي النص الديين
املصدر لتتناسب مع تلك األحالم اليت تثريها طاقة انفعالية منسابة يف نفس الشاعر، فالفعل التخيلي اإلعجازي يبدأ حبركة 
األحجار يف السطر األول، وهذا ما ميكن إحالته على أكثر من نص ديين، ففيه إشارة إىل حجر موسى الذي أزاحه عن 

وإذا زلزلة :"وحجر املسيح الذي دحرج عن باب القرب، وهو يف السطر األخري حييل إىل ما جاء يف اإلجنيل 212البئر، باب
  213".عظيمةٌ حدثت، ألنَّ مالك الرب نزل من السماء، وجاَء ودحرج احلجر عنِ الباب، وجلس عليه

      
ر، حيث عاقب اهللا ا فرعون وجنوده بسبب ظلمهم كرمز لتحدي قوة البش) عصا النيب موسى(لقد وظف درويش 

وجتبرهم، إذ حول املاء ا إىل دم وحول اليابسة إىل ماء، بأمر من اهللا إىل موسى، يف استحضار واضح لنصوص العهد 
نت أنا أضرب بالعصا اليت يف يدي على املاء الذي يف النهر فيتحول دماً، وميوت السمك الذي يف النهر وين: "القدمي
  214".النهر

  
قوة خارقة للقدرة البشرية، فإنه ت سحرية ودالال موسى وما ترمز إليه منالنيب عصا يف شعره فالشاعر حني يستحضر 

الذي يتم فيه  زمناللقد انتهى : يقول وكأن الشاعر يريد أنحياول أن يعرب عن رؤيا مغايرة لداللة الرمز األصلية، 
موسى رغم قدرا اإلعجازية قادرة على النيب مل تعد عصا حيث  احلق والصدق،االعتماد على قوة املعجزة إلثبات 

  .مساعدة اإلنسان الفلسطيين يف بلوغ أحالمه بالتحرر والعودة إىل وطنه
  

  :)7 حماولة رقم(من ديوان " اخلروج من ساحل املتوسط"يف قصيدة  يقول درويش
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  تتحرك األحجار 

  هذا ساعدي متمايل كالرعب
من سكان هذا القفر ليس الرب  

  هذا ساعدي
  تتحرك األحجار

  ما سرقوا عصا موسى
  وإن البحر أبعد من يدي عنكم

  215إذن تتحرك األحجار
         

يدعو درويش شعبه يف املقطوعة السابقة إىل عدم الركون إىل املعجزرات اخلارقة يف مسريته النضالية للخالص من نكبته، 
رجعة، بانتهاء عامل األساطري، فأحجار القرب لن تتحرك ليخرج منها املنقذ الذي ألن زمن املعجزات انتهى إىل غري 

سيخلص الشعب الفلسطيين من حمنته ونكبته ويأخذ بأيديهم إىل بر األمان، وما تصريح درويش بذلك يف شعره إال على 
الذي انتصر على الشعب لقضية الفلسطينية، فالعدو اسبيل التهكم ممن يراهنون على اخلوارق للخالص وأسطرة 
لعصا موسى السحرية لتحقيق ) اليهودي(، ومل يركن ىالفلسطيين مل حيقق غايته وانتصاره من خالل سرقته لعصا موس

  216.انتصاراته علينا
  
  

   :الفولكلورية كنعانمزامري  :داود 2.8.11
  

ثقايف كنعاين كوا قامت على أرض  لقد سبق بأن متت اإلشارة يف هذا البحث إىل أن درويش يتعامل مع التوراة كإرث
مبعىن أا من منتجات الثقافة أي مزامري شعبه،  يتعامل معها على أا أنهفمزامري داود فلسطني، فالشاعر إذ يوظف 

فهذا النسب ليس إال من أساطري األنبياء، أو هو "ىل النيب داود، إنسبها توراتياً  اليت ينتمي إليها درويش رغمالكنعانية 
من مشال (ادة توليف النص األديب الكنعاين القدمي، فمن املعروف من االكتشافات األثرية يف الساحل الكنعاين الكبري إع

كنعانية قدمية، وحىت رافدية مت  فولكلوريةأن مزامري داود ليست إال ابتهاالت وأغاين ) ىل جنوب فلسطنيإسوريا 
نصوص التوراتية على أا نصوص ثقافته واضح يف قوله يف قصيدة إن تعامل الشاعر مع ال. اكتشاف مثلها يف العراق

  217)":1992 أحد عشر كوكباً(من جمموعة  "شتاء ريتا"
  

إين ولدلكي أحبك ت  
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 وتركت أمي يف املزامري القدمية تلعن الدنيا وشعبك 
 ووجدت حراس املدينة يطعمون النار حبك

  218وإين ولدت لكي أحبك
  

 مع نصوص العهد القدمي من الكتاب املقدس، على مزامري داوود يف تناص صريح وواضحاً، تنفتح نصوص الشاعر، أيض
، )1969العصافري متوت يف اجلليل (يف ديوانه " املزمور احلادي واخلمسون بعد املائة"حيث يطلق على إحدى قصائده 

مزموراً، ففي نص هذه القصيدة ميتص  حيث يضيف درويش مزموراً جديداً ملزامري داود النيب واليت بلغت مائة ومخسني
   219.درويش املضمون العام للمزامري

  
  :يقول الشاعر

  ..أورشليم اليت ابتعدت عن شفاهي
  املسافات أقرب

  بيننا شارعان وظهر إله
  وأنا فيك كوكب

  كائن فيك طوىب جلسمي املعذب 
  220يسقط البعد يف ليل بابل

  
اشتياق وحنني للقدس مبشاعر األمل والضياع يف املنفى بعيداً عن  حيث يعرب درويش عما عبر عنه النيب داود من

  221".إن نسيتك يا أورشليم، تنسى مييين، ليلتصق لساين حبنكي إن مل أذكرك: "قائالً" أورشليم"
       

 نـص  املشتاق إىل املدينة املقدسـة يف فلكن الشاعر يستحضر القدس واحلنني إليها مبعىن مغاير ملضمون النص التورايت،  
ر الواقع الفلسـطيين  هو الفلسطيين املبعد عنها درويشفالشاعر حني يستلهم مزامري داود فإنه يلبسها حلّة جديدة، ليصو ،
  .، حيث صار وصول اإلنسان الفلسطيين ملدينة القدس أمراً صعب املنالواألليم احملدث
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العصافري متـوت يف  (من ديوانه  "دي واخلمسون بعد املائةزمور احلاامل"يف قصيته مزامري داود النيب  كما يستدعي الشاعر
  :للتعبري عن احتالل اليهود للقدس وعدوانيتهم، وانقالب حقائق التاريخ فيها حيث يقول )1969 اجلليل

  
  مام املغنني صك سالحاً ليقتلينإو

  يف زمان احلنني املعذب
  واملزامري صارت حجارة 

  رمجوين ا
  اغتيايل اوأعادو
  ارة الربتقالقرب بي

....  
  أورشليم اليت أخذت شكل زيتونة

  دامية
  صار جلدي حذاء
  لألساطري واألنبياء

 طوىب ملن جاور الليلة اآلتية..بابلي أنت  
  يسقط البعد يف ليل بابل....

  وصلييب يقاتل
  222هللويا

  
دالالت معربة عن جتربته  ولكنه حيملها"يظهر من خالل النص السابق تواصل درويش مع مفردات املزامري التوراتية، 

التجربة التارخيية املتمثلة يف املزامري حيث يوظف درويش يف قصيدته  عنها سياقه الشعري، ومستندة إىل االجتماعية املنبثق
، حماوالً قلب الواقع التارخيي ليتناسب مع الوضع احلايل ألصحاب ...)أورشليم، وهللويا، وطوىب، وبابل: (ذه الرموزه

ناشيد إنسانية، يتحول إىل سالح، ويعدل درويش مالمح ذلك الرمز، لتتالءم مع أبعد أن كان إمام املغنني يترمن بالتوراة، ف
  223.مالمح يهودي العصر العدواين

  
2.8.12  واحلكمة اجلربوت: سليمانالنيب:  
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ة النيب سليمان ونصوصه اليت استدعاها حممود درويش يف نصوصه األدبية شخصي) التوراتية(من الشخصيات النبوية 
يستثمر درويش يف حواره مع "حيث ، ليعرب درويش من خالهلا عن أنه ال عز يدوم لإلنسان وال ذل يدوم، املقدسة

نصوص سليمان صاحب احلكمة واجلربوت، الذي ملك ما مل ميلك غريه من البشر، ولكن أين سليمان؟ وأين 
ساناً فكانَ له ألف وأربعمائة مركبة واثنا عشر ألف فارس، فأقامهن يف مدن مجع سلَيمانُ مراكب وفُر"فقد "ملكه؟
   224"املراكب

  
ونصوص التوراة، إذ وظف درويش بعضاً من  )2000 جدارية(يبدو التناص الديين واضحاً بني نصوص درويش يف 

والذي  -كما رآه سليمان النيب-ائلنصوص التوراة الواردة يف سفر امللوك األول للداللة على أن كل شيء يف الوجود ز
مل يبق ما يدل عليه سوى الذكرى املكتوبة اليت يتداوهلا اجليل بعد اجليل، ومن هنا يرى درويش يف ذاته ما رآه سليمان، 
ومير بالتجربة ذاا اليت مر ا هذا النيب، فمهما يكن لك من اجلربوت واد والقوة، سيأيت يوم ومل يبق لك سوى 

اك، فما درويش إال سليمان النيب الذي ملك الدنيا، لكنه رغم ذلك مل يخلّد يف األرض، وآل إىل الزوال كما آل ذكر
مل يعش شاعر مثله، حىت تربع رحلة املرض واملعاناة، وعاش كما  غريه من قبل، حيث شعر درويش بقرب رحيله بعد

  225.كسليمان هرم وسئم اد فصار ينتظر الزوال واخلالصعلى عرش الشعر ملكاً للمفردات، وحكيماً باللغات، لكنه 
  

  :)2000 جدارية(يف  يقول درويش
  كل شيء على البسيطة زائل

  مركبة 1400
  فارس 12.00

  حتمل امسي املذهب من
  زمن حنو آخر

  عشت كما مل يعش شاعر
  ملكاً وحكيماً

  هرمت، سئمت اد
  226ال شيء ينقصين

      
دوام احلال من "، حيث أنّ "اجلامعة"تناغم رؤى درويش مع ما رآه النيب سليمان النيب يف سفريبدو واضحاً يف هذا النص ت

، فحني واجه درويش املوت وجهاً لوجه يف رحلة عالجـه يف فرنسـا   ، وأنه ال بد لكل شيء يف الوجود من اية"احملال
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ن حىت لو بلغ اإلنسان من األجماد ما بلغـه  أواخر تسعينيات القرن املاضي، شعر حينها أن ال قيمة لكل موجودات الكو
  .النيب سليمان من امللك واحلكمة

  
  ):2000 جدارية(يف ،أيضاً ،يقول درويش 

  كل حي يسري إىل املوت
  واملوت ليس مبآلن

  ال شيء يبقى سوى امسي املذهب
  بعدي 

  سليمان كان
  فماذا سيفعل مويت بأمسائهم

  هل يضيء الذهب
  ظلميت الشاسعة 

  227ألناشيد واجلامعةأم نشيد ا
  

فكالمها من أناشيد سليمان ) اجلامعة(و) نشيد االنشاد: (يبدو جلياً استثمار درويش لنصوص العهد القدمي -أيضاً-وهنا  
يف آخر عمره، حيث يعرض يف نشيد اجلامعة باطل الدنيا وفنائها وتغري حاهلا، أما نشيد اإلنشاد فهو النشيد الذي قاله 

، والذي يعرب فيه عن احملبة والعشق، وما سليمان يف اجلدارية إال درويش، الذي )شومليت(حبه لـ  سليمان للتعبري عن
قال هذه اجلدارية بعد شفائه من رحلة مرضه الكبرية، الذي كان درساً قوياً له، وعرب عظيمة يف تعليمه حقيقة الدنيا 

دو القصيدة كأا قائمة على تقابل الثنائيات بني درويش الزائلة، وبطل ما عليها من احلاضر إال استعداد املوت، حيث تب
 228.وسليمان

 
  

  "أورشليم"هجاء أهايل : النيب أشعيا 2.8.13
  

  ، ألم تسببوا يف سقوطها بيد الغزاة)أورشليم(ليهجو أهل  درويش شخصية النيب أشعياحممود  يوظف
  :حيث يقول
  أنادي أشعيا

  أخرج من الكتب القدمية
  أزقةمثلما خرجوا، 

  أورشليم تعلق اللحم الفلسطيين فوق 
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  مطالع العهد القدمي
  وتدعي أن الضحية مل تغري جلدها

يا أشعيا ال ترث  
  بل أهج املدينة كي أحبك مرتني

  وأعلن التقوى
  229وأغفر لليهودي الصيب بكاءه

     
 عن قسوة احلاضر الذي يعيشه التوراتية فيما متثله من رمز يعرب) أشعيا(حيث تكمن أمهية استحضار الشاعر لشخصية 

اإلنسان الفلسطيين املعاصر، وجتسيد استحضار الرمز التورايت لبشاعة اليهودي احملدث، حيث تتضح مالمح هذه البشاعة 
  :)1983 مديح الظل العايل(يف  من خالل قول الشاعر

  
  أنادي أشعيا

  أخرج من الكتب القدمية
  مثلما خرجوا، أزقة

   230فلسطيين فوقأورشليم تعلق اللحم ال
     

من يستدعي درويش شخصية النيب أشعيا ليعكس حالة الغضب والضجر اليت يعيشها، حيث تظهر صورة اليهودي املعتمة 
وهو أحد أنبياء اليهود، والذي تضمن العهد القدمي سفراً خاصاً به، إذ عبر " أشعيا"خالل استدعاء الشاعر لشخصية 
األول والثاين بطلبه من أشعيا اخلروج من الكتب القدمية، ولعله يقصد بالكتب القدمية الشاعر عن فكرته يف السطرين 

، ليحول الصورة املكانية الغابرة إىل صورة حاضرة، تتكشف من خالهلا "أورشليم"، كما يستدعي الشاعر "العهد القدمي"
العهد  للحم الفلسطيين معلقاً فوق مطالعممارسات احملتل يف ذلك املكان، فالشاعر يرسم صورة منفرة للواقع، جبعله ا

القدمي، مظهراً صورة اليهودي العصري الذي يدعي أحقيته باألرض الفلسطينية وفقاً للتوراة، فالواقع الذي يكشف 
التناقضات بني املاضي واحلاضر، يف الوقت الذي يربز املالمح املشتركة بينهما، دفع درويشاً إىل استدعاء شخصية النيب 

  231.بدل رثائها، علماً أن درويش ال يهجو أورشليم بل يهجو أهلها" أورشليم"عيا هلجاء أش

  :"أورشليم"مراثي سقوط : النيب إرميا2.8.14 
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 الشعرية جمموعته منذ بداياته الشعرية يوظف الشاعر شخصية النيب إرميا، حيث يستدعي شخصية هذا النيب يف
، حيث يستدعي درويش هذه الشخصية "ضباب على املرآة" تهيف قصيديداً وحتد )1969 العصافري متوت يف اجلليل(

  :نصوص العهد القدمي مع واضحالتوراة يف تناص نصوص من 

  مل أجد جسمك يف القاموس
    يا من تأخذين

  صيغة األحزان من طروادة األوىل
  وال تعترفني 
  232غاين إرميا الثاينبأ 

      
فرغم وضوح التناص بني احتالل "لنيب إرميا للتناص مع حادثة سقوط طروادة من الواضح أن درويش يستدعي شخصية ا

 لكنمربكة بعض الشيء،  تبدو )إرميا الثاين( حضور شخصيةإال أن  ،ةاإلغريقيالقدس الفلسطينية وبني سقوط طروادة 
يف  "ورشليمأ"بكي سقوط ت اليت إرمياالنيب كأنه يتحدث عن مراثي حيث يبدو األحزان، و إىلالشاعر أسعفنا بإشارته 

رميا كوا ليست إلرميا نفسه، وهلذا استخدم حممود إ مت مجعها يف اية سفر النيبحيث  )م.ق( 586عام  السيب البابلي
بعكس (شعيا الثاين كما هو معروف لدى فقهاء الكتاب املقدس أتناص داخلي، إن صح التعبري، مع  يفاسم إرميا الثاين، 

على ما يبدو من عملية تناص درويش الذي ال يستخدمه علماء الكتاب املقدس، بل حنته حممود  رميا الثاينإمصطلح 
لقد استفاد الشاعر من رمزية طروادة ومراثي إرميا ليغين املعىن املراد من النص بكثافة التثاقف أوالً ). داخل التوراة نفسها

  233".روادة والسيب البابلي ثانياًوببالغة البياض املتروك للقارئ العارف بقصة كل من حروب ط
  

على مرآته، إذ  الرؤيا والصورة غري واضحتني أنّ ألمه جند خطاب درويش الضبايبيف " :الربيحات أنعمر فيما يرى 
حزينة باكية، تستعري حزا من حصار طروادة ) فلسطني(يغطيه غبار السنني اليت طحنت آماله كلها، فتظهر أمه 

حزان إرميا على حصار أورشليم، فأم درويش تأخذ أحزاا من أحزان طروادة اليت كانت رمزاً املعروف، وال تعترف بأ
للصمود والتضحية والفداء وال تأخذها من مراثي إرميا الذي عرف بضعفه أمام بين إسرائيل فتظهر ضعيفة متهالكة يف 

ل على ضعفها فاستعارت احلزن من طروادة نظر عدوها لذلك أرادت أن تظهر بكامل قوا فال تعترف بأخطائها اليت تد
  234".وأنكرته يف أغاين إرميا

يتضح مما تقدم أنّ درويش يف استدعائه لشخصية النيب إرميا إمنا استحضرها ليعرب عن سقوط مدينة القدس بعد حصارها 
  .من احملتلني كما حصل لطروادة اإلغريقية من حصار وجمازر رغم اختالف الزمن بني املدينتني
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  :الرباءة واالضطهاد: النيب حبقوق 2.8.15
   

يشكو درويش "حيث  بشكل خاص، أنبياء بين إسرائيلبشكل عام و يواصل درويش استحضاره لشخصيات األنبياء
- 8: 2يف سفره " مصابه للنيب حبقوق فيكسب تعاطفه، حيث كان حبقوق نعى على بين إسرائيل سلبهم ألراضي الغري

بت أمماً كثرية فبقية الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس وظلم األرض واملدينة، ومجيع ألنك سل:"واقتبس منه 14
الشر لينجو من كف ه يف العلو235" الساكنني فيها، ويلٌ للمكسب بيته كسباً شريراً ليجعل عش  

     

، ويتحدث عن حبقوق وأشعيا وإرميا، ليتكلم عن اضطهاده واحتالل أرضه: فدرويش حني يستدعي أنبياء إسرائيل
  .جتذره يف األرض الفلسطينية

  :على لسان حبقوق) 1966 عاشق من فلسطني(من ديوان " نشيد"يقول الشاعر يف قصيدة  
  
  أنا يا سيدي عريب -

  وكانت يل يد تزرع
  تراباً مسدته يدا وعني أيب
  وكانت يل خطى وعباءة

  وعمامة ودفوف
  ....وكانت يل

  كفى يا ابين-
  على قليب حكايتكم
  236ويف قليب سكاكني

    

  
  

فالشاعر حياكم االحتالل من خالل شخصيات توراتية، فالنيب حبقوق شخصية حمبة للسالم، على العكس من احملتلني 
وهكذا يتأمل النيب اإلسرائيلي ".اليوم والذين يتخذون من التوراة ونصوصها ذريعة للعدوان على اآلخرين وحقوقهم

خصية النيب حبقوق التراثية شخصية ترمز للسالم، حيث استحضرها درويش يف قصيدته من معاناة العريب، فش) حبقوق(

                                                
 .14-2:8: سفر حبقوق: الكتاب املقدس  235
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للمقارنة بني الواقع احلايل للصهيونية اليت تستغل الدين يف إقامتها لكيان يهودي يعتدي على أراضي اآلخرين وحقوقهم، 
  237.وبني شخصية النيب اليهودي حبقوق الذي يدعو للسالم مع اآلخرين

  
  :والفداء بلصلا :املسيحنيب عيسى ال 2.8.16

 

مرات عديدة، أحياناً بنفس  تعترب شخصية النيب عيسى املسيح من أبرز الشخصيات النبوية اليت وظفها الشاعر يف أدبه
مرات عديدة، ويف حممود درويش حادثة صلب املسيح  حيث وظف بأكثر من داللة،وأحياناً ) التضحية والفداء(الداللة 

والتضحية يف سبيل اهلدف النبيل الذي تدل على الثبات والصمود،  ته الوطنية اليتقضي أو ديوان للتعبري عنغري قصيدة 
 إذ، والفرح أدوات للغناءيجعل منها فاليت هي أدوات للعذاب أصالً أدوات الصلب  جيعل درويش منحيث ينشده، 

  :)1966 عاشق من فلسطني(من ديوان " قال املغين"يف قصيدته الشاعر  يقول
  

  املغين على صليب األمل
  جرحه ساطع كنجم
  :قال للناس حوله

  سوى الندم .. كل شيء 
  هكذا مت واقفاً

  واقفاً مت كالشجر
  أو عصا نغم..هكذا يصبح الصليب منرباً

  238ومسامريه وتر  
  

: اب املقدسيالحظ من خالل هذه املقطوعة أن الشاعر يستدعي رموزه الشعرية من نصوص العهد اجلديد يف الكت
فدرويش هنا "الصليب، والصلب، واملسامري، للتعبري عن معاناة اإلنسان الفلسطيين املعاصر على يد اليهودي املعاصر

عاشق (شهيد أغنية من الديوان ذاته "، أما يف قصيدته )إجنيلية(يستدعي الرموز ليبين مشاهده اجلديدة من مشاهد قدمية 
  239".مشهده على مشهد الصلب جامعاً تفاصيل دقيقة من األناجيل األربعةفإن درويش يبين ) 1966 من فلسطني

  :"شهيد األغنية"يف قصيدته  يقول درويشحيث 
  ما كنت أول حاملٍ إكليل شوك

  !ابكي: ألقول للسمراء
                                                

، 1979املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بريوت ).1975-1948منذ (احلركة الشعرية يف فلسطني احملتلة . صاحل أبو إصبع 237
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  يا من أحبك مثل إمياين، 
  والمسك يف فمي املغموس

  بالعطش املعفر بالغبار
  طعم النبيذ إذا تعتق يف اجلرار

  ت أول حامل إكليل شوكما كن
  ابكي: ألقول

  ،وةفعسى صلييب صه
  والشوك فوق جبيين املنقوش

  بالدم والندى
  إكليل غار

  :وعساي آخر من يقول
  240أنا تشهيت الردى

  
تعبري الشاعر فـ: يف األناجيل األربعةوردت  ةسابقوص ىل نصيف نصوصه احلاضرة إ القارئ حيث خيطف حممود درويش

وهو حامل إكليل الشوك وثوب  فخرج يسوع خارجاً":ر من النص اإلجنيليمستحض) إكليل الشوك(
يا بنات : فالتفت إليهن يسوع وقال:"حديثه مع بنات أورشليم قبيل الصلب، وورد يف متى ومرقس241"األرجوان

بل ابكني على أنفسكن وعلى أوالدكن كتاب فلكي يتم ال:"فمستدعى من النص عطشهأما  242"،أورشليم ال تبكني علي
فلما أخذ يسوع اخللّ قال قد أكمل، :"وأخرياً إصراره على مواجهة مصريه مستحضر من النص 243"أنا عطشان: قال

 244".ونكس رأسه وأسلم الروح
        

لكن لينا مسروجي ترى أن درويش يوظف هذه الرموز اإلجنيلية أحياناً بدالالت عكسية لدالالا األصلية، فدرويش 
ء، ليس أول حامل إكليل شوك، وليس قادراً يف خضم عذاباته وعطشه أن يتلفت للسمراء فيقول ليس كاملسيح يف شي

أن يرتل عن صليبه، وأن يتحول إكليل الشوك إىل إكليل غار، : إنه ليس كاملسيح بل هو على عكسه يتمىن احلياة: "هلا
  245. وأن يكون آخر املصلوبني
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ة املسيح ذه الدرجة من الكثافة يف أعماله وخصوصاً حادثة ويف خضم البحث عن أسباب توظيف درويش لشخصي
 -ليرباسيون( لصحيفة عن سؤالة جابإ الصلب املشهورة، يوضح الشاعر نفسه هذه األسباب، حيث يقول يف

Libération (ـ هالفرنسية عن استخداماصري"شخصية لكُلُّ األسباب اليت تدفعين : "درويش يقول-املسيح" الن لدي
، رسالةُ السالم مثّ إن رِسالَته بسيطةٌ جداً. الناصرة يف اجلليلإنه ابن البلد، فهو من . خصياًبار املسيح صديقاً شالعت

يتحدث  ،القصص القصرية ذات املدلول األخالقي، واليت ترِد بشكل أكرب يف األناجيل األربعة(فهو يف أَمثاله . والعدالة
، بل وحىت معانقته، فهو مهامستهيريد تدجني السجان من خالل : ذاته حالةً شعرية فهو يف حد ،كما لو كان شاعراً
وأخرياً، هو . وهو يف هذا رمز للتسامح ولوحدة البشرية. إنه صديق الضعفاء، واحملرومني، واملنعزلني. يواجِه العنف بالرِقَّة

ألنّ الشعب الفلسطيين، اليوم، هو املوضوع على الصليب . نا الشجاعةومبا أنه كذلك، فهو يلهِمنا ومينح. صورةُ املعاناة
ملسيح أكثر مما يذكر النيب وعن السبب الذي جيعل الشاعر حممود درويش يذكر ا، ...بسبب سياسة االحتالل اإلسرائيلي

عر كما لو أنه توجد رقابةٌ ما حني ألين أُحس بأين أستطيع أن أتحدثَ عن أحدمها بِحرية، بينما أَش: "، يقولحممد
لقد . ومبا أنه متّ قبول الفصلُ بني الديين والسياسي يف املسيحية، فإنه يبدو سهالً محاورةُ املسيح. أحتدث عن اآلخر

  246".إالّ عربيا" مداًحم"استطاع الفنانون أن يصوروا املسيح أشقَر، أَسمر أو أسود، ولكين ال أستطيع أنْ أتخيل 
     

فلسطني ليست حباجة : يف حوار ينشر بالعربية ألول مرة، حممود درويش"ذكر صبحي حديدي يف مقالته بعنوان ي
ماذا عن احلضور الكثيف لشخصية السيد  :بالسؤال التايل القدس العريبيف   12/8/2009بتاريخ ". ألساطري إضافية

  ، بعدد سنوات عمر يسوع؟33قصائد جمموعتك األخرية هو املسيح؟ أهي مصادفة حمضة أنّ عدد 
  

يف كل حال، ! لعلها ذلك النوع من املصادفات اليت تنشأ عن منطق داخلي ال حتكمه املصادفات أبداً:"فيجيب درويش
والفداء إنين أشعر خبيالء خاصة ألنين أنتمي إىل البلد الذي أجنب يسوع، وكان حاضنة ألخالقيات استثنائية يف التسامح 

وإذ يشهد العامل أكثر من جلجلة يف كل يوم، فإنين أسترجع . واالحنياز إىل صف الفقراء واجلائعني واملعذبني واملرضى
وهو استرجاع يشحذ وعيي الشخصي، ويسلّحين بقوة . بكثري من االعتزاز حقيقة أن اجللجلة األوىل بدأت يف فلسطني

اً رحباً، ويكشف بالتايل قدراً كبرياً من الضباب الذي ميكن أن حيجب آالم أخالقية خاصة، ويفتح أمامي فضاء إنساني
   247".وآمال اآلخرين

  
لكن توظيفات درويش للمسيح كرمز ال تتأتى من ميل شخصي من قبل الشاعر هلذه الشخصية النبوية فحسب، بل 

كغريها من  اعر منها وجدانياً،وأيضاً من دراية الشاعر ومعرفته مبكنونات هذه الشخصية ودالالا، وقرب الش

                                                
تصفح بتاريخ ) ترمجة حممد املزيودي (  2002/أيار/11حممود درويش، بتاريخ مقابلة مع جملة ليرباسيون الفرنسية مع  246
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بتاريخ القدس العريب ". ني ليست حباجة ألساطري إضافيةفلسط: يف حوار ينشر بالعربية ألول مرة، حممود درويش". صبحي حديدي 247

12/8/2009  . 

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?p=59113


 78

أن :"حيث يرى حممد فؤاد السلطان الشخصيات الدينية والتارخيىي األخرى اليت استدرجها الشاعر إىل حقول نصوصه،
معرفة بالرمز املسيحي، واالطالع على جتربة السيد املسيح، وأقواله وتعاليمه ومعجزاته، وغري -بداية-رمز املسيح يتطلب
وما يشي به من مواقف إنسانية، متثلها الشاعر وأوردها حتقيقا لتجربته  عي استحضار الرمز وتوظيفهذلك، لربطه بدوا

  248".الشعورية
  :يقول درويش)1995 ملاذا تركت احلصان وحيداً(من ديوانه " أبد الصبار"فمثال يف قصيدته 

  
  وكان غد طائش ميضغ الريح
  خلفها يف ليايل الشتاء الطويلة

  ع بن نون يبنونوكان جنود يهوش
  قلعتهم من حجارة بيتهما وهنا

  هنا" قانا"يلهثان على درب 
  مر سيدنا ذات يوم هنا

  جعل املاء مخرا وقال كالما
  كثريا عن احلب يابين تذكّر
  غدا وتذكّر قالعا صليبية

  قضمتها حشائش نيسان بعد
  249رحيل اجلنود

      
أحد حيث أن شخصية املسيح حتتاج قبل توظيفها يف الشعر  فتوظيف شخصية املسيح ليست من السهولة مبكان على أي

الرجوع قبل ذلك إىل الكشف عن مالمح الرمز وداللته يتطلب ف"من قبل أي شاعر إىل معرفة مبكنونات هذه الشخصية، 
" رب قاناد"اليت تشري إىل مصدر الرمز وماهيته، وهي وإن كانت واضحة يف اإلحالة إىل رمز املسيح يف مثل تلمس القرائن

، فإا تلزم تتبع نبض الصوتني املتبديني عرب ما ميكن أن يكون سياقا للنص الشعري، وربط ذلك "هنا جعل املاء مخرا"و 
مبعامل التجربة الشعرية، وما حتمله من قرائن حتيل إىل مصادر أخرى، تفتح مدى القصيدة، وتوصلها بتجارب عدة تغين 

معها مبا تومئ إليه، من حاالت إنسانية ال تقف عند حد معين، حبيث تتداخل احلركة بال شك دالالت الرمز، وتتشابك 
الباطنية للقصيدة بني املاضي واحلاضر، وعاء لعدة جتارب إنسانية يتم بعثها واستحضارها حية نابضة باحلياة أو باملأساة، 

املستوى الفردي واجلماعي بال متييز، كما فهذا املقطع على وجه اخلصوص هو ذروة جتمع قنوات الذاكرة  كافة على 
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تلتقي فيه عدة قرائن تفصح عن الرمز من خالل استقرائه، وحتيل إىل بعض املصادر التراثية، مثل اإلجنيل، حيث ذكر فيه 
  250".خبصوص آيات يسوع يف حكاية املاء املتحول مخراً

ي، هذه بداية اآليات فعلها يسوع يف قانا اجلليل وظهر ذاق رئيس املتكأ املاء املتحول مخرا، ومل يكن يعلم من أين ه"
251" جمده فآمن به تالميذه

 

 
  :استعارة الصلب لعذاب الفلسطيين وأمله

  

يستدعي " لشاعرا تلح شخصية املسيح على درويش يف أكثر من مناسبة فلسطينية، ويف أكثر من مشهد حيث نرى
ملا جيري للفلسطينيني اليوم من عذاب وقتل، كأن ما حدث وما تعرض له من صلب وتعذيب كمعادل موضوعي  املسيح

للفلسطينيني املشردين يف بريوت تكرار لصلب املسيح وتوبة مرمي ادلية وبكائها، وحزن اهللا أيضاً من عظمة احلداد 
فينيق من واملأمت، وماتت األطفال الربيئة، واختفت يف أكاليل الرماد، لكنها ستولد من الرماد كما ينبعث طائر ال

  252".رماده
  

  :)1983 مديح الظل العايل(يف  يقول درويش
  اليوم إجنيل السواد

  اليوم تابت مرمي عن توبة التوبات
  وارتفع احلداد إىل جبني اهللا
  واختفت املالئكة الصغرية

  253يف أكاليل الرماد
     

رقت كفيه، للتأكيد على مدى عذاب فدرويش يستعري هنا حادثة صلب املسيح وتأمله على الصليب من املسامري اليت اخت
نشيد الرجال (اإلنسان الفلسطيين املعاصر وأمله، كما أن حممود درويش يستحضر صورة صلب املسيح مرة أخرى يف 

156(254  
  :)1966 عاشق من فلسطني(من ديوانه " نشيد"قصيدة بعنوان يف  يقول درويشحيث 

  ألو
  أريد املسيح 
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  نعم من أنت؟
  أنا أحكي من إسرائيل

  ويف قدمي مسامري وإكليلٌ
  من األشواك أمحله

  فأي سبيل أختار يابن اهللا أي سبيل
  أأكفر باخلالص احللو

  255أم أمشي وأحتضر
  

يتضح من توظيف درويش حلادثة صلب املسيح أن الشاعر استخدمها بنفس املعىن أي الصرب والتحمل ومقاومة أذى 
، حيث شبه نفسه باملسيح يف الصلب إال أنه يرغب ان معكوسةاليهود وعدوام، فيما وظفها يف مواضع أخرى مبع

  .املسيح مستعداً للموتكان باحلياة فيما 
   

  :املسيح كرمز للتحول الذايت
  

، حيث يقول يف الشاعرللداللة على التحول الذايت لدى يف شعره شخصية املسيح كرمز ديين حممود درويش  ىاستدع
  ":وأنا، وإن كنت األخري"يف نصه) 2004 ال تعتذر عما فعلت(ديوانه 

  
  سوف أمحل للمسيح حذاءه الشتوي... 

  كي ميشي ككل الناس، 
  256إىل البحرية...من أعلى اجلبال

...  
  وينظر قارئٌ 

  أحب: يف امسي، فيبدي رأيه فيه
  مسيحه احلايف، وأما شعره الذايتّ يف 

  257!وصف الضباب، فال
ليبدي حالة املشاة بينه وبني املسيح، فمثلما أن املسيح النيب هو حيث يستدعي درويش شخصية املسيح هذه املرة 

أن محل الشاعر للحذاء الشتوي "املسيح اإلنسان، فإن درويش الشاعر هو درويش اإلنسان، حيث يرى خالد اجلرب 
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يان اإلنسان للمسيح، لكي يسري ككل الناس إىل البحرية، كان بسبب من رؤية اآلخرين العقيمة لدرويش ولشعره، ونس
  258".فيه
  

  :ودالالا األماكن املقدسة 2.9
  

مثلما كان للشخصيات الدينية والتارخيية حضورها يف شعر حممود درويش فإن لألماكن الدينية والتارخيية أيضاً حضوراً 
وقرطاج، املدن التارخيية كاألندلس، وغرناطة، ومسرقند، األماكن والبلدان وأمساء العديد من  الشاعريستدعي حيث 

يف قصيدته  حيث يقول "أورشليم"أنشد عن  إخل ، وقد....، وطروادة، ودمشق، والقاهرة، و"أورشليم"ووقرطبة، 
  :)1969 العصافري متوت يف اجلليل(من ديوانه ) املزمور احلادي واخلمسون بعد املائة"
  

  أورشليم اليت عصرت كل أمسائها
  يف دمي

  خدعتين اللغات اليت خدعتين
  كلن أمسي

  إين أذوب
  259وإن املسافات أقرب

  
مل يقف وجدان الشعراء حنو القدس "خياطب الشاعر القدس كمعشوقة يهفو إىل احتضاا، أو أم يتوق إىل لقائها، حيث 

حـاً  عند احللم والرمز الديين، بل جتاوزه ليصور القدس امرأة يف صور خمتلفة، عمقت اإلحساس باملدينة، والتغين ـا رو 
، وأماً، وعمة، وامرأة من حليب البالبل، وعذراء، وسبيه، ورمزاً وروحاً يرى فيهـا  ث غدت القدس حبيبةوجسداً؛ حي

  260)"األرض(ينا يف قصيدة حممود درويش عظمة اهللا ووحدة الوجود، كما رأ
من ديوانه " مزامري"درويش يف  عن حديثه عن ضياع القدس، حيث يقول" طروادة"كما يستحضر درويش ضياع 

  :)1972 أو ال أحبك أحبك(
  

  نكتب القدس
  الكوكب..الثائر اهلارب..عاصمة األمل الكاذب

  اهلارب، اختلطت يف أزقتها الكلمات الغريبة،
  وانفصلت عن شفاه املغنني والباعة القبل
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  السابقة
  قام فيها جدار جديد لشوق جديد، وطروادة

  261التحقت بالسبايا
  

/ السيب البابلي ولكن بطريقة معكوسة، حيث يستدعي عودة سبايا بابلحادثة كما يستحضر درويش القدس يف تناوله 
أحبك (من ديوانه " مزامري"يف  الفلسطينيني هذه املرة يف حديثه عن عودة الالجئني الفلسطينيني إىل القدس، حيث يقول

  :)1972 أو ال أحبك
  :ونغين القدس
  يا أطفال بابل

  يا مواليد السالسل
  ستعودون إىل القدس قريباً

  وقريباً تكربون
  وقريبا حتصدون القمح من ذاكرة املاضي

  .قريباً يصبح الدمع سنابل
  آه، يا أطفال بابل

  ستعودون إىل القدس قريباً
  262.....وقريباً تكربون

دون يشري هنا إىل داللة معاكسة لداللته التارخيية، إذ إن السبايا هنا هم الفلسطينيون فيما املستعبِ) بابل(فالرمز التارخيي 
  .هم اليهود

  

 :األسطورية يف أعمال درويشالتوراتية الرموز 2.10
  

ومثلما مل تقتصر رموز حممود درويش التوراتية على الشخصيات املقدسة واألماكن املقدسة، فإا أيضاً تتعدى ذلك إىل 
 .خالص للتوبةتوظيف العديد من الرموز األسطورية التوراتية، واليت يؤمن ا اليهود كأساطري طقوسية لل

  

  :خيمة الرب 2..110
ية اليت من األساطري التوراتواحدة ) خيمة الرب(تعترب استدعى درويش رموزاً توراتية غري شخصيات األنبياء، حيث 

يتجلى جمد الرب يف  وقرابينها، حيث فهي من أساطري اخلالص الطقوسية التوراتية يف شعره، حممود درويشاستحضرها 
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فقد ورد يف  263. القرابني للتقرب منه ونيل رضاه، أو للتكفري عن أخطاء مرتكبة حبق اإللهقدم هللات حيثتلك اخليمة، 
يأيت بنو إسرائيل بذبائحهم اليت يذحبوا على وجه الصحراء، ويقدموا إىل الرب على ":العهد القدمي من الكتاب املقدس

  264."باب خيمة االجتماع
  

  :)1986 هي أغنية هي أغنية(من ديوانه  "غبار القوافل"يقول درويش يف قصيدة 
  قدمي الذبائححنن للنسيان قد جئنا لت

  إلله فر من خيمتنا
  واختفى، حني خرجنا نوقد النار له

  265لألغنية إن جئنا إىل النهر محلناه يداً. حنن للنسيان
  

قد كان ناها األصلي، فالتوراتية مبعىن معاكس ملع) خيمة االجتماع(حيث ميكن هنا مالحظة توظيف درويش ألسطورة 
، عند تقدمي الذبائح والقرابني له أما عند درويش فإن الرب يهرب )خيمة االجتماع(الرب يف األسطورة التوراتية حيل يف 

وقرابينه اليت يقدمها ال من هذه اخليمة، عندما أراد الفلسطيين أن يقدم القرابني البشرية له، فأصبح اإلنسان الفلسطيين 
  266.، حىت الرب مل يتعرف إليه، فهرب عندما رآه ومل يعترف بقرابينهمام الربميثل شيئاً أ

إن استحضار درويش خليمة االجتماع لدليل آخر على أن درويش يعيد صياغة املاضي ليتوافق مع احلاضر أو ليفسره، 
  .إضافة إىل أن الشاعر يتصرف بنصوص التوراة كاا نصوصه هو

  

  :سدوم  2.10.2
  

وظف درويش سدوم األسطورة "، حيث )أسطورة سدوم(وراة األسطورية اليت يستدعيها درويش يف شعره ومن رموز الت
على أا شهيدة ألا  )قمر الشتاء(فقد وظفها درويش يف ديوانه أكثر من مرة، حيث تناوهلا يف قصيدة  وليس املكان

  267".خافت على قومها، فنظرت إىل اخللف تعاطفاً معهم، وعصت أمر اهللا
  

  :)1966 عاشق من فلسطني(من ديوانه " قمر الشتاء"يف قصيدة بعنوان  يقول درويش
  سأملّ جثتك الشهيدة

  وأذيبها بامللح والكربيت
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  ..مثّ أعبها
  كالشاي كاخلمرة الرديئة

  ......كالقصيدة
  قليب حتجر يف مكان

  268ويقال كان
  

رب سدوم بإحراقها بالنار والكربيت، حيث أمطر يبدو التناص هنا واضحاً مع نصوص العهد القدمي، حيث عاقب ال
الرب على سدوم وعمورة كربيتاً وناراً من السماء، ونظرت امرأته من ورائها، فصارت عمود ملح، فإن درويشاً يريد 

اديه الذي أن جيمع هذه اجلثة ويذيبها مبا عوقبت به، وهو امللح والكربيت مث يشرا ويعبها عباً، فقلبه عليها ألا قمره وه
أصبح متحجراً وبعد سنني سيقال كان، كان شهيداً، كان مضحياً، فسدوم اليت هي أسطورة لعنة حيوهلا درويش إىل 

  269.أسطورة شهادة ألا مل تستسلم للقدر فأرادت أن تدافع عن أهلها و تتمرد على واقعها
  

  :قرآنية ودالالاالرموز ال 2.11
 

القدمي واجلديد، فإنه أيضاً وظف العديد من : ية الواردة يف الكتاب املقدس بعهديهمثلما وظف درويش الشخصيات الدين
الشخصيات الدينية القرآنية خدمة لقصيدته وأغراضها الفنية، حيث انفتحت نصوص درويش على نصوص دينية قرآنية 

ومستدعياً إياها كمعادل  تضمنت أحداثاً جسيمة عاشتها تلك الشخصيات القرآنية واليت أسقط درويش مأساته عليها،
  .موضوعي ملا واجهه درويش الشاعر ودرويش اإلنسان الفلسطيين املتأمل من لوعة االغتراب واملنفى

  

   :خماض يبشر باخلالص: السيدة مرمي العذراء 2.11.1
  

طني فلس"، حيث استدعى شخصيتها كمعادل موضوعي لـ "العذراء مرمي  "منذ بدايات أعماله األوىل وظف درويش 
، حيث أن والدة مرمي للمسيح هنا تقوم على تقدمي أبطال خيلّصون الوطن من سطوة االحتالل، "واألم الفلسطينية -األم

هنا هو رمز لألمل " اهلز جبذع النخلة"فاملسيح املنتظرة والدته رمز للفلسطينيني السائرين على درب التضحيات، و
ة اجتماعية ومأرب وطين، يعمد درويش فيها إىل إعادة بناء نص غائب، والتضحية والبشرى، فالشاعر هنا يعرب عن غاي

  270.حموالً النص الغائب إىل دالالت جديدة
  

 ):1966 عاشق من فلسطني(من ديوانه " أبيات غزل"يقول درويش يف قصيدته 
هزي بأمجل كف على األرض: سألتك  
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  !غصن الزمان
  لتسقط أوراق ماضٍ وحاضر

  ويولد يف حملة توأمان
  271!وشاعر....مالك
      

وهزي إليك جبذعِ النخلة تساقطْ عليك :"يوظف درويش قصة مرمي العذراء والنخلة والوالدة الواردة يف نصوص القرآن
يوظفها للحث على السعي واجلد والنضال، فمرمي العذراء اليت عانت آالم املخاض حتت خنالت بيت 272،"رطباً جنياً

ري والربكة من النخلة يف حلظات هي فيها بأمس احلاجة إليها، ومثلما مرمي متاماً ينتظر الوطن احملتل حلم، يتساقط عليها اخل
 الوالدة واحلياة، واملقارنة ماثلة بني احلالتني، فالنخيل ينتظر من يهزه لتأيت فرسان التحرير من كل مكان ومن كل فج

  273.عميق
  

  :درويش: يقول
  نطيتعلق سالحك فوق خنلتنا ألنزع ح

  274 خذ نبيذاً من جراري...يف حقل كنعان املقدس
  

السيدة  جبلوس، وانتظارها أفواج التحرير 1967عام  أرحيا حتت االحتالل اإلسرائيلي وقوع مدينة يشبه درويشكما 
 "حجر كنعاين يف البحر امليت"مرمي حتت النخلة يف خماضها وانتظارها من يهز سريرها، حيث يقول الشاعر يف قصيدته 

  :)1992 أحد عشر كوكبا(من ديوانه 
  نامت أرحيا حتت خنلتها القدمية، مل أجد

  275...هدأت قوافلهم فنامي: أحداً يهز سريرها
  

حيث استحضرها درويش لإلشارة إىل ) 1986 ورد أقل(تأيت هذه الصورة مغايرة ملا كانت تستعار له مرمي يف 
، يقول "إسرائيل/مرمي" من) زواجه(بـالفلسطيين اإلنسان  عن اهللا يختلّ أراد الشاعر أن يعبر عن حيث" إسرائيل"

  :درويش
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 إهلي ملاذا ختليت عين؟ ملاذا تزوجت مرمي؟
 ملاذا وعدت اجلنود بكرمي الوحيد

 أنا بنت هذا السكون أنا بنت لفظتك املهملة
 ملاذا ختليت عين إهلي ملاذا تزوجت مرمي؟

سنبلةشعبني من  وأنزلتترتلت يفّ كالما   
حلكمتك املقبلة امتثلت متاماً زوجتين فكرة فامتثلت؛و  

 أطلّقْتين؟ أم ذهبت لتشفي سواي
 أمن حق من هي مثلي أن تطلب اهللا زوجا وأن تسأله

276ملاذا تزوجت مرمي؟..... إهلي ملاذا تزوجتين   
  
 أجنبته يف اجلليل اليت )حورية( للداللة على طهر أمه والدة النيب عيسى املسيحاستحضر درويش شخصية مرمي  اكم

، خاطرهيف  يعتملعما  لقارئل ليعبرلغة القرآن مفردات  يوظف درويش )1986 ورد أقل(ففي ديوانه  الفلسطيين،
قول أن طهارة أمه مستمدة من طهارة مرمي العذراء، يقول وكأن الشاعر يريد ال، أمه بلغة القرآن إىلالشاعر  حتدث حيث
  :)1986 ورد أقلّ(من ديوانه " لديين ألعرف...لديين"يف قصيدة بعنوان  الشاعر

  
 لديين ألعرف يف أي أرض أموت ويف أي أرض سأبعث حياً... لديين 

 277عليك، سالم عليك الم عليك، وأنت تعدين نار الصباح، سالمس
 

على لسان يف سورة مرمي من آيات القرآن  ا استعارةتتجلى بوضوح تام يف املقطوعة السابقة ألفاظ القرآن، حيث أ
  278."حيا أبعثُ ويوم أموت ويوم ولدت يوم شقيا، والسالم علي بوالديت، ومل جيعلين جباراً وبراً: "املسيح عيسى

يف  أحد ما عاناه هو وشعبه من التشرد والعذاب والصلب واألمل حيث مل يعان، مسيح عصرهالشاعر نفسه  كما صور
مأساة "كما أن الشاعر يستدعي شخصية مرمي يف قصيدته ،يف الديوان نفسه" عينإهلي إهلي، ملاذا ختليت "قصيدة بعنوان 

  : حيث يقول) 1990 أرى ما أريد(يف ديوانه " ملهاة الفضة..النرجس
  

  عاد املسيح إىل العشاء، كما نشاء، ومرمي عادت إليه
  على جديلتها لكي تغطي مسرح الرومان فينا

  لنمأل راحتيه ...هل كان يف الزيتون ما يكفي من املعىن
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  279سكينة، وجروحه حبقاً، وندلق روحنا ألقاً عليه؟
يبدو واضحاً أن الشاعر يشكل من خالل رموزه صوراً ال تنتمي إىل الواقع املوضوعي متاماً بقدر انتمائها إىل ذاته 

القصة الدينية مبا فيها من فالذات هي القادرة على تكييف النصوص وإعادة إبداعها وفقاً للذائقة واملخيلة، و" 280املتخيلة،
حماولة " املسيح"مصاحبة لعودة " مرمي"إعادة تشكيل املعىن، فلعل عودة رموز حاضرة هنا هي خالصة قدرة الشاعر على 

حماولة للتخلص من " مرمي العذراء"للخروج إىل واقع جديد، يتجدد فيه األمل، ولعل األم الفلسطينية اليوم هي امتداد لـ 
  281".بأمل اخلالص القلق والتعلق

  
2.11.2  القسرية والدولة املوعودة هلجرةا :حممدالنيب:  

 
مثالً أو  لشخصيات النبوية األخرى يف شعر درويش، كاملسيحامع أن شخصية النيب حممد كانت أقل حضوراً من بعض 

كرتول الوحي واهلجرة : ا هذه الشخصية النبوية مثلت هي واألحداث التارخيية اهلامة اليت عصفت يوسف النيب، إال أن
مثلت واحدة من أبرز الشخصيات والرموز الدينية اليت استدعاها الشاعر يف قصائده، حيث  -واإلسراء واملعراج وغريها 

حممالً بأبعاد بنائية متعددة، وإشارات متنوعة من حياته على " حممد"يأيت بالرمز الديين"يرى إبراهيم منر موسى أن الشاعر 
الديين والتارخيي، حيث يشري درويش إىل رحلة اإلسراء واملعراج، وبداية نزول الوحي، وتغيري القبلة من  املستويني

املسجد األقصى إىل املسجد احلرام، مث هجرة الرسول الكرمي، وهي إشارات تلتحم يف بناء القصيدة العام، وتشكل 
  282".نسيجاً شبكياً ينداح منه االنفعال العاطفي

  
  ): 1983مديح الظل العايل (الديوان /  القصيدةيقول درويش يف

  عليك أن ترمي غباري -ال تومل لبريوت النبيذ
  عن جبينك، أن تدثّرين مبا ألقت يداك من احلجارة

  أن متوت كما ميوت امليتون
  وأن تنام إىل األبد

  وإىل األبد
  ال شيء يطلع من مرايا البحر يف هذا احلصار

  خرى وأن جتد البلدعليك أن جتد اجلسد يف فكرة أ
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  يف جثة أخرى
  وأن جتد انفجاري

.....      
  :يقولإىل أن  

  هي هجرة أخرى فال تذهب متاماً
  يف ما تفتح من ربيع البحر، فيما فجر الطريان فينا

  من ينابيع وال تذهب متاماً
  يف شظايا لتبحث عن نيب فيك ناما هي هجرة أخرى إىل ما لست أعرف

  فعين أماماًألف سهم شد خاصريت ليد
  283ال شيء يكسرنا 

  

حيث يستلهم الشاعر قول النيب حممد لزوجته " دثريين" :خيطفنا فوراً إىل قول النيب" تدثرين"إن قول الشاعر
" اهلجرة"يوم نزل عليه الوحي جربيل للمرة األوىل يف غار حراء، كما أن الشاعر يستحضر أيضاً حادثة " دثريين"خدجية

حيث جيعل درويش من احلالة الفلسطينية من حيث حماصرة بكل  "هي هجرة أخرى" :يف قوله من مكة إىل املدينة،
لكنها حسب إبراهيم منر موسى فإن احلصار واملطاردة الذي  ،الفلسطيين ومطاردته امتداد ملا واجهه النيب حممد يف دعوته

وسافرت به يف شىت بقاع  ،محلت لواء الدين سيقودان بعد ذلك إىل تأسيس الدولة اإلسالمية اليت"تعرض له النيب حممد 
وانتصرت على قوى الشر والظلم والكفر، وهذا شأن الفلسطيين الذي يطمح الشاعر إىل رسم صورته، منيطاً به  ،األرض

إال ليؤسس دولته، فدرويش ) بريوت(القدرة على االنتصار والصرب على الشدائد مثل النيب حممد وهو ال خيرج من مدينته 
  284".شرف مستقبال مازال حدساً يتماثل مع هجرة الرسول حيقق فيه الفلسطيين ذاته وهويته الوطنية والقوميةيست

  

 :امللجأ الوطين: خدجية 2.11.3
     

، إىل جانب استدعائه حممود درويش تعترب السيدة خدجية واحدة من الشخصيات النسوية األخرى اليت استدعاها
 الزوجة األوىل للنيبخدجية شخصية حيث ظهرت  اعيل ومرمي والدة النيب عيسى املسيح،لشخصية هاجر والدة النيب إمس

حممد يف شعره يف غري قصيدة، مستحضراً حادثة نزول الوحي عليه يف غار حراء وهرولته مسرعاً مرجتفاً إىل بيته طالباً من 
  . ه لنا كتب السرية النبويةخدجية أن تزمله بالفراش بسبب الرعشة القوية اليت أصابته حسب ما تذكر

  
  :)1977 أعراس(من ديوانه " قصيدة األرض"يف قصيدة بعنوان  يقول درويش

  ال! ومالت خدجية حنو الندى، فاحترقت، خدجية
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  !تغلقي الباب
....  

  تكامل.. ويا وطن الضائعني
  فكل شعاب اجلبال امتداد هلذا النشيد

  285وكل األناشيد فيك امتداد لزيتونة زملتين
  
، الوطن والزيتونة، مهده األول، فمثلما جلأ النيب حممد إىل خدجية لتدثره ريثما ينشر "خدجية"يث يلوذ درويش بـح

نشيده، وحيقق نصره، فإن درويش يلوذ بوطنه ويستقوي به السترداده من احملتل، فالوطن مبا فيه من زيتون يعادل 
إذ إن " 286ية مشاة حلالته، من أجل تعميق الفكرة واإلحساس،خدجية، فالشاعر يقلد النيب حممد يف حبثه عن حالة نفس

يف " خدجية"يلتمس موطن الدفء واألمان يف مشوار انتابه فيه القلق، وزيتون الوطن املشابه لـ " الشاعر والنيب: "كليهما
لنفسي والفكري خلوه هو مصدر الدفء، فالشاعر أثناء حبثه عن معادل موضوعي باعتباطية أو قصدية يتتبع الوضع ا
 287".للشخصية وما حييط ا من ظروف، ويسلخ عليها مشاعره وأفكاره مركّزاً ومكثفاً، مما يزيد حدة التوتر

 
كرمز الطمئنان العاشق، حيث يقول ) 2005 كزهر اللوز أو أبعد(يف ديوانه " خدجية"لكن الشاعر يستدعي شخصية 

  ":هو/هي"درويش يف قصيدة 
  
  !لما الذي تنساه؟ ق: هي
  رعشة احلمى، وما أهذي به: هو

  دثريين: حتت الشراشف حني أشهق
  !دثريين
  ليس حباً ما تقول: هي
  ليس حباً ما أقول: هو
  هل شعرت برغبة يف أن تعيش:هي

  288املوت يف حضن امرأة
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وجلوئه إليه وطنه، كرمز الطمئنان اإلنسان يف ) 1977 أعراس(اليت  استدعاها الشاعر يف ديوانه " خدجية"فالرمز الديين 
حني تضيق به الدنيا، صار رمزاً الطمئنان العاشق يف حضن من حيب حني يصاب باحلمى، ليقوى على املرض ويقاوم 

  . رعشة احلمى ولوعة الفراق
  

  :اإلفك الصرب على حديث :عائشة 2.11.4
  

ز درويش الشعرية حيث استعارها رمزاً من رموأيضاً، مثلت شخصية عائشة بنت أيب بكر، إحدى زوجات النيب حممد، 
درويش  يوظفللداللة على ما يعانيه اإلنسان من م ظاملة وخصوصاً من قبل األقربني، حيث من القرآن الكرمي الشاعر 

 واملوج البحر يف واملتمثلة الفلسطيين، اإلنسان يلقاها اليت املعاناة ليصور "اإلفك" حادثة يف اإلسالمي التراث ما جاء يف
  .أخرى ناحية من وراءه يقفون ومن الصهيوين وللعدو ناحية من للرحيل به يرمز الذي قوالغر

خير لَّكُم لكُلِّ امرِئٍ منهم إِنَّ الَّذين جاؤوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لَا تحسبوه شرا لَّكُم بلْ هو":حيث تقول اآلية القرآنية
نم بسا اكْتم يمظع ذَابع لَه مهنم هربلَّى كوي تالَّذ289"الْإِثْمِ و  

  
 :ل درويشيقوو

 اإلغريق أغرق قد الذي البحر على شباك ألف
 الرومان يغرقنا كي

 اجلدران هي بيضاء
 املوجة هي زرقاء
 البهجة هي سوداء

 الطائشة الدماء مرآة والفكرة
 عائشة فلتحاكم

 290عائشة ولتربأ
  
  

  :خالصة 2.12
  

اليهودية واملسيحية واإلسالمية على السواء يف نصوصه األدبية، فمنذ  :الدينية االستعاراتهكذا إذن وظف درويش 
قبله بعامني وظف درويش " أوراق الزيتون" و) 1966عاشق من فلسطني( ، وخصوصاً يف ديوانه الثاينأعماله األوىل

ظالل دالالت هذه النصوص على احلالة الفلسطينية حيث جعل من عذابات ب ملقياً الرموز الالهوتية يف بواكري أعماله،
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من اهلجرة  لعذابات املسيح الذي مت التنكيل به على أرض فلسطني على يد اليهود، وجاعالً امتداداً اإلنسان الفلسطيين
ا هجرة قسرية قهري امتداداً واللجوء الفلسطيينا ستكون مرحلة تأسيسية هلجرة النيب حممد من مكة، واليت رغم أة إال أ

لنكبة آدم خبروجه من اجلنة،  املنشودة، كما رمز درويش إىل خروج الفلسطيين من وطنه امتداداً الوطنية حنو بناء الدولة
  .حملنة النيب يوسف على يد إخوته من اخلذالن العريب لإلنسان الفلسطيين امتداداً -أيضاً- جاعالًو

     
استخدم حاً على النصوص الدينية أيضاً، فقد على الشخصيات الدينية فحسب، بل كان منفت اً يكن درويش منفتحمل

، أو أخذ حيناً التوراة واإلجنيل والقرآن، فقد اقتبس منها حرفياً: النصوص املقدسة الواردة يف الكتب السماوية الثالث
 يف"أيب يا أيب إخويت ال حيبونين، ال يريدونين بينهم يا أنا يوسف يا أيب،:"قوله و" لكم دينكم ولنا ديننا: "مضموا كقوله

يف انفتاح على نصوص " مثلما سار املسيح على البحرية سرت يف رؤياي: "انفتاح على نصوص القرآن الكرمي أو قوله
  :اإلجنيل، أو قوله

  
  بأمسائهم سليمان كان فماذا سيفعل موتى

  هل يضيء الذهب
  ظلميت الشاسعة 
  291د واجلامعة أم نشيد األناشي

  
أن درويش تعاطى مع  علماًنشيد اإلنشاد واجلامعة،  على نصوص التوراة وخصوصاً الشاعر حيث يشري النص إىل انفتاح

كما مل تقتصر رموز درويش .يف غري مقابلةهو نفسه عرب عنها  -مت توضيحه كما-الكتب السماوية كنصوص أدبية 
امليثولوجية  حىت السابقة لنصوصباقي األديان السماوية، والشرائع البشرية ، بل امتد إىل واحدالدينية على رافد ديين 

الفكر اإلنساين عامة، كما مثلت الرموز الدينية اليت وظفها لكتب املقدسة لألديات التوحيدية الثالث، وكذلك ل السابقة
كما أن توظيف . وقهر واغترابملا يشعر به من ظلم  موضوعياً درويش يف أعماله خلفية حلالته الشعورية، ومعادالً

  .درويش للرموز الدينية غري اإلسالمية يدل على انتمائه الكوين وحبثه عن العدالة يف وجه الظلم
     

لقد تبني تغري الدالالت للرموز الدينية من حني آلخر يف أعمال حممود درويش، فبينما رمز درويش ملرمي بفلسطني اليت 
رمزاً  ، ومل يكن أيوب دائماً)إهلي ملاذا تزوجت مرمي؟" (إسرائيل"ة أخرى لإلشارة إىل تنتظر من خيلصها، وظفها يف مر

  .للضعف، كما نوح أيضاً
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رمزت يف أعمال درويش إىل أكثر من مدلول فحيناً استحضرها درويش للرمز إىل  - مثالً-كما أن شخصية النيب يوسف
ت شخصية النيب يوسف رمزاً للعراق الذي ابتلي بتخاذل إخوانه ختاذل العرب أمام حمنة أخيهم الفلسطيين يف بريوت، مثل

  .   1991العرب بعد حصار 
عبري عن حالة اإلنسان الفلسطيين الذي يتعرض ت، حيث استعاره درويش للفيما مثل املسيح رمزاً للخالص والتضحية

  ).اليهودي(على يد ذات املعتدي ) فلسطني(للصلب والتعذيب يف ذات املكان 
 من غري الشخصيات النبوية كخيمة الرب وسدوم وغريمها) التوراتية(ستدعى درويش عدداً من الرموز الدينية كما ا

 .، وقضية شعبه الوطنية واإلنسانيةووظفها ملا خيدم أغراضه الشعرية
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  :متهيد1. 3  
  

يتناول هذا الفصل أهم االستعارات التارخيية اليت وظفها حممود درويش يف أعماله األدبية كمعادل موضوعي للحالة 
الفلسطينية، أو كمعادل للحالة اجلمعية  واغتراب وجري، وقتل لألحبة واألقربني، عر من ظلماليت عاشها الشاالذاتية 

حصار طروادة يف القرن الثاين عشر قبل امليالد، والسيب البابلي الذي تعرض له اليهود : ومن هذه الرموز واالستعارات
وكذلك اخلروج التارخيي للعرب من األندلس ائياً يف  على يد الزعيم البابلي نبوخذ نصر يف القرن السادس قبل مليالد، ،

القرن اخلامس عشر امليالدي، وزوال حكمهم عنها، واإلبادة اجلماعية اليت تعرض هلا اهلنود احلمر يف أمريكا على يد 
ة توظيف املستعمرين األوروبيني يف بدايات حركة االستعمار األورويب احلديث يف القرن السادس عشر امليالدي، وكيفي

إىل جانب كيفية  شعر درويش ونثرهدرويش هلذه الرموز التارخيية وغريها يف أعماله األدبية، ودالالت هذه الرموز يف 
تطور مدلوالت هذه الرموز يف أعمال حممود درويش عرب مسريته األدبية عرب جينيالوجيا تتبع نسابية هذه االستخدامات 

كاملتنيب، وطرفة بن العبد، وامرئ ): الشعرية(هذا الفصل أهم الشخصيات التارخيية  كما ويتناول. وفق مراحلها التارخيية
       .القيس، وكيفية توظيف درويش هلذه الشخصيات ودالالت هذه الشخصيات الشعرية يف أعمال حممود درويش

       
بل يستحضر حوادث  ،رخاملؤ ال يقوم مبهمةيف توظيفه حلوادث التاريخ الكربى أن الشاعر  إىلولكن جتدر اإلشارة 

حملتل الذي يزور هذا التاريخ، افضح  يهدف من وراء ذلك إىل التاريخ الكربى ليعيد قراء احلاضر يف ضوء املاضي، كما 
 التاريخ سالح الشعر، لكنه يستعمل من التاريخ ءإقصا إىل فيدعو األقوى، يد يف سالح ألنه بالتاريخ درويش يثق الكما 
فالشاعر يعيد صياغة التاريخ وفق رؤيته وأغراضه الشعرية، متاماً مثلما هو احلال بالنسبة  292".شعره للرد على احملتلني يف

لتوظيفه الرموز الدينية ليس خدمة لغرض ديين صرف بقدر ما هو إحالة إىل نصوص سابقة يف تفسريه ملا يتعرض له 
  .عالية ةببالغيصل إىل املتلقّي ولثيفاً يكون املعىن أكثر تكلالشاعر وشعبه عرب مسريته 

  

  :االتارخيية ودالال االستعارات3.2 
  

بداية ال بد من اإلشارة إىل أن فصل الرموز واالستعارات االتارخيية عن الدينية ال يهدف إال لغرض تسهيل الدراسة، 
وجد تتداخل يف الرموز التارخيية والدينية عند فتداخل الرموز التارخيية مع الرموز الدينية واقع يف أكثر من مناسبة، حيث ي

حممود درويش، حبيث ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر، فكثرياً ما تكون الرموز الدينية رموزاً تارخيية أو أسطورية، 
يف  ديان وامليثولوجيا تصلح ألن تكون حادثة أسطورية وتارخيية ودينيةفحادثة الطوفان اليت روا كتب التاريخ وكتب األ

آن معاً، من هنا اختار درويش من أحداث التاريخ ورموزمها ما يوافق طبيعة القضايا اليت أراد التعبري عنها يف صورة تصل 
إىل املتلقي يف صورة راهنة لكنها متثل امتداداً لصورة تارخيية غابرة، وقد اختلفت املوضوعات التارخيية والدينية اليت 

ف اليت كانت متر ا القضية الفلسطينية واألمة العربية، واستجالء موقف درويش استحضرها درويش باختالف الظرو
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من رموزه يتطلب معرفة خاصة مصادر كثرية إىل جانب معرفة نقدية عالية، إذ ال يسهل على املتلقي التقاط القرائن 
  293.اخلاصة بالرمز إال من خالل إمعان النظر يف قصيدة درويش مرات عديدة

لقد ثبت أن الشعر ال يصنع تارخياً وال جغرافيا، وأن احلرب ال ينتصر فيها : "جلرب على لسان درويش قولهيذكر خالد ا
، كما يقول حممود درويش يف مقابلة عباس بيضون له والذي نشرته صحيفة "بالكلمة، إمنا السالح وحده يكتب التاريخ

مي ما زال موجوداً فينا، فعلينا أن نكون مؤرخني ومناضلني، كنا نعتقد أن دور الشعر القد:" 2003السفري اللبنانية عام 
وأنثروبولوجيني، وعلماء أساطري، لكي نكون شهوداً على زمن ما، علينا أن نعرف أن هذه مهمات ال يستطيع الشعر أن 

  294".يقوم ا وحده، بل جيب أن تكون هناك حركة ثقافية  كاملة تقوم ذه املهمة
  

  :)2004 ال تعتذر عما فعلت(من ديوانه  "ال تكتب التاريخ شعراً"بعنوان  يف قصيدة يقول درويش
عراً، فالسالح هوال تكتب التاريخ ش  

  املؤرخ، واملؤرخ ال يصاب برعشة  
  احلمى إذا مسى ضحاياه وال يصغي

  إىل سردية اجليتار
.....  

  فالسفةٌ وفنانون مروا من هناك
  فسجودون الشعراء يوميات أزهار البن

  ...مث مروا من هناك
  وجاء آهلةٌ إلنقاذ الطبيعة من ألوهتنا

  وليس للتاريخ. ومروا من هناك
  وقت للتأمل، ليس للتاريخ مرآة
ال واقعي ،هو واقع ،سافر ووجه  
  أو خيالٌ، ال خيايلٌّ، فال تكتبه

295!ال تكتبه شعراً..ال تكتبه  
    

ه ال يعين بتاتاً أن الشاعر يقوم بدور املؤرخ، فدرويش حني يتناول رموز إن استدعاء الشاعر للرموز التارخيية يف شعر
ففي مهنته الغريبة يكون الشاعر مقيداً وطليقاً يف آن واحد، "التاريخ فإنه ال يعيد صياغة أحداث التاريخ بلغة املؤرخني، 
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من هنا فال بد  296.تاريخ الشعر كله مقيداً وهو مشدود إىل صرخته الفلسطينية وطليقاً وهو يشتق احلزن الفلسطيين من
للقارئ أن يعي أنه أمام شاعر يعيد صياغة أحداث التاريخ بلغة فنية، حيث يفككها ويعيد صياغة بنائها وفق رؤيته 

  .الشعرية
   

   :احلصار وطول االنتظار): Odyssey( طروادة وأوديسيوس 3.3
 

رية املبكرة كرمز ملا يواجهه الشعب الفلسطيين على يد احملتلني، يف أعماله الشع" طروادة"يستدعي الشاعر الرمز التارخيي 
" نشيد"حيث حياول درويش إجراء مقابلة بني هزمية طروادة وما أصاب شعبه على يد احملتلني، إذ يقول يف قصيدة بعنوان 

  ):1966عاشق من فلسطني (من ديوانه 
  

  وداعاً يا ليايل الطهر
  يا أسوار طروادة
  اخرجنا من خمابين
  إىل أعراس غازينا

  لنرقص فوق موت رجال طروادة
  سبايا حنن، نعطيهم بكارتنا

  وما شاءوا
  ألم أشداء

  ونريد يف مضاجع قاتلي أبطال طروادة 
  وداعاً يا ليايل الطهر واألحالم 

  يا ذكرى أحبتنا
  سبايا حنن منذ اليوم

  297من آثار طروادة
  

تارخيية يف أكثر من ديوان من دواوينه الشعرية للتعبري عن حالة  وأبطاهلا كاستعارة" طروادة"كما يستحضر درويش 
، يستدعي الشاعر من "نشيد بنات طروادة"اخليانة والغدر واملذابح والتهجري اليت حتل بالعرب والفلسطينيني، ففي قصيدته 

اليوم " تليماك"وطنه، لكن االبن الذي رحل مع البحار باحثاً عن أبيه، لذلك غادر " عوليس"بن " تليماك"أبطال طروادة 
، أن يرحل من وطنه عن طريق "العدو الصهيوين"يف القصيدة الدرويشية هو الفلسطيين، املقاوم الذي يدعوه البحار 
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، ويصعد إىل قمة اجلبال رمز التجذر )فلسطني/بينلوب(البحر، فريفض أن يغادر وطنه ويسافر منه، بل يلتصق بأمه 
  298.عودة أبيه وأحبائه إىل الوطنوالرسوخ يف األرض، وينتظر 

 

املدينة اليونانية اليت حوصرت، وارتكبت فيها الفظائع واحدة من أبرز الرموز التارخيية واألسطورية " طروادة"كما متثل 
اليت استدعاها درويش كقناع ملا واجهه شعبه الفلسطيين من حصار يف بريوت ومن قتل يف الوطن والشتات، وقد ظهر 

 يقول درويش) 1969العصافري متوت يف اجلليل (يف غري عمل من أعمال الشاعر، ففي ديوانه " طروادة"ي الرمز التارخي
  :"ضباب على املرآة"يف قصيدة بعنوان 

  
  مل أجد يف جسمك القاموس

  يا من تأخذين
  صيغة األحزان من طروادة األوىل

  وال تعترفني
  299وآه..بأغاين إرميا الثاين

  
لإلشارة إىل العذاب اإلنساين املتمثل ) يف حضرة الغياب(يف نصه النثري " طروادة"ز التارخيي كما يستدعي الشاعر الرم

حيث خلفوا " على سفن يونانية الصنع طروادية الداللة"يف هجرة الالجئني الفلسطينيني من وطنهم حبراً يف نكبتهم، 
طقة األمل، وال الوصول إىل مصدر الكابوس، ال تستطيع اجتياز من:"وراءهم إخوام القتلى واملعذبني، يقول درويش

لتكون شاهداً على تقطيع جسدك والنظر عميقاً يف عيين قاتلك الذي تعرفه جيداً، وال تستطيع الكالم إىل أحد، فقد خال 
نع، العامل، خال متاماً من األحياء، واكتظّ بالقتلى الذين ودعوا أمس إخوم وحراسهم املبحرين على سفن يونانية الص

  300".طروادية الداللة
  

إنين أعترب نفسي شاعراً ): "Simon Biton -سيمون بيطون(يقول حممود درويش يف مقابلة تلفزيونية أجرا معه 
ما أردت قوله ولكن ليس : طروادياً، أي ذلك الشاعر الذي مل يعثر تاريخ األدب اإلنساين على نصه، ويضيف درويش

ج من املعىن وضد املعىن، يعين أنين أنتمي إىل طروادة، ليس ألنين مهزوم، ولكن ألنين بشكل إبالغي ائي، إمنا هو مزي
مهووس بكتابة نص الغائب، وكنت أمتىن أن أكون منتصراً باملعىن العام، أي لست منتمياً إىل جمتمع مهزوم، لكن أخترب 

  301".صدقية رغبيت يف تقمص ضحية طروادة اليت تستطيع أن تكتب أيضا عن سريا
                                                

  .92ص . مرجع سابق. مرضية زرديين  298
 .269، ص 1جملد .ديوان حممود درويش. حممود درويش 299
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أحدمها على مستوى الذات اليت : كما يوضح الشاعر رؤيته بالنسبة لرمز طروادة، ويف إجابته يتخذ الرمز بعدين اثنني
  302.متثل اموع، وثانيها على مستوى األنا اإلنساين حيث يريد تقمص شخصية الضحية على حد قوله ليخترب مصداقيته

  
األوديسة يف إشاراة رمزية يف حوار يفضي إىل األسطورة التارخيية،  -أيضاً-امتداداً مللحمة طروادة يوظف درويش و

على يد  1982يستحضرها الشاعر كمعادل موضوعي للحصار الكبري الذي واجهه الفلسطينيون يف بريوت عام 
  ):1983مديح الظل العايل (الديوان /حيث يقول درويش يف قصيدته التسجيلية" اإلسرائيلي"االحتالل 

 
فىت يف زورق األوديسة املكسور؟ عم تبحث يا  

: عن جيش حياربين ويهزمين، فأنطق باحلقيقة مث أسأل  
 هل أكون مدينة الشعراء يوما؟

 عم تبحث يا فىت يف زورق األوديسة املكسور؟
 عن جزر تسميها فتوحايت

 أأسأل هل تكون مدينة الشعراء ومهاً؟
 عم تبحث يا فىت يف زورق األوديسة املكسور، عم؟

موجة ضيعتها يف البحر عن  
 عن خامت

 ألسيج العامل حبدود أغنييت
 وهل جيد املهاجر موجة؟
 جيد املهاجر موجة غرقت

303ويرجعها معه   
    

الذي يعيشه الشاعر، وعمق األزمة النفسية اليت تعصف  األسىيستطيع أي قارئ ن يلمس يف املقطوعة السابقة حجم 
السابق شخصية بطل طروادة، كاشفاً للقارئ عمق أزمته اليت يعيشها،  به، حيث يتقمص الشاعر يف حواره الشعري

" عوليس"فإن كان زورق "سواء على املستوى الذايت، أو على املستوى اجلمعي والوطين، يف حبثه عن الوطن املسلوب، 
زورق الراحلني عن قد وصل يف اية األمر بعد األهوال واملخاطر اليت أحاقت برحلته إىل حضن الزوجة والوطن، فإن 

بريوت فاقد البوصلة واألمان، فقد يكون استحضار درويش لطروادة استنطاقاً للمستقبل اهول والتحري عن وجه 
باملعىن املخالف ملثيله الفلسطيين، ففيما ) تليماك(ولكن درويش يستحضر شخصية  304".أعمق ملأساة التشتت والضياع
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الفلسطيين يرفض الرحيل عن وطنه، ألن أباه اه عن السفر /إال أن ابن عوليساستجاب ابن عوليس لنداء أبيه وسافر، 
  :)1966 عاشق من فلسطني(من ديوانه  "أيب"كما قال الشاعر يف قصيدة 

  وأيب قال مرةً
  الذي ماله وطن

  ماله يف الثرى ضريح
  305واين عن السفر

  
يف  الغابرة، حيث يقول" تليماك"لداللة شخصية نص اآلنف الذكر يضفي دالالت حاضرة مناقضة الفالشاعر هنا يف 

  :) 1966 عاشق من فلسطني(من ديوانه " يف انتظار العائدين"قصيدة بعنوان 
  

  أكواخ أحبائي على صدر الرمال
  وأنا مع األمطار ساهر

  الذي انتظر الربيد من الشمال" ابن عوليس"وأنا 
  ناداه حبار، ولكن مل يسافر

  جلم املراكب
  ى اجلبالوانتحى أعل

  يا صخرة صلّى عليها والدي لتصون ثائر
  أنا لن أبيعك بالآللئ

  ...أنا لن أسافر
  ...لن أسافر
  306....لن أسافر

  

  :السيب والتهجري: بابل 3.4
  

ومن أهم الرموز التارخيية اليت استحضرها درويش يف أعماله الشعرية حادثة السيب البابلي اليت تعرض هلا اليهود على يد 
يف القرن السادس قبل امليالد، ولكن باملعىن املعكوس، فالفلسطيين هو الذي يتعرض اليوم للسيب والتهجري من  نبوخذ نصر

الذي عرب باليهود إىل فلسطني بعد رحيل النيب موسى هو من ميثل ) يهوشع بن نون(فإذا كان "، وليس اليهود فلسطني
، فكأن "إسرائيل"لثور العراقي القدمي، والذي ميثل القوة الرادعة لـ ، هو ا)نبوخذ نصر(فإن القائد البابلي"اإلسرائيلي، 

حممود درويش يطلب أو يتمىن أن تتحقق رؤيا دانيال النيب، إذ رأى كبشاً ال يستطيع أحد مواجهته، حيث يتمىن الشاعر 
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يريده حامال آللة منه أن يهدم أسطورة اهليكل املزعوم، الذي أصبح يشكل هاجساً مهدداً لوجوده ولوجود شعبه، 
  307".املوت، حتت قيادة نبوخذ نصر فيكون رمزاً لتحرير األمة لذلك كان ال بد من جمدد دها

  
  ):1999سرير الغريبة (من ديوان " حليب إنانا"يقول درويش يف قصيدة 

  ال أريد ألغنية أن تكون سريرك
  فليصقل الثور ثور العراق

ح قرنيه بالدهر واهليكل املتصدنعا  
  يف فضة الفجر، وليحمل املوت آلته
  املعدنية يف جوقة املنشدين القدامى

  لشمس نبوخذ نصر، أما أنا املتحدر من غري هذا الزمان، فال بد يل 
  عالياً.. من حصان يالئم هذا الزفاف وإن كان يل قمر فليكن عالياً 

  308من صنع بغداد ، ال عربياً وال فارسياً
  

يوظفها كرمز للعبودية والسيب واألسر توظيفاً  ي لليهود على يد نبوخذ نصر فإنهثة السيب البابلفالشاعر إذ يستدعي حاد
 احلادثةفرمزاً لسيب الفلسطينيني وأسرهم وجريهم من وطنهم،  وفق رؤية درويش متثل معكوساً، أي مبعىن أا صارت

  :يشيقول دروحيث إذاللٍ بين إسرائيل يف الكتاب املقدس،  اًرمز متثل
  

  كان العبيد عزالً
  ففتتوا البالط

  بابل حول جيدنا
  وشم سبايا عائدة، تغريت مالبس الطاغوت

  ال ميوت..من عاش بعد املوت لو آمنت
  309متنا وعشنا والطريق واحدة

  
قرا كما يستحضر الشاعر حادثة السيب البابلي ودمار القدس، وجري اليهود قدمياً، واألحداث املرافقة هلذه احلادثة لي

وما تالها من نكبات ونكسات ومحالت قمع وجري مجاعي ملدن وقرى  1948بسيب الشعب الفلسطيين يف نكبة عام 
إذ كان الشعب الفلسطيين يدافع عن أرضه "فلسطينية بكاملها، وطرد سكاا من أرضهم وجريهم يف بقاع األرض، 
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سابق فإا اليوم تعيد صرخة التاريخ بوشم عبودي على معزول السالح، إال أنه شعب قوي، فكما كانت بابل يف ال
رقاب الفلسطينيني ال اليهود، والسبايا هنا عائدة إىل األوطان بالذلة، إذ تبدلت مالبس الظلم بالظامل، من نبوخذ نصر يف 

  310.اليوم" اإلسرائيلي"العهد القدمي إىل 
فهي تشعره باليأس "من أشعاره، ومبعان متعددة،  تلح على درويش يف غري موضعبابل وبانزياح داليل واضح تظل 

والقنوط من العودة إىل أرضه، فرغم أنّ بابل أعادت اليهود من سبيهم إىل فلسطني بعد سبعني عاماً، إال أا اليوم أتعبت 
  311"ماذا بعد بابل؟: الشاعر، وجعلته يسأل نفسه

  
  :)2000 جدارية(يف  يقول درويش

  بتوتعبت من أملي العضال، تع
  ماذا بعد: من شرك اجلماليات

  بابل؟ كلما اتضح الطريق إىل 
  السماء، وأسفر اهول عن هدف

  ائي تفشى النثر يف الصلوات
  312وانكسر النشيد

 
فبابل هنا متثل رمزاً للضياع واهلزمية والعبودية اليت يتعرض هلا اإلنسان الفلسطيين املعاصر، فكلّما الح األمـل يف األفـق   

بل تعباً من أحالم املثاليات، فما أن "لم بالعودة إىل الديار والوطن، فإنه صار يشكل لدى الفلسطيين معضلة، بتحقيق احل
تسفر األيام عن طريق جديد أو هدف ائي حيقق النهاية املطلوبة فإذا باخلطابات تفسد عليه إميانه بالعودة واتزان كالمه 

اء هذا املقطع الشعري بعدما جرب درويش احلياة، وعاش النضال وحروب باحملاورة، فتبطل الصالة وينكسر النشيد، فج
  313".االسترتاف إىل معاهدة السالم اليت مل حتقق العودة بعد

  
، حيث حياول درويش )سدوم(الديين -كرمز تارخيي مرة أخرى، مقترنة بالرمز التارخيي) بابل(كما أن الشاعر يستدعي 

باهلم الفلسطيين ليجعل منهما مهّا مشتركاً،  ففي قصيدته  أن يقرن اهلم إذ يواجه كل من "غيمة من سدوم"العراقي ،
  :يقول درويش 314اإلنسان الفلسطيين والعراقي العناء والعذاب منذ األزل، حيث ارتبطت معاناما برابط حمكم،
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  مضت غيمة من سدوم إىل بابل
  بول(من مئات السنني، ولكن شاعرها 

  يف ر باريس انتحر اليوم) تسيالن
  315ال تأخذيين إىل النهر ثانية

  
الفلسطيين والعراقي ليس سوى امتداد للعنة اليت حلت بسدوم منذ : فكأنّ درويش يرى فيما أصاب الشعبني العربيني

آالف السنني، حيث بدأت هذه اللعنة يف سدوم فلسطني الكنعانية، مث محلتها غيمة إىل العراق لتصب غضبها على أرض 
  316.إا غيمة الدمار اليت قادته أمريكا ضد الشعوب العربيةبابل، 

  

  :السيب البابلي والقفز فوق الزمن 3.5 
  

من املالحظ أن الشاعر استدعى حادثة السيب البابلي التارخيية يف مرحلة مبكرة من مسريته األدبية منذ دواوينه األوىل، 
صباً يف خميلة درويش الشعرية، حيث يقول يف قصيدته ، شكلت بابل حقالً خ)1966 عاشق من فلسطني(ففي ديوانه 

  ":وشم العبيد"
  

  بابل حول جيدنا
  وشم سبايا عائدة

   317تغيرت مالبس الطاغوت
  

يف " بابل"و 318،"فالشاعر يوظف رموزاً تارخيية تتعلق بتاريخ اليهود، ليكسبها بعداً فلسطينياً بإلباسها التاريخ الفلسطيين
أكثر من ناحية، ملا حتمله من داللة تارخيية مناقضة للواقع، فاليهود عرب التاريخ كانوا مسبيني  السياق السابق تقودنا إىل

  319".تغريت مالبس الطاغوت"إىل بابل، بينما اليوم ميارس اليهودي الظلم ضد الفلسطينيني، ويهجرهم من ديارهم، لذا 
 أرض الوطن وفقاً لتقصي دورة احلياة املتقلبة، فضعف يف ضوء ما تقدم يعرب الشاعر عن أمله بعودة شعبه من املنفى إىل

اليهود عرب التاريخ املاضي ميثل مصدر قوة للشاعر وللفلسطيين املعاصر، حىت لو كان الواقع غري ذلك، فالشاعر درويش 
  .إذن يلجأ إىل رموز التاريخ واستعاراته، ليستلهم قوته وحياة شعبه منه
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حضور التاريخ يف الشعر الفلسطيين يعكس عذابات الشاعر وجتاربه اليت حتمله على االغتراب  أن"كما جتدر اإلشارة إىل 
عن تارخيه، وهذا ال يعين رفض جذوره بقدر ما هو حبث عن تلك اجلذور، وعن الوطن الذي أصبح حلماً، وهذا احللم 

اضي واملستقبل، فالتناص التارخيي يقيم حواراً يضمن ترابطاً وجودياً ووجدانياً، يوحد العالقات املختلفة بني احلاضر وامل
فبابل اليت يستحضرها الشاعر كثرياً جتسد عرب التاريخ صورة معاكسة  320".بني األزمنة اليت يتجلى الوطن من خالهلا

  ):1999سرير الغريبة (للواقع يف بعض جوانبها، رغم أا مشاة له يف جزئيات أخرى، يقول درويش يف 
  

  ، جئنالنذهب كما حنن
  مع الريح من بابلٍ
  ونسري إىل بابلٍ

  مل يكن سفري كافياً
  ليصري الصنوبر يف أثري

لفظةُ ملديح املكان اجلنويب  
  حنن هنا طيبون، مشاليةٌ 
  321رحينا، واألغاين جنوبيةٌ

      
إذ يستحضر  تستمر حادثة السيب البابلي بالسيطرة على خميلة درويش الشعرية، حيث تظهر يف غري قصيدة من قصائده،

الفلسطيين، حني يقول يف جمموعة  عملية إسقاط على احلاضر ، وبانزياح داليل الفت لتشري إىلالشاعر قصة السيب هذه
  ):1972 أحبك أو ال أحبك(
  

ونغين القدس  
  يا أطفال بابلْ

  يا مواليد السالسل
  ستعودون إىل القدس قريباً

  وقريباً تكربون
  املاضي وقريباً حتصدون القمح من ذاكرة

  قريباً يصبح الدمع سنابل
  322آه يا أطفال بابل
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ونغين القدس يا أطفال :"بدالً من قوله" ونغين القدس يا أطفال بابل:"فالشاعر جيعل أطفال بابل فلسطينيني، ففي قوله 
كما حصل  ، حييلنا إىل عملية قفز فوق الزمن باستحضار املاضي حيث هجر اليهود إىل بابل، متاماً"القدس أو فلسطني

للفلسطينيني املعاصرين، يف إشارة من الشاعر أنه وكما عاد أبناء يهودا من السيب البابلي فإن أبناء فلسطني سيعودون 
أيضاً، والشاعر نفسه عاىن من التهجري واالعتقال، فكان توظيف رمزية السيب إىل بابل خري تعبري عن مأساة الشاعر 

اإلسرائيلي املعاصر ال عالقة له بيولوجياً بأبناء يهودا الذين مت سبيهم إىل بابل، فتاريخ كما أن حممود ال يفوته أن . وشعبه
يهودا وثقافتها جزء من التاريخ الفلسطيين وثقافته حبسب وعي الشاعر، وهذا ما جتلى بوضوح يف أكثر من مقابلة مع 

  323. الشاعر ويف قصائده أيضاً
  

  ):1999سرير الغريبة (يقول درويش يف 
  يلٌ من الليل يكفي ألخرج من بابليقل

  آخري، ال حديقة يل داخلي -إىل جوهري
 وما فاض منك ،324احلرة الطيبة" أنا"وكذلك أنت  

     
أال وهي املنفى واالغتراب القسري الذي فرضه االحتالل االسرائيلي  ،"الفلسطينيةبابل "اخلالص من فالشاعر يبحث عن 

يف أعماله األدبية كرمز " بابل"يتضح مما سبق أن درويش استدعى حيث  .1948على الفلسطينيني بعد النكبة عام 
 إىل استعباد اآلخرين يف يف املاضي تارخيي بأكثر من داللة، ففيما كانت بابل متثل رمزاً للتحول اليهودي من العبودية

سرير الغريبة (نية العراقية يف ، فإا صارت رمزاً لتوحد املعاناة الفلسطي)1972أحبك أو ال أحبك ( احلاضر كما يف
لعودة اليهودي إىل فلسطني، إال أن بابل عادت للظهور  اًفلسطيين إىل وطنه بعدما كانت رمز، ورمزاً لعودة ال)1999

كرمز للضياع واالنكسار وطول االنتظار، ما يعين أن الشاعر يستدعي الرمز التارخيي الواحد ) 2000جدارية (يف 
  .يها املرحلة التارخيية اليت يعيشها الشاعر وشعبه الفلسطيين على الصعيدين الفردي واجلمعيبدالالت متعددة تقتض

   
  :استحضار قدامى الشعراء3.6 

  

استحضر حممود درويش عرب مسريته األدبية الطويلة العديد من الشخصيات التراثية وخاصة كبار الشعراء القدماء، حيث 
، كما استلهم الشاعر )1995ملاذا تركت احلصان وحيدا(يف ديوانه " اسمن روميات أيب فر"كتب قصيدة بعنوان 

شخصية امرئ القيس وهي أول شخصية تراثية من األدب العريب خيصص هلا درويش قصيدة يف شعره، وهي قصيدة 
ها ، لكن الشاعر ختلى عنها الحقاً حيث مل يدرج)1969يوميات جرح فلسطيين(واليت جاءت يف ديوانه " امرؤ القيس"

واليت كتبها عام " رحلة املتنيب إىل مصر"يف أعماله الشعرية الكاملة، كما استدعى الشاعر شخصية املتنيب يف قصيدة 

                                                
   .مرجع سابق". الرمزية امليثولوجية يف شعر حممود درويش."ظافر مقدادي 323
  .45صمرجع سابق،  .سرير الغريبة. حممود درويش 324



 105

، كما استحضر درويش شخصية امرئ القيس )1984حصار ملدائح البحر(، وجاءت يف جمموعته الشعرية 1980
، وكذلك يف ديوانه )1995كت احلصان وحيدا ملاذا تر(وشخصية أيب فراس وخصص لكل منهما قصيدة يف ديوانه 

، إضافة لكل ذلك فإن درويش استدعى شخصية مجيل بثينة وقيس بن امللوح، ويف )1999سرير الغريبة(
فقد استدعى ) 2004ال تعتذر عما فعلت (شخصية املعري، وأما يف ديوانه  -أيضاً-استحضر ) 2000جدارية(

استحضر األعشى وشخصيات ترثية )  2005كزهر اللوز أو أبعد (ملتنيب، ويف درويش شخصية أيب متّام واملعري وا
  .أدبية آخرى تلميحاً أو تصرحياً

  
  :امرؤ القيس اوي احللم والرحيل إىل بالد الروم  3.6.1

  
ال يتخذ درويش شخصية امرئ القيس كقناع يعرب  -كما سيتوضح الحقا- على العكس من  استدعائه لشخصية املتنيب 

أن درويش قد يستدعي رمزاً تارخيياً أو دينياً أو أسطورياً  إىل فقد متت اإلشارة شابقاً 325.عما يعتمل يف نفسهمن خالله 
  .ولكن باملعىن املعاكس أو املخالف للمعىن املتعارف عليه

  

  )يوميات جرح فلسطيين(يف  يقول درويش
  بيننا أفق دخان ورمال
  وعصور أرهقت ذاكريت
  جبالوماليني أغان، وحبار و

  326وتناديين تعال
  

درويش وامـرئ  : يشري درويش إىل وجود فوارق كربى بينه وبني امرئ القيس، حيث تتعدد االختالفات بني الشاعرين
القيس، واليت يوجزها عادل األسطة يف اختالف موقع كل منهما، فدرويش ابن احلزب الشيوعي الذي دمرت قريته فيما 

بينما كان امرؤ القيس يبحث عن ملك أبيه املفقود كان درويش يبحث عـن وطنـه   امرؤ القيس ابن ملك وهذا أوالً، و
الذي طرد منه وهذا ثانياً، وفيما ال يطلب درويش العون من اآلخرين كما فعل امرؤ القيس بذهابه إىل الروم السـترداد  

  327.ملك أبيه وهذا ثالثاً
  328،اً فدرويش يعارض امرأ القيسوم حرية وهذا رابعوفيما كان امرؤ القيس ينظر إىل املاضي كان درويش يبحث عن ي

  :حيث يقول درويش أيضاً
                                                

 .170ص . مرجع سابق. عادل األسطة  325
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 .171ص . مرجع سابق. عادل األسطة 327
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  ندم.. وغد اخلمر
  329سأم...وغد النرد 

يتضح مما سبق أن درويش يستدعي شخصيات بعض الشعراء ليظهر للقارئ صورته املعاكسة لصورة هؤالء الشعراء، 
  ).عرفونأنا لست امرأ القيس الذي ت: (مثالً فكأن درويش يريد أن يقول

  

   :وحوار درويش مع املوت: طرفة بن العبد   3.6.2  
  

الديوان /استلهم حممود درويش شخصية طرفة بن العبد وقضية املوت اليت طغت على معلقته، واستثمرها يف نص قصيدته
واجه يف حواره مع املوت، وذلك بعد شفائه من مرضه الكبري أواخر تسعينيات القرن املاضي حيث ) 2000جدارية (

حيث يبدو درويش "املوت وجهاً لوجه يف أحد املشفيات الفرنسية، حيث خاطب الشاعر املوت شخصاً ماثالً أمامه، 
وكأنه يتلو صك املوت وميسكه بني يديه متاماً كما حدث لطرفة بن العبد حني كان ميسك بيده أمر قتله ) جدارية(يف 

برباعة مثرياً مشاعر العظمة والشفقة املتناقضة ويف آن واحد عظمة  سائراً إىل حتفه، لقد استلهم درويش هذه احلادثة
السري خبطى ثابتة حنو النهاية، لإلقبال على املوت خمدوعاً، كما أن ذكره قراءة طرفة يستحضر إىل األذهان معلقة طرفة 

مع طرفة إحياءات كبرية بن العبد اليت أكثر فيها من ذكر املوت وندب نفسه، لقد منح الشاعر فكرة املوت يف تناصه 
أن لكل منهما معلقة ويف كل معلقة حضور  :أوهلا: حني ربط بني ذاته وبني ذاك الشاعر اجلاهلي بأكثر من رابط وصلة

عامل مواجهة املوت بثبات، وقد وفق درويش برباعة يف هذا التناص وإذابته يف جسد قصيدته : وثانيهاطاغي للموت 
  330".صراعه من أيام طرفة حىت ساعات درويش األخرية مع بشكل تقاطرت فيه قوافل املوت

  

  : )2000 جدارية(يف  يقول درويش
 أيها املوت انتظرين خارج األرض

 انتظرين يف بالدك ريثما أي
 حديثاً عابراً مع ما تبقى من حيايت
  قرب خيمتك، انتظرين ريثما أي

  331قراءة طرفة بن العبد
  .مواجهة املوت كما تأملها طرفة بن العبد من قبله، وكيف واجهها بثبات وصالبة فالشاعر إذن يريد أن يتأمل حلظات

  

  :قناع العشاق: مجيل بثينة 3.6.3
     

                                                
 .60ص . مرجع سابق. يوميات جرح فلسطيين. حممود درويش 329
  18/01/2012 موقع مؤسسة حممود درويش لإلبداع ".التناص ودالالته يف جدارية حممود درويش."روشان330

http://www.mahmoddarwish.com/?page=details&newsID=687&cat=19 
 .49مرجع سابق، ص . جدارية. حممود درويش 331

http://www.mahmoddarwish.com/?page=details&newsID=687&cat=19


 107

مثلما استدعى درويش شخصية طرفة بن العبد لتصوير مواجهته مع املوت، ومثلما استدعى شخصية امرئ القيس أيضاً 
عدداً من شعراء  العشق املشهورين يف ،أيضاً ،) 1999ير الغريبة سر(لتصور احللم الضائع، فإن الشاعر يستحضر يف 

كل منهما  ا كجميل بثينة، وقيس لبىن، وجمنون ليلى، لريمز من خالهلم ومن خالل حالة الفراق اليت مين: التراث العريب
) أرضه ووطنه(واملتمثلة يف يف حبه ويف عشقه إىل حالته، وهي احلالة اليت يسقطها الشاعر على نفسه وعلى حبيبته اليوم 

وبأسلوب حواري عميق دال يتساءل ويستفسر من العاشقني املخلصني القدميني إن كان هذا العناء يف احلب والفشل "
والفراق البعد القسري عن احملبوبة قد قضى على حبهما أنسامها إياه، ليعرف نفسه إن كان هذا البعد واملنفى الطويل عن 

وطناً آخر، أو حباً آخر، بعد أن طالت املسافات، ومر العصر دون لقاء باحملبوبة، ولكنه يستشف وطنه قد جعله يألف 
اجلواب األخري، ويستنتج املوقف الصريح من ردود مجيل وقيس، الردود املقنعة بالرمز واإلحياء، ويقتنع بعد ذلك بأن 

يف انتظار عودة العشاق واآلهل، فمهما طال الزمن، ) ال زمان له(الشعراء يكربون، واألجيال متضي من الوطن يف انتظار 
وإن تاه قيس فان احلبيبة  وإن اغترب الشاعر،) فلها صورة الروح يف كل شيء(موجودة منتظرة . فاحلبيبة جسداً أم روحاً

  332".، تنتظر فارسها وعاشقها دون اعتبار لزمن أو مسافة أو منفى قسري)املريض بليلى(حىت النهاية تنتظر 
  
  :)1999 سرير الغريبة(يف  قول الشاعري

   كربنا، أنا ومجيل بثينة، وكل
يف زمانيني خمتلفني على حدة    

   تكرب مثلك مثلي! يا مجيل ... 
   بثينة ؟

    تكرب يا صاحيب خارج القلب
   ..يف نظر اآلخرين

   هي، أم تلك صورا... 
    إا هي يا صاحيب، دمها، حلمها

   استوقفتينوامسها، ال زمان هلا، رمبا 
  333... يف الطريق إىل أمسها غداً
  

   ) :قناع نون ليلى(كما يقول يف قصيدة 
قناعاً، فأعجبين أن وجدت   
    أخري، كنت دون أنا أكون

    الثالثني، أحسب أن حدود

                                                
 . 1/7/2001، اجلمعة جريدة الرأي األردنية ".حممود درويش منوذجا. الرمز يف الشعر العريب احلديث. "أمحد الزغيب 332
 .118، مرجع سابق، ص سرير الغريبة. درويش حممود 333
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   الوجود هي الكلمات، وكنت
مريضاً بليلى، كأين فىت شع   

   ن مل تكن هيإيف دمه امللح، 
   صورة الروحموجودة جسداً فلها 

   يف كل شيء
    أنا قيس ليلى... 

    غريب عن امسي وعن زمين
   أنا قيس ليلى، أنا.. 
  334ال أحد... وأنا

جتسيد آخر المرئ القيساملغترب عن بالده وعن زمنه، ولكن يف الوقت ذاته فإن احملبوبة اليت تنتظره فالشاعر هنا يرى أنه 
  .لقيس اليت تتجسد يف أنثىهي وطنه فلسطني وليست حمبوبة كمحبوبة امرئ ا

    

   :رحلة البحث عن مصر: املتنيب 3.6.4
         

شخصية الشاعر العباسي أمحد بن  -أيضاً-من الرموز اليت استمدها الشاعر من تاريخ األدب العريب ووظفها يف شعره 
إىل استدعاء درويش " تنيب إىل مصررحلة امل"إذ يشري عنوان القصيدة "احلسني امللقب باملتنيب ليتوحد ا وجيعلها قناعه، 

لشخصية املتنيب احلافلة بالتطواف يف خمتلف املمالك والبلدان آنذاك، حيث يسقط درويش رحلة املتنيب إىل مصر عام 
ال يعاين أزمة فردية تتعلق مبدى ) درويش(ه على رحلته هو إىل مصر أيام حكم السادات هلا، إذ إن املتنيب اجلديد 345

فذ جيابه فيه بتعنت ظروف معينة تتصدى إلرادته وحتول دون الوصول إىل مبتغاه من احلياة والعظمة بعد أن  حتقيق طموح
حقق الفرادة على مستوى آخر هو الشعر، وإمنا يعاين األزمة احلقيقية على مستوى الشعور العام بقضايا أمته اليت يراها 

فتت قواها إىل ممالك أسست على أوهى من بيت العنكبوت، حيث تتساقط حتت وطأة اهلزمية وادام جمدها التليد، وت
املكر وخيانة احلكام واحنطاط حال األمة إىل الدرك املذل مما أفسح اال أمام األعداء لتنفيذ مؤامرام، فقد يرى إىل 

ىل اجلماعي، وبالتايل داللة الصراع الذايت يف أعماق املتنيب بوصفه شخصية قناع، على أنه صراع أعمق يتعدى الفردي إ
يكشف عن كل معاين التمزق والسقوط الذي تعانيه األمة، ولذلك فإن ما يبوح به القناع منذ بداية القصيدة ال يدل 
على ارتباطه موم فردية خاصة، بل إنه تعبري عن قضايا متس الكيان احلضاري لألمة، وإن انبثقت من املأزق اخلاص 

  335".املرتبط بشخصية املتنيب
  

  : )1984 حصار ملدائح البحر(من ديوانه " رحلة املتنيب إىل مصر"الشاعر يف قصيدة بعنوان يقول 
للنيل عادات  

                                                
 .124املصدر نفسه، ص . حممود درويش،  334
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  وإين راحلٌ 
  أمشي سريعاً يف بالد تسرق األمساء مين

  قد جئت من حلبٍ، وإين ال أعود إىل العراق
  سقط الشمال فال أالقي

  ومصر...غري هذا الدرب يسحبين إىل نفسي
  عت إىل الصهيلكم اندف

  فلم أجد فرساً وفرساناً
  وأسلمين الرحيل إىل الرحيل

  وال أرى بلداً هناك
  وال أرى أحداً هناك

  336األرض أصغر من مرور الرمح يف اخلصر النحيل
      

ومثلما يرى حممد فؤاد السلطان يف توظيف درويش لشخصية املتنيب يف رحلته إىل مصر معادالً موضوعياً لرحلة الضياع 
 يرى أنّ درويش يف رحلته إىل مصر مل يكن يبحث فيها عن جمد -أيضاً-ليت قضاها درويش يف مصر فإن عادل األسطة ا

أمشي إىل نفسي فتطردين من : "كانت رحلته إليها رحلة حبث عن جمد من نوع آخر، فحني يقول درويش ذايت، وإمنا
كافور اإلخشيدي،  ا جيعله يفكر بالرحيل، فالفسطاط تضم، فإن الشاعر يبحث عن انسجامه مع ذاته، وهو م"الفسطاط

، وحني ميشي أنا املتكلم إىل "يف مصر كافور، ويفّ زالزلٌ"ر الشاعر، بأن يفج ويف مصر أنور السادات، وهذا كله كفيلٌ
بل إنه مصر جيد أن مصر اليت يبحث عنها غري موجودة يف مصر، وال يرى فيها إال الفراغ، وحياول أن يصافحها، 

، ورمبا حتيلنا بابل يف هذا السياق إىل السيب البابلي وإىل اليهود "ولكن كلما صافحتها شقّت يدينا بابلٌ"يصافحها، 
بني مصر والفلسطينيني  معها، وهو ما أدى إىل إحداث شرخٍ كبريٍ) كامب ديفيد(وإسرائيل، حيث وقّعت مصر معاهدة 

  337.حينها
     

على قلقٍ : "أنا كل ما أردت أن أقوله قاله املتنيب يف نصف بيت:"كانته من مكانة املتنيب الشعريةكما يقول درويش مبيناً م
صدره ذا الشطر وقد رأى يف مكانة ) 1986هي أغنية..هي أغنية (وحني صدر ديوان درويش ". كأن الريح حتيت

ملتنيب أعظم شاعر يف تاريخ اللغة العربية، وهو كما ألن ا:"املتنيب الشعرية يف حركة الشعر العريب ما تقوله األسطر التالية
  338".يبدو يل تلخيص كل الشعر العريب الذي سبقه، وتأسيس لكل ما حلقه
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حنن، حىت اآلن، حناول بكل األشكال الشعرية اجلديدة أن نقول سطراً :"وبتواضع عجيب يضيف درويش يف املقابلة ذاا
كتبت حوايل املائة قصيدة مث ) 1986-1982(من أربع سنوات حىت اليوم  كيف؟ كل جتاريب الشعرية. واحداً للمتنيب

  339".على قلقٍ كأن الريح حتيت: "انتبهت إىل أن املتنيب قال
ويضيف درويش يف املقابلة اليت يورد عادل األسطة مقتطفات منها يف مقالته يف جملة الشعراء واليت صدرت يف شتاء 

  :حيث يضيف على لسان درويش" قراءة جديدة لقصيدة قدمية.. تنيبحممود درويش وامل"حتت عنوان  2001
وأنا معجب بشخصيته إعجاباً شديداً، فاملتنيب مل يفهم جيداً، عندما ام بأنه شاعر بالط، مل يكن يف ذلك العصر وال "

داً، ومل ميدح سلطة الدولة، بل وبرأيي أن املتنيب مل ميدح أح. يف كل العصور العربية السابقة، مل يكن املديح عيباً إطالقاً
كان املتنيب يؤسس سلطته الشعرية، كان يستخدم سلطته الشعرية من أجل تأسيس سلطة للشعر، وبالتايل كان سيف 
الدولة هو املتنيب، هو كان يرى نفسه، مل يكن يرى سيف الدولة، واستعمل كافور استعماالً عابراً من أجل توسيع نفوذ 

تنيب ليس شاعر بالط إطالقاً، هو سلطة الكالم، وكل شاعر يطمح إىل تأسيس سلطته اجلمالية سلطته الشعرية، فامل
  340". واللغوية، وإال فلماذا يكتب

       

حني  ، إذ يرى أن حممود درويش يف بعض حمطاته ليس إال امتداداً للمتنيب،لكن عادل األسطة يشكك يف هذه الرؤية
هوجم من بعض  - أي درويش-ؤية درويش، ال للمتنيب، وإمنا لذاته؟ وخباصة أنهأهكذا كان املتنيب أم هي ر: "يتساءل

  341"بأنه املتنيب اجلديد، فهل يدافع درويش عن املتنيب أم عن ذاته؟) مديح الظل العايل(الشعراء بعد أن كتب قصيدته 
          

" القدس العريب" نقال عن  14/5/1993احليفاوية الصادرة بتاريخ  "االحتاد"ولكن بالعودة إىل كالم درويش جلريدة 
أحد عشر كوكباً على "يف قصيدة " معاهدة الصلح"لقد ركز البعض على عبارة :"الصادرة يف لندن حيث يقول درويش

وأول تلك املعاهدة املتصلة بسقوط غرناطة معترباً إياها موقفاً مين ضد مفاوضات السالم، لقد " آخر املشهد األندلسي
اً ،إذ ال ميكن يل أن أتعامل مع املفاوضات من خالل الكتابة عن غرناطة، ولست حباجة لتوظيف كل آملين ذلك كثري

: ويقول عادل األسطة". تارخيي وبرناجمي اجلمايل للتعبري عن حتفظ ما أستطيع تسجيله يف مقال أو ندوة أو اجتماع
، كتابة ليس لآلين الراهن أية صلة فيها أو أي فيفهم من النص املقتبس أعاله أن حممود درويش يكتب عن غرناطة، فقط"

يستحضر حممود درويش التاريخ ليصوغه شعراً دون أن يستعري بعض أحداثه اليت ميكن أن  :بعبارة أخرى. تأثري عليها
رحلة املتنيب "تشكل مدخالً مناسباً لقول الراهن من خالل االتكاء عليها، وهو ما يلحظ املرء عكسه بوضوح يف قصيدته 

يف رحيله الدائم من مكان إىل مكان، " أبو الطيب املتنيب"اليت استعار فيها الشاعر جتربة الشاعر العريب القدمي " إىل مصر
  342".ليكتب من خالهلا جتربته هو حيث عاش أيضا متنقال بني البلدان العربية

   

                                                
  .املرجع نفسه 339
  .املرجع نفسه 340
  .85-48ص . مرجع سابق..."حممود درويش واملتنيب. "عادل األسطة  341
  . 1996الدار الوطنية للترمجة والطباعة والنشر والتوزيع ،: نابلس. "ظواهر سلبية يف مسرية حممود درويش. "عادل األسطة 342



 111

  :درويش ال يبيع القصائد للقصور 
 

، فإن كان املتنيب متهماً  خيتلف عن املتنيب مما تقدم أن حممود درويشيتضح  ، حيثمل يكن شاعر سالطنيلكن درويش 
من قبل بعض النقاد ببيع بعض قصائده للبالط أيام كافور اإلخشيدي، فإن هذا ال ميكن مالحظته يف مسرية حممود 

هم، وهذا ما عرف سباً بشعره من أحدقدرويش الشعرية، حيث أن الشاعر مل ميدح أحداً من احلكام العرب، ومل يكن مت
رحلة املتنيب "أيضاً يف قصيدته  وذلك حني يقول) العبد األمري(حيث يكرر درويش  رؤية املتنيب لكافور . عن املتنيب أيضاً

  :)1984 حصار ملدائح البحر(من ديوانه " إىل مصر
  هذا هو العبد األمري
  وهذه الناس اجلياع

  والقرمطي أنا
  أبيع القصر أغنية
  وأهدمه بأغنية

  وأسند قاميت بالريح والروح اجلريح
  343وال أباع

     

يرى عادل األسطة أن استخدام الشاعر لكلمة أمري تدل على تراجع الشاعر يف إميانه السابق بالفكرة املاركسية واليت 
غالل والرق، العبد ألن العبيد واألحرار ثنائية عرفتها اتمعات البشرية اليت عرفت االست/تتعارض كلياً مع فكرة األمري

 344.الذي تسعى املاركسية إىل إلغاء هذا الشكل من أشكال اتمعات واليت ناضل درويش ذات ار ألجل إلغائه
إذا كان املتنيب غادر مصر ألنه مل حيصل من كافور على ما يريد، فإن درويش غادر مصر ألن السادات وقع : "ويضيف

تدعاء درويش لشخصية املتنيب ال يشري بالضرورة إىل تطابق تام بني لذلك فإن اس345".اتفاقية سالم مع اإلسرائيليني
فاملتنيب كان ينشد ملكاً، يف حني أن "الشخصيتني، حيث أن هناك اختالفاً واضحاً بني جتربة درويش وجتربة املتنيب، 

ي الفجيعة، فجيعة حممود درويش كان ينشد خالصاً له لنفسه، ولغريه من أبناء شعبه، وشدة العذاب لكال الشاعرين ه
اإلنسان حني يلحظ االضطهاد، وفجيعة اإلنسان حني يرى أخاه اإلنسان يساق إىل املذابح وتبقى اجلماهري صامتة، 

   346".وهكذا تصبح كل البالد العربية منفى ألهلها، أما مصر فلم جيد فيها فرساً وفرساناً ويسلمه الرحيل إىل الرحيل
   

 :املنتصرالفدائي : صالح الدين األيويب 3.7
 

                                                
 .116، ص 2، جملدديوان حممود درويش. حممود درويش 343
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، حيث "الصوت الضائع يف األصوات"يستدعي حممود درويش شخصية القائد صالح الدين األيويب يف قصيدته
يستحضرها الشاعر كرمز للقائد املنتصر، ليعكس عزة األمة اإلسالمية وبطولة قادا يف املاضي، وليقارن بني أوضاع 

  347.ة واملنعة اليت عاشتها يف الزمن السابقاألمة العربية التعيسة يف الزمن احلاضر وأوضاع العز
  

  :)1969 العصافري متوت يف اجلليل(من ديوانه " الصوت الضائع يف األصوات"يف قصيدته  يقول درويش
  

  نعرف القصة من أوهلا
  وصالح الدين يف سوق الشعارات

  بيع يف النادي املسائي : وخالد 
  خبلخال امرأة

  يشقى..والذي يعرف 
  اثيلحنن أحجار التم
  وأخشاب املقاعد
  348.والشفاه املطفأة

     
فالشاعر يدين زعماء العرب اليوم، ويهجوهم ألم جيلسون حول طاولة املفاوضات مع اليهود كأحجار صامتة، وال 
يدافعون عن حقوق أمتهم العربية، ويقبلون شروط العدو دون أي كالم، وهكذا يعمد هذا الشاعر إىل استحضار هذا 

  349.ميق حدة املفارقة، وإبراز التناقض بني ماضِ ال يكف العرب عن التتغني به، وحاضر أليم يعيشونهالرمز  لتع
ليعرب عن عزته وكرامته يف " قتلوك يف الوادي"يف قصيدة  -أيضاً-كما يستدعي درويش شخصية صالح الدين األيويب 

 أحبك أو ال أحبك(من ديوان " يف الواديقتلوك "يف قصيدة  فيقول درويش.املاضي، وضياعه واحتقاره يف احلاضر
1972(:  

  
  هل كنت يف حطني

  رمزاً ملوت الشرق 
  وأنا صالح الدين 
  350أم عبد الصليبيني 
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 .284، ص 1، جملدديوان حممود درويش. حممود درويش  348
 .146ص . مرجع سابق. صاحل أبو إصبع  349
 .415، ص 1جملد. ديوان حممود درويش. حممود درويش  350



 113

     
ففلسطني اليت كانت رمزاً لالنتصار والثورة واجلهاد أيام صالح الدين األيويب، أصبحت اليوم مستباحة من األعداء، ال 

يف العرب اليوم صالح الدين حقيقي آخر مينع هزمية فلسطني، بل أصبح الزعماء الذين أحد يكترث مبصاا، وال يوجد 
  351.أصبحوا عبيداً للمستعمرين-من املفترض سعيهم لتحرير فلسطني

  

   :املشهد الفجائعي: األندلس 3.8
  

دلس يف شعر استدعى درويش األندلس كرمز تارخيي يف أكثر من عمل من أعماله األدبية، ورمبا أول توظيف شعري لألن
، حيث قرن الشاعر لفظة األندلس بتجربة اخلروج الفلسطيين )1983 مديح الظل العايل(درويش كان يف ديوانه 

، واليت عايشها الشاعر شخصياً، حيث كان 1982على لبنان عام " إسرائيل"القسري من بريوت بعد احلرب اليت شنتها 
الحقاً يف أعمال درويش إما بتجلي " األندلس"ياً، وقد جاء استحضار اخلروج الفلسطيين من بريوت خروجاً معنوياً وماد

قرطبة وغرناطة وإشبيلية وغريها، أو باإلشارة إىل مظاهر : ، أو بإحدى مدا، أو ممالكها، كألفاظ"األندلس"اللفظ 
  352".احلضارة فيها، أو باألحداث املرتبطة ا

  
  :)1984 حصار ملدائح البحر(من ديوانه " قبية، أندلسية، صحراءأ"يف  مثالً، حيث يقول" قرطبة"فالشاعر يستحضر 

  فلتواصل نشيدك بامسي، هل اخترت أمي وصوتك؟ صحراء صحراء
  ولتكن األرض أوسع من شكلها البيضوي، وهذا احلمام الغريب

  محام غريب، وصدق رحيلي الغريب إىل قرطبة
....  

  إىل أين يا صاحيب؟
  حمالً وشق السماءإىل حيث طار احلمام فصفّق 

353لريبط هذا الفضاء بسنبلة يف اجلليل
  

       
بعيداً عن سياقها التارخيي، ولكن يف  ا ال يعقل أن يكون درويش استحضرهواليت" قرطبة"فالشاعر يستدعي الرمز املكاين 

ر أثناء كتابته للنص الوقت ذاته ال ميكن للمتلقي أن يستعيد كل الظروف االنفعالية والظروف عامة اليت مر ا الشاع
الشعري، لذا فإنه قد ينشأ االختالف يف فهم املدلوالت الشعرية، ففيما يرى نادي ساري الديك معلقاً على املقطوعة 
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 .184ص . رجع  سابقم. إبتسام أبو شرار  352
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إال أن قرطبة قد ال تكون فلسطني، ألن الرحيل  354أن ضياع قرطبة يشري به الشاعر إىل ضياع فلسطني،: السابقة
  :كما أن الشاعر يواصل".ق رحيلي القصري إىل قرطبةوصد:"يوصف بالقصري يف رأي الشاعر

  
  ملاذا تريد الرحيل إىل قرطبة؟

    355ألين ال أعرف الدرب، صحراء صحراء؟
وفيما ترى مها عتوم أنّ بريوت يف شعر درويش كانت يف الواقع طريقاً لقرطبة املساوية لفلسطني، وبريوت احللم املرتبط 

بوجود الشاعر فيها كانت ممكناً، يتيح احلركة إىل قرطبة املساوية لفلسطني غري بواقع ما هي ذاا قرطبة، وبريوت 
   356.املمكنة، إن اخلروج من بريوت يف رأي درويش يساوياخلروج من فلسطني لتصري قرطبة أخرى

من  "البداية إذا كان يل أن أعيد" يف قصيدة " قرطبة"فيستدعي الشاعر الرمز التارخيي  )1986ورد أقلّ (وأما يف ديوانه 
  :، حيث يقول)1986 ورد أقلّ(ديوانه 

  
  ورد السياج: إذا كان يل أن أعيد البداية أختار ما اخترت

  .أسافر ثانية يف الدروب اليت قد تؤدي إىل قرطبة
....  
....  

  أعود إذا كان يل أن أعود، إىل ورديت نفسها، وإىل خطويت نفسها
  357ولكنين ال أعود إىل قرطبة

   
أعود إذا كان يل ":حني يقول م إصراره على اختيار نفس خياراته السابقة، لو أعاد الزمان دورته مرة أخرى،فالشاعر رغ

لهزمية واالنكسار لضارة العربية اإلسالمية إىل رمز للح إال أنه قد ال خيتار العودة إىل قرطبة اليت حتولت من رمز ،"أن أعود
  . 1992مدريد حىت مؤمتر  1492منذ العام  العريب اإلسالمي

  
تلح على درويش حىت أعماله املتأخرة، حيث ختيل الشاعر قرطبة بيتاً ميسك مبفاتيحه اليت جيب أن " قرطبة"لقد ظلت 

  :يقول درويش) 2005 كزهر اللوز أو أبعد(يتمسك ا، ففي ديوانه 
  وأمشي ثقيالً ثقيالً، كأين على موعد ... 

                                                
  .18،ص 1995، 1دار الكرمل، ط: عمان. حممود درويش، الشعر والقضية. نادي ساري الديك 354
  .90، ص 2جملد. ديوان حممود درويش. حممود درويش 355
  رسالة ماجستري، جامعة  ).1955-1982(وت حتوالت املكان يف شعر حممود درويش، مرحلة ما بعد بري. مها عتوم 356
  ).ت.د.(الريموك     
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  أمشي ويب شاعر . مع إحدى اخلسارات
  ....ستعد لراحته األبدية يف ليل لندني

  ):إىل أن يقول....(
  ومفاتيح قرطبة يف جنوب الضباب 

  358مفاتيحه
  

حيث " قرطبة"فيستدعي الشاعر الرمز التارخيي ) 2008 أثر الفراشة(وأما يف آخر أعماله الصادرة يف حياته 
وكأنه صار منبوذاً لدى  359،"على نافورة ويامسينة أبواب قرطبة اخلشبية ال تدعوين للدخول إللقاء حتية دمشقية:"يقول

  .قرطبة بعد أن ختلى عنها العرب، فأبواب اخلشب يف قرطبة واليت تفوح منها رائحة التاريخ مل تعد مرحبة مبن ختلى عنها
  

ري من كما يرى علي العالق أنّ درويش استدعى األندلس يف قصائد عديدة ألا تدخل يف عالقة متاه موجعة مع الكث
ظواهر الواقع العريب الفلسطيين لدى الشاعر، فكلما وجد الشاعر مستوى من التشابه احلميم بني احلاالت أو األحداث 

يربط بني بريوت وقرطبة، واصالً بني هجرتني جتمعان املاضي واحلاضر يف مشهد فجائعي متشابه ) قصيدة بريوت(يف 
  360.متاماً

يعيد قراءة تاريخ العرب اخلارجني من األندلس، " األندلس"ش من خالل توظيفه لرمز فيما يرى عبد اإلله بلقزيز أن دروي
حيث ينعكس املاضي على مرآة احلاضر، وتعيد صورة العرب اخلارجني من األندلس هزمية احلاضر املدوية، وختتلط 

  361.الفلسطيين املفقود -الفاجعة باألمل، بذكرى الفردوس األندلسي
  

  ): 1992أحد عشر كوكباً (من ديوانه " الكمنجات"بعنوان  يقول درويش يف قصيدة
  الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبني إىل األندلس

  الكمنجات تبكي على العرب اخلارجني من األندلس
  الكمنجات تبكي على زمن ضائع ال يعود
  362الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود
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يف عندما مت توقع معاهدة السالم يف مدريد،  1492عام  يب لألندلسسقوط احلكم العرحادثة حيث يستحضر الشاعر 
رمزاً لسقوط العرب أكثر من صارت متثل األندلس يف رأي درويش ف باحلاضر، العريب األليم ملطابقة املاضي منه حماولة

أحد عشر (يف  الشاعر، متثل ضياع احلقوق الفلسطينية، يقول 1991عام  )مدريد(اتفاقية مرة، إذ يرى الشاعر أن 
  :)1992كوكباً 

  
  كل شيء معد لنا سلفاً، من سيرتع أمساءنا

  أنت أم هم؟ ومن سوف يزرع فينا: عن هويتنا
  مل نستطع أن نفك احلصار" خطبة التيه"

  363فلنسلم مفاتيح فردوسنا لرسول السالم وننجو
أمساؤنا عن هويتنا النضالية، فتهنا عن  كيف نقبل مبعاهدة قد أعدت فصوهلا لنا سلفاً، إذ نزعت: "كما يتساءل درويش

طريق التحرير والرجوع إىل األرض، كما تاه بنو إسرائيل من قبل، وما خطبة التيه إال خطبة الضياع الفلسطيين يف 
كما يسميها درويش، هي ) معاهدة اليأس(صحاري معاهدة السالم، اليت يرى فيها درويش ضياعا للحق الفلسطيين و

مل يبق يأس يف النفوس، ألن النهاية متشي إىل اهلاوية واثقة اخلطى، قاصدة ترتيل أعالم النضال الفلسطيين، اية لليأس إذ 
  364".ورفع أعالم العدو على أسوار قالعنا الفلسطينية

  
 14/5/1993احليفاوية الصادرة بتاريخ " االحتاد"لكن عادل األسطة يستشهد مبا قاله درويش يف احلوار الذي نشرته  
الصادرة يف لندن للتدليل على أن درويش مل يكن ضد مؤمتر مدريد أو اتفاقية أوسلو، حيث  "القدس العريب"ال عن نق

وبصراحة أقول إنين ال أشكو من القارئ، وإمنا الناقد الذي يسلط الضوء على قطعة فسيفساء واحدة يف : "يقول درويش
أحد "يف قصيدة " معاهدة الصلح"لقد ركز البعض على عبارة . عمارة هائلة، واستشهد هنا مبثال من احلاضر القريب

وأول تلك املعاهدة املتصلة بسقوط غرناطة معتربا إياها موقفا مين ضد " عشر كوكبا على آخر املشهد األندلسي
لست ا، إذ ال ميكن يل أن أتعامل مع املفاوضات من خالل الكتابة عن غرناطة، ومفاوضات السالم، لقد آملين ذلك كثري

  365".حباجة لتوظيف كل تارخيي وبرناجمي اجلمايل للتعبري عن حتفظ ما أستطيع تسجيله يف مقال أو ندوة أو اجتماع
       

فهل ميكن قـراءة  : "فيما ينكر عادل ضاهر على درويش إنكاره للربط بني ضياع األندلس واتفاقية الذل يف مدريد قائالً
خيية؟ أي مبعىن عزل قصائد درويش يف حقبة تارخيية معينة عن إطارها التـارخيي  نص أديب بعيداً عن معطيات اللحظة التار
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أن معطيات اللحظة التارخيية اليت يظهـر فيهـا العمـل    "والظروف احمليطة بالنص؟ إن عادل ضاهر جييب بال حيث يرى
  366" اً ضرورياً لتأويل الشعرشعر فيه، وهذه املعطيات تعترب شرط-األديب، موضوع التأويل، وخباصة لقراءة شيء من امليتا

  
إنه حمـو مضـاد حلـدود    . األندلس إن استدعاء األندلس إذن ليس اعترافاً خبسران فلسطني مرة وإىل األبد كما ضاعت

عـامل   يف إنه ر ومدد من األغاين والترجيعات. ترهله وتكاسله يف الزمان واملكان لئال متوت الذاكرة أو يتمادى الضمري
  367."ينبغي أن جنعله يتأمل الواقع بدراية املعذب وعذاب العارف

  :كرمز لرحلة الضياع، حيث يقول" األندلس"لرمز التارخيي فقد استدعى الشاعر ا) 1990أرى ما أريد (وأما يف ديوانه 
  

إين أرى..أرى ما أُريد من البحرِ  
،عيين هبوب النوارس عند الغروب، فأغمض 

 هذا الضياع يؤدي إىل أندلس
368وهذا الشراع صالة احلمام علي  

 
، " األندلس"اته دون بلوغ هدفه على الشاعر دليل على وف" صالة احلمام"حيول دون بلوغ اهلدف، فـ  -إذن-فاملوت  

  369.ما جيعل السعي لألندلس سعي للضياع احملتوم الذي ال هدف بعده
  

أحد عشر كوكبـاً  "، حيث تضمن قصيدة )1992 أحد عشر كوكباً( كما برز رمز األندلس بوضوح أكرب يف ديوان 
آخر معقـل للمسـلمني   " غرناطة"ور جدالً، وخصوصاً حبض" األندلس"، حيث أثار مفهوم "على آخر املشهد األندلسي

فيها، إذ يربط الباحثون يف ذلك الديوان بني ظروف خروج املسلمني النهائي مـن األنـدلس وبـني اتفاقيـة السـالم      
اإلسرائيلية، بينما يرفض درويش أن تكون تلك الرمزية تعرب عن مفاوضات السالم، فيما عرب عادل األسطة  -الفلسطينية

  370،"حقاً إن املرء ال يستطيع أن يهمل الزمن الكتايب للقصيدة كلياً:"الزمن ومضمون القصيدة بقولهعن  ذلك رابطاً بني 
كما يؤكد األسطة أن لتلك القصيدة صلة مبوقف الشاعر من مفاوضات السالم، آخذاً على الشاعر التناقض بني ما يقوله 

عمال الشاعر داخل الوطن وخارجه ال بد أن يلحـظ أن  أن املتتبع أل: "سياسة وما يقوله شعراً، حيث يرى األسطة أيضاً
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جممل أعماله ارتبطت بأحداث كربى، سواء أكانت تلك األحداث تتصل بالتاريخ السياسي للقضية الفلسطينية مرتبطـة  
 بالذات واإلنسانية، أم تتصل بالذات منفصلة عن السياسة ومتصلة باإلنسانية، من هنا تكون أعمال الشاعر قد عربت عن
جتارب واقعية يف إطار متخيل، وقد اتصلت باللحظة الزمنية اتصاالً جيعل املتلقي يفهم الشعر من خالل الواقع، ويتعمـق  

  371".إحساسه بالواقع من خالل الشعر
  

  ):1992أحد عشر كوكباً (من ديوانه " كيف أكتب فوق السحاب؟"يقول الشاعر يف قصيدته 
يحاب وصالس قفَو بأكْت فلي؟كَية أه 

،يوتيف الْب مفَهكونَ معاطرتمانَ كَما يكونَ الزرتلي يأهو 
 وأَهلي كُلَّما شيدوا قَلْعةً هدموها

 لكي يرفعوا فَوقَها خيمةً للْحنني إىل أَول النخل،
 أَهلي يخونون أَهلي يف حروب الدفاع عن الْملْح،

 اطةً من ذَهبٍلكن غَرن
 من حريرِ الكالمِ املُطرز بِاللَّوزِ،
 من فضة الدمعِ يف وتر الْعود

 غَرناطةٌ للصعود الْكبري إىل ذاتها
 ولَها أَنْ تكونَ كَما تبتغي أنْ تكون

 الْحنني إىل أي شيٍء مضى أَو سيمضي
 أة يف السريرِ،يحك جناح سنونوة ْد امر

 فَتصرخ غَرناطَةٌ جسدي
 ويضيع شخص غَزالَته يف الْرباري،

 ناكه نأَنا ملَدي وناطةٌ بغَر خرصفَي  
  فَغني لتبين الْحساسني من أَضلُعي درجاً للسماِء

هِمفتإىل ح ديناعةَ الصيي فُروسغَن ةالْقَريب 
 مراً قَمراً يف زقاقِ الُعشيقَة غَني طُيور الْحديقَةقَ

 حجراً حجراً كَم أُحبك أَنت الَّيت قَطَّعتين
 وتراً وتراً يف الطَّريق إىل لَيلها احلار، غني
 ال صباح لرِائحة البن بعدك، غَني رحيلي
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تكْبمامِ على رديِلِ الْيه نروحيع شع نعو كي 
ينناء فَغناطَةٌ للْغلِ، غَرهالس كمروف اسي ح372! ف  

        
تداخل النصوص من خالل استحضار الرمز التارخيي يف النصوص ف"بوضوح تام ينفتح درويش على نصوص التاريخ، 

غائب الذي يتضمن الوعي القدمي، ليمارس املعاصرة يعلن عن اندماج ما هو آينّ مبا هو تارخيي، من خالل استحضار ال
تظهر غرناطة مذهبة، مما " يرى غرناطة، حيث فالقارئ حني يتأمل النص السابق 373،"فاعليته الشعرية يف النص احلاضر

يعمق اإلحساس لدى املتلقي بعمق مأساة التفريط بغرناطة، خاصة إذا كان من قبيل خيانة األهل لألهل، كما يبدو يف 
ابع، وهنا يربز الواقع العريب القائم على التفريط بكل شيء، أما التفريط بغرناطة فهو غياب امللك األخري، فإذا السطر الر

الصفعة األخرية اليت تلقاها املسلمون آنذاك بإعالن اخلروج منها، ومن مث اخلروج الشامل من " غرناطة األندلس"كانت 
كاناً أخرياً، وال متثل خروجاً مادياً، بل إن املكان مل يتغري، والعرب ليست م" غرناطة الشاعر"التاريخ األندلسي، فـ

خارجون من خريطة الوطن العريب منذ زمن، واألمر بعد اتفاقية السالم مل يتغري فيه شيء، بالنسبة للفلسطينيني سوى أن 
ادي واملعنوي، أما السطر العاشر خروجهم املعنوي أصبح موثّقاً تارخيياً، فلم يعد هناك إصرار على العودة مبفهومها امل

فتظهر فيه احللول اليت تعمق صلة اإلنسان بغرناطة، بوصفها معادالً مكانياً للمكان احملدث املفقود، ال سيما فلسطني، 
، كما يستمر الصراخ يف السطر احلادي عشر، ليتسع مدى الشعور بضياع "فتصرخ غرناطة جسدي:"حيث يقول

   374".غرناطة
      

يستحضر معاهدة الذل السرية اليت وقعها أبو عبد اهللا الصغري بتسليم غرناطة مللكة قشتالة وزوجها، مستدعياً  فالشاعر
باملقابل صورة القيادة الفلسطينية اليت وقعت يف مدريد على مبادئ الصلح والتسوية مع احملتل، وهذا يتضح يف قول 

أحد عشر (من ديوان " أنا واحد من ملوك النهاية"يف قصيدة  ، كما يقول درويش"أنا واحد من ملوك النهاية"درويش 
  :)1992 كوكباً

  

يل حاضر معاهدة التيه مل يبق مذ قبلت  
  كي أمر غداً قرب أمسي، سترفع قشتالة

  تاجها فوق مئذنة اهللا، أمسع خشخشةً للمفاتيح يف
  باب تارخينا الذهيب، وداعاً لتارخينا، هل أنا

  375األخري؟ أنا زفرة العريب األخرية من سيعلق باب السماء
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  :)هل هي الفردوس املفقود؟(بني األندلس وفلسطني 
  

عندما يشاهد درويش هزمية فلسطني وسقوط مدا يذكر سقوط األندلس اليت أصبحت رمزاً للهزمية بني شعراء العرب، 
 :ينشدإنه يشري كثرياً إىل األندلس ومدا وخاصة غرناطة وقرطبة يف أشعاره، حيث 

 "376".أدعو ألندلسِ إن حوصرت حلب  
  :كما يقول

  عندما أحييت ذكرى األربعني ملدينة عكا" 
  377"أجهشت يف البكاء على غرناطة 
  

يوميـات  ( -النثريـة -يرى عبد الرحيم الشيخ أن حممود درويش أسس جلينيالوجيا األندلس يف واحدة من أهم أعماله 
يف معظم أعمال حممود درويـش، والـيت     الفردوس وفلسطني خيتلف متاماً، حيث أن التشابه بني)1973 احلزن العادي
  378.أسيء فهمها

احذر هذا املصطلح، ألن القناعة به تسليم حبالـة قانونيـة   ) :"1973يوميات احلزن العادي (حيث يقول درويش يف 
والكـالم  -وس باملعىن الفلسـطيين  ووجودية بلغت حد النهاية، إن الفرق بني الفردوس املفقود باملعىن املطلق وبني الفرد

هو خلو حالة احلنني واالنتماء النفسي والشرعي من منطقة الصراع، وما دام الصراع قائماً فإن الفـردوس ال    -لدرويش
يكون مفقوداً، بل يكون حمتالً وقابالً لالستعادة، وال ميكن للفلسطيين أن يتعامل مع هذا املفهوم معاملة العريب لألندلس، 

بني األندلس وفلسطني فرقاً يشبه املوت، وإن بعض السياح الثوريني ممن ينظرون إىل املسألة من زاوية التشابه، فـإن  إن 
حسن النية هنا أدى إىل سوء النتيجة، فهم إذ ينطلقون من موقع اجلمالية الشكلية فإم سيبكون أكثر منك لو سـلمت  

احلنني إىل البندقية تعبرياً عن بعد املسافة بني فلسـطني واألنـدلس   ذا التشابه، وحاضرت وحقوقك ووجودك مبثل هذا 
على انتهاك مجال االنسجام التارخيي، إن فكرة الفردوس املفقود تغري املفتقرين إىل موضوع مؤثر، ولكنها تصيب احلالة 

  379".الفلسطينية بتراكم الدموع وفقر الدم، وهذا هو تفوق وطين على اجلنة ألنه يشبهها
ألن الصراع مع االحتالل على األرض الفلسطينية احملتلة ما زال قائماً، فإن فلسطني مل تعد يف نظر الشاعر فردوساً إذن و

  .مفقوداً، ألن فلسطني ممن املمكن أن يسترجعها سكاا األصليون يف أي وقت من األوقات
  

  :استحالة الركوع: اهلنود احلمر 2.9
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ن على يد املستعمر األورويب كان أمريكا األصليواجلماعية الكربى اليت تعرض هلا ساإلبادة  حادثةيوظف حممود درويش  
كمعادل موضوعي لإلبادة اليت تعرض هلا الشعب الفلسطيين، وبفارق أن خطبة الفلسطيين تقول للمستعمر أن يف جعبته 

ندية لزعيم املستعمرين البيض القبيلة اهل )دواميش(زعيم  )سياتل(مل مل يقله بعد للمستعمرين على خالف ملا قاله 
األمحر ما قبل األخرية أمام الرجل الهندي خطبة "، حيث أنّ حملمود درويش قصيدة مطولة بعنوان )إسحق ستيفرت(

والذين متت إبادة املاليني ) اهلنود احلمر(، فهل فعالً هذه القصيدة موجهة من للمواطنني األمريكيني األصليني "األبيض
 أم هي موجهة للفلسطيين الضائع؟) الكشوف اجلغرافية(ستعمر األورويب، بعد حركة االستعمار احلديث منهم على يد امل

     
دواميش قبيلة فعندما خطب زعيم "إن درويش هنا ال شك يستحضر نصاً غائباً ليجري مطابقة بينه وبني نص حاضر

ممثل احلكومة األمريكية ) Isaac Stevens-إيزاك ستيفنس(، هذه اخلطبة أمام "Chief Seattle) "سياتل(اهلندية 
إلى ل مغادرته قبياملشهود، فيها الكون خطبة ائية يودع  ؛ كان يريدها1854في العام ، الحمراهلنود المنتصرة على 

: تطولن أفهذه ما تبقى من أيامنا، فيه سنقضي  الذيلن نعىن كثرياً باملكان : "قوله ندرك ذلك من. وراء الشهادةعامل ما 
 380".بضعة أخرى، وبضعة شتاءات

       
أن جيري مطابقة تارخيية بني صورة اهلندي األمحر يف أمريكا الشمالية، وصورة ) اخلطبة(فدرويش حياول يف قصيدته 

الفلسطيين املعاصر، حيث يبدو قلقاً ملا وصل إليه املشروع الوطين الفلسطيين بعد مؤمتر مدريد، حيث تبدو خطبة اهلندي 
والعناصر " اهلندي األمحر"اجلغرايف أصبح حمتالً باآلخر، إذ إن املتكلم يف القصيدة -مبثابة تسليم أن الفضاء التارخيياألمحر 

الزمانية واملكانية، والصور الشعرية والرموز املركبة فيها، ميكن حتويرها لتدل على الفلسطيين يف شرطه التارخيي املعقد 
  381.واصطدامه جبدار مشروعه التارخيي

  
 أحد عشر كوكبا(من ديوانه  "أمام الرجل األبيض -ماقبل األخرية-"اهلندي األمحر"خطبة "يف قصيدته  يقول درويش

1992(:    
  ق أعلىأمساؤنا شجر من كالم اإلله، وطري حتلّ

  ال تقطعوا شجر االسم يا أيها القادمون. من البندقية
  من البحر حرباً، وال تنفثوا خيلكم هلباً يف السهول

  لكم ربكم ولنا ربنا، ولكم دينكم ولنا ديننا
  382فال تدفنوا اهللا يف كتب وعدتكم بأرض على أرضنا
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إىل حوادث التاريخ الكربى، حييل النص الشعري إعالن درويش يف نصه الشعري املعاصر أنه لن يركع أمام ف"الدرويشي
ئ إىل نصوص التاريخ، ألنه ال توجد مواجهة حييل القار) hypertext(الرجل األبيض فإن يف هذا النص الشعيب 

تارخيية بني اإلنسان الفلسطيين والرجل األبيض، فاملتلقي يدرك أنه إمنا يريد أن يقول بأنه لن ينصاع إلرادة احملتل، كما 
يستعيد فالفلسطيين عند قراءة القصيدة . أراد األمريكي من اهلندي األمحر االنصياع إلرادته ذات يوم، يف ذات مكان ما

                                              383. متاماً) Seattle -سياتل(خطابات سابقة مشحونة بالدالالت فهو ال يستحضر خطبة الزعيم 
  

  :  تعمار احلديثسيف أمريكا بعد حركة اال املستوطن األبيض على لسانالقصيدة يف ندي اهلوعندما حيكي 
  ث األرض منكمأنا سيد الوقت جئت لكي أر
  فوق سطح البحرية                                     جثةً فمروا أمامي ألحصيكم جثةً

وا    أبشركم باحلضارة قال، لتحيا األناجيل، قال، فمر  
وحدي، فإن هنوداً ميوتون خري ليبقى يل الرب  

  384لسيدنا يف العال من هنود يعيشون 
  

إذن فسوف يستدعي هذا النص "ص التارخيية الغائبة يف نص درويش احلاضر، ال بد للقارئ أن يلمس ظالل النصو
العريب الطيب "المقررة أن اليهودية الشائعة، ة ـو المقولـه) hypo text(نصاً آخر غائباً ) hypertext(احلاضر 

أى عن التدفق كما أنّ حممود درويش يرتدي قناعاً ليضفي على صوته نربة موضوعية، تن 385".هو العريب امليت فقط
  386.املباشر للذات

  
من يقول للصهاينة أم خمطئون، حني  -وليس أنا-وكأن الشاعر يريد أن يقول للمتلقي أن شخصاً آخر يف مكان آخر 

، وعليـه  )أوسـلو (يظنون أم قد هزموا الشعب الفلسطيين، هزمية ائية، بدفعه حنو توقيع ما سيعرف الحقاً باتفـاق  
  387.ل نفسه، وكأنه يقدم للقارئ شهادة حمايدةفالشاعر يعيد متثي

 
 
 
 
 
 
  

                                                
،حزيران 17 ،مج2،ع إلسالمیةا اجلامعة جملة".التناص، القناع، اللعب:حممود درويش يف خطبة اهلندي األمحر. "خضر حمجز  383

  ).119-91( ص  ،2009
 .507، ص 2جملد  .ديوان حممود درويش. حممود درويش 384
 .91مرجع سابق، ص . خضر حمجز 385
 .123، ص 1981، يونيو 4، عدد1جملد: ، القاهرةجملة فصول". مهيار الدمشقي: أقنعة الشعر املعاصر. "جابر عصفور 386
 .94ص . مرجع سابق. خضر حمجز 387
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  :خالصة 3.10
  

م، والسيب البابلي .ق1194كحصار طروادة : يتضح مما سبق أن درويش وظف عدداً من االستعارات التارخيية
م، وإبادة اهلنود احلمر على يد املستعمرين األوروبيني ألمريكا بني 1492م، وضياع احلكم العريب لألندلس .ق586

ترتاح قرن السادس عشر والقرن التاسع عشر امليالديني، وقد بدا للباحث أن داللة األندلس يف أعمال درويش كانت ال
صورة مستنسخة عن ضياع  1948من مرحلة إىل أخرى ففيما مثلت حادثة الضياع األليمة يف نكبة عام  داللياً

اهلندي األمحر يرمز يف أعمال حممود درويش إىل  األندلس، إال أن األندلس مل تعد هي الفردوس املفقود، كما أن
الفلسطيين الذي تعرض لإلبادة أو التهجري أو التنكيل على يد احملتل اجلديد ألرضه، ممثالً يف احلركة الصهيونية، فيما 

فقد  استعار درويش السيب البابلي لريمز إىل التهجري اجلماعي الذي تعرض له الفلسطينيون من أراضيهم، أما طروادة
  . من احلصار والقتلحماولة اخلالص لدى الشاعر مثلت 

     
 يد يف سالح ألنه بالتاريخ -يف الوقت ذاته-يثق ال الذي وظف حوادث التاريخ الكربى، حممود درويش كما أنّ

شعره ، فالشاعر ورغم استحضاره للعديد من أحداث التاريخ الكربى يف "ال تكتب التاريخ شعراً:"األقوى، وهو القائل
شعره  يف كسالح التاريخ لكن درويش الذي يستعمل الشعر، فالشاعر ليس مؤرخاً، من إقصاء التاريخ إال أنه يدعو إىل

 الصهيونية الرواية مواجهة يف الغائب وطنهم تاريخ يف الفلسطينيني حق -على األقل-الشعر يف حياول من خالله أن يثبت
  .ل رواية احلركة الصهيونية القائمة على احلق التارخيي هلم يف التوراةاليت تدعي أحقية اليهود بفلسطني، من خال

  
يف بعض مفاصله مع املوروثني الديين وامليثولوجي لإلنسانية ليعرب عن  اعر املوروث التارخيي الذي يتداخلاستحضر الش

رباً أن ما يعانيه اإلنسان الفلسطيين معتوليعيد قراء احلاضر يف ضوء التارخيي، قضية شعبه الفلسطيين الوطنية واإلنسانية، 
املعاصر ما هو إال امتداد ملعاناة البشرية عرب تارخيها، من حصار طروادة إىل إبادة اهلنود احلمر مروراً بالسيب البابلي وغريه 

  . من حوادث كربى يف تارخيي اإلنسانية
      

ل بثينة وامرئ القيس، موظفاً شخصيام حيناً مبعانيها درويش استدعى رموزاً من تاريخ األدب العريب كاملتنيب ومجي نّإ
األصلية وأحياناً مبعان معكوسة كما ظهر جلياً يف شخصية املتنيب والفارق بني رحلته إىل مصر ورحلة درويش إليها، 

  .وكذلك مما يتضح من توظيف معكوس لشخصية امرئ القيس
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  :متهيد 4.1
 

الشعرية منها  :فها درويش يف أعماله األدبيةاليت وظ األسطورية االستعاراتيف هذا الفصل سيتم تسليط الضوء على أهم  
كأسطورة جلجامش اليت جتسد حبث األنسان عن سر اخللود الذي   السومرية سواء األساطريوالنثرية على السواء، 
 البابليةاألساطري أو  ،)نرجس(اإلغريقية كملحمة طروادة وأسطورة نرسيسيوس األساطري أو  ،اختصت اآلهلة نفسها به

ودالالت هذه الرموز طري اهلنود احلمر يف أمريكا، اسأ أو، لفينيقية كالعنقاء والفينيقا أو الكنعانية وزكعشتار ومت
 الواحدة هذه األساطري وتسمياا، حيث توجد األسطورة بنيعلماً أن هناك تداخالً امليثولوجية يف أدب حممود درويش، 

لتراث لالشاعر  توظيفاتدالالت مام يف هذا الفصل على وسينصب االهتأكثر من أمة ولكن بتسميات خمتلفة،  لدى
هذا  حيث يوظف درويش، خدمة ألغراضه الشعرية اليت يوظفها بدوره خدمة لقضية شعبه الوطنية امليثولوجي لإلنسانية
ة وأسطورملحمة جلجامش وأسطورة العنقاء والفينيق للتعبري عن رؤاه من خالل يف أعماله األدبية  التراث األسطوري

. الشاعرسيتم تناول مدلوالت هذه الرموز األسطورية يف أعمال حيث متوز وعشتار وغريها، نرسيسيوس، وأسطورة 
والعذابات اليت حتيق  لصعاب واحملنلوكيفية توظيفه هذه الرموز األسطورية للتعبري عن آالم شعبه ومعاناته، وحتدي شعبه 

كما سيتم تناول بعض الرموز األسطورية التوراتية كخيمة الرب وسدوم،  ،به يف مسريته التارخيية يف مقاومته آلة املوت
عادالت موضوعية ألحداث جسيمة مر ا اإلنسان الفلسطيين موكيفية توظيف هذه الرموز األسطورية التوراتية ك

يف  رأت على دالالتهاليت طتغريات وال االحنراف الداليل يف مدلول الرمز امليثولوجي تقصىسعلماً أن الباحث سي .املعاصر
  .أعمال درويش األدبية من أكثر من عمل هحال تكرر ورود

  

  :الرموز التراثية األسطورية يف أعمال حممود درويش 4.2

دبية منذ البدايات حيث استدعى الشاعر ماله األاً من االستعارات األسطورية يف أعال شك أن حممود درويش وظف عدد
، )نرجس(فمنها السومري كأسطورة جلجامش، ومنها اليوناين كأسطورة نرسيسيوس : رموز ميثولوجية خمتلفة املشارب

ومنها الفينيقية كأسطورة الفينيق، ومنها املصري كإيزيس وأوزيريس، ومنها البابلي كتموز وعشتار، لكن توظيف 
ثها، بقدر ما ميكن اعتباره درويش هلذه االستعارات األسطورية ال ميكن اعتباره دليل إميان راسخ من قبل الشاعر بأحدا

استعارة هلذه الرموز اإلسطورية، وما حتويه من دالالت ومعان،من أجل إلباس دالالا ثياباً جديدة تنسجم مع احلالة 
الفلسطينية اليت عاشها الشعب الفلسطيين، فالشاعر يستحضر الرموز املختلفة سواء األسطورية أو الدينية أو التارخيية 

 . عيد بناءها بأسلوبه اخلاص ووفق رؤاه اجلديدةليهدمها مث ي

أسطورة وأساطري وما  :مفردات  مثلوالرموز املرتبطة بنصوص ميثولوجية حاضرة يف أعمال الشاعر لفاظ األلقد كانت 
، وإن وغريه ،)1967آخر الليل (ديوانه خصوصاً بدءاً من ، واملبكّرةيرتبط ا من ألفاظ حاضرة يف أعمال درويش 

خارج "يف قصيدة بعنوان  هذا احلضور متفاوتاً من ديوان إىل آخر من حيث الكثافة والداللة، حيث يقول درويشكان 
  :"من األسطورة
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  إنين أض من قاع األعاصري

  واصطاد على كل السطوح النائمة
  أصطاد جنومي القامتة..خطوات األهل واألحباب

.....  
ض من قاع األساطري والعبها أنا أ  

  وأشرب... دوري على األرضمثل 
  388من سحابٍ عالقٍ يف ذيل زيتون وخنل

  ":الورد والقاموس"كما يقول يف الديوان ذاته، يف قصيدة 
  

  إنين أمحل مفتاح األساطري وآثار العبيد
  389وأنا أجتاز سرداباً من النسيان

  
التراث البابلي والفينيقي ثالث، كالتوحيدية الأسطورية سابقة لألديان -تراثية  رموزاًلقد وظف درويش يف شعره 

والكنعاين، للداللة على معاناة اإلنسان الفلسطيين، فتموز البابلي والفينيق الكنعاين يرمزان إىل جتدد الطبيعة واحلياة بعد 
هذه الرموز صياغة حرة  ةاغيصأعاد الشاعر احتالل وشظف العيش، فقد  من املوت، أي انتصار الفلسطيين على واقعه

 390.الذي يريد الغرض ختدم

ونصه النثري املطول ) 2008 أثر الفراشة(واستمر ظهور مثل هذه األلفاظ حىت اعماله املتأخرة كـيوميات الشاعر 
، وقد رصد الباحث عشرات الرموز األسطورية يف أعمال درويش الشعرية والنثرية على السواء، )يف حضرة الغياب(

: أسطورة ومشتقاا ومدلوالا: رصد ما ال يقل عن عشرين مرة أللفاظ مت) يف حضرة الغياب(ففي نصه النثري 
  :كنرجس وشقائق النعمان، وجلجامش وطروادة، وغريها كما يلي

 )35ص(     "                         مل نكن بعد يف حاجة لألساطري، لكن ما حدث فيها حيدث اآلن فينا" -
 )35ص(    " يس من شأن نساء امللح أن يشهدن عليك أو لكهكذا ستكتب عن تاريخ ال عن أسطورة، فل" -
 )38ص(       "                     مل تكن بنا حاجة لألساطري إال لتفسري العالقة بني القمر والدورة الشهرية" -
.                   األسطورة تغزو، والغزو يعزو كل شيء إىل مشيئة الرب الذي وعد ومل خيلف امليعاد" -

 )48ص(
                                                

 .168، ص1جملد. ديوان حممود درويش. حممود درويش 388
 .173ص . املرجع السابق نفسه 389
 .42ص . سابق مرجع. أمحد أشقر 390
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 )54ص"                                                         (من مل يكن آنئذ يف األسطورة لن يكون اآلن" -
..."                          ماضياً غري مدون يف نشيد عن طرواديني جدد: تعرف ماذا تركت وراءك" -

 )67ص(
 )67ص"                          (حبة لريوي ما حدث؟فمن أنت يف هذه الرحلة؟ أشاعر طروادي جنا من املذ" -
 )68ص"                                                     (إنّ فتنة األسطورة جتعلك باً النتقاء االستعارات" -
"          فخذ منها ما يصلح لصعود النشيد إىل ختام آخر، يتسع لصوت الضحية الطروادي املفقود" -

 )68ص(
تيمناً بانبعاثه من الرماد وجتنباً لسوء فهم مع أخوة " األخضر"وحبثنا عن طائرنا الوطين، فاخترنا " -

 )70ص"(الفينيق
"                                                    وقد حيتاج إىل شاعر خلو من الطرواديني واإلغريق" -

 )72ص(
- " فلنا موعد ،أنا، وأنا أنت أنت طريق سنسلك؟. مرجأ يف األساطريإذا طنت أي                      "

 )83ص(
"                                                وهو اختبار لقدرة النرجس على الزهو والتواضع معاً"... -

 )92ص(
           "                              وإىل أرض حتملها وإىل قلق وجودي وإىل تاريخٍ أو أسطورة"... -

 )99ص(
"                                                      زمن أسطوري هادئ ينضج فيه التني على مهلٍ" -

 )120ص(
"      اخلارجني من فضاء األسطورة إىل وعاء الواقع الضيق...وتودع الذاهبني إىل ساحة البالد اخللفية" -

 )137ص(
د،وال تكون أنت أنت،تقترب من أرحيا،أرحيا الواقعية ال يتقشف احللم،وتشحب صورة البال" -

 )150ص(األسطورية
"                                                              شقائق نعمان طالعة من وحشة املكان"  -

 )152ص(
        "    بالعدم-وإن حاصرين املوت-ال شأن يل: فاقتبس من  شقائق النعمان مجال الداللة وقلْ" -

 )152ص(
"             ومع حياة ال تشبه احلياة إال يف جناا من شرك األساطري املنصوبة بإحكام الصياد املاهر" -

 )155ص(
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"                                                          وترى إليك فارساً عائداً من رحلة األسطورة" -
  )159ص(

ال حممود درويش دليل على ثقل اإلرث امليثولوجي اإلنساين وما يتضمنه من دالالت إن كثافة وجود األسطورة يف أعم
على نفسية الشاعر ووعيه، حيث استمرت الرموز األسطورية تلقي بظالهلا على حممود درويش يف أكثر من عمل من 

  .أعماله األدبية شعراً ونثراً

يف باريس يف تشرين الثاين من عام ) سيمون بيتون(ية في إحدى مقابالا مع حممود درويش سألت الصحفية الفرنسف
دعين أنتهز فرصة حديثك عن امللحمية واألسطورية فأنتقل : سألت درويش-والذي ترمجه إىل العربية الياس صنرب 1993

، وأستخدم )1995 ملاذا تركت احلصان وحيدا(إىل جمموعتك األخرية )  1992كوكبا حد عشر أ( ةمن جمموع
وأكثر من قصيدة واحدة يف " على حجر كنعاين"إلقامة صلة بني قصيدة " أرض كنعان اجلديدة"و" أرحيا"مفاتيح مثل 

  :يف القصيدة اليت تشري إليها 391أين تنتهي األسطورة، وأين تبدأ ملحمية الشخصية األسطورية؟. اموعة األخرية

 واآلن يف املاضي أضيء حلاضري
 فينأى يب زماين عن مكاين... غَده
 يناً، وينأي يب مكاين عن زماينح

 واألنبياء مجيعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة
  392...عن أرضها، وأنا بعيد عن كالمي

  :حممود درويش فيجيب

وإنين أرى أنّ اللجوء إىل األسطورة يف الشعر يضعف طاقة التفجري امللحمي حلركة املاضي يف احلاضر، ولقدرة الذاكرة "
ملحمية هلا يف جتارب املاضي عند شعب ما، خصوصاً إذا كانت ثقافة ذلك الشعب حافلة بتلك  املعاصرة على إجياد مثلٍ

قد أشار إىل أنّ النسق ) Claude Levi-Straussشتراوس  -كلود ليفي(وإذا مل ختني الذاكرة، كان . املثل امللحمية
وذا املعىن فإن  ،اضر واملستقبل خارج الزمنالالزمين هو الذي مينح األسطورة قيمة حركية جتعلها تفسر املاضي واحل

كما يعبر  )واقع-ميتا(استخدام األسطورة ضمن أنساق ساكنة ميكن أن يؤدي إىل جتميد الزمن، وحتويل الواقع إىل 
الفالسفة، أو حصر النص يف حميط األسطورة وحكايتها األصلية، ويف تاريخ الشخصية األسطورية مبا يعنيه ذلك من 

ويف مجيع األحوال، لسنا . ورموز وإحياءات تظل ذات ثبات نسيب مهما تنوعت صياغاا أو إعادة صياغتهادالالت 
حباجة إىل أساطري إضافية كي نقترب من احملتوى امللحمي لتاريخ أرحيا أو أرض كنعان، فاألسطورة هنا ال تنتهي ألا 

                                                
بتاريخ القدس العريب، ". فلسطني ليست حباجة ألساطري إضافية: يف حوار ينشر بالعربية ألول مرة، حممود درويش". صبحي حديدي 391
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دومنا حاجة إىل نص أعلى، وتأىب بطبيعتها أي احتماالت  أصالً تتواصل يف الزمان واملكان، وجتدد طاقتها امللحمية
وحني أعترب أن نصوصنا تراجيدية، فلكي أشدد على حاجتها إىل سرد حكاية نفسها، لتعرف نفسها . لتجميد الزمن

 ومن هنا العالقة بني النص املقيم على األرض ويف الذاكرة، والنص اآلخر الذي تسحبه ،وتتعرف على اآلخر أيضاً
  393."األسطورة إىل دالالت أقل وضوحاً، وبالتايل أضعف قدرة على تسجيل احلكاية الغائبة أو املغيّبة

  
جتدر اإلشارة متنوعة الدالالت، مثلما هي متعددة املشارب، كما تبدو االستعارات األسطورية يف أعمال حممود درويش 

  :دور حول ثالث دوائرأن الرموز األسطورية يف شعر درويش ترى يحسني محزة  إىل أن
  .األسطورة اليت ترمز إىل تشرد الشعب الفلسطيين وقد وظفها يف مرحلته الشعرية األوىل:أوال
 .األسطورة اليت ترمز إىل اخلصوبة وقد وظفها يف مرحلته الشعرية األوىل أيضاً:ثانيا
 394.مراحله املتقدمة األسطورة اليت ترمز إىل مأساة الذات اإلنسانية بشكل عام وقد وظفها يف:ثالثا

  
كما يلح حممود درويش يف استدعائه أساطري اخللود ملا يواجهه اإلنسان الفلسطيين من آلة املوت املمنهج على األرض 

قضية املوت واالنبعاث کرؤية رئيسية يف سياق نصوصه الشعرية، وأصبحت هذه القضية  الشاعرعاجل  الفلسطينية، إذ
رية منذ خروجه من الوطن، فيثور الشاعر عل هذا الواقع التعيس ويبحث عن اخللود خلفيه ينقش عليها جتاربه الشع

ويتعامل مع ) املسيح، ومتوز، وأدونيس، وعشتار، وأوزيريس، والعنقاء، واخلضر: (باستخدام أساطري املوت واالنبعاث
  395).موازية يف الرمز واحلدث ألسطورة متوز(املسيح أکثر من غريه، وجيعله 

      
أن درويش باستدعائه األساطري على اختالف تنوعاا ال يعين إميان الشاعر بتفاصيلها بقدر ما حياول من خالل إال 

يرى ظافر مقدادي أنه  توظيفها إعادة إنتاج ما تكترته هذه الرموز امليثولوجية لتعرب عن املعىن املخبوء يف نفسه، حيث
وعلى رأسهم أستاذ ) كوبنهاغن(قلّني اليت ينتمي إليها أصحاب أن درويش ينتمي إىل مدرسة املُ: "بإمكاننا القول

وهذا املسار جيعل من حممود درويش مثقفاً وأديباً بامتياز ). Thomas Thompson -توماس تومسون(الكتابيات 
كون األدب يبدأ من ملحمة جلجامش حيث بدأت احلضارة يف سومر، وما األدب سوى إعادة إنتاج امليثولوجيا 

وهلذا عندما يتحدث حممود درويش يف شعره عن رمزية ميثولوجية . رار، إنه إعادة التأليف أو التوليف كما يقولونباستم
ما فهو ال يتحدث عنها ليتقرب من أصحاا ويتودد إليهم كما ذهب بعض النقاد، وإمنا ألنه يعيد توليف احلكاية 

تمتع به من قوة ساحرة وآسرة كوا جاءت من نتاج مجعي قامت به بتكثيف املعىن املكترت يف الرمزية امليثولوجية ملا ت
  396."مجاعة ما على مدى فترة زمنية طويلة نسبياً
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  :أمريكية-اهلندوالكنعانية والبابلية واليونانية والسومرية وألساطري ا4.3
   

نية إلثراء شعره کما فعل عبد الوهاب اليونانية واملصرية والكنعاووالبابلية السومرية : األساطري القدمية يستدعي درويش
 وكما متت اإلشارة - الشاعرالبيايت وبدر شاکر السياب وخليل حاوي وأدونيس وغريهم من الشعراء املعاصرين، لكن

يف سياق قصيدته بدالالت إحيائية جديدة،  أعاد صياغتهاية بل أخذ جزءاً منها مث مل يعتمد على األساطري کلّ-سابقاً
  397.طريقة فنية لبيان أفكاره وجتاربهاستخدمها کو

       
نبعاث للبحث عن اخللود واالاألساطري اليت متثل رموزاً عمد درويش إىل استدعاء  نيالشعراء الفلسطيني وكغريه من

، متوز وعشتار وإيزيس وأوزوريس، وبعل وعناة، وإيل وجلجامش، وسدوم، وغريها: كأساطريواخلصب والتجدد 
أن  وقد استطاعت هذه التوظيفات لألساطرياالنبعاث والتجدد،  إىلالفلسطيين  لتوق موضوعي لمعادموظفاً إياها ك

  398.جتلو صورة الفلسطيين القابض على مجرة احلياة
       

األسطوري يف الفكر الصهيوين وجعله واحداً من أهم أدواته -التقط البعد الديينكما يرى عبد الرحيم الشيخ أن درويش 
عاد والدوافع الكامنة وراء املمارسات الصهيونية ومؤسساا، فلم يكد نص واحد مـن نصوصـه املوازيـة    يف حتليل األب
  الشاعر خيلو 

ميكن تقسيمها إىل أربعة أنواع  -وهذه اإلحاالت رغم وحدة املعني الذي صدرت عنه واحدة، إحالة دينية أو أسطورية
 : هي 
  . د األماكن التارخيية اليت حييل إليها درويش دينياًاإلحاالت املكانية اليت تشكل القدس أح: أوال
يف تصور درويش -وأبرزها مأساة املسيح الذي كان سبب صلبه أحد اليهود، والفلسطينيون : اإلحاالت الدينية: ثانيا

  .يعيدون سرية عذاب املسيح -الفين والواقعي
فكاهانا هو أشعيا املقلوب " وكاهانا" بيغن"من  اإلحاالت الشخصية، وقد تناول درويش يف هذه اإلحاالت كال: ثالثا

  ".الشعب اإلسرائيلي"ألنه من وجهة نظر حممود درويش يؤمن أن األقدار اختارته ليخلص 
اإلحاالت التارخيية وهي من أغزر اإلحاالت الدينية واألسطورية وأعمقها يف نصوص درويش املوازية ابتداء : رابعا
، باإلضافة إىل الظاهرة الالفتة يف كتاب سريته الذاتية إبان حصار "أصحاب القلعة الصليبية"وانتهاًء بـ " الروم اجلدد"بـ

الذي ضمنه عشرات اإلحاالت التارخيية من الكتب املقدسة وكتب التاريخ والسري، ليربهن " ذاكرة للنسيان"بريوت، 
  399.على انسحاب تلك األحوال كلها على حالة الصراع الدامية مع الصهيونية

  

                                                
  .88ص . مرجع سابق. ريتا عوض  397
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  :البحث عن األبدية :ملحمة جلجامش 4.3.1
  

كـان حضـورها الفتـاً ومسـيطراً       حيثتعترب جلجامش من أهم األساطري اليت وظفها درويش توظيفاً فنياً يف شعره، 
مبرض عضال وقف يف حينه أمام املوت وجهاً لوجه، ما  الشاعر كان مير خصوصاً وأنّ ،)2000 جدارية(وخصوصاً يف 

رمبا ليس على صعيده الشخصي فحسب بل على صعيد شعبه الفلسـطيين  الذي أرق جلجامش،  ال اخللود،عليه سؤ أحلّ
  .ماعية اليت يرتكبها احملتل على أرضه ويف مهاجره دون ذنبلذي يتعرض إلبادة عرب اازر اجلا

  
 وتثقل نفسـه دو، بعد موت صديقه أنكي امللك جلجامش تتحدث عن وقوع الصدمة يف روعملحمة بابلية وجلجامش 

يف األرض يف رحلة أسـطورية معذبـة، إىل أن يلتقـي     اخللود، ضارباً/عن سر احلياة باحثاًحيث يهيم باحلزن واليأس، 
حني خلقت اآلهلة فلن جتد،  تبحث عنهااليت  اخللود إىل أين يا جلجامش؟ إن حياة:"صاحبة احلانة اليت ختاطبه) سيدورى(

االنغماس يف احلياة، يف متعهـا  : ، مثّ ترشده إىل اخلالص"ى البشرية، واستأثرت هي باحلياةالعظام البشر، قدرت املوت عل
عليـك  : ولذائذها، يف الفرح واإلفراح، يف املتعة واإلمتاع، يف االلتذاذ واإللذاذ، فترشده إىل احلكمة املطلقـة اخلالـدة  

  400."عن سرها االستمتاع باحلياة، ال تضيعها حبثاً
  

توظيف  أنرجا عيد يرى ومنها جلجامش ظهرت يف أدب حممود درويش منذ أعماله األوىل حيث  يثولوجيةاملإنّ الرموز
، مث ما لبث أن )مرحلة الوعي اجلمعي(من شعره يف املرحلة األوىل  زمنياً بوضوحاألسطورة يف شعر حممود درويش برز 

عاد يف صورة أوضح وأكثف مما كان عليه يف  تضاءل واحنسر يف املرحلة الثانية بعد سقوط بريوت، لكنه بعد ذلك
  401.البدايات، ال سيما يف مرحلة ما بعد أوسلو

    
جتاوز افتتانه باخللود الذي كان ميكن للقصـيدة أن   عن اخللود، حماوالًحياول البحث  -مثالً-) البئر(درويش يف قصيدته ف

ن األهم من هذا كله هو اإلشارة إىل إمكانية الوالدة توفره له، اخللود هو ذاته الذي حققه جلجامش بامسه ومبلحمته، لك
اجلديدة لذات الشاعر، تلك الوالدة اليت احتاجت إىل أكثر من عملية قيصرية لكي تكتمل بعد خماض من محى األسـئلة  

  402.)البئر(، ال سيما بالصورتني اللتني دلّتا عليهما يف قصيدة )؟ملاذا تركت احلصان وحيدا(اليت جسدا القيثارتان يف 
  

  :يقول درويش
 ورأيت أين قد سقطت  

  مل.علي من سفر القوافل، فرب أفعى
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  رمتين. ألكمله سوى شبحي أجد أحداً
  األرض خارج أرضها، وامسي يرنّ على خطاي

  ألعود من هذا...اقترب:كحذوة الفرس
  !الفراغ إليك يا جلجامش األبدي يف امسك

  واذهب معي لنصيح بالبئر! كن أخي
  رمبا امتألت كأنثى بالسماء،...ةالقدمي

  ورمبا فاضت عن املعىن وعما سوف 
  !حيدث يف انتظار والديت من بئري األوىل

  سنشرب حفنة من مائها،
  سالماً: سنقول للموتى حواليها

  أيها األحياء يف ماء الفراش
  403!وأيها املوتى سالما

  
    

مناسبة، ويف غري ديوان من دواوينه الشعرية، ملـا تتضـمنه    لقد ألقت ملحمة جلجامش بظالهلا على الشاعر يف أكثر من
كالذي واجهه درويش يف رحلة عالجـه  مع املوت  تلك امللحمة من صراع لإلنسان مع املوت، سواء كان صراعاً فردياً 

ياً على يد يف فرنسا اليت كادت تودي به أواخر تسعينيات القرن املاضي، أو املوت اجلماعي الذي يواجه الفلسطينيني يوم
كرمز أسطوري يفتش عن سر اخللود يف هذه احليـاة  " جلجامش"آلة احلرب الصهيونية، فقد استدعى درويش شخصية 

   ):1990 أرى ما أريد(من ديوانه " مأساة النرجس ملهاة الفضة"ولكن دون جدوى، يقول الشاعر يف قصيدته 
   لوداخل جلجامش احملروم من عشب من االبداع هل نستطيع تناسخ

  404؟ أثينا بعد ذلك و من
  

لقد أمدت األساطري ومنها جلجامش على وجه اخلصوص الشاعر حممود درويش بطاقات إبداعية، حيـث أن أسـطورة   
قمـة اإلنسـان   : "81ص) جدارية(تعرب عن فشل اإلنسان يف حبثه عن سؤال اخللود، إذ يقول درويش يف " جلجامش"

  ".هاوية
   

الهثاً وراء سؤال اخللود الذي عجز عن إجابته جلجامش السومري حـني قضـي صـديقه    ) جدارية(يبدو درويش يف 
خيـايل مل  :"أنكيدو حنبه، وحياول الشاعر أن جيد أي بديل يعوض عن هزمية االنسان أمام املوت دون جدوى، حني يقول

                                                
  .72-71، ص صملاذا تركت احلصان وحيداحممود درويش،   403
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ن عن سر اخللود يتجلى يف ، لكن ذروة عجز الشاعر عن بلوغ اإلجابة الشافية يف حبث اإلنسا"يعد يكفي ألكمل رحليت
  "جند اجلواب ، فمن أنا وحدي؟ ، لعلناق يب وعد من حيث متترفّ ،نكيدوأ " :"قوله

  
هي اليت جتعل سؤال اخللود أكثر إحلاحاً يف نظر الشاعر، ورمبـا  ) الذي ال حياة بعده(رمبا تكون نظرة درويش إىل املوت 

لحمة جلجامش وقضية حبث اإلنسان عن إجابة لسؤال املوت، ورمبـا  يكون املوت الفردي هو احملرك للشاعر لالهتمام مب
من هنا ميكـن  "، والبعث بعدهطرفة بن العبد إىل املوت الذي ال حياة الشاعر بنظرة  تكون نظرة درويش للموت شبيهة

تيهما من اجلهـة  عقد مقارنة طباقية بني درويش يف حالتيه من جهة واحدة، وبني لبيد بن ربيعة وطرفة بن العبد يف معلق
األخرى، فحني ينفصم الفرد تصبح قيمه قيماً نابعة من الذات، ال دور فيها للجماعة، وتصبح حماولة جتاوز املوت عـن  

حماولة فارغة من الداللة، حلظتها تأيت أبيات طرفة بن العبد  -كما حيدث عند لبيد-طريق إغناء احلياة عرب القبيلة وقيمها 
، عجز اآلخر، عن جتاوز املوت، وتضع الذات أمام مصريها املرعب، حيث ال يد تشـد بأزرهـا،   اليت تعلن عجز القبيلة

405".وحيث تنتصب وحيدة  تبحث عن معىن يف وجود عبثي  
  

  :)2000 جدارية(الديوان /يف قصيدته يقول درويش
  كم من الوقت

   الوقت: انقضى منذ اكتشفنا التوأمني
 واملوت الطبيعي املرادف للحياة؟

  نزل حنيا كأن املوت خيطئنا،ومل
 فنحن القادرين على التذكر قادرون
 على التحرر، سائرون على خطى

  ..جلجامش اخلضراء من زمن إىل زمن
 ...هباء كامل التكوين

 .يكسرين الغياب كجرة املاء الصغرية
 جناحي نام.نام أنكيدو ومل ينهض
 آهليت.ملتفاً حبفنة ريشه الطيين
 ذراعي. خليالمجاد الريح يف أرض ا

 اليمىن عصاً خشبية، والقلب مهجور
  كبئر جف فيها املاء فاتسع الصدى

 خيايل مل يعد! أنكيدو: الوحشي
 هات. يكفي ألكمل رحليت واقعياً

                                                
 .30مرجع سابق، ص. قراءات يف شعر حممود درويش..غواية سيدورى. خالد عبد الرؤوف اجلرب 405
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 أسلحيت أملعها مبلح الدمع هات
 الدمع  أنكيدو، ليبكي امليت فينا

 احلي، ما أنا؟ من ينام اآلن
  406"أنكيدو؟؟ أنا أم أنت؟

  : أسطر فيقول ويتابع بعد
 البد يل من محل هذا اللغز، أنكيدو، سأمحل عنك

  عمرك، ما استطعت وما استطاعت
 فمن.قويت وإراديت أن حتمالك

 .كامل التكوين أنا وحدي؟ هباٌء
 407"من حويل

...  
 :إىل أن يقول

 ، لعلنانكيدو ترفق يب وعد من حيث متأ "
 "جند اجلواب ، فمن أنا وحدي؟

          
لوجه يف رحلة عالجه  مقاربة حاله حني واجه املوت وجهاًإىل  )2000 جدارية(من  املقطع السابقيف  رالشاع جلأ

صديقه املريرة أواخر تسعينيات القرن املاضي يف فرنسا حبال جلجامش الباحث عن سؤال اخللود وسره الدفني حني مات 
الرمز استحضار فخري توظيف،  )جدارية(ود يف أسرار اخلل حبثاً عن احلثيث سعي جلجامشدرويش وظف  فقد ،أنكيدو

يعرب عن  )جدارية(فالشاعر يف ، من تعلق اإلنسان باحلياة يريد قولهمما  يوفر على الشاعر كثرياً جلجامشاألسطوري 
ليقول هذا الرمز  جلجامش الرمز األسطوريوراء  اختبأ درويشأمام املرض ويف مواجهة املوت، حيث انكساره 

حني قول " أمام الرجل األبيض -ما قبل األخرية-خطبة اهلندي األمحر "ا أراد هو قوله، متاما كما فعل يف امليثولوجي م
    .للمحتلالشاعر اآلخرين ما أراد أن يقوله 

  
أن يعري حاجة البشرية امللحة للخلود، فحني يستحضر ) جلجامش(حياول درويش من خالل استدعائه للرمز امليثولوجي 

هزمتك يا موت الفنون مجيعها، ": منجزات البشرية واليت ميكن اعتبارها منجزات خلّدت أصحاا) 2000 جدارية(يف 
فإمنـا   ، "وأفلت من كمائنك اخللود ،، هزمتك وانتصرتالنقوش على حجارة معبد ،الفراعنة ، مقربةمسلّة املصري... 

التنـاص األسـطوري يف   ف .يس باملعىن احلـريف للهزميـة  هو يرى فيها وسائل مجالية للتعبري عن هزمية املوت أمامها، ول
جعلـت  حيث  فضح حقيقة الوجود البشريي" جلجامش فإنهألسطورة  ومن خالل توظيف الشاعر درويش )جدارية(

                                                
 . 81صمرجع سابق،  . جدارية. درويش حممود  406
  .83املرجع نفسه، ص   407
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قبل امليالد،  2650امللك السومري الذي حكم يف حدود أسطورة اإلنسان عارياً أمام موته، إا " جلجامش"األسطورة 
  408."ةكبرياً وصاحب منجزات عظيم وكان بطالً

  
فمـثالً   لكن هناك من يرى أن ملحمة جلجامش ال ترمز إىل عجز اإلنسان ائياً عن بلوغ أي مظهر من مظاهر اخللود، 

ألا قدمت البديل "ذلك ومل تكن اية قامتة،  ايرى عبد السالم املساوي أن جلجامش امللحمة ورغم ايتها احملزنة إال أ
منطقياً على كل حال، فإذا كان اخللـود أمـراً   بديالً دون طموحات جلجامش بكثري، لكنه يبدو  هذا البديلكان  وإن

مستحيالً لإلنسان ألن اآلهلة استأثرت به منذ اللحظات األوىل للخليقة، فباستطاعة جلجامش وأي إنسان آخر أن خيلـد  
  409."بأعماله ومآثره، فيبقى ذكره ما بقي الدهر

  
تظهر أن هناك أكثر مـن وجهـة نظـر     ورد كمال أبو ديب مقطوعة من جلجامش وردت على لسان سيدورىيفيما 

ملواجهة املوت، يتجلى بعضها يف أخذ اإلنسان قسطاً وفرياً من امللذات حسب وصية سيدورى صاحبة احلانة جللجامش، 
النقوش على حجارة ..مقربة الفراعنة..لة املصريمس "برأي حممود درويش ) الفنية اجلمالية(أو باألعمال اخلالدة العظيمة 

  :فأجابت صاحبة احلانة جلجامش:حيث ورد فيها" معبد
  إن احلياة اليت تبغي لن جتد أبداً

  إذ ملّا خلقت اآلهلةُ اإلنسانَ قدرت املوت عليه
  واستأثرت هي باحلياة وضبطتها بأيديها

  أما أنت يا جلجامش، فاجعل كرشك مملوءاً
  ليل ار مبتهجاً وكن فرِحاً

  وأقم األفراح يف كل يوم من أيامك
  وارقص والعب على الدوام
  واجعل ثيابك نظيفة زاهية

  واغسل رأسك واستحم يف املاء
  ودلل الطفل الصغري الذي ميسك بيدك

  وأفرح الزوجة اليت بني أحضانك
  410فإمنا هذا أيضاً هو نصيب البشر 

        

                                                
  .35، ص 1985/ ، العدد األول، أبريل ،مايو،يونيو16، مج عامل الفكر". ملحمة جلجامش."فاضل عبد الواحد علي 408
  .75-74ص. مرجع سابق. املساوي عبد السالم  409
  .356، ص 1986اهليئة العامة املصرية للكتاب، : القاهرة. الرؤى املقنعة. كمال أبو ديب 410
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ورغم " 411 .به وحرمت البشرية منهنفسها ت خص، ألن اآلهلة عبثياخللود أمر عن  حبث اإلنسانتعترب سيدورى  أنّ 
البطولة العبثية اليت وصفها  املوت فيما ختتار هي اةجمخيتار  وصية سيدورى جللجامش بالكف عن سؤال اخللود إال أنه

ة، وحتمل هذا القدر باالنغماس يف اإلدراك اليقيين حلتمية اهلزمي: يف أسطورة سيزيف) Albert Camus-ألبري كامو(
نفسية هائلة، -احلياة، لذلك تتكون استجابتها يف إطار االندفاع إىل شحن احلياة بطاقات مادية: آخر، نصيبه اآلخر قدرٍ

بدال من احلياة هناك ) املمكن(متنحه احلياة هنا : يف وجه فراغ املوت من احلياة باالمتالءالشعور متنح اإلنسان 
  412.")يلاملستح(

        
يرى عبد السالم املساوي أن ملحمة جلجامش تستأثر خبمس صفحات من جدارية حممود درويش، حيث يتم فيها  كما

) أنكيدو(استحضار بطل اخللود الذي يأخذ بزمام الكالم، حيث يعرب بضمري املتكلم، فيسرد مأساته اليت ابتدأت مبوت 
تلح على درويش حىت أعماله املتأخرة جداً حيث يقول يف يومياته أن جلجامش ظلت  علماً 413.الذي عرف به موته

لو أرهفنا السمع لسمعنا صوت ارتطام التفاحة حبجر يف بستان ):"هدير الصمت(وحتت عنوان ) 2008 أثر الفراشة(
أخيه  يف إشارة من الشاعر لرمبا إىل عدم اكتراث اإلنسان بصرخة414".وإىل بكاء جلجامش على صاحبه أنكيدو...اهللا 

  .خرين بعد صرخة جلجامش على أنكيدواإلنسان، فلم يعد هناك يف البشر من يصغي إىل أمل اآل
  
  

  :)2000 هجداري(كما يقول درويش يف 
  حترك قبل أن يتكاثر احلكماء حويل 

  كل شيء باطلُ فاغنم: كالثعالب
  حياتك مثلما هي برهة حبلى بسائلها

  دم العشب املقطّر، عش ليومك ال
  فاحذر . شيء زائلٌ كلّ.حللمك

  وعش احلياة اآلن يف امرأة غداً
  حتبك عش جلسمك ال لومهك

  وانتظر 
  سيحمل عنك روحك ولداً

  فاخللود هو التناسل يف الوجود

                                                
  .26- 25ص. مرجع سابق. قراءات يف شعر حممود درويش..غواية سيدورى. خالد عبد الرؤوف اجلرب 411
  .27املرجع نفسه، ص 412
  .75ص  .مرجع سابق.ساويعبد السالم امل 413
 .75-74مرجع سابق، ص . أثر الفراشة. حممود درويش 414
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  وكل شيء باطلٌ أو زائلُ، أو
  415زائلٌ أو باطلٌ

  
للتفرقة بني الصوتني، فال يبقى جمال "جلجامش، امللك صوت مع  درويش يف هذا النص متمازجاًصوت الشاعر  يبدو

فجلجامش قناع لكل مفكر مبوته، أما أنكيدو فيمكن اعتباره اجلزء اجلسدي جللجامش أو للشاعر ال فرق، هو جزء 
املرحلة الطبيعية قبل أن خيلد إىل املعرفة والثقافة، وقبل أن يتمرس مبا هو بشري مفضٍ إىل : جسدي مر مبرحلتني متقابلتني

قد ذلك اجلزء احليوي هو إيذان بفقدان القدرة على جماة الواقع، ويف ذلك إضرار كبري باخليال ف التحلل فاملوت، إنّ
  416."الذي ميثل الوجود احلقيقي للشاعر

  

  :تعاليم حورية- غواية سيدورى
 

يستدعي الشاعر شخصية سيدورى اليت حاولت إغواء جلجامش بالكف عن سؤال اخللود من خالل مواجهة املوت 
يستحضرها الشاعر مرة أخرى ال ليكشف عن وجه الشبه بينه وبني جلجامش من جهة وبني -اته من امللذاتبإشباع رغب

وجود شبه بني سيدورى وحورية  وبني سيدورى من جهة أخرى، بل إن درويش حياول أن يكشف عن) حورية(أمه 
 غاية يفمع وجود فارق  ، لكن)1995؟ملاذا تركت احلصان وحيدا(من ديوانه " تعاليم حورية"أمه، وذلك يف قصيدته 

الفارق بني سيدورى وحورية أن األوىل أرادت بإغواء جلجامش أن حتقق ف كل من السيدتني من وراء تعاليمهما،
وجودها هي األخرى مبا هي طرف أساسي يف عالقة ثنائية ال تكتمل إال بوجود الطرف اآلخر، أما حورية فإن غوايتها 

األم اليت تتمسك بآخر رمق من احلياة لترى ابنها يعيش حياة كسائر الناس، ولعل من  هنا ليست لتحقيق ذلك، فهي
  417:)1969 عاشق من فلسطني(من ديوان " إىل أمي"يف قصيدة بعنواناملناسب هنا تذكر قصيدته اليت قال فيها 

  
  أحن إىل خبز أمي

  وقهوة أمي
  وملسة أمي وتكرب يفّ الطفولة

  يوما على صدر يوم 
  ي ألينوأعشق عمر

إذا مت   
  418".أخجل من دمع أمي

                                                
  .84 مرجع سابق، ص. جدارية. حممود درويش 415
  .76ص . مرجع سابق. عبد السالم املساوي 416
  .39-38، ص 2009. مصدر سابق. قراءات يف شعر حممود درويش .. غواية سيدورى. خالد عبد الرؤوف اجلرب 417
  .93، ص 1جملد. ديوان حممود درويش .حممود درويش 418



 138

  :كما يقول درويش
  ال نلتقي إال وداعاً عند مفترق احلديث 

  تزوج أية امرأة من: تقول يل مثالً
لكن ال . الغرباء، أمجل من بنات احلي  

  تصدق أية امرأة سواي، وال تصدق
  ال حتترق لتضيء أمك. ذكرياتك دائماً

واعيدإىل م تلك مهنتها اجلميلة ال حتن  
  كن واقعياً كالسماء وال حتن. الندى

  إىل عباءة جدك السوداء أو رشوات
  وانطلق كاملهر يف الدنيا. جدتك الكثرية

  وامحل. وكن من أنت حيث تكون
  وارجع إذا...عبء قلبك وحده

  اتسعت بالدك للبالد وغريت أحواهلا
  أمي تضيء جنوم كنعان األخرية

  حول مرآيت
 419رية شاهلاوترمي يف قصيديتَ األخ

  
 :صرار الفلسطيين على احلياةاإل :طائر الفينيق 4.3.2

 
، اليت جتسد "أسطورة طائر الفينيق"من أساطري االنبعاث والتجدد والبحث عن اخللود اليت وظفها درويش يف شعره 

إذا و"ه الطويل، املتالحقة اليت واجهها عرب تارخي املذابححاجة اإلنسان الفلسطيين لالنبعاث من جديد وخصوصاً بعد 
 على فالعثور ..الغياب، من واحلضور العدم، من والوجود اخلاص، من العام خيرج أن هو األسطوري الرمز كانت مهمة

 العواطف سكب يف العربة وليست وخلودها، القصيدة بقاء سر هو ،)إليوت. س.ت( يرى كما-املوضوعي املعادل
 من منبعثة طاهرة مطهرة نظيفة العربية الشخصية يوم كل خترج فلسطني يف كله العريب الدم خالل فمن وتكثيفها فيها،

  420.دائمة خضرة إىل األمة رماد حيول الذي الفينيق طائر كانبعاث جديد
  

                                                
 .80-79ص .ملاذا تركت احلصان وحيدا. حممود درويش 419
 العدد عشر، الرابع الد ،األقصى جامعة جملة ".الرموز الدينية والتارخيية واألسطورية يف شعر حممود درويش."السلطان فؤاد حممد  420

  .18، ص 2012. يناير األول،
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 لديه وجتدد األمل لدى اإلنسان الفلسطيين حيث يستدعي حممود درويش أسطورة طائر الفينيق يف إشارة إىل إرادة احلياة
  :)1977 أعراس(من ديوان " نشيد إىل األخضر"ل يف قصيدة سطيين املسفوك، حيث يقورغم غزارة الدم الفل

  
  جديد أيها األخضر مويت

  إن يف جثيت األخرى فصوالً وبالد
  أيها األخضر يف هذا السواد السائد األخضر يف هذا حبث

  املناديل عن النيل وعن مهر العروس
  لطاناألخضر األخضر يف كل البساتني اليت أحرقها الس

  واألخضر يف كل رماد
  لن أمسيك انتقال الرمز من حلم من يوم 

  أمسيك الدم الطائر يف هذا الزمان
  421وأمسيك انبعاث السنبلة 

 : )2000 جدارية(يف  كما يقول حممود درويش
 سأصري يوماً طائراً

 كلما احترق اجلناحان. وأسل من عدمي وجودي
  422" اقتربت من احلقيقة، وانبعثت من الرمــاد

 
فكرة املوت املأساة من شدة الدم املسفوك يف معركة البقاء الفلسطينية، حيث تلح شعور باليأس وثقل فرغم سيطرة ال
أنه السابق يف املقطع الشاعر تومض بربيقها الالمع من جديد وينهض األمل فيؤكد  تلبث أن ما احلياة إال أنعلى الشاعر، 

يكون طائراً بكل ما ميلك الطائر من حرية التجوال واالختيار، إن الشاعر الذي  وهو هنا يريد أن ، يوماً ما يريدريسيص
يعاين صراعاً مع املوت والعدم جيد أن هذا املوت قد يكون أحياناً باعثاً للحياة وهو يستلهم هنا أسطورة طائر الفينيق 

اص وضوح عمق اجلدل بني فكرة املوت الذي حيترق كل ليلة ويعود يبعث من الرماد طائراً مرة أخرى، ويعكس هذا التن
  423.واحلياة والفناء والبقاء، ولكن الشاعر استطاع أن يوفق بينهما باختياره تلك األسطورة اليت مجعت بني النقيضني

 
  

  :توحد اجلسد الفلسطيين يف الذات اجلمعية: أسطورة العنقاء 4.3.3 
  

                                                
 .654، ص 1996دار العودة، : ، بريوت1جملد. درويش ودديوان حمم. حممود درويش 421
 .12مرجع سابق، ص . جدارية. حممود درويش   422
  18/01/2012"  . التناص ودالالته يف جدارية حممود درويش . " موقع مؤسسة حممود درويش لإلبداع  423

http://www.mahmoddarwish.com/?page=details&newsID=687&cat=19  

http://www.mahmoddarwish.com/?page=details&newsID=687&cat=19
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 "العنقاءأسطورة "لود يف أعماله األدبية، حيث يستدعي الشاعر يتواصل استدعاء درويش ألساطري التجدد واالنبعاث واخل
إىل االنبعاث من هذا الطائر يرمز  إذ حسب األسطورة الكنعانية، الذي ينبعث من حتت الرماد،رايفّ اخلطائر ذلك ال
 االنبعاث يف الشعر ، وهو يرمز إىلمتاماً كطائر الفينيق يف النار األسطورة تقول بأن هذا الطائر ينبعث بعد حرقهفجديد، 

عنقاء مغرب، وهو حيوان خرايف  ى أيضاًيسمكما أنه أصله عريب، فعند الفرس، ) السيمورغ(وهو يضارع  الفلسطيين،
إىل اجلزء املدعو، يف الكائن البشري، لالحتاد صوفيا  وهو بكل أمسائه، يرمز أيضاً) Griffon(نصفه نسر ونصفه أسد 
  424.د أو احللول، يلغي كل ازدواج، فال يكون اخلالق واملخلوق سوى شيء واحدباأللوهية ويف هذا االحتا

كرمز أسطوري لالنبعاث والتجدد " العنقاء) "1983 مديح الظل العايل(يستدعي درويش يف قصيدته التسجيلية املطولة 
، 1982املعركة يف بريوت عام معاتباً اهللا للتعبري عن حاجته امللحة لتدخل اهللا كي ينهِض الفلسطينيني من حتت ركام 

  :حيث يقول
  

  جربناك جربناك. وبريوت اختبار اهللا... 
  من أعطاك هذا اللغز؟ من مساك؟
  من أعالك فوق جراحنا لرياك؟

  425!فاظهر مثل عنقاء الرماد من الدمار
  

ت إليه أحوال الفلسطينييني يف القصيدة ذاا ليعرب عن مدى تأمله ملا آل" العنقاء"الشاعر الرمز األسطوري يستحضركما 
، حيث وصل الشاعر حد اليأس من مواصلة الصرب، أو من أي أمل حبصول انبعاث 1982وخصوصاً يف لبنان عام 

  :)1983 مديح الظل العايل(يف  جديد، أو من وجود أي نصري، حيث يقول
  

  أيوب مات وماتت العنقاء وانصرف الصحابة
  ساعدين على نفسيوحدي أراود نفسي الثكلى فتأىب أن ت

  ووحدي
  كنت وحدي 
  عندما قاومت وحدي 

  426وحدة الروح األخرية
  

                                                
 .123-122، ص مرجع سابق. حسني محزة  424
 .10، ص1994، 1دار العودة، ط: ، بريوت2جملد. ديوان حممود درويش. حممود درويش 425
 .18-17ص. املرجع نفسه  426
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الذي استطاع أن خيلّق نفسه  )ذات الشاعر( ذايتللتعبري عن الرغبة يف االنبعاث على الصعيد الالعنقاء فالشاعر يستحضر 
 يكن يوماً منبتاً من ملفدرويش "، يإىل جانب االنبعاث على الصعيد اجلمع، رماداً وصارمن نفسه بعد أن احترق املغين 

، )حىت اخلروج من بريوت(يف ما مضى من زمن ) العنقاء(اجلسد الفلسطيين، بل كان هذا اجلسد الفلسطيين نفسه هو 
روج الذات من جسدها بعد احتراقه يف حالة درويش الفردية، وخروج الشبح احلر من نفسه سيداً كما يصف يف فخ
. "، هو نظري خلروج الذات الفلسطينية اجلمعية من داخلها أيضاًيف حالته أيضاً) 1995 ؟وحيداملاذا تركت احلصان (

427  
  

  : )1986 هي أغنية هي أغنية(من ديوانه " سنخرج"يف قصيدة بعنوان  يقول درويش
اا قليالًسوف خنرج منسنخرج من ،  

  إىل هامش أبيض نتأمل معىن الدخول ومعىن اخلروج
  428بونا الذي كان فينا إىل أمه الكلمةسنخرج للتو، آب أ

     
يف تاريخ الشعب  واحد  تتوحد الوحوش على جسد كما توحدت على اجلسد الفلسطيين، مل مير عاممل:"أيضاً درويش يقول

ت لتروا بعض أختام املو الفلسطيين دون مذحبة، خذوا هذه العناوين البارزة، عناوين فقط يف رواية ضخمة مل تكتمل فصوهلا،
  429. "دير ياسني، كفر قاسم، قبية، تل الزعتر، بريوت، صربا وشاتيال، طرابلس: على اجلسد املعجزة

  
سوف أخرج :"، وبني"1986..سوف خنرج منا "يف خطاب درويش من  التحول يف مقابل: "فيما يرى خالد اجلرب أنه

يف شعر درويش  له، فاملدقق خر موازٍحتول آ فقد حدث ،"1995 داًمن حائطي مثلما خيرج الشبح احلر من نفسه سي
إن الذات :"فيما مضى ودليل ذلك قوله) الذات الفلسطينية اجلمعية(للجسد الفلسطيين  نظرياً) العنقاء(جيد  ونثره أيضاً

الفردية تضمخت مع تضمخ املكان، بل أصبحت هي املركزية، وأصبح املكان جزءاً منها حبيث صارت متتلك رؤية 
رؤيته حلل أزمته، وهذا نفسه دال على حتول الذات الفردية رمزاً استلّ نفسه من الرمز الكلي اجلمعي،  جديدة بديلة عن

اجلسد اجلمعي املعجزة، ذلك ألن درويش كان جزءاً من هذا اجلسد الذي عاىن أختام املوت مرات تكاد ال حتصى، مثّ 
" هزمتك يا موت الفنون مجيعها: "يا كما تظهر اجلداريةإنه هو بذاته قد خاض جتربة املوت وخرج منها منتصراً، وإن فن

) العنقاء(، ومبثل هذا التحليل يسوغ استمرار مثول )العنقاء(مبثل هذا التحليل أضحت الذات الفردية رمزاً مناظراً لرمز 
  430. "رمزاً يف شعر درويش بعد أن غري قلبه ملا غري دربه على حد تعبريه

  :يقول )2004 ال تعتذر عما فعلت(من ديوانه " هي مجلة امسية"يف نصه  الشاعر وهلذا جند

                                                
 .182مرجع سابق، ص . درويش قراءات يف شعر حممود..غواية سيدورى. خالد عبد الرؤوف اجلرب 427
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  فرحي:هي مجلة امسية 

  جريح كالغروب على شبابيك الغريبة
زهريت خضراء كالعنقاء، قليب فائض  

  :عن حاجيت، متردد ما بني بابني
  431الدخول هو الفكاهة، واخلروج هو املتاهة

  
فإن درويش خيصص " مصرع العنقاء"وحتديداً يف قصيدة ) 1995 اًملاذا تركت احلصان وحيد(وبالعودة إىل ديوان 

هذه املرة " العنقاء"عنواناً إلحدى قصائده مستوحى من األسطورة الكنعانية، لكن الشاعر يستحضر الرمز األسطوري 
ل تتجدد فيه باملعىن املعاكس للمعىن األصلي الذي ترويه األسطورة عن هذا الطائر اخلرايف، حيث العنقاء ال متوت ب

  :احلياة، أما الشاعر فيقيم هلا املراثي إذ يقول
  
   األناشيد اليت ننشدهايف
ناي 

 الذي يسكننا ويف الناي
نار 

  ويف النار اليت نوقدها
  عنقاُء خضراُء

 العنقاء مل أعرف ويف مرثية
   432رمادي من غبارك

  
  

:االنبعاث والتجدد: أسطورة أدونيس 4.3.4  
  

لرموز امليثولوجية الدالة على اخلصب والتجدد واالنبعاث يستدعي درويش الرمز األسطوري يف تناص آخر مع ا
إله اخلصب عند الكنعانيني والذي يرمز إىل دورة الطبيعة املتحولة مع دورة الفصول، حيث يستحضر الشاعر ) أدونيس(

ة والذي تفصح عنه األسطورة الدرامية، هذه االسطورة ليربز للمتلقّي صورة احلب املتالزم مع معاين الفداء والتضحي
  433. حيث يأخذ الدم فيها معىن يعكس واقع التجربة ودالالا، مع التحول يف مضمون األسطورة
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  :)2004 ال تعتذر عما فعلت(يف  يقول درويش

  نزف احلبيب شقائق النعمان
  فاصفرت صخور السفح

  من وجع املخاض الصعب وامحرت
  وسال املاء أمحر

  روق ربيعنايف ع
  أوىل أغانينا دم احلب الذي

  سفكته آهلة
  434وآخرها دم سفكته آهلة احلديد

  
، والذي تشري الرواية امليثولوجية إىل موته على يد اخلرتير الربي، "أدونيس"اعر هنا للرمز األسطوري إن استدعاء الش

استعارة واضحة من ميثل هنا هو بال شك ف الذي طعنه بنابه فأسال دمه الذي نبت عليه حقل من شقائق النعمان احلمراء،
الشاعر حلالة االنسان الفلسطيين املعذب من كثرة جراحاته على يد احملتل، فمثلما تفتحتت شقائق النعمان من دم 
أدونيس بعد أن أدماه اخلرتير الربي، فإن االنسان الفلسطيين سيزهر مبستقبله رغم كل اجلراح ورغم كل جمازر االحتالل 

  .دف إىل حموه من الوجوداليت 
  
  

  :السجن واملنفى: عشتار/متوز أسطورة 4.3.5
   

الرموز األسطورية وحضورها مبسميات  هنالك تداخالً يف مبا جاء يف افتتاحية هذا الفصل أنبدايةً  التذكريال بد من 
إذ كاية، نفس احلتشري إىل  نهماحيث أن كالً م ،"إنانا"ذاا هي "عشتار"، و"أدونيس" ذاته هومثالً " متوز"متعددة، فـ

االبن احلق للحياة العميقة، ومها من آهلة اخلصب والتجدد يف الطبيعة  "متوز"ملكة السماء، و" عشتار"تشري كلتامها إىل 
وهذا يعين بال شك وجود أساطري عابرة للثقافات حيث يوجد تأثر واضح بني األساطري من قبل 435.بكافة مظاهرها

  . تتبناها كأدونيس ومتوز مثالً ما بني اإلغريق والبابلينيالشعوب واألمم اليت
  

يعبر فيها فالشاعر إذ يستحضر متوز األسطورة لبتقنيات متعددة،  يف شعر حممود درويش" متوز"الرمز األسطوري  يظهر
الوالدة خبطى واثقة حنو فإنه ظل خيطو رغم ذلك و، على يد االحتالل الفلسطيين املسفوك دمهاإلنسان عن واقع 
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  .29ص. مرجع سابق. موسىإبراهيم منر   435



 144

، "متوز واألفعى"ففي قصيدته "لذلك إعادة إنتاج للواقع برؤيا إنسانية،  تبعاًالشاعر تصبح قصيدة حيث واالنبعاث، 
واليت تعتمد على املخالفة واملفارقة واحلوار مع النص الغائب، ويتجاوز من خالهلا ما هو مألوف ومعروف، ويدخل يف 

كما يرمز متوز يف  436.توسع التراث اإلنساين، أو تستبطن الذات اجلماعية سراديب النفس، للتعبري عن جتربة شعرية
  437".إىل االنبعاث من جديد، ولكنه انبعاث غري كامل" متوز واألفعى"قصيدة درويش

 
  : حيث يقول

  متّوز مر على خرائبنا
  وأيقظ شهوة األفعى

  القمح حيصد مرة أخرى 
  املرعى...ويعطش للندى

  متوز عاد لريجم الذكرى
  من النار وأحجاراً... عطشاً

فتساءل املنفي:  
  كيف يطيع زرع يدي
  438كفّا تسمم ماء آباري؟

        
رائب سيبعث املوات يف الطبيعة، فتزدهر األرض، لكن املفاجأة ترتبط اخلعلى " متوز"مرور أن : "يرى إبراهيم منر موسى

ن سائر احليوانات، يعبر عن موقف اختياري حلقل دو" األفعى"حيث إيقاظ شهوة" االستبدايل"أو " الرأسي"مبحورها
والثانية سلبية " متوز"األوىل إجيابية وهي : داليل معين رغم وجود بدائل له، مما يؤدي إىل وجود صراع بني قوتني

 ، ألا حمملة بتراث تدمريي، وهو نزول آدم من جنة السماء حني أغرته باألكل من الشجرة احملرمة، فكان"األفعى"
السقوط اإلنساين، فالقصيدة إذن تنهض على بنية تصادمية، تولّد الدرامية واحلركة والصراع هذا من جهة، ومن جهة 
ثانية فإن احلقول الداللية يف القصيدة تشري إىل اختيار الشاعر ملترادفات لغوية، تعزز اجلانب السليب، املتمثل يف األفعى 

" ألفعى، يعطش املرعى، أحجار من نار، تسمم ماء آباري، جتلدنا، سوط الذلخرائبنا، ا: "واجلفاف والغدر، فالدوال
أن يصنع شيئاً كبريا يف ظل هذا املوت املخيم على كل " متوز"ختيم بظلها الثقيل على األرض وساكنيها، وليس مبقدور 

اليت متتد يف جسد القصيدة شيء، وتتعطّل قدرته على العطاء واالخضرار، وخاصة أنه هو نفسه مل يفلت من هذه القوة 
" متوز"، وغياب الفلسطيين عن وطنه قسراً، جعل قدرة "املسجون"و" املنفي"وتتفوق عليه يف إنتاجها، إذن فإن حضور 
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بل قاسياً  دون حساب، أما بعد النفي فقد أصبح عقيماً على العطاء معطّلة، إذ قبل النفي كان متوز مشرقاً معطاًء كرمياً
  439."لعله هنا حتول إىل معادل موضوعي لالحتالل الصهيوينوجلّاداً، و

 

:)1966 عاشق من فلسطني(من ديوانه " متوز واألفعى"يف قصيدة حيث يقول  
كنت لنا: وتنهد املسجون  

 يا حمرقي متوز معطاًء
 رخيصاً مثل نور الشمس والرمل

 واليوم جتلدنا بسوط الشوق والذل
:إىل أن يقول      

اللهبمتوز يأخذ معطف   
 لكنه يبقى خبربتنا

 أفعى
 ويترك يف حناجرنا

 ظمأ ويف دمنا
440.خلود الشوق والغضب  

     
شهوا فهي رمز للعدو الذي حصل على ما عمره اآلباء الفلسطينيون وزرعوه يف أرضهم، "متوز"أما األفعى اليت أيقظت 

البيارات، ومسم مياه آبار فلسطني، فجفت ، وخرب البيوت والقرى والبيادر والكروم و)املادة احلياتية(وحصد القمح 
  441.املياه، وأصيبت األرض باجلدب والقحط يف غياب أصحاا احلقيقيني

  
  :متوز كرمز للخيانة

 

 -أيضاً-ميثل متوز حيث يف أدب حممود درويش، ) متوز(يعود االنزياح الداليل للظهور يف مدلوالت الرمز امليثولوجي  
ا ورد يف املراجع واألساطري، أي أن الشاعر حيور داللة الرمز ائياً، ويوظفها يف سياق وهو على عكس م للخيانة اًرمز

يتحول كل شيء يف  )1983 مديح الظل العايل( التسجيلية نصه الشعري مثلما متليها عليه جتربته الشعرية، ففي قصيدته
 442.من اخليانة هلم  من بريوت نوعاًنظر الشاعر إىل خائن، ألنه يرى املستوى األيديولوجي خروج الفلسطينيني

:)1983 مديح الظل العايل(يف  يقول درويش  

                                                
  .32رجع سابق، صم. إبراهيم منر موسى  439
  . 101، ص1، جملد 1997، دار العودة: بريوت. ديوان حممود درويش. حممود درويش 440
  .89ص . مرجع سابق. مرضية زرديين  441
 .115ص . سابق مرجع. حسني محزة 442



 146

 بريوت فجراً
 الشاعر افتضحت قصيدته متاماً

: وثالثة خانوه  
 متوز

 وامرأة 
 وإيقاع 

  443فناما 
  

بية، تظل واحدة من أبرز أساطري اخلصب واالنبعاث اليت استدعاها درويش وضمنها نصوصه األد" متوز"لكن أسطورة 
آداب بابل الدينية زوجاً أو حمباً شاباً لعشتاروت، اآلهلة األم  يظهر يف"الشخص الذي يظهر فمن هو متوز إذن؟ إنه 

الكربى، اليت جتسد قوى التناسل يف الطبيعة، ويبدو من األساطري والطقوس اليت وصلت إلينا أن متوز ميوت كل عام، 
خليلته اإلهلية لتبحث عنه، ومتوت عاطفة احلب يف أثناء غياا، وتصبح احلياة  وينتقل إىل العامل السفلي املظلم، فتذهب

لعشتاروت أن  -على مضض-آهلة اجلحيم " آالتو"إلنقاذها، فتسمح  رسوالً" إيا"مهددة بالفناء فيبعث اإلله العظيم 
  444."ا، وتعود إىل األرض مع حبيبها متوز، حىت تبعث الطبيعة بعودم"مباء احلياة"تغتسل 

  
االنزياح الداليل املتكرر يف استعارات درويش ورموزه امليثولوجية، كما هو احلال بالنسبة  من هنا يتضح لنا مرة أخرى

درويش قد يستدعي بعض الرموز االسطورية بداللة ما، مث ما يلبث أن  إذ إن للكثري من استعاراته الدينية والتارخيية، 
ي وظفه درويش كرمز للخصب والتجدد يعود للظهور يف شعر درويش مرة أخرى يستدعيها بداللة مغايرة فتموز الذ

بثوب آخر هو رمز الغدر املتجسد يف األفعى اليت يومئ من خالل استحضارها للمحتل املتخصص يف التخريب وتدمري 
  .كل ما هو خصب

عندما ) األرض( قصيدته سطورة أوزيريس املصرية يفاملوازية ألأدونيس الكنعانية درويش أسطورة  كما يستحضر
يف قرية  ه الدمويةالعدو أبشع جرائم حيث ارتكب، 1976يف الثالثني من آذار  يوم األرض الفلسطيينيتحدث عن  

 .شعبه الشاعر للتعبري عن واقعيستحضرها شهر اخلصب وانبعاث احلياة يف األرض، حيث ميثل آذار سخنني يف اجلليل، 
 

:)1977 أعراس(من ديوانه " قصيدة األرض"يف  يقول درويش  
 يف شهر آذار

 يف سنة االنتفاضة

                                                
  . 48، ص  2جملد  .ديوان حممود درويش . حممود درويش 443
-28، ص 1974اجلامعة األمريكية، : ، بريوت)رسالة ماجستري.(احلديثأسطورة املوت واالنبعاث يف الشعر العريب . ريتا عوض 444

29.  
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 قالت لنا األرض
أسرارها الدموية يف شهر آذار   

 مرت أمام البنفسج والبندقية
 مخس بنات وقفن على باب

 مدرسة ابتدائية
445واشتعلن مع الورد والزعتر البلدي  

 
  :االحساس بالذات رغم األمل): Narcissus(أسطورة نرسيسيوس  4.3.6

  
يف غري عمل من أعماله األدبية وبدالالت ) نرسيسيوس(استدعى الشاعر حممود درويش رمز األسطورة اليونانية نرجس 

متعددة، فال يكاد  القارئ يتناول عمالً من أعمال درويش الشعرية أو النثرية إال ويعثر على رمز هذه األسطورة حاضراً 
مودعاً أهل لبنان، ومعرباً عن امتنانه هلم ) 1983مديح الظل العايل ( وان الدي/فيه، يقول درويش يف قصيدته التسجيلية

:  
  

روحي فوق أيديكم فراشات محلت  
وجسمي نرجساً فيكم  

  446وموتاي اندفاعا
  

اليت يعرب فيها الشاعر عن مجال بريوت " بريوت"ويف قصيدة بعنوان ) 1984حصار ملدائح البحر (أما يف ديوانه  
 يقيمهاعن العالقات اجلديدة اليت  ناجمٍيف الغموض ملا جيمع بني مفرداته من توتر  ممعنٍه ا، يف نصٍّ األسطوري وتعلّق

  :املفرداتبني  درويش
  تفاحةٌ للبحر، نرجسة الرخام

  شكل الروح يف املرآة،. فراشةٌ حجريةٌ بريوت
  447وصف املرأة األوىل، ورائحة الغمام

  

اً حىت يف عناوين قصائد درويش، إذ أطلق الشاعر على إحدى قصائده حاضر) نرجس(كما كان الرمز األسطوري 
، )1986هي أغنية ..هي أغنية (واليت أهداها الشاعر إىل مسيح القاسم واملتضمنة يف ديوانه " أمسيك نرجسةً حول قليب"

، كما )1990 ريدأرى ما أ(واليت اشتمل عليها ديوانه " مأساة النرجس ملهاة الفضة"وكذلك قصيدة أخرى بعنوان 
                                                

 .637، ص1جملد . ديوان حممود درويش. حممود درويش 445
 .61، ص2جملد. ديوان حممود درويش. حممود درويش 446
 .195ص. املرجع نفسه 447
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بطل األسطورة اليونانية، رغم أن حضور ) نرسيسيوس(شخصية ) 2000 جدارية(الديوان /يف قصيدته درويش ىستدعا
هذه األسطورة يف شعر درويش ونثره مل يكن بنفس احلضور من حيث الكثافة اليت استدعى فيه درويش غريها من 

ال أن استدعاء الشاعر هلذا الرمز األسطوري له دالالته يف األساطري األخرى كأسطوريت جلجامش ومتوز مثالً، إ
  .1999يف حلظة مواجهة الشاعر للموت احملتم أثناء رحلة عالجه إىل فرنسا عام ) جدارية(
  

  :)2000 جدارية(يف  يقول درويش
  خضراء أرض قصيديت خضراء 

  حيملها الغنائيون من زمنٍ إىل زمنٍ كما هي يف
  خصوبتها
  448ل نرجسٍ يف ماء صورتهتأم: ويل منها

  
 ق يف صورته يف املاء، وهذا ما يعكس إحساس الشاعر العايل بتفرده ) نرجس(حيث يزهو درويش بنفسه كزهوحني حد

خضراء "برأيه ) جدارية(ومتيزه بشعره، ما دفعه لالفتخار واألمل رغم ما يواجهه الشاعر من وحشة املوت، فقصيدته 
 أنه ال مينعه من التأمل واإلعجاب جبداريته، ورغم املوت الذي حييط بالشاعر من كل ، ورغم حتفه املؤكد إال"عالية

اليونانية حيث خلدت زهرة النرجس صاحبها مثلما ) نرسيسيوس(اجلهات إال أن هذا ال مينعه من استلهام أسطورة 
  449.يطمح درويش إىل أن ختلده جداريته

  
الفتاً أكثر من غريه من الرموز ) نرجس(حضور الرمز األسطوري فقد كان ) 2008 أثر الفراشة(أما يف يومياته 

ليقارن بني من ال يرون إال أنفسهم ومن يتوقون إىل ) نرجس(األسطورية األخرى، إذ يستدعي الشاعر الرمز األسطوري 
د الشمس الفارق بني النرجس وعبا:"رؤية الشمس اليت تتجسد حريتهم يف رؤيتها بل يف عبوديتها، حيث يقول درويش

ما : ال أنا إال أنا، والثاين ينظر إىل الشمس، ويقول: األول ينظر إىل صورته يف املاء، ويقول: هو الفرق بني وجهيت نظر
 أثر(يف يومياته ) نرجس(كما يستحضر درويش الرمز  450".أنا إال ما أعبد، ويف الليل يتسع الفارق ويضق التأويل

ما دمنا ... ما حاجتنا للنرجس:"وبصورة ساخرة، حيث يقول" اآلن غريكأنت منذ "أيضاً وحتت عنوان ) الفراشة
فكأن الشاعر يريد أن يقول أن الفلسطينيني بلغوا بغرورهم بأنفسهم حداً جتاوزوا فيه غرور نرجس  451"فلسطينيني

                                                
 .35ص  مرجع سابق، .جدارية. حممود درويش 448
  18/01/2012. "التناص ودالالته يف جدارية حممود درويش. "موقع مؤسسة حممود درويش لإلبداع  449

http://www.mahmoddarwish.com/?page=details&newsID=687&cat=19 
 .171مرجع سابق، . أثر الفراشة. حممود درويش 450
 .272ص. املرجع نفسه 451
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جهة "ان أيضاً يف اليوميات ذاا حتت عنو) نرجس(كما يستدعي درويش الرمز . بنفسه حني رأى صورته يف املاء
452".ألكون صاحب صوريت..ال بد يل من نرجسٍ:"، إذ يقول"املنفي  

أيضاً ليعرب عن تأمالته يف ) الفراشة أثر(يف ) نرجس(يستحضر درويش الرمز األسطوري " موسيقى مرئية"وحتت عنوان 
 أغنية الفرح يف املاء، وليس على النرجس من حرجٍ إن أطال االستماع إىل:"ذاته وإعجابه بذاته الشعرية رمبا حيث يقول

   453".وظنها أغنية مدحيه
) 2009 ال أريد هلذي القصيدة أن تنتهي(يف ديوانه  - أيضاً-مرة ) نرجس(كما يستحضر الشاعر الرمز األسطوري 

والذي نشر بعد وفاته، حيث يبدو درويش ضجِراً ممن يتباهون، أو يزايدون على اآلخرين بوطنيتهم، حيث يقول يف 
  :من ديوانه املذكور آنفاً" ا، اآلن، وهنا اآلنهن"قصيدته 

  
  وطنيون، كما الزيتون

  لكنا مللنا صورة النرجس 
    454يف ماء األغاين الوطنية

  
فرمبا تكون هذه إمياءة ممن الشاعر إىل الذين يرون أنفسهم رموزاً للوطنية من خالل اكتفائهم بالتغين ا، فيما هم بعيدون 

كما  .ين، فالكل يغين باسم الوطن لكن الفعل الوطين على أرض الواقع غائب أو حمدودكل البعد عن الفعل الوط
، ليعبر عن "ليلٌ بال حلم"يف قصيدة ) ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي(يف الديوان ذاته يستدعي الشاعر أسطورة النرجس 

  :تفرده واعتزازه بذاته، حيث يقول درويش
  

  .ين بنفسيأنا الغريب وكلّ ما حويل يذكّ
  كلما حدقت يف املاء امتألت بنرجسي

  455وغضضت طريف
  

فالشاعر يغض الطرف عمن حوله، وال ) كرؤية نرجس لصوته يف املاء واعتزازه ا(فرؤية درويش لذاته وافتخاره ا 
  .يكترث باآلخرين

   
  :الوالدة بني املاء والنار :أسطورة اهلنود احلمر 4.3.7

  

                                                
 .253ص. ملرجع نفسها 452
 .139ص. املرجع نفسه 453
 .15- 14، ص 2009. رياض الريس للكتب والنش: بريوت. ال أريد هلذي القصيدة أن تنتهي. حممود درويش 454
 .101ص. املرجع نفسه 455
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مستلهماً الرواية ، أسطورياً -أيضاً-الشاعر  فقد وظفهم ،لهنود احلمر تارخيياًلدرويش  حممودمل يقتصر توظيف 
اهلندي "خطبة "يف قصيدته  يقول درويشامليثولوجية اليت حتكي قصة والدة اهلنود احلمر وسر امحرار بشرم، حيث 

  :)1992 أحد عشر كوكباً( من ديوانه " أمام الرجل األبيض -ماقبل األخرية-" األمحر
  

  عالية روحنا، واملراعي مقدسة والنجوم
يضيء كالم...  

  :إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها
  ونولد ثانية يف الغيوم...ولدنا هنا بني ماء ونار

  عما قليلٍ..على حافة الساحل الالزوردي بعد القيامة
  فال تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا

  456.عن الروح يف األرض
     

إىل عامل أساطري اهلنود احلمر، اليت تتحدث عن اهلندي األمحر املولود يف عامل السالم، بني فاألسطر السابقة ختطف القارئ 
، لكن أطماعه تضطره إىل اهلروب إىل األرض، حيث يتعلم احلب والتآخي مع "ولدنا هنا بني ماء ونار:"املاء والشمس
أن اهلنود احلمر : فاألسطورة اهلندية تقول ."عن الروح يف األرض/ دافع فيناالعشب أكثر، للعشب روح ي: "املوجودات

كانوا يعيشون فوق الغيوم، وميلكون كل ما حيتاجون إليه، وكان مههم الوحيد هو احلصول على سحابة صغرية، مجيلة 
اهلنود احلمر إال أم كانوا  ومستديرة وخمملية، لتهدهدهم من الصباح إىل املساء، ومن املساء إىل الصباح، ورغم سعادة

ملاذا مل تذهب الشمس إىل خيمتها ليال، وما الذي كانت تفعله يف : ال يكفون عن التساؤل، فمثال كانوا يتساءلون
النهار، فنصبوا للشمس شركاً دف أسرها، وخاضوا معها حرباً قاسية كادت تودي م لوال أن الشمس اليت كانت 

لقد حاربتم بشجاعة، وبالرغم من حراريت الرهيبة واليت : أبدت مشاعر التسامح للهنود قائلةهي األخرى حماربة عظيمة 
  457."حيمل امسكم بلداً: أدت إىل امحرار بشرتكم، وكمكافأة على بسالتكم، سأقدم لكم هدية

  
  :"أمام الرجل األبيض -قبل األخرية-خطبة اهلندي األمحر "يف  يقول درويش مستحضراً هذه األسطورة

  فمن سوف يرفع أصواتنا
  458إىل مطر يابس يف الغيوم

  

                                                
  .501، ص 2، جديوان حممود درويش. حممود درويش 456
  .284، ص 45،1992نيقوسيا، العدد: الكرمل". أساطري اهلنود احلمر). "وتقدمي ترمجة. (راوية صادق 457
 .506، ص 2جملد. ديوان حممود درويش. حممود درويش 458
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واليت ستمر على "ستحضر نص األسطورة اهلندية عن أيام احلر والقحط، يدون أن  ال ميكن للقارئ أن يفهم النص السابق
وخـالل   هنود أمريكا قبل أن يتطوع الثعبان بالذهاب إىل السماء، لتأمني املطر والثلج، فيقذفه الساحر عاليا يف السماء،

حتلقه يف السماء، انبسط جسم الثعبان، فأصبح أطول وأطول، حىت أن رأسه وذيله المسا األرض، بينما تقوس عمـوده  
الفقري ليالئم القبة السماوية، وكان يتحرك ببطء ليقشط جليد السماء حبراشفه، وألنه كان يقشط كثريا أخذت ألـوان  

صفر، إىل األخضر، إىل األزرق، إىل البنفسـجي، وبـدأ جليـد السـماء     جسده تتغري، متحولة من اللون األمحر إىل األ
  459."بالذوبان، فسقطت قطرات املطر على األرض، قطرات مطر نافعة

  

 :خالصة 4.4

هكذا يتبني لنا من خالل تسليط الضوء على أبرز األساطري والرموز امليثولوجية اليت وظفها درويش يف أعماله أن حممود 
التارخيية والدينية يف أعماله بدالالت عديدة ومتغرية، وقد ظهر جلياً توظيف  االستعاراتكما  درويش وظف األساطري

وخصوصاً األساطري اليت تدور حول االنبعاث والتجدد وإرادة احلياة وحتدي املوت يف حماولة  درويش للرموز امليثولوجية
يف أعماله حسب  ليومي، كما وظف درويش هذه الرموز الستنهاض احلالة الفلسطينية اليت تواجه آلة التدمري واملوت ا

عام " عاشق من فلسطني"التصاعد الزمين ألعماله األدبية، حيث جنده وظف هذه األساطري منذ جمموعته الشعرية الثانية 
 .    اليت يتناول فيها مأساة النيب أيوب وأسطورة صربه" أيب"يف قصيدة ) 1966(

آخر، كما أن  وللقضايا اإلنسانية حيناً وجية يف أعماله األدبية خدمة للقضية الوطنية حيناًلقد وظف درويش الرموز امليثول
مصادر األساطري يف أعمال درويش كانت متنوعة فمنها أساطري كنعانية كأسطورة الفينيق، ومنها يونانية كأسطورة 

مال حممود درويش فقد كانت ترمز نرسيسيوس، ومنها سومرية كأسطورة جلجامش، أما دالالت هذه األساطري يف أع
والتجدد كما يف حالة الفينيق، أو البحث عن سؤال اخللود كما يف جلجامش، أو أسطورة متوز  واالنبعاثإىل قوة األمل 

وظف درويش األساطري كرمز لصمود اإلنسان الفلسطيين وجتدد األمل لديه، كما استخدم  كمااليت ترمز للخصب، 
رغبة الشاعر اجلاحمة رغم قسوة الزمن، إضافة إىل اليت يبحث عنها اإلنسان الفلسطيين واحلياة  األساطري كرمز للخصوبة

 .      عمق املأساة اإلنسانية اليت مرت ا التجربة الفلسطينيةيف إبراز 
أعمال  ، بل ليصور صراع اإلنسان مع الظلم ما أعطىومل يكن توظيف درويش للرموز امليثولوجية يف أعماله اعتباطياً

لفهم دالالت  درويش عمقاً درامياً مؤثراً يستدعي من املتلقي استحضار التاريخ اإلنساين بأبعاده املختلفة من خري وشر
 .     ، وقد استطاع درويش أن يبدع من خالل أسطرة بعض الرموز والرمز إىل بعض األساطري يف أعمالهدرويش

بل أخذ جزءاً منها مث وظفها يف سياق قصيدته بدالالت إحيائية  بشكل كلي،األساطري  ىعلدرويش كما مل يعتمد 
 مل يسمحورمبا بدالالت خمالفة لدالالا األصلية كتموز اليت وظفها حيناً كرمز للخراب وخبث األفاعي، كما جديدة، 
 كاره وجتاربهلألساطري أن تقع موقع فكرته وتعقله بداللتها املوروثة، بل استخدمها کطريقة فنية لبيان أف درويش
  .اجلديدة

  

                                                
  .167، ص 1992، 46، نيقوسيا، العدد الكرمل". احلمر وأساطريهم حكايات اهلنود)."ترمجة وتقدمي. (راوية صادق 459
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  خامتة ومالحظات نقدية
  :الدينية االستعارات يف 
  

ة وخصوصاً التوراتية منها منذ أعماله األوىل، حيث استدعى الشاعر شخصيات عدد وظف درويش االستعارات الديني
، وحىت أعماله األخرية، ورغم أن )1966 عاشق من فلسطني(من األنبياء كنوح ولوط واملسيح يف ديوانه الثاين 

نية يف أغلب أعماله األدبية درويش وظف الرموز التوراتية يف أعماله األوىل، وقد استمر الشاعر يف استدعاء الرموز الدي
فمن ناحية بلغ  :مال درويش املتأخرة ألكثر من سبببل أخذ هذا االستدعاء للرموز الدينية يزداد عمقاً وتكثيفاً يف أع

درويش نضجاً فنياً وارتقى بأدبه ملستويات عليا نأت به عن املباشرة يف الشعر، ومن ناحية أخرى بلغت القضية 
 ،1987، واالنتفاضة األوىل عام 1982كربى بعد اخلروج الفلسطيين املسلح  بريوت بعد حرب الفلسطينية منعطفات 

يف أعماله األخرية مل يكن  وما تالها من مؤمترات واتفاقيات تسوية مع احملتلني، إال أن استدعاء الشاعر للرموز التوراتية
بدليل توظيف درويش للرموز التوراتية منذ  -البعض اهاكما ير -كن حتوال من املقاومة إىل التسوية يمغازلة للمحتل ومل 

 .بدايات شعره واستمر هذا التوظيف وإن بدالالت متعددة حىت مراحله األخرية ونتاجات الشاعر األدبية املتأخرة
     

ة كنص أديب كمصادر أدبية فهو ينظر إىل التورا التوراة واإلجنيل والقرآن: الثالثة لقد تعاطى درويش مع الكتب املقدسة
 وليس كنص ديين، حيث وظفها درويش مبا خيدم فكرته -كما يصرح الشاعر بنفسه ويف أكثر من مناسبة-متاماً 

وأكد الشاعر يف أكثر من مقابلة صحفية أنه ال يتخذ التوراة مرجعاً تارخيياً وال دينياً، بل مرجعاً أدبياً ومل يتعاطَ . الشعرية
كنصوص ميتلكها احملتل، بل تعاطى معها كموروث فلسطيين وبعض نصوصها كتراث حممود درويش مع نصوص التوراة 

كما حاول درويش أن يواجه احملتل اليهودي بالتوراة اليت اتكأ عليها ذلك احملتل لتمرير مشروعه االستعماري، .كنعاين
سليمان، أيوب، إرميا، ( :وذلك من خالل توظيف الشاعر بعضاً من رموز التوراة كشخصيات العديد من األنبياء مثل

كمعادل موضوعي ملا يواجهه اإلنسان الفلسطيين على يد ذلك احملتل، ورغم تعاطي درويش مع التوراة ) إخل...أشعيا، 
كنص أديب إال أنه دعا يف الوقت ذاته أيضا إىل مواجهة الفكر الصهيوين بالتوراة نفسها، حيث يبدو درويش من خالل 

وراة كساعٍ إىل جعل شعره أشبه بتوراة فلسطينية تكون مبثابة رد على التوراة اليت اختذا احلركة توظيفه الغزير لرموز الت
الصهيونية غطاًء لتمرير مشروعها االستعماري يف فلسطني من خالل نصوص نسبتها إىل اهللا بأحقية اليهود يف التراب 

  .الفلسطيين
     

ث كنعاين، فمن ناحية ارتبطت التوراة بأرض فلسطني ومن ناحية كما يوضح درويش أن من حقه التصرف بالتوراة كإر
أخرى تعترب بعض نصوص التوراة يف رأي الكثريين امتداد ألغاين فلكلورية كنعانية سابقة لعصور التـوراة، فـدرويش   

وصـها   على أا منتجات كنعانية على اعتبار أن بعـض نص -مثالً-يتعامل إذن مع بعض نصوص التوراة كمزامري داوود 
و من حقه كفلسطيين أن يرث كل ما نشأ وقام علـى األرض الفلسـطينية   . ميثل امتدادا ألغان فولكلورية كنعانية قدمية

  .   ومنها التوراة
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اليهوديـة  : إن حممود درويش الذي نشأ وترعرع يف اجلليل الفلسطيين الذي ميثل حاضنة لألديان التوحيديـة الـثالث  
، أخذ يتعلم فيه الكتاب املقدس يف جمتمع ميثل سكانه مزجياً من املسلمني واملسيحيني واليهود، حيث واملسيحية واإلسالم

ألقت بظالهلا هذه -القدمي واحلديث يف املدرسة : ألقت النصوص الدينية اليت تعلمها درويش عن الكتاب املقدس بعهديه
ب السماوية الثالث من مصادره اللغوية، حيث كان للشعرية على أعمال الشاعر األدبية شعراً ونثراً، فدرويش يعترب الكت

نشيد اإلنشاد واجلامعة، تأثري بالغ الوضوح يف أكثر من نص يف أعمال حممـود درويـش   :العالية اليت طغت على سفري
 .األدبية

     
اً لألمل بـالعودة إىل  لقد وظف درويش رموزه بدالالت متغرية يف كل مرة فبينما كان آدم رمزاً للخطيئة مرة، كان رمز 

اجلنة مرة أخرى، وبينما كان أيوب رمزاً للصرب والتحدي يف موقف ما، كان رمزاً للحزن والضعف يف مواقف أخـرى،  
وبينما استعار الشاعر رمز النيب يوسف لإلشارة غلى خذالن العرب ألخيهم الفلسطيين وظفه درويش مرة أخرى كرمـز  

  .1991د حرب اخلليج عام خلذالن العرب ألخيهم العراقي بع
  

حضور ساطع يف العديد من أعمال درويش األدبية، كان أبرز هذه الرمـوز شخصـية   كما كان للرموز الدينية القرآنية 
النيب حممد وحتديداً حادثة اهلجرة، وحادثة نزول الوحي، وخطبة الوداع وغريها من حوادث رواها القـرآن الكـرمي أو   

  .انب حادثة اإلفك مع عائشة، وغريهاالسرية النبوية، هذا إىل ج
  

  :يف االستعارات التارخيية

استحضر درويش يف أعماله األدبية العديد من حوادث التاريخ الكربى واختذها معادالً موضوعياً للحالتني الفردية 
دة الشهري، حصار طروا: الشاعر اواجلمعية اليت عاشها الشاعر وشعبه، وكان من أبرز أحداث التاريخ اليت استدعاه

وحكايات اهلنود  ،األندلس وحادثة السيب البابلي لليهود على يد القائد نبوخذ نصر، وكذلك اخلروج التارخيي للعرب من
 اليت تروي اإلبادة اجلماعية اليت تعرض هلا السكان األصليون يف أمريكا على يد املستعمر األورويب، إضافة إىل  احلمر

ئد صالح الدين األيويب كرمز لالنتصار على األعداء واسترداد األمة هليبتها بعد قهر ة القاياستحضار الشاعر لشخص
  .املعتدين

، كضياع األندلس من قبضة احلكم العريب هلا، وتقتيل اهلنود احلمر إن استدعاء الشاعر للرموز التارخيية الكربى 
 حادثة السيب البابلي لليهود على يد نبوخذ نصر  وتشريدهم يف أمريكا على يد املستعمر األبيض، واستحضر الشاعر أيضاً

 الفلسطينيني اللجوءعن  ةصيغة غري مباشرمن خالهلا وب ليعبر ا الشاعر كلها وغريها من الرموز التارخيية جاءقدمياً 
عبري عن للت تصلحتارخيية ال نماذجال إن استحضار درويش هلذه ،1948والتشتت يف بقاع األرض بعد النكبة الكربى عام 

عن وطنه صورة الفلسطيين املشرد بعيداً  إىل تصلح لإلشارةمتثل كل منهما استعارة حيث ، حبق التجربة الفلسطينية
  .أرضهو
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وضياع  ،1948الفلسطينيني عام  وفيما وظف درويش األحداث التارخيية كالسيب البابلي كمعادل موضوعي لتشتيت
من بعض الرموز التراثية  -أيضاً-استحضر درويش  يد املستعمر األبيض فقد األندلس، وتقتيل وتشتيت اهلنود احلمر على

كامرئ القيس ومجيل بثينة واملتنيب وغريهم كقناع ملا يريد قوله، وما يريد أن يسقطه على ذاته : تاريخ األدب العريب
 .مثالً ، واستحضرها إلظهار اختالفه معها يف أحيان أخرى كما يف حالة امرئ القيسبنفس املعىن

  :األسطورية االستعاراتيف 
  

وظف درويش التراث امليثولوجي للبشرية مجعاء خدمة ألغراضه الشعرية، حيث استحضر أساطري أمم عديدة، كأساطري 
اإلغريق والسومريني والبابليني والكنعانيني واملصريني القدماء واهلنود احلمر وغريها، وما ختتزنه هذه األساطري من 

ر يف جمملها حول سعي اإلنسان احلثيث حنو االنبعاث والتجدد وقهر املوت واهلالك، علماً أن الشاعر مدلوالت تتمحو
وظف الرمز الواحد يف أكثر من عمل من أعماله األدبية وجاء الرمز الواحد يف بعض األحيان بدالالت متعددة اقتضتها 

 أرى ما أريد(من ديوانه  له املتأخرة وحتديداً منذيف أعماقد سعى درويش املرحلة التارخية أو املرحلة الشعرية، و
لم تعد عناصر ف ،التحول من االهتمام الشخصي والوطين إىل االهتمام باهلم اإلنساين للبشرية كلها، إىل )1990

جعل بل إن عناصر  أو مصدر إهلامه الوحيد، عر حممود درويشاشاملركزية الهتمامات ال هي البؤرةالتجربة الفلسطينية 
  .محكايامستعيناً بتجارب اآلخرين واليت ينسجها الشاعر  األمم األخرى مصدراً لتجربته أساطري الشاعر من

  

كما حياول درويش أن يبين من حكايات األمم قصيدة واحدة يصهر يف بوتقتها املخزون التراثي األسطوري للعديد من 
 ائدقصيدة الدرويشية الواحدة وهذا ما يتجلى يف قصاألمم والشعوب، حيث تتداخل جتارب األمم ومقوالا يف ال

درويش يف  حياول، كما )اهلدهد(، و)مأساة النرجس ملهاة الفضة(، و)هدنة مع املغول أمام غابة السنديان( :الشاعر
سرد الشاعر لروايات اآلخرين ليظهر مبظهر الفلسطينية من خالل  الرواية يقدم أن )1992 أحد عشر كوكباً(جمموعته 

  .يادي وكأنّ اآلخرين هم الذين يقولون ما يريد الشاعر أن يقولهح
  

وظف األساطري البابلية والكنعانية واليونانية خدمة للحالة الفلسطينية وإظهاراً  للبطولة واألمل  من هنا يتضح أن الشاعر
طري والرموز امليثولوجية ال يعين والتجدد اليت يطمح إليها الفلسطيين عرب مسريته التارخيية، كما أن توظيف درويش لألسا

تودده من أصحاا بقدر إعادة توليفه للحكاية املكترتة فيها واملعىن املخبوء بدواخلها، كما أن هذا التوظيف املتنوع 
للتراث اإلنساين من أساطري وأحداث تارخيية وأديان متنوعة لدليل راسخ على مدى عمق التسامح الذي ميتاز به 

  .درويش
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  االنزياح الداليل لبعض االستعارات الدرويشية
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  ".ما قال يف الدنيا هلا بابان خمتلفان لكن احلصار يطري يب:يقول
أن أحيا فلي عمل على ظهر السفينة ال ألنقـذ   وأريد" :حيث يقول ،) 2000 جدارية( يف ديوان" :رمز لتأمل املأساة

  ".من جوعنا أو من دوار البحر بل ألشاهد الطوفان طائراً
  

  :هاجرالسيدة االنزياح الداليل لرمز : ثالثاً
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هل تذكرون دموع هاجر؟ أول امـرأة  : "حيث يقول ،)1977 -7حماولة رقم(يف ديوان : رمز للهجرة القسريةك -1
  ".يبكت يف هجرة ال تنته

يا أخت هـاجر  : "حيث يقول ،) 1995ً ملاذا تركت احلصان وحيدا( يف ديوان: رمز للضعف والظلم والقهرك -2
  ".أختها من أمها تبكي مع النايات موتى مل ميوتوا

  

  "إمساعيلالنيبّ االنزياح الداليل لرمز : رابعاً
  
  ".م إن كان إمساعيل أو إسحق شاة اهللاما شأ:"حيث يقول ،)1990 أرى ما أريد( يف ديوان: رمز للتضحيةك -1
يا : كان إمساعيل يهبط ليال وينشد:"حيث يقول) 1995 ملاذا تركت احلصان وحيدا( يف ديوان: رمز لالغترابك -2

  ".غريب أنا الغريب وأنت مين يا غريب
  :يوسف النيباالنزياح الداليل لرمز : خامسا

  

  ".ورموك يف بئر وقالوا ال تسلّم: "حيث يقول )1983 يلمديح الظل العا(يف ديوان  :مز للمعاناةرك -1
أوقعوين يف اجلب واموا الذئب والذئب أرحـم  " :حيث يقول ،)1986 ورد أقل( يف ديوان :رمز لظلم اإلخوةك -2

  ".من إخويت
ري على حافة البئر هل يوسف السوم" :حيث يقول ،) 1992 أحد عشر كوكباً( يف ديوان :رمز لنذالة اإلخوةك -3

  ".أخونا، أخونا اجلميل لنخطف منه كواكب هذا املساء اجلميل
رض أالسالم عليك يـوم ولـدت يف   " :حيث يقول ،)2004 ال تعتذر عما فعلت(يف ديوان  :رمز لضياع احللمك 4

اًالسالم ويوم تبعث من ظالم البئر حي."  
 

  "النيب أيوباالنزياح الداليل لرمز : سادسا
  

كان أيوب يشكر خالق الدود : "حيث يقول ،)1966 عاشق من فلسطني( يف ديوان: ة التحملرمز للصرب وقوك -1
  ".والتراب

أيوب مـات وماتـت العنقـاء    " :حيث يقول ،)1983 مديح الظل العايل: (يف ديوان :رمز للضعف واملوتك -2
  ".وانصرف الصحابة

رمبا أبطأت يف تدريب أيوب على الصرب : "لحيث يقو ،)2000 جدارية( يف ديوان : رمز للضجر وقلة الصربرك -3
  ".الطويل

  
  

  :السيدة مرمياالنزياح الداليل لرمز : سابعاً
  

  ".؟إهلي ملاذا ختليت عين ملاذا تزوجت مرمي ..إهلي" :، حيث يقول)1986 ورد أقل( يف ديوان: عاتبة الربكرمز مل -1
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عاد املسيح إىل العشاء كما نشـاء ومـرمي   " :ولحيث يق ،)1990 أرى ما أريد( يف ديوان :تجدد األملكرمز ل -2
  ".عادت إليه على جديلتها لكي تغطي مسرح الرومان

نامت أرحيا حتت خنلتها القدميـة، مل أجـد   " :، حيث يقول)1992 أحد عشر كوكباً( يف ديوان: نتظارلالكرمز  -3
  ".هدأت قوافلهم فنامي..أحداً يهز سريرها

  

  :طروادةمز لرلاالنزياح الداليل : ثامناً
  

يا ليايل الطهر يـا أسـوار    وداعاً: "، حيث يقول)1966 عاشق من فلسطني( يف ديوان: لخيانة واجلرميةكرمز ل -1
  ".طروادة خرجنا من خمابينا إىل أعراس غازينا، لنرقص فوق موت رجال طروادة

وأنا ابن عـوليس الـذي   ": أيضاً، حيث يقول)  1966 عاشق من فلسطني( يف ديوان: لرسوخ يف الوطنكرمز ل -2
  ".انتظر الربيد من الشمال،ناداه حبار ولكن مل يسافر، جلم املراكب وانتحى أعلى اجلبال

  :بابلاالنزياح الداليل لرمز : تاسعاً
  

بابـل  : "، حيث يقـول )1966 عاشق من فلسطني( يف ديوان: لتحول اليهود من العبودية إىل االستعبادكرمز  -1
  بابل جيدنا وشم سبايا عائدة/ ا عائدة، تغريت مالبس الطاغوتحول جيدنا وشم سباي

مضت غيمـة  " :، حيث يقول) 1999 سرير الغريبة (يف ديوان :رمز لوحدة املعاناة الفلسطينية العراقية حديثاًك -2
  ".من سدوم إىل بابل من مئات السنني

ونغين القدس يا أطفال بابـل يـا   " :يث يقولأيضاً، ح)  1999 سرير الغريبة( يف ديوان رمز للعودة إىل الوطنك -3
  ".مواليد السالسل، ستعودون إىل القدس قريباً وقريبا تكربون

وتعبت من أملي العضال، " :، حيث يقول) 2000 جدارية( يف ديوان :رمز للضياع واالنكسار وطول االنتظارك -4
ماء وأسفر اهول عن هدف ائيتفشى النثر تعبت من شرك اجلماليات ، ماذا بعد بابل؟كلما اتضح الطريق إىل الس

  ".يف الصلوات وانكسر النشيد
  

  :األندلساالنزياح الداليل لرمز : عاشراً
  

وعندما أحييت ذكرى األربعـني  : "، حيث يقول) 1972 أحبك أو ال أحبك(يف ديوان : رمز لضياع األوطانك -1
  ".ملدينة عكا أجهشت يف البكاء على غرناطة

ما دام الصراع قائماً فإن الفـردوس  : "، حيث يقول) 1973 يوميات احلزن العادي(يف ديوان  :ختالفرمز لالك -2
  ".إن بني األندلس وفلسطني فرقاً يشبه املوت..ال يكون مفقوداً

مذ قبلت معاهدة التيه مل يبق يل  )1992 أحد عشر كوكباً (يف ديوان  :رمز لتبدل األحوال من العزة إىل املذلةك -3
  ضر، كي أمر غداً قرب أمسي، سترفع قشتالة تاجها فوق مئذنة اهللا خشخشة للمفاتيح يف باب تارخيها الذهيبحا

  

  :أسطورة متوزاالنزياح الداليل لرمز : حادي عشر
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متوز مر على خرائبنـا وأيقـظ   " :، حيث يقول)1966 عاشق من فلسطني( يف ديوان: رمز للخراب واجلفافك -1
  ".وز عاد لريجم الذكرى عطشاً وأحجاراً من النارمت..شهوة األفعى

كنت لنا  يـا حمرقـي   : تنهد املسجونو:"حيث يقول أيضاً،) 1966 عاشق من فلسطني( يف ديوان :رمز للعطاءك -2
  ".رخيصاً مثل نور الشمس والرمل متوز معطاًء

راً، الشاعر افتضـحت قصـيدته   بريوت فج:"، حيث يقول) 1983 مديح الظل العايل( يف ديوان :رمز للخيانةك -3
  ".متوز وامرأة وإيقاع فناما: متاماً، وثالثة خانوه

  

  :"نرجس"أسطورة نرسيسيوس االنزياح الداليل لرمز : ثاين عشر
  

، تفاحةٌ للبحر، نرجسـة الرخـام  : "، حيث يقول)1984 حصار ملدائح البحر(يف ديوان  :رمز للجمال الفائقك -1
  ".الروح يف املرآة،وصف املرأة األوىل، ورائحة الغمامشكل . فراشةٌ حجريةٌ بريوت

حيملـها  ، خضـراء أرض قصـيديت خضـراء   " :، حيث يقول) 2000 جدارية(ديوان يف  :رمز للفخر بالذاتك -2
  ".تأمل نرجسٍ يف ماء صورته: ويل منها، خصوبتها الغنائيون من زمنٍ إىل زمنٍ كما هي يف

الفارق بني النرجس وعباد الشمس هـو  " :، حيث يقول) 2008 أثر الفراشة ( يف ديوان :رمز لعبودية الذاتك -3
ما أنا إال : ال أنا إال أنا، والثاين ينظر إىل الشمس، ويقول: األول ينظر إىل صورته يف املاء، ويقول: الفرق بني وجهيت نظر

  ".ما أعبد، ويف الليل يتسع الفارق ويضق التأويل
وطنيـون، كمـا   " :، حيث يقول) 2009 ال أريد هلذي القصيدة أن تنتهي( ديوان يف :رمز للتظاهر بالوطنيةك -4

  ".لكنا مللنا صورة النرجس يف ماء األغاين الوطنية الزيتون
  

  :خدجيةاالنزياح الداليل لرمز : ثالث عشر
  

فاحترقت،  ومالت خدجية حنو الندى،" :يقول درويش ، حيث)1977 أعراس( يف ديوان: رمز لالطمئنان الوطينك-1
وكل األناشيد فيك  فكل شعاب اجلبال امتداد هلذا النشيد تكامل.. ويا وطن الضائعني ...!تغلقي الباب ال! خدجية

  ".امتداد لزيتونة زملتين
  !ما الذي تنساه؟ قل: هي : "، حيث يقول) 2005 كزهر اللوز أو أبعد(يف ديوان : رمز لالطمئنان العاطفيك -2
ليس حباً ما : هو، ليس حباً ما تقول: هي !دثريين دثريين: حتت الشراشف حني أشهق ا أهذي بهرعشة احلمى، وم: هو

  ".املوت يف حضن امرأة هل شعرت برغبة يف أن تعيش:هي، أقول
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