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تقديم

سبعينيات هناية منذ أضحى، درويش حممود إن القول:  يف مراء ال
من كثري عند ذاهتا، يف ُختتزل تكاد ملفتة، شعرية) (ظاهرة العرشين، القرن
الفلسطينية، الشعرية التجربة أيًضا، العامل يف  وربام والعرب الفلسطينيني
من ليس كان وإن نكراهنا، أو تغافلها، يصعب (ظاهرة)  . . عمومها!  يف 
عىل أو اجلاميل الشعري، الفني املستوى عىل سواًء وتفكيكها، قراءهتا، الصعب
الوطني املعطى ذات السياسية، وانعكاساته الفكري مضامني اخلطاب مستوى

احلالة. هذه يف التارخيي،
يف يرغب الفلسطينيني، من أن أحًدا، خاصة املبتدأ، حيث من أظن، وال
هذه كانت ملا وإال هلا، ما أو نكران نكراهنا، أو جتاهل (الظاهرة الدرويشية)،
دائًام سيكون أنه أظن بل .  . أشقر أمحد  الباحث لألستاذ املجتهدة، الدراسة
يف ووضعها الظاهرة هذه تقويم يف من يرغب األقل، عىل الفلسطينيني، من هناك
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الفلسطيني وعموم الشعر جتربة سياق ضمن تستحق، الذي الطبيعي موقعها
لسببني رئيسني: وذلك ضغينة، أي من دون الفلسطينية، اإلبداعية التجربة

املضمونية عىل والفكرية الشعرية الفنية التباساهتا فّض أجل من (1
ألدوات تطوير من متّثله ما مستوى عىل عنها بالكشف السواء،
جتربة عموم إىل قياًسا األقل عىل وجتاربه،  ومدارسه، الشعر، 
القرن من الثاين النصف خالل الناجزة الفلسطيني، الشعر
والرتاث، استلهام املوروث القدرة عىل حيث ومن . . العرشين
بالكشف كام . . والداللة واإلحالة الرمز  وتوظيف واستخدام 
خدمتها لقضية ومدى ومغازهيا، الفكرية، هات  التوجُّ عمق عن
الفكري الثقايف اإلنتاج أن منطلق من الصهيوين العريب الرصاع
العرشين، القرن  من الثاين النصف طيلة الفلسطيني، اإلبداعي
وراهنه وجذوره الرصاع، بمجريات حمكوم اللحظة،  وحتى
أن ينبغي ما هذا . . فيها الفاعل ومقتضيات اإلسهام . . وآفاقه

اثنني: سؤالني إىل يقود
درويش حممود بلَغُه الذي املدى عن السؤال  ا)
الفنية، وأدواته الشعرية، جتربته تطوير سياق  يف
واالستفادة)، واالستلهام التأثر (أي: واالتصال
القطيعة)، أو املغايرة والتجاوز، واالنفصال (أي:
من جمايليه وجتربة العريب، الشعر عموم جتربة عن
األرض شعراء من خاصة الفلسطينيني، الشعراء

م). 1948) عام املحتلة
درويش، حممود شعر إسهام مدى عن السؤال ب)
الفلسطينية، القضية تأصيل يف احلياتية، ومواقفه
املتلقي، وجدان يف وجوهرها، وأبجدياهتا،
عىل الناشب الرصاع مفاعيل يف واإلسهام 
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بأشكال واملستمر بدايًة، الفلسطينية، األرض
الفلسطيني، الشعب تغييب العليا غايتها خمتلفة،
واملحو فبالتشتيت، واإلبادة، بالقتل  يكن مل  إن
الوطنية واهلوية  واحلضور  للوجود واإلنكار

الفلسطينية.
الرؤية، وضيق االنسداد يف التخفيف) من حالة (أو احلّد أجل 2) من
"الظاهرة بسبب طغيان الفلسطيني، الشعر جتربة إىل النظر زاوية
باتوا والفلسطينيني العرب من قليل أن درجة إىل الدرويشية"،
عن بعيًدا الفلسطيني الشعر جتربة بقراءة  معنيون أهنم حيّسون
ومن عنها، بمعزل أو وظالهلا، ومؤثراهتا درويش) حممود (خيمة
يف الشعر جتارب ثمة إىل أن األنظار لفت عىل أجل العمل من ثّم
والنقد واملتابعة، بالقراءة جديرة االنتباه تستحق الفلسطيني
واملقصود املضموين. أو الفني  املستوى أعىل سواء  والتحليل،
وأعمق إبداعًيا، رقًيا  أكثر  تكون قد جتارب  عن بحًثا فقط ليس
يمكن معرفًيا  حقًال يوافر  بام بل وتارخيًيا، وطنًيا أصالة وأكثر
متّكن الفلسطيني) الشعر يف مقارنة (دراسات  باسم ندعوه أن
حقيقة وتستكشف الفلسطينية الشعرية  التجارب مقايسة من
ومستويات وأخرى،  شعرية جتربة بني وأصالتها، التاميزات
الفلسطينية، الشعرية الطاقات أمام اآلفاق وفتح رها، تطوُّ
مهام واحدة، لتجربة واهليمنة االستالب حالة  من باخلالص

فّذة!.. كانت
الشعري، املشهد يف تفاصيل درويش، حممود حضور قراءة احلقيقة، إن ويف
الشعراء خالف عىل شعبية)، (ظاهرة إىل له وحتوُّ النظري، املنقطع وصعوده 
التي التارخيية الرشوط قراءة بالرضورة تستدعي كافة، والعرب الفلسطينيني
الشعرية) (غري واملفاعيل املحتل، الفلسطيني الوطن خارج خاصة أنتجته،
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إن القول نافل فمن الطغيان). أقول (أكاد الصعود هذا يف سامهت التي
خيلق أن الذي يستطيع الوحيد، والعريب الفلسطيني الشاعر هو درويش حممود
شعر السبب أن فهل له. شعرية أمسية فيها تنعقد عربية عاصمة أي يف ازدحاًما
الشعري التمّثل عىل وقدرته الفّذ، وإبداعه العالية، وشاعريته درويش، حممود
بوابة عىل يتزاحم الذي الفلسطيني) (قبل العريب اإلنسان لوجدان اإلبداعي

عليها؟. القبض من ثمة أسبابًا البدَّ درويش، فقط؟، أم أن
"التزاحم" حيصل ذاك أن األقل) عىل البعض (لنقل: البعض  يعتقد ربام
ينتبه تراه ال من ولكن الفلسطينية)، القضية (شاعر درويش حممود بسبب كون
شعًرا بات ما بقدر شعر القضية منذ زمن، مل يعد، درويش حقيقة أن شعر إىل
عىل أبواب مزاًمحا أو لدواوينه، قارئًا أكان سواء ذاته، املتلقي، عىل يتعاىل ذاتًيا
حيًنا، اخلفية املحاوالت،  تلك  يقرأ مل نفسه، الوقت يف تراه، أمسياته؟. ومن
ثوب من اخلروج درويش حممود فيها حياول التي  أخرى،  أحيان  يف  واملعلنة
إىل تالية، أزمان يف عليه ُأسبغت أو زمن، يف لبسها التي والثورة، القضية شاعر
والثورة)، (القضية مقتضيات قيود من املنفلت العام، اإلنساين، اُملعطى شاعر

املقاوم)؟. (الشعر التزامات ومن
. . دعة  وأكثر رحابة، أكثر  عامل إىل ينظر  اليوم، درويش أن متاًما،  يبدو
أو االحتالل، حتت  الفلسطيني حياة  تفاصيل إىل النظر بتحّمل له عالقة ال
ملهامت والتنّطح املخيامت، وبؤس الشتات وقهر اللجوء وذّل املنايف طّي
أن الفلسطيني، بعد التأمل يف أشالء مشقة بتحّمل وال . عنها . إبداعًيا التعبري
بعد جسده، يف انزرعت التي الثقوب حزامه، أو النائمة حتت القنبلة استيقظت
من عامل درويش) يرنو إىل (حممود إنه . بل . متوّقدة أباتيش» عينا التقطته أن

خالهلا. من العامل ترى إىل الدرجة التي األنا فيه تعلو الشعر
واقعة، إىل والوقائع د، جمرَّ إىل املحسوس حيّول حممود درويش هكذا أخذ
طبًعا وهي بالغريب،  العدو وصورة بالقربان، الضحية صورة فيها  ختتلط
يف والعدو، الضحية ويغدوان، . اخلصم . من صورة كثًريا، أقل عنًتا صورة
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من مستمدٍّ تاريخ من مستعارتني غائمتني، صورتني والغريب) (األنا  ثنائية 
يف ليميض فقط، أدبية أخيولة ال للتاريخ، التوراة بصفتها مصدًرا األسطورة؛
َقَدرّي ربام، أيًضا، متبادل يف شتات ذاهتا، األرض عىل املتبادلة احللول مسرية
حممود عند الفلسطيني خيرج وهكذا . . بإرادة الرّب (هيوه) إال منه ال فكاك
اإليديولوجيا" "العقيدة/ من . . ينسلُّ ليدخل األسطورة الواقع من درويش

(الرتاجيديا). إىل معه ويذهب (اخلرافة/ امليثولوجيا)، يف ليِلَج
كانت إذا القضية)، (شاعر درويش حممود عدُّ يمكن ال املعنى، هبذا
مجاعًيا فعًال  كانت  إذا الثورة)، (شاعر  وال  فلسطني، حترير تعني األخرية
ُيعرف ما أو كم2)، ال(27009 إذا كنا نقصد فلسطني) (شاعر مستقبلًيا، وال
الفكري اخلطاب بني فام االنتدابية). (فلسطني أو التارخيية) (فلسطني  باسم
كبري افرتاق من ثمة ليس حياتًيا، اُملامرس السيايس واملوقف شعرًيا، اُملرسل
إىل ترميمها، ُيسارع كان بينهام، فيام فجوة ظهرت حممود درويش. وكلام لدى

مبارشة. ترصحيات من به يديل ما خالل من أو يكتبه نثرًا، بام سواء
القصيدة يف  التناقض، من خيلو ال درويش حممود شعر أن يف شك ال
حماولته االنضباط مع وحالة وسواها، قصيدة وأخرى، بني فيام أو الواحدة،
موقع، من أكثر ففي فيه. السيايس برؤية فيه الشاعر إللزام الصارم الضبط) (أو
الشاعر، انفالت حاالت أن يلحظ درويش، يف شعر املتمّعن يمكن للقارئ،
اقرتفه ما ترميم حياول السيايس نجد ثم  الغاضبة،  نربته يف صوته، وارتفاع
كتبها الشاعر التي عابر)، كالم يف (عابرون قصيدة عىل ذلك مثاًال ُخْذ الشاعر.
فيه، السيايس أطلقها ترصحيات، من تالها من ثم فيام حممود درويش، وانظر يف
وِقْس عىل طيش". "يف حلظة اقرتفه الشاعر عام يعتذر السيايس كأن بدا حتى
يف املنضبطة، قصائده أثناء يف تربز والتي املنفلتة، بعض النربات الغاضبة ذلك
التحرير منظمة برنامج أهنا مستقاة من بسهولة (سنكتشف سياسية رؤية إطار

خدمته). يف وموظفة التسووي، طورها يف الفلسطينية،
إّن إذ الغاضبة، النربات  حضور القارئ م يتفهَّ أن هنا، املنطقي ومن
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دات مترُّ بروز من البدَّ دائًام، بل سيايس، بربنامج منضبطة فاعلية ليس درويش
وقيود ملؤثرات  اخلاضع غري العايل، وعيه يف اإلنسان بوصفه فيه، الشاعر
حتى الفلسطينية، اإلنسان والقضية أصالة مع تتناقض سياسية رؤى وضوابط
مرشوًعا، يستحيل قبل أن قال، الذي هو درويش تعبرياهتا. فمحمود أبسط يف

ظاهرة: أو
ال ُيطِرْب شفتيَك يف الصوُت

ال ُتْغَلْب رئتيَك يف والناُر
ُيصَلْب مهاجٍر حذاِء عىل أبيَك وأبو

تغضْب. فعالَم

البد شوط وثمة . . متاًما  املقاومة، إىل الدعوة هي الغضب، إىل  الدعوة
كام . باملسيح» . «التأّيس إىل والدعوة الغضب»، إىل «الدعوة بني فيام حلظه من
(القربان).. لقصيدة أشقر أمحد  األستاذ قراءة لدى الدراسة، هذه يف سنرى
فام . . ما بينهام وشتان «املساملة» . . وأخرى إىل . . «املقاومة» إىل دعوة هناك

«التسوية»؟. شطِّ إىل قادته مياه، من درويش حممود هنر يف جرى الذي
مبكر يف وقت لعله بل تسووًيا، هكذا، يبدأ مل حممود درويش املؤكد أن من
الذي الفلسطيني، الشباب من ثّلة ضمن كان فقد ذلك. يف يفّكر مل حياته من
م)، م)،(حيثأنه مولوديفعام1941 تفتَّحوعيهيففلسطنياملحتلةعام(1948
أنقاض عىل املكان يف يتخلَّق كيان وثمة ٌد وشعبه مرشَّ ٌة أرضه حمتلَّ أن فوجد
اُملتاح إىل انتمى أن فكان . . الوطنية وهويته وجغرافيته، وتارخيه، وطنه، 
الشيوعي "احلزب يف عضًوا  وصار يومها، (ربام) الوحيد (العِقدي) احلزيب
حقوق من األدنى باحلّد ينادي  كان احلزب ذاك أن أساس اإلرسائييل" عىل
حممود كان الستينيات وطيلة واملرغوب. املالئم، باحلّد وليس للفلسطينيني،
ُمنعوا أو وُحورصوا، وُقمعوا ُسجنوا الفلسطيني ممن الشباب درويش ضمن
العاملية، األممية بالنزعة مرتعة أشعاره جاءت الفرتة تلك ويف كتاباهتم. من نرش
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بضعف ذلك ظهر وقد العربية. والقومية الفلسطينية، بالوطنية متغنًيا هبا، كام
حتت املقاوم الفلسطيني يف دراسته عن (األدب كنفاين، غسان مل يستطع فني،
فيام أنه سيقوم أبًدا عليه أن ينكر دون من . . منه دهشته أن خيفي االحتالل)،

واضح. الشعرية، عىل نحو أدواته بتطوير يف السجن) بعد، (خاصة
بال األوىل ‹عصافري جمموعته صدور تاريخ أي: م)، 1960) عام بني ما
أصدر فلسطني، من  خروجه تاريخ وهو م) 1971) عام وحتى  أجنحة›،
خاًصا، متّيًزا سّجل قد يكن ومل  .  . شعرية  جمموعات مخس درويش  حممود
حممود عن املمكن احلديث من يكن هذا مل وعىل اإلطار. يف هذا أو استثنائًيا،
كانوا الذين الفلسطينيني، الشباب الشعراء من كتيبة ضمن إال درويش
. واستمراًرا وحضوًرا وجوًدا الفلسطيني، صورة رسم يف اإلسهام حياولون

العربية الفلسطينية. والرتاث واهلوية اللغة والثقافة عن بالدفاع .
مساًرا لنفسه شّق مجيًعا،  الشعراء  أولئك بني  من درويش، حممود ولكن 
خروجه لعملية  رتَّب  قد كان أن بعد م)، 1971) عام يف له ق حتقَّ خاًصا،
االلتحاق عىل بالتايل العزم وعقد م)، 1948) عام الفلسطينية األرايض  من
هلا مستقًرا وجدت قد كانت التي الفلسطينية، التحرير منظمة بمؤسسات
أي: دة)، (اُملعقَّ العملية تلك املؤكد أن األردن. ومن أحداث بعد بريوت، يف
هلا يكن مل إىل خارجه، الوطن املحتل داخل وانتقاله من درويش خروج عملية
أشقاء مع بالتعاون هلا، الرتتيب يف وإسهاماهتا املنظمة، قيادة موافقة لوال تتّم أن
القاهرة، موسكو إىل من كانت العملية ستقوده فقد وأصدقاء أجانب. عرب،
اخلروج؟. هذا عىل االشتغال تم ملاذا سؤال: وهو ما يثري بريوت، ثم إىل ومن

اثنني: عاملني إىل تؤرش كانت الوقائع يف اإلجابة نجد أن

مؤسسات الثورة واملنظمة إىل اهلجرة موسم (1
التأسيس فرتة من واملنظمة الثورة انتهت أن بعد بدأ الذي املوسم،  هذا
الفرتة هذه إن إذ م)،  1968 و 1964) عامي بني ت امتدَّ التي والقلق،
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من رافقها وما م) 1964) الفلسطينية التحرير منظمة تأسيس نت تضمَّ
انطالقة تضمنت  كام  عديدة، وعربية فلسطينية أطراف تشكيك حماوالت
من ذاته القدر أيًضا رافقها التي م)، 1965) عام املسلحة الفلسطينية الثورة
بني فيام متبادًال كان إنام التشكيك أن الطريف/املؤمل من  وكان التشكيك.
ذاهتا الفرتة أن كام جهة أخرى. من الثورة، جهة، ورجال من املنظمة، رجاالت
أّسست م)، التي الكرامة (1968 ومعركة 1967 م)، النكسة (عام شهدت
رآسة الثورة  قيادُة  تولَّت أن درجة إىل املنظمة، حساب عىل  الثورة لنهوض
باتساع ل، تتحوَّ وأخذت م)، 1969) عام قبضة واحدة يف يف وُمجعتا املنظمة،

أرض). بال يشبه (دولة ما إىل والدويل، العريب الشعبية واالعرتاف القاعدة
يمكن ما خلق السياسية،  الثقافة بؤس  مع مرتافًقا  والثورة،  املنظمة قيام
من نفٌر بدأ  حيث واملنظمة)، الثورة مؤسسات إىل اهلجرة (موسم نسميه أن
عام املحتلة األرايض أو م)، 1948) عام األرايض املحتلة من الفلسطينيني،
من هلم يكن ومل واملنظمة، الثورة بمؤسسات االلتحاق بمحاولة م)، 1967)
م، واملنظَّ ط، املخطَّ الطوعي واخلروج الفلسطيني، الوطن هجرة سوى سبيل
كان (اخلطيئة م)، عام (1948 اخلروج" "إثم اقرتاف أن فلسطينيني، إدراك مع
يف َبه جتنُّ الفلسطيني الشعب  حاول ما وهو الكربى)، (النكبة يف الكربى)،
اللجوء ذلَّ ق تذوَّ من فيهم يف أمكنتهم، بمن كثريون فبقي م)، 1967) نكسة
التي "النُّخب" من ممن رأوا أنفسهم بعض ولكن والقطاع. الضفة خميامت يف
ما حاولت، واملنظمة، الثورة مؤسسات يف ودوًرا مكاًنا هلا جتد أن يمكن

منها. واحًدا درويش حممود وكان اخلروج، استطاعت

رمز عن البحث (2
القيادية، حالتها استقرار إىل اطمأنت أن بعد واملنظمة، الثورة قيادة انتبهت
حتتاج إىل أهنا التارخيية)، (القيادة سمة نفسها عىل أطلقت ما خاصة أهنا رسعان
الستكامل واإلبداع، والفكر الثقافة جمال الفلسطينية، يف الرموز من ة" إىل "ِعدَّ
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من يمنع ما ثمة فليس تكن موجودة، إن مل الرموز تلك صورهتا، وأدركت أن
قيادة عىل كان  هكذا وتسويقها. وتروجيها، وتصنيعها، خلقها، عىل العمل
متتلكها، التي "الرموز" خالل من "رمزيتها" إىل امتالك النظر واملنظمة الثورة
إىل "اجلريح الرمز"، وصوًال إىل الرمز"، "األسري إىل الرمز"، "الشهيد من ا بدًءً
. . واملغني والسينامئي واملرسحي والروائي والقاص والشاعر الكاتب "رمز"

إلخ.
املجاالت كّلها، يف تلك رموزها، خلق واملنظمة يف قيادة الثورة تنجح مل ربام
لكل يكن أمل . . شاعر ثمة يكون أن هو لكن املهم ذلك، ها هيمُّ أو ربام مل يكن
املحتل داخل الوطن من جييء ممن أفضل شاعًرا يكون تراه ومن شاعر؟. قبيلة
جتربة عانى أنه زعًام، أو جزًما الكتابات عنه، تتداول وممن م)؟ عام (1948
العني، رؤي  فلسطني  يعرف وممن الصهاينة؟، جالديه أيدي عىل السجن، 

وطيب عطرها؟. رائحتها، من نسائم برديه يف وتتعلَّق
األفضل!. اخليار ذلك هو كان

ممن األقل  عىل . . وُعْد) أصابعك (افرد . . ُكثر "املرشحون" كان لقد
حسني حنا وراشد أبو حنا  املحتل: الوطن داخل من  كنفاين، غسان ذكرهم
ثمة كان كام قهوجي. وحبيب َزيَّاد وتوفيق درويش وحممود وسميح القاسم
عيد وفواز خالد أبو خالد أمثال املحتل،  الوطن خارج من "مرشحون"
وعصام الربغوثي ومريد املنارصة الدين وعز بسيسو ومعني  القييس وحممد

وأمحد دحبور. ترشحاين
ومتنوعة كثرية، بالتمّيز، الواعدة حينذاك، الشابة الشعرية، األسامء كانت
طراز إىل ل يتحوَّ املمكن أن من كان منها الفنية. وكثري واالجتاهات املدارس
اخليارات أحد درويش حممود فكان األسباب؛ له  هتيأت لو (الظاهرة)،
(شاعر واملنظمة مؤسسة الثورة شاعر . . الوحيد اخليار ثمَّ من وأصبح املتاحة

أشقر. أمحد يقول كام الربابة)، (شاعر ُقْل: بل القبيلة)،
املشاهبة: املشاهد من كثري من فقط، واحًدا، لنتأمل مشهًدا
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جلساهتا من واحدة يف الفلسطينية)، التحرير (منظمة القبيلة جتتمع
والبدَّ عرش)، السادسة دورته يف الفلسطيني الوطن التارخيية (املجلس
االعتبارية التنظيمية، الرتاتبية  اجللوس ترتيب ُيراعى يف أن من حينها
اللجنة (رئيس القبيلة شيخ  ينفرد  أن عىل  واملؤسساتية، والشخصية
اجللوس بمكان اجلزائري)، الرئيس (ممّثل ومستضيفه التنفيذية)،
قصيدة لينشد املنرب، إىل الربابة، القبيلة/شاعر شاعر . .يصعد وطريقته
مقطع من  برباعة،  الشاعر فيها ُل يتنقَّ العايل)، الظل (مديح يف طويلة
باخلّفة والرصانة باهلزل،  اجلدية  فيها تتداخل عالية، بغنائية آخر، إىل
. . التصفيق  ويعلو . . عار بالشِّ الشعر النكتة، ويمزج حدَّ تصل التي
ق بحرارة، يصفِّ من هناك لتجد أن األكّف وترصد الوجوه، يف ل فتتأمَّ
السيايس موقفه كلٌّ حسب . ربام . ال يصفق أبًدا وثالث وآخر بفتور،
أن البهجة وكادت  . . مبتهًجا كان القبيلة شيخ وحده والتنظيمي. 
يربع القبيلة/شاعر الربابة، فشاعر . . مرحى . . اخلّفة حّد إىل تأخذه

دوره. يف

انعطافاهتا كل مع املؤسسة، عن الشاعر يفرتق مل ملاذا يفرسِّ أن هلذا يمكن هل
الشعري، عمله من سنة وثالثني نيف بقي طيلة وملاذا وتقّلباهتا؟، وحتّوالهتا،
األقل عىل أو الفلسطينية، املؤسسة مع معاوية" يقطع "شعرة ومل بذلك، ملتزًما
املثقف اختار حتى عندما إنه بل أبًدا، شيخها)، أو بالعريب، (ريِّسها رئيسها مع
اختار املؤسسة، عن االبتعاد  املعارض، أقول ال  حتى النقدي، الفلسطيني
أحد األحيان، غالب يف غدا، إنه بل باملؤسسة، االندغام درويش حممود
ومتّكن، الفلسطيني. اإلبداعي الثقايف املجال يف (هراوهتا) وربام استطاالهتا،
يف تأثرياته يمّد أن من اإلبداعية، براعته أّمهها، أو ليس أقّلها عديدة ألسباب
يف والذكي الدائم اهتاممه عليه ننكر أن دون من ذلك، . . والعاملي املجال العريب
واحلوامل الفنية، األشكال مستوى عىل وانتقاء خياراته الشعرية، دربته تطوير
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ومواقفه. ورؤاه أفكاره إليصال ُلها يتوسَّ الفكرية التي
هل واستحضار الرتاث». الرموز «استخدام عن التساؤل إىل يقودنا وهذا
مالحظة يمكننا اإلجابة معرض درويش، أم خيار؟. يف حممود عند منهج هو
الشتائم)، (شعر فيه بام الشعر الغاضب، بدًءا من متعددة، كانت اخليارات أن
مستوى الرفض عىل واقع احلال، من والرباءة/التربؤ العبث، شعر إىل وصوًال
إىل واملتوارثة، املعروفة ومناهجه ومدارسه التقليدي، الشعر ومن واملقاومة!،

والتالؤم. التكيُّف عىل مستوى احلداثية، االدعاءات شعر
حممود مرشوع إن قوله: حممد فكري اجلزار عن أشقر، أمحد املؤلف ينقل
السيايس مرشوعه ختدم سياسية أسباب ذو بل فقط، فنًيا ليس درويش 
منه قسط يف  صحيح، ذلك أن وبالظن دائًام. عنه ويعّرب عّرب كام التسووي،
من األمهية، أن كبري قدر عىل وبدرجة أيًضا، الصحيح من ولكن األقل، عىل
عىل املنافسة هلم ممن يمكن أقرانه، عن والتاميز التمّيز لرضورة الشاعر إدراك
وسبيًال وسيلة الرتاث) واستحضار املوروث (استخدام من احلظوة، جعل نيل
التارخيية" "القيادة من اجلميع، رضا ولنيل وللمعنى وعكسه، ونقيضه، للقول
إىل "املقاوم"  ومن  "املعارضة"، إىل "املواالة" ومن الشعبية"، "القاعدة  إىل
أراد فمن قارئه؛ لصورة  مرآة درويش حممود يصبح شعر وهكذا "املساوم".
وجدهم، والتعايش، واملساملة املساومة ومن أراد وجده!، والغضب، الرفض

. . أيًضا
هذا؟. كل يف ذاته أين درويش ولكن

لن يتحقق والذي عنه، إجابات عن البحث من السؤال الذي البدَّ هو هذا
االشتباك تفضَّ أن هلا ينبغي التي قة، واملتعمِّ ة اجلادَّ خالل الدراسات من إال
والداللة، الرمز استخدام مستوى عىل حتى شعره، التناقضات الظاهرة يف بني
حممود مسرية الت مالبسات حتوُّ وتفكيك . . والرتاث املوروث واستحضار
الشاعر ثوب من اخلروج حاول الذي  الشاعر  درويش حممود درويش:
معطاه يف امللحمي،  الشاعر إىل والنضال، والثورة القضية شاعر الكفاحي،
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(أمحد قصيدته منذ بدأت هذه إرهاصاته أن نرى ونحن العام. اإلنساين
الدخول منذ اهلابط، منحاها يف ُترشع الثورة بدأت  عندما متاًما الزعرت)،
من اخلروج مع وترشعنت الزعرت، تل وجمزرة اللبنانية، األهلية احلرب  يف
بمقدماته، اُمللتبس، اليسار، من القادم السيايس، درويش وحممود . . بريوت
ألفكاره، ًجا لسياساته، ومروِّ خادًما باليمني، واُملندمج . . ومآالته وسياقاته،
بمجلة يتعلق فيام ليس اإلبداعية، الثقافية وأداته اإلعالمي، دور بوقه واُملامرس
الفلسطينيني، والصحفيني الكتاب الحتاد العليا الرئاسة أو فقط، ‹الكرمل›، 
التي إىل الدرجة ولكن أيًضا االنتخاب فيه، فوق مسائل ما مستوى إىل وارتقائه
تقاسم عندما الرئيس وكلمة االستقالل، الرئيس/إعالن فيها خطاب يكتب
ربام مصاحلة وتكفًريا . . للسالم! نوبل جائزة بريز وشيمون رابني إسحاق مع

أوسلو. اتفاقية إثر توقيع التنفيذية من اللجنة الغامض االنسحاب عن
أشقر، أمحد أنشأها األستاذ وجمتهدة، جادة، دراسة هذه إن أقول يف اخلتام
مما الغامض عن والكشف درويش،  حممود شعر قراءة  يف هاًما شأًنا  حتاول
ملعرفة مسعى يف القول، من واملبارش الكالم،  من الظاهر سطح حتت يمور
التي السياسية الثقافية والغايات عليها، تتكئ التي املعرفية، الثقافية املرجعيات

وإليها. عليها تسعى
أحد درويش، هو الفلسطيني حممود الشاعر أن القول: مع يمكن وأخًريا
من العديد يف غارثيا، فريدريكو لوركا األسباين الشاعر استعار من  أكثر
يشأ، درويش مل أن حممود األصيل الثابت أن إال أشعار، من كتب وما قصائده،
(عبد يكون أن يشأ مل إنه بل حتى فلسطني)، (لوركا أن يكون حلظة، أّي يف 

حممود). الرحيم

إبراهيم بشار
م 10/01/2005 يف دمشق
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معرفية حدودها مادة تشكل والعقيدة، الطقوس والرشيعة األديان؛ تزال ال
الرتاث األديان ورثت فقد للغاية. خصبة وتربتها املطلق، مالمسة إىل السعي
وأعادت إنتاجه وتبنته األساطري، إىل اخلرافة من اإلنسانية، أنتجته الذي املعريف
قادهتا التي  العلامنية الثورة وقامت اخلاصة. روايتها ضمن إليه، وأضافت
ليس عنهام، ينبثق وكل ما السالح واملال بقوة أوربة، يف الناشئة الربجوازيات
وإنام املطلق، عن النسبي العام)، عن (اخلاص الدولة الدين عن فقط بفصل
معريف، تراث من سبقها وما جديدة عن األديان وصياغة رواية بإنتاج أيًضا 
بالغيبيات يقبالن ال اللذان العقل والتفكري وحدوده وقاعدته الشّك، مصدره
لدى قداستها بلغت ومهام اإلنساين، الرتاث يف  قدمها بلغ مهام واملسّلامت، 

وقومية. وإثنية ولون عرق كل جمموعة من أم فرًدا واحًدا كان الناس، سواًء
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واإلكلريوس، الكنيسة الدين، مؤسسة عىل العلامنية  انتصار أن صحيح
يتم مل أنه  إال احلدود،  أبعد إىل العامة احلياة يف  تأثريها من  ت وحدَّ أقصتها
بأنه تأكيد يمكن ولكن  مستحيل،  هذا بأن اجلزم يمكن ال عليها. القضاء
كاألعياد عديدة، دينية  طقوس يامرسون مازالوا فالناس . . للغاية صعٌب
والقائمة . . القدم يف املوغلة والنُّذور واألمنيات واملوت، الزواج وطقوس
ومؤسسات املجتمع أي: الدولة احلديثة، بمؤسستها والربجوازية، . طويلة .
عنه الدراسات متّول التي هي العامة، احلياة عن  الدين  أقصت التي  املدين
مصاحلها. مع تنسجم خطة ضمن العليا، واملعاهد الكليات يف بعض وتدريسه
مصلحتهم من والذين ومفكرين، وباحثني من كّتاب املعرفة، والذين يتعاطون
وإعادة عنها الدراسات إنتاج يعيدون العامة، احلياة منفصلة عن إبقاء األديان
مدى تؤكد فإهنا شيًئا أكدت وإذا شائكة، والقضية املختلفة. أعامهلم يف إنتاجها
والوجداين، املعريف اإلنسانية يف تراث وتغلغلها حتديًدا، واإليامن األديان، عمق

اآلخر. ومع الذات يف حياهتا، مع مؤثًرا عنًرصا بوصفها أمهيتها ومدى
للوطن الصهيوين االستيطان بدء  مع بدأت التي  الفلسطينية املأساة
واحتالل عنف من رافقها وما الزمن، من ونصف قرن قرابة قبل الفلسطيني
الشعب الفلسطيني ونضال اإلرسائيليون"، اليهود/ "الصهاينة/ مارسه وطرد
أفراد الشعب لوصل خمتلفة معرفية أدوات العربية، أفرزت، والتزال، واألمة
يكون كي خارجية، ومداخالت عالقات وَتكوين  مجيعهم، العربية واألمة

واالستقالل. التحرير يف لتحقيق املنشود الوطني أنجع النضال
الواسعة مساحاته ألن الفّعالة، األدوات هذه إحدى  الشعر كان وقد
واإلعالم العالقات أدوات وأعرق وأهم أبسط اخلطابة، مساحات مع تتقاطع

فصوهلا!. تتتابع واملأساة الناس. بني العرب، تاريخ يف عام بشكل والثقافة
أي: الصهيونية"، ل"احلركة املادية  األداة  شنته الذي األخري العدوان
وراح م)، 2000) عام من أيلول  شهر هناية مع بدأته والذي "إرسائيل"،
واأليتام واألرسى واملعاقني اجلرحى آالف وعرشات القتىل آالف ضحيته
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ما بأنه ويمكن اجلزم الوطني. العمل يف أداًة الشعر أمهية من عزز واألرامل،
عن تعبًريا كتابتها، حياول أو قصيدة، َكَتب إال واحد عريب شاعر فلسطيني من
قصيدة وجاءت الفلسطيني.  للنضال ومتجيده "اإلرسائييل" العدوان رفضه

السياق. هذا يف درويش (القربان) ملحمود
والشعر والرموز السيايس املوقف بني تبيان العالقة إىل الدراسة هذه هتدف
عكسه، يف العمل الوطني/ الرموز هذه ودور درويش، حممود شعر يف الدينية
معركة يف تأثريها ومدى فيها، الفنية والصور اللوحات وعمق ُرِقّي ومدى 
يف اليهمسالمية* الرموز العديد من تفكيك العربية، وكذلك والتنوير الوحدة

خاصة قصيدة (القربان). شعره،
والدراسات األبحاث تناولته  فلسطيني شاعر أكثر درويش  حممود يعدُّ
األول قسمني: إىل األدبيات هذه تقسيم ويمكن والتحليل. والرشح  بالنقد
التي اجلافة، األكاديمية" "احليادية تلتزم عميقة، ومعاجلات رشوح يضم
عقيدهتا/أيديولوجيتها، تنتج كي متوهلا التي للمؤسسات انحياز عملًيا هي
دراسات فهو الثاين القسم  أما والتكريم. بالتمجيد ميلء  اآلخر وبعضها
سيايس موقف إىل واتكاءه درويش حممود انطالق  تربز  نقدية، وكتابات

-الصهيوين. والعريب الفلسطيني الرصاع َتْسووي من

األول القسم
اآليت منها الباب، هذا يف حممود درويش شعر كثرية عن دراسات كتبت لقد

ذكره:
(شاكر درويش. حممود وفكر شعر يف دراسة  الرتاب: ‹جمنون *

م)›. 1987 النابليس:
م)›. 1989 فاعور: (ياسني درويش. حممود شعر يف ‹الثورة *

(نعيم درويش. حممود عند الشعر طبيعة يف املجسم: دراسة ‹البناء *
م)›. 1991 عرايدي:
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(نعيم درويش. حممود لشعر التحتى والبنى ‹الفلسفارخيية *
م)›. 1994 عرايدي:

م)›. 1995 الزعبي: (أمحد درويش. الغاضب حممود ‹الشاعر *
:1996 شاهني: (حممد وجهان. لألسطورة  درويش: ‹حممود *

.‹(102 -85
(جريس درويش. حممود شعر يف دراسات  املنفى:  ‹زيتونة *

م)›. 1997 حمرًرا: ساموي)
أبو (موسى درويش. حممود شعر يف  الدينية الرموز  ‹توظيف  *

م)›. رجب: 1997 وطارق أبو شارب
محادة: أبو (عاطف درويش.  حممود  شعر يف الفنية ‹الصورة *

م)›. 1998
وشهادات. دراسات احلقيقي: املختلف درويش، ‹حممود *

1999 م)›. وأخرون: (صبحي حديدي
‹التناصالدينييفشعرحمموددرويش.(سحر سامي:1999م)›. *

م)›. 2001 عيل: (نارص درويش. حممود يف شعر القصيدة * ‹بنية
محزة: (حسني درويش. شعر حممود يف النص: دراسات ‹مراوغة *

م)›. 2001
م)›. 2002 الرشع: (عيل املتحولة. املرايا صاحب درويش ‹حممود *

حيث  البحث يف هذا تتبنى وجهة النظر التي أعرضها ال الدراسات وهذه
فكرة أية تقدم  ومل وشعره، درويش حممود وتكريم  ومتجيد  لرشح جاءت

املؤمنني. الدينية لدى النصوص كام "كامًال" جاء شعره نقدية، وكأن

القسم الثاين
خصه سياسًيا(1). فقد حممود درويش انتقدوا من أوائل من العيل ناجي كان

اإلرسائييل»(3). اليسار مع إىل «مد اجلسور دعا أن كاريكاتري(2)، بعد برسم
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األدب يف والسيايس الشاعر (إشكالية مقاله يف األسطة عادل وكتب 
التي التغيريات بعض فيها يرشح أنموذًجا) درويش  حممود الفلسطيني:
خمتلفة، بأماكن خمتلفة طبعات يف نفسها القصيدة درويش عىل حممود أجراها
والسيايس الثقايف دام ما تصالح  عالقة العالقة هذه «تظل األسطة:  ويؤكد

.‹80 ‹عادل األسطة 1997: «[...] وممارسة، فكًرا مًعا يسريان
فقد السيايس، الثقايف درويش مرشوع رافيض أبرز أمحد حسني(4)، وهو أما

فيها: قال رسالة له كتب
دون تبقى حالتك يف ولكنها جًدا، عالية العلني املوقف قد تكون كلفة
الواقعة إىل القصيدة من خروجك ألن السيايس، إىل  االنحياز كلفة
تنتمي التي واخلرافة والرمز فالقصيدة الرمز. من خروجك  يعني
املستقبل بمدامهة سوى بيشء وال شأن هلا اخلالص، الزمن يف تقع إليها
وجداننا إن . . للوقائعيني اهلامدة للجثث سوى خارجه وجود ال الذي
لسنا بحاجة فنحن لذلك السيايس، نقيضنا [اليهمسالمي]، هو اهلجري
سنوات، عدة بعد ويتحول فقط، خطًيا هويتنا يؤكد وطني ميثاق إىل
جتديد إىل بحاجة  نحن سياسية. وثيقة  إىل والشطب، بالتفاوض
ملتزمة ثقافية وثيقة إىل بحاجة املعادي. وجداننا واستبدال خرافتنا،
ألنه فقط ليس والتبديل، للمفاوضة القابل غري األوغاريتي بالنص
وفرصتنا السيايس واحلضاري، خالصنا أيًضا ألنه بل املغيَّب، وجداننا
‹أمحد الوطني ميثاقنا هو هذا االندثار. سياق  من للخروج األخرية

.‹12-11 :1995 حسني؛

قائًال: درويش عند القومي من اجلاميل حسني يميز أمحد
لك ستحقق الفندقية، جتربتك غرار لإلبداع، عىل اخللفية ولعل األبواب
انشغالك بذاتك املفردة يف خملص فأنت اجلاميل، باملقياس مميزة إبداعات
هيمك إذا كان تعرف، أن عليك اإلبداع. ولكن من نوًعا تتيح إىل درجة
من ألن معادية!، نعم معادية. اإلبداعات سنظل نرى تلك أننا ذلك،
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االستفادة ولكن ليس من حقك االلتزام، نقص من االستفادة حقك
املنهكة الفلسطينية الثقافة حلبة املعادية عىل املرحلة لثقافة التنظري من
. . املعاناة يف حقنا عن دفاًعا لك بالتعرض ملزمون باملالحقات، ونحن

حسني؛ 1999: 16›. ‹أمحد

يقول: حبيبي(5) إلميل درويش حممود تأبني عىل رده ويف
فصاعًدا، اآلن من تسميته، يمكن ما أو الصهيونية، مع التامثل أدب إن
أخالقي ستار حتت  للتاريخ‘،  الطبيعي ’التطور مع  التامثل أدب
عالمة سيكون إضافية،  جريمة هو  بل  اجلريمة،  أداة يشكل وفلسفي
سيكون وحده السبب وهلذا املعارص، العريب السقوط تاريخ يف فارقة
والسيايس الفلسطيني األديب التاريخ يف ُيذكر شأن األدب هذا ألعالم
فسوف األداء، يرافقون الذين واملزاهر الدفوف ضاربو أما  احلزين.

.‹1996 ‹أمحد حسني؛ ومزاهرهم دفوفهم أصوات تتالشى

قائًال: نفسه احلدث إىل ويضيف
الوطني ظاهرة املناِورة بمواقفه  يوقف اآلن  درويش] [حممود وهو
ليمهد الفلسطينية،  الساحة عىل املحايد املنحرف والوطني العميل
-332 :2003 ‹أمحد حسني؛ املّرشف االستسالم طرق أمام السيايس

.‹(333

كام الدرويشية"، ل"الظاهرة  جديدة قراءة السامن فؤاد غادا وقدمت
لدى والشعرية السياسية التحوالت  عن  فيها احلديث يف تسهب تسميها،
أرضية درويش لشاعرية جعلت العوامل هذه «كل بقوهلا: درويش  حممود 
قائًام احليوي  جماهلا  جعلت إبداعية، ملشهدية واسعة ومنّصة خصبة، متحركة
احلارض واقع االعتبار يف األخذ مع املستقبل، وهوامش املايض  ظالل عىل 
اهليمنة وزيادة  العربية املنطقة يف األوضاع  وتطورات والشخيص السيايس
وطبيعة يتالءم بام والعربية العربية ثقافيته استنباط له أتاح ما  اإلرسائيلية،
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يف عليه ل ويعوِّ الفاعل اسرتاتيجًيا الذاكرة دور يتجىل وهنا املتتالية، املستجدات
الثورة بني الشاعر، وال سيام احلقيقي، املبدع دور وهنا يربز واملصداقية، اخللق

.‹130 :2001 السامن؛ ‹غادا يف الوجدان» العبث أو
حممود عند  الشعري ‹اخلطاب  اجلزار فكري حممد دراسة عدُّ ويمكن 
يف املبحث أفكاره جوهر عىل (سنأيت بامتياز نقدي كتاب م)›، درويش: 2001

الثالث).
أفرح من ‹باحلزن حسني أمحد ديوان قراءة يف قدم أبو رمحة حممد كان وقد
القراءة عنوان جاء  لذا درويش،  ملرشوع مناقًضا مرشوًعا فيه يرى جديد›،
درويش) تناقضات حممود يف البلد ابن فانوس وخرافة "ريتا": (واقع "عنات"

.‹120-109 :2002 أبو رمحة؛ ‹حممد

القصيدة اختيار أسباب
لألسباب (القربان)،  درويش، حممود  قصيدة شعر/ اختيار جاء لقد

اآلتية:
أمهية األكثر نقول: وال شهرة، الشاعر األكثر حممود درويش هو (1

الفلسطينية. الشعرية الساحة يف شاعرية واألكثر
يطل التي األدبية الشعرية/ النافذة درويش حممود شعر يشكل  (2

الفلسطينية. عىل احلالة العرب غري منها
مناطق عاد إىل فقد الفلسطينية، املؤسسة ابن هو درويش 3) حممود
السلطة ومساندة "إرسائيل" بموافقة املحتلة، الذايت-  احلكم
السابق يف (كان عمله ملزاولة مقًرا له خصصت التي الفلسطينية،
وحممود الفلسطينية). التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة يف عضًوا
القرن ثامنينيات منذ "اإلرسائيليني" مع اُألوائل املطبِّعني من
(جمموعة من كان حيث باريس، الفرنسية، العاصمة يف املايض 

هليفي). إيالن
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من بنقدها  يقوم أنه إال السلطة، مؤسسات يف موظًفا كونه مع (4
املعارضني. ويكفي بقية مع حيصل يتعرض إليذائها كام أن دون
قبل بيان عىل وقعوا الذين أكاديمًيا العرشين اعتقال نذكر  أن 
الستار سامرة وعبد عادل (جمموعة ‹القربان› كتابة من حوايل عام
ترتك الصيف ال كغيوم ترصحيات إال نقده للسلطة وما قاسم).

العام. النقاش أثًرا يف
ليس "الشهيد" الفلسطيني إن القربان: يف درويش، حممود يقول  (5
عليه متعارف هو كام  الديني-األنثروبولوجي، باملعنى شهيًدا،
بحد وهذا واملجتمع، للسلطة قربان  وإنام  الشعبية، الثقافة يف 
التي وسلطته شعبه يقدمه هنا، والقربان ملوقفهام. معارضة ذاته
مصاحلها سياق يف وعيه وصياغة تفكيك باسمه وتعيد تتحدث
هلا اجتامعيًة طبقًة بعد تتشكل مل الطبقية، ألهنا نقول الفئوية، ال

وروايتها. مصاحلها
كمؤثرات اليهمسالمية الرموز يف  للموروث استعامله  كثافة (6
دراسة هو اختصايص وألن مسلم. حمافظ/ جمتمع  يف شعرية

مستقًال. بحًثا تكون كي اخرتهتا فقد األديان،
املحددة، القصيدة لدراسة هذه أحد يتطرق مل  علمي، حدود يف (7

الباب. هذا يف نقدية دراسة أحد يعقد ومل
خلدمة موظف َحَرض فإنه وإذا شعره، الكنعاين يف الرتاث غياب (8

التسووي. السيايس املوقف
الفلسطيني-الشاعر-املثقف درويش حممود يمثل وأخًريا، ( 9
كثًريا السيايس موقفه يؤثر الذي  للتسووي،  بارًزا أنموذًجا
مستوياهتا: كافة يف للتسوية بوًقا بدوره يكون الذي شعره، يف

والسياسية والشخصية. والنفسية، احلضارية، والثقافية،
أو رمز بكل األخذ أي: التحليلية، الوصفية منهج املقارنة الدراسة ستعتمد
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املذكورة، النصوص يف ورد كام أصله وتبيان درويش، شعر يف وردت كام صفة
اللوحة حتليل حماولة َثمَّ ومن والقرآن، اجلديد والعهد القديم/التوراة، العهد
إال أنموذج ‹القربان› مقاطع القصيدة. وما مقطع من لكل الشعرية والصورة

شعره. يف اليهمسالمية الرموز الستعامل بامتياز ممثل

الدراسة بنية
وخامتة: مباحث عىل ثالثة الدراسة تتوزع

هذا يف أتطرق والشعر: الديني الرتاث الدينية:  والرموز اللغة  (1
الفلسطيني العريب/  الشعر يف الرموز  هذه رشح إىل املبحث 
مستوى يف تأثريها  ومدى  وتارخيه استعامهلا وأسباب املعارص،

الشعرية. واللوحات الصور
املبحث هذا يف  درويش: حممود شعر يف اليهمسالمية الرموز  (2
الرموز درويش الستخدام والفنية  السياسية  األسباب  أرشح

شعره. يف حضورها وكثافة اليهمسالمية
لتفكيك خمصص املبحث هذا ‹القربان›: يف اليهمسالمية 3) الرموز

اليهمسالمية. الرمزية مكوناهتا إىل وإعادهتا القصيدة
توصلت التي النتائج أهم تبيان اخلامتة تتضمن ونقاش: خامتة *
ال الذي األمر اإلسالمية، الرموز استعامل  كثافة  الدراسة: إليها
األفكار يف وال الشعرية، اللوحات والصور رسم يف جتديًدا يرينا

نقاش. ثم الشاعر، يطرحها التي
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والشعر الديني الرتاث الدينية: والرموز اللغة (1

بداية فمنذ الفلسطينيني. "أيًضا" ديوان العرب(6)، فهو ديوان الشعر كان إذا
من واسع قطاع حلّث الفلسطينيون الشعًراء جتند احلركة الصهيونية مع الرصاع
الوطني التحرر معركة يف اإلسهام أجل من وجتنيدهم الفلسطينيني والعرب
لنظمهم إضافة والفنّية. الفكرية وقدراته فهمه حسب كل بالطبع واالستقالل،
والعريب، الفلسطيني الشباب من محله من السالح مع بعضهم محل فقد الشعر،
م)، 1948) الشجرة عام معركة يف حممود الرحيم مثل: عبد استشهد، وبعضهم
م). ولكي 1972) عام بريوت يف كنفاين نارص وغسان وكامل عدوان وكامل
األمة وفئات الشعب فئات  مع  التواصل  يف  قصوى فعالية للشعر  يكون 
كثف فقد للنضال، التجنيد التحرييض، العمل من جزًءا بوصفه األخرى، 
من فيها، يعيشون التي البيئة من واالستعارات الرموز استخدامهم الشعًراء 
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األساس املحور اليهمسالمية، الثقافية واخللفية الفالحية االجتامعية التشكيلة
العام. الشعبي الوعي يف

ودوره الشعر قيمة (1/1
فقط، لذاهتا فقيمته اهلديف،  سياقه غري يف  املجرد، للشعر تذكر قيمة ال
إىل واستعاراته ورموزه مفرداته تتحول عندما الة فعَّ وأداة قيمة  ذا ويصبح
ووطنية وجدانية أدواًرا تؤدي واملتلقني، لدى القّراء مفهومة لوحات وصور

واجلامعة. الفرد حياة يف واجتامعية
بقوله: عّباس إحسان ويعرفها

مقصوًدا الظاهر املعنى عد مع الظاهر املعنى وراء ما عىل الداللة
‹إحسان عباس؛ 1996: 200›.

قائًال: حّسان ويضيف ّمتام
الكلمة يستخدم األدب أن املذهب الرمزي يف من خصائص ولقد كان
تستخدم أن بدل الكلمة إّن أي املعنى، عىل طبيعية داللة هبا ليدّل
يف الذي الطبيعي  معناها تستخدم  املعجم  يف الذي العريف بمعناها
بني العرفية العالقة الشاعر يستعمل أن بدل أخرى، بعبارة أو اجلرس.
بني الطبيعية العالقة إىل يعمد املعجمي ومعناها الكلمة هو الذي الرمز
له، واستجابة الذوق نفسها، الكلمة الكلمة، ال جرس هو الذي الرمز

.‹112 :2001 ‹متام حّسان؛ . . املعنى هي هذه االستجابة وجيعل

القول: إىل ناصيف وخيلص مصطفى
تسجيلها عىل فضًال وتنظيمها، أفكارنا توجيه عىل قدرة  هلا الرموز

.‹62 :1991 ناصيف؛ ‹مصطفى وتوصيلها

واستعارهتا رموزها تكون  أال جيب  مؤثرة الشعرية الرسالة تكون ولكي
والَعِقِدي/ الوجداين النسيج من وجزًءا أيًضا ومقبولة بّل فقط  مفهومة
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واجلامعة. للفرد األيديولوجي
ووعيها األمة حياة يف الشعر األدب/ دور املسدي السالم عبد وحيدد

بالقول:
تتقاطع الثقافية: فيه خصوصيتها ع جممِّ هو من األمم أمة يف إن األدب
الفكري الرتاكم  صورة تنعكس مرآته وعىل واجلامعات،  األفراد
كل عند احلضارية البنية نسيج يداخل الذي فهو الفّني. واإلبداع
بعضها عند منه أثًرا وأظهر أبلغ وقًعا األمم بعض ولكنه عند الشعوب،

.‹140 :1994 املسدي؛ ‹عبد السالم اآلخر

املسدي: السالم عبد يضيف الشعر وعن
أخيه إىل جيمع اإلنسان أفضل ما من هي بال منازع الشعرية فاللحظة
حيث من الناس بني تؤلف التي األشياء أول هي ولعلها  اإلنسان،
املسدي؛ السالم عبد   › االختالف بحق يقّروا أن عىل  مجيًعا حتملهم

.‹156 :1994

بالقول: بزيع فيصف الشعر شوقي أما
والوقوف األمة نبض لقياس دقة األكثر التعبريي اجلهاز هو فالشعر

.‹28 بزيع؛ 2002: ‹شوقي وديناميتها الفاعلة احلقيقية عىل أحواهلا

بقوله: الشعر هدف عصفور جابر وحدد
انفعاالت املتلقي يف يثري عر] [الشِّ فإنه  املبارشة،  املنفعة جانب  إىل . .
جهات وموافقة املتلقي سلوك  فيوجه أفعاله، إىل  تفيض أن شأهنا من
عقيدة كنرصة للشعر، املبارشة االجتامعية واألغراض تتفق خاصة،
أو حلاكم الدعاية  أو  سيايس،  مذهب عن الدفاع أو كالمية، أو دينية
‹جابر يتفرع عنهام وما واهلجاء يف املديح ذلك يتجىل ما وأوضح طبقة،

.‹40 :1974 عصفور؛

صالح: احلاج إبراهيم حممد يقول الشعر واألسطورة، بني العالقة وعن
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اخلربة تلك  من كالمها ينبع  إذ باألسطورة، عضوية عالقة للشعر 
التي والتصوًرات األفكار أوىل  من اآلتية  الغامضة العميقة اجلمعية
يف األوىل األصلية النامذج أنتجت والتي البدائي اإلنسان ذهن راودت
ذهن يف املرتاقصة للصور حديث ختييل إال الشعر وما البرش.  تاريخ
. أصله إىل يرده وإنام قيمته العليا ال ُينقصه البرشي، وهذا اجلنس أوائل

.‹54 :1999 صالح؛ احلاج إبراهيم ‹حممد .

متخيالت شكل عىل تصدر واألساطري، اخلرافة ورثت التي واألديان
املعرفة مستويات كافة يف عميقة دالالت  ذات كثرية،  شعرية وصور

والوجدان.

اليهمسالمية الرموز استعامل إشكالية (2 /1
للغاية، ومتالزمة جًدا قديمة والشعر أبرزها، والفنون، األديان بني العالقة
هذه حيدد وسليامن الشّطي اآلخر. عن بمعزل الواحد فهم يمكن ال إنه حتى

العالقة بالقول:
من ولكنها الشكيل، أو  العابر باألمر ليست والفن الدين بني العالقة 
يتحلق حوله عام كمفهوم فالدين دائًام. املراجعة تستدعي بحيث الدقة
من وهو الفنان، إليه الذي يسعى التشوق الروحي يقدم ألنه الفنانون
جتاهلها. ال يمكن اجتامعية حقيقة ولكنه غامًضا معنى ليس أخرى، جهة
من بدايته احلقيقية يتلمس الفن تاريخ فأصبح األزل منذ تالقيا لذلك
الدينية العقيدة تاريخ كام أن أولئك الذين بحثوا يف متاًما الدين خالل
التاريخ دراسة  ولدى  الفن. احتضنها التي تلك من خًريا  جيدوا مل
الروحي والقلق التدين شعور  التالزم بني ذلك نلمس والفن  الديني
.‹8 :2000 الشّطي؛  ‹سليامن الفنانون جيسده الذي واالجتامعي

خالصة، مجالية فنية ألسباب أو عبثًيا ليس الدينية الرموز استدعاء إّن أي
أيًضا. اجتامعي-سيايس بموقف للكرازة حماولة بل
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اجلامل، علم جماالت  يف عامة،  الدينية اليهمسالمية، الرموز استخدام يف 
أنواعه، بكل واألدب البرصية  والفنون واملوسيقى، التشكيلية، والفنون

لسببني: إليها اإلشارة من بّد ال إشكالية
الواقعي. الغيبي، غري املقدس واالستعارات، الرموز هذه تشكل (1
الناس من العظمى الغالبية معه  تتعامل  احلال وبطبيعة لذا،
حتى ليضع، تدنيسه، أو معه، الصدام أو به، من املساس باخلوف
به املّس من  خوًفا الصينية واألسوار احلواجز خاصة، املؤمنون
الواقع يف  نشاطهم حيد الذي األمر يدنس أو يغضب لئال  أو
الغيب عامل . . ﴿ من مكون املؤمن عامل ألن املعيش، اإلجتامعي
اهللا». «علم يف والغيب .(73 املائدة: (سورة اآلية ﴾. . والشهادة
العدد حيث من حمدودة واالستعارات  الرموز هذه تبقى  (2

والكمية.
للسببني ونتيجة بحثنا، يف حتديًدا، املنتج-الشاعر إن دجمنا السببني قلنا: فإذا
أن شأنه من الذي األمر التحريم، دوائر يف ويدخل إبداعه مجاح يكبح مًعا، 
اإلشكالية، هلذه دودين رفقة وقد تنبهت الشعرية. والصور اللوحات يضعف

أخرى: بصيغة ولكن
والتقدم النهضة أسئلة إحدى هي املوروث العالقة مع أن وبوصف . .
واملّيض جتاوزه تطرح نظرة بني ما النقاش عىل ِحمّك تضع املوروث التي
ونظرات احلضارية، واّهلوية  واملثل األكمل فيه ترى وأخرى قدًما،
العقلية الرتاث هذا بجوانب الواضح االعتداد إىل متيل أخرى توفيقية
أشكال البحث يف أبواب تفتح أمام الدارسني التي والسياسية والعلمية

.‹361 :1997 ‹رفقة دودين؛ . . الرتاث هبذا الوعي

اآليت: دودين رفقة قول إىل عايش خليل ياسني ويضيف
من رضًبا ما نحو عىل فإنه يامرس اإلبداع شعائر املبدع يامرس وحني
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ورشط تلك املزاوجة املعييش. واملعطى املوروث املعطى بني املزاوجة
الوهاج وبريقه  أَلَقه الرتاث تسلب فال جائرة، غري منصفة تكون أن
مظاهر تسقط وال فحسب، فيه املظلمة السوداء البقع عىل بالرتكيز 
ال وكأنه ورموزه  الرتاث ليبدو حتى عليه، اآلتية والتخلف االهنزام
خليل الشائبة ‹ياسني والشخصيات الكثيفة الظالل هذه غري فيه يشء

عايش؛ 1998: 45›.

مفيد، األول: حدين؛ ذا سالحا الرتاث استعامل يف فريى عصفور جابر أما
والثاين:

‹جابر . . السواء عىل وعرصه وذاته الشاعر بني حائًال يصبح يمكن أن
عصفور؛ 2002: 161›.

اآليت: أ)، (أ عندي من والتشديد ويضيف،
يفقد إىل درجة املوروث يف الشاعر التقليدي استغراق ينتهي وغالًبا ما
حياول له، ملًكا اللغة تغدو فال الفردي اخلالق باللغة، إحساسه معها
ضوء يف الوجدانية جتربته يتأمل أو الداخلية إمكاناهتا يكتشف أن
عنه، غريًبا كائًنا  اللغة بل عالقاهتا، تشكيل إعادة خالل من جديد
منها يصنع وقد امللونة، من األحجار كانت قطًعا كام لو ويتناوهلا يتأملها
ما كل يف التوليد، ولكنه بارعة صوًرا يبتكر أو هندسية طريفة، أشكاًال
‹جابر . . التصويري عمله احلياة يف يبّث أن يستطيع ال أو يبتكر يصنع

.‹261-260 عصفور:

ومصدرها الرموز ملتقى القرآن (3 /1
ومفعًام تناصًيا، مرجًعا بوصفه القرآن من اقتباساهتم الشعًراء يكثف
حاولنا ما إذا ما، حّد إىل إشكالية منه والصور الرموز استعارة بالرموز. ويف
معروفة معظمها املختلفة، ألن اليهمسالمية واالستعارات عىل الرموز تطبيقه
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واملسيحية اليهودية يرث فاإلسالم مسلًام. كان  إذا خاصة املتوسط،  للقارئ
يقول إسالمًيا. (Narrative) روائًيا منحًى ويعطيهام جوانبهام من  العديد يف 
التوراة وأنزل يديك  بني  ملا مصدًقا باحلق  الكتاب عليك نّزل ﴿ القرآن:
التوراة من  يدي بني ملا ومصدًقا  ﴿ كذلك:  ،(3 عمران:  (آل ﴾ واإلنجيل
اهللا فاتقوا ربكم من بآية  وجئتكم  عليكم حّرم  الذي  بعض لكم وألحل

.(50 عمران: (آل ﴾ وأطيعوا
نتحدث األدبية التي الصنعة يف الرموز مصادر أهم القرآن، توصيفها ويف

أ): (أ عندي من مجيعها والتشديدات دودين، عنها، تقول رفقة
وذلك نصّيا؛ متعالًيا ل ويشكِّ شّكل أنموذًجا بوصفه  الكريم، القرآن
مقدس نّص هو الراهنة، اللحظة ويف التارخيية حلظته يف وامتداده بتأثريه
خصٌب ومنهٌل عذب املايض، يف هو احلارض كام حاٍرض يف فاعل امتداد ذو
.‹61 :1997 دودين؛ ‹رفقة . . النصّية التفاعالت أنواع ملختلف

فقط حيولونه األدبية أعامهلم يف القرآن مقتبيس جيعل مل دودين رفقة تقوله ما
أي عقيدة/ مقدًسا"، "أنموذًجا عده إىل أيًضا بّل (فكري)، مرجعي حقل إىل
ال التي وحدوده، العمل قاعدة  تبقى اإليديولوجيا والعقيدة/ إيديولوجيا.
املستوى تسطيح إىل  واالستعارات الرموز  هذه  تؤدي لذا، جتاوزها. يمكن 
هبوط أي: سلًفا. حمددة املعامل صوًرا يستعمل فالشاعر الفنّي للصورة الشعرية.
بحاجة ليس الشعرية والرموز االستعارات فقارئ الفّني. القصيدة مستوى 
صورة أو إىل لوحة وحتويلها ترمجتها أجل من ببساطة، وأحياًنا كبري، جهد إىل
املثال. سبيل عىل والقربان، والفدائي البطل يبقى فاملسيح خميلته. يف شعرية
واملقدس الدين جتاه نقدي وغري حمافظ أفراد/جمتمع يف إنتاج/تربية ويساعد
والتنوير. والتنمية التقدم مسرية احتجاز نسميه: الذي األمر  عام، نحو عىل
العظمى من والغالبية درويش يكتبه الذي الشعري النمط يف احلال هي هذه
قبل-اإلسالمي، العريب للرتاث تغييب  أيًضا وفيه العرب.  واألدباء  الشعًراء
التارخيية، وحرصها جذورهم عن املعارصين العرب للفلسطينيني/ وتغريب
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هيودية. ديني أصوله إطار يف

الرموز هذه استعامل 4) أسباب /1
حقول مخسة ‹47 15- زايد؛ 1997: عرشي ‹عيل زايد عرشي عيل يعدد

الرتاثية املختلفة: الرموز استعارة الشعراء إىل جتذب عوامل من
الغني يف الرتاث اىل العودة بأن الشاعر إحساس الفنية: العوامل (1
ُتغني الشكل أن شأهنا منه، من واالستعارة املختلفة، الفنية الصَيغ

للقصيدة. الشعرية والصور الفني
الثقافية، بالقيم ميلء الرتاث  بأن الشاعر  ظن الثقافية: العوامل (2

األمة. أبناء لدى ثقايف تتابع إىل واستعامهلا استعارهتا تؤدي التي
عندما الرتاث إىل الشاعر يلجأ االجتامعية: السياسية  العوامل  (3
البطولية الشخصيات  فيستعري مأساوًيا. املجتمع  واقع يكون
أشد أحداًثا ختّطي السابق يف املجتمع أن وكيف واألسطورية،
توظيف أخرى: بكلامت اهلمم. الستثارة يعيشه اآلن، مما جسامة

الداخيل. الطبقي الرصاع يف الرتاث
السياسية العوامل باب يف تندرج األخرى وهي القومية: العوامل (4
استثارة إىل الشاعر هيدف حيث بسيط اختالف مع االجتامعية

اخلارجي. القومي، العدو يف وجه دة املَوحِّ األمة طاقات
يلجأ إىل مغرتب واقعه أن الشاعر يدرك عندما النفسية: العوامل  (5

به. لالستدفاء واالحتًامء الرتاث أحضان
قائًال: األمر الصبور عبد صالح ويوضح

تقي من خشنة قرشة لتكوين حماولة تعد املايض إىل األديب عودة إّن
ذكريات إىل املفلس الفقري يعود كام وذلك الساحق، اهلجوم عوارض
تواضع عوًضا عن الومهي عاملها يف يلج أن وأجداده حماوًال أبيه ثراء 

ت: 29›. د م الرفاعي؛ ‹مجال أمحد حارضه
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فريى: حسني محزة أما
يعني ما بقدر التاريخ  إىل الرجوع يعني ال الرتاث إىل اللجوء  إن
مع رموز التواشج يصبح حيث التارخيية، املرجعية يف اإلنساين الفعل
ومن فيها، الفلسطيني اإلنساين/ الفعل بفضل لوجودها إثباًتا الرتاث
محزة؛ ‹حسني املايض يف  فاعليته بتأكيد رشعيته احلارض يكتسب ثم

.‹32 :2001

الشعر كّله إجيايب يف الدينية الرموز استحضار أن سلسع فيعتقد مجال لكن
بدليل قوله:

واألرض، السامء خالق اهللا (العقيدة الدينية) التي تشدنا مًعا إىل . إن .
أمام عنها  الدفاع أجل من املقدسة، وأرضنا عروبتنا  إىل دوًما تشدنا

.‹11 :2000 سلسع؛ ‹مجال اخلارجية والغزوات األخطار

مقدًسا. ثالوًثا واهللا والوطن من النضال جعل إنه أي
قائًال: إنتاجهم الدينية يف استخدموا الرموز األدباء الذين عن ويضيف

خالل من العربية، الوحدة طريق يف الدينية، تدفعهم فكانت عقيدهتم
التآخي معاين كل منها يستمدون العريب، القومي بانتامئهم متسكهم
فلسطني، قضية  عن الدفاع أجل من الوطني، وااللتزام واملحبة
وتأكيد مواقفهم، جتذير يف اإلسالمية، العقيدة مبادئ مستلهمني
العربية واألمة  الواحد الوطن بأبناء والفكري، الروحي التحامهم

.‹158 :2000 سلسع؛ مجال › املجيدة

فكرية مرجعية وال أخرى، عقيدة اإلسالمية، وال العقيدة األصل هو أي:
أخرى!.

من شكل  هي (اللغة) واالستعارات والرموز  املفردات أن فهمنا لقد
واالستعارات والرموز  املفردات أما االتصالية، العالقات يف الوعي أشكال
وقد خطًرا. أكثر نقل:  مل  إن العالقات، هذه من تعقيًدا أكثر فتأثريها الدينية
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م). ويمكن ألول استعامهلا عند العرب نتيجة هزيمة عام (1967 كثافة بدأت
إجيايب. لكن أمر والديني الرتاث األسطوري إىل مردود العودة بأن الظن وهلة
تفكيكية نزعات تبني  إىل البعض تقود قد [العودة] ألهنا صحيًحا ليس هذا
والشيعية، كالسنّية طائفية، أو والفينيقية؛ كالفرعونية وانعزالية، األمة، لوحدة
متطورة، غري لغة عىل اإلبقاء أو واملارونية؛ والكاثوليكية واألرثوذوكسية
باملناسبة: املايض "املجيد لألمة"؛ إىل أو االستكانة قديمة؛ فّنية وصور وأشكال
تعيشه. الذي املأساوي الواقع ختطي دون من جترته جميد، ماضيها أمة كل 
جتاه نقدية حمافظة وأقل ثقافة إنتاج يعيد كافة برموزه الديني فاستدعاء الرتاث
عىل األمة املجتمع/ تساعد ثورية ال غري نقل: وإن مل املختلفة، ومكوناته الدين

التنويري. مرشوعها يف قدًما السري
هذه من يأخذون أن بعض الشعًراء أال وهو آخر سبب إضافة والبّد من
مع اليهود-الصهاينة، للتسوية طريًقا أو مع اآلخر، للحوار هلم سبيًال الرموز
املناهل نفس  من ينهلون واليهود واملسيحيون) (املسلمون العرب أن بحجة
بدل احلوار إجراء باإلمكان أنه عىل رأهيم، حسب يدل، وهذا الرتاثية،

سياسية. الرصاع، وحتقيق تسوية

م) 1967) عام هزيمة الرموز: هذه توظيف تاريخ (5 /1
يف رموزه واستعادة الرتاث إىل  العودة تأريخ إىل عرشي زايد عيل يسارع

العربية، فيقول: احلياة الشعرية
شاعت ملاذا أن تدرك يمكن العامل هذا التصور لتأثري هذا من انطالًقا
املنكرة (1967) هزيمة بعد الرتاثية الشخصيات استخدام  ظاهرة
املعارص الشاعر أحس فقد تاريخ شعرنا؛ يف قبل يعرف من بشكل مل
نكبة به عصفت مما أكثر القومي بكيانه عصفت قد اهلزيمة هذه  أن
يتكئ أن القومية، حياول بجذوره تشبثه ازداد ثم (1948) ذاهتا، ومن
هلا تعرض التي العنيفة اهلّزة هذه أمام التامسك بعض عليها علها متنحه
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عرشي ‹عيل العزاء والسلوى بعض عىل األقل متنحه كيانه القومي، أو
زايد؛ 1997: 41›.

ويضيف:
م)، 1967) مأساة بعد نرشت قصيدة أول تكون إذن أن صدفة تكن مل
واحدة دنقل، أمل للشاعر زرقاء الياممة) يدي بني (البكاء قصيدة وهي
حيث الرتاثية، الشخصيات استخدام عىل تعتمد  التي القصائد من 
العبيس شداد بن وعنرتة الياممة زرقاء مها تراثيتني شخصيتني استخدمت
.‹41 :1997 زايد؛ عرشي ‹عيل وجذورها املأساة أبعاد  تصوير  يف 

الغالب يف هي التي مجيعها، الرتاثية الرموز استعامل احلني تكّثف ومنذ ذلك
دينية.

جتّذر مدى عل تدل الرموز الدينية، اليهمسالمية، استخدام كثافة وظاهرة
أما الثقايف. احلقل يف هذا كافة. والعرب للفلسطينيني يف الوعي اجلمعي الدين
اإلسالمي األصويل املد يف ًرا وجتذُّ تصاعًدا فنرى الفكري، احلقل السيايس يف
ويف األقطار العربية مجيعها. فلسطني يف التنويري، القومي للمرشوع املعادي
عىل والسيايس األديب احلقلني بني وتنسيًقا عالقة هناك  إن القول:  ويمكن 
وفّعاًال، مثمًرا اتصاًال به  تقصد السياسية القوى الديني.  املوروث  استعادة 
السلطة إغضاب إىل يؤدي ال آمًنا، اتصاًال به يقصدون واألدباء والشعًراء 
وكل يف السياسة، أمهية الدين عىل متفقتان واملعارضة فالسلطة املعارضة. وال
يف السلطة أهداف عن فيها املعارضة أهداف ختتلف ال التي الطبقية، ملصاحله
املستقبلية، بسلطتها القائمة السلطة استبدال إال تريد ال املعارضة  املحصلة. 
أال التقدميون، يفهمه كام والتنوير التنمية  بمرشوع األخذ دون  من وذلك
اجلميع عىل واملعنوية  والثقافية املادية الثروة ومصادر الفرص، توزيع وهو 

بالتساوي.
مركًبا مكوًنا اإلسالمي، الديني املركب ن، اُملَكوِّ ُيعّد أخرى: بكلامت
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الشعر إن حيث الفصل، هذا يف سنراه ما وهذا الفلسطينية، اهلوية يف نكوصًيا
الرصاع. هذا ميادين أحد الفلسطيني

استعارة أسباب فهم يف كثًريا تساعدنا ألهنا املقدمة هذه من  بّد يكن مل
. سنبنيِّ كام كبرية إشكالية فيها نرى التي اليهمسالمية، الرموز درويش حممود
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درويش حممود شعر يف اليهمسالمية 2) الرموز

تعامل لذا وأدركه، الواقع هذا الشاعر/السيايس درويش حممود فهم لقد
(ليس بالغ بحذر واإلسالمية واملسيحية اليهودية ورموزه املوروث هذا  مع
ويتحاشى أكثر، ويؤثر يتواصل كي ودبلوماسية اجلاميل) البعد املقصود
من كل الرموز، هذه قداسة عىل تتفقان اللتني والدينية الزمنية  السلطتني
إن أي والعلامنيني. واملتدينني املؤمنني من واملستمعني القراء ومجهور منطلقه،
مثلث السلطة أسري ويبقى حِذًرا ينطلق واالستعارات الرموز هذه استخدام
وصعبة حمدودة املثلث داخل احلركة  أن يعرف والكل والناس.  واملعارضة

باالنحسار. آخذة ومساحته للغاية،
ديني اختباٍر أو جتربٍة عن  بناًء اليهمسالمية الرموز درويش يستعمل مل
أهنا خاصة الناس، من عدد أكرب إىل الوصول هبدف لَِنْقِل بل عنها، وتعبًريا
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وبام الوجداين. ثقافته ونسيجه وهي جزٌء من واسع منهم، قطاع لدى مفهومة
ويناضل العيش، القمعية وشظف السلطة أو االحتالل من يعاين اجلمهور أن
الدالة عىل االستعارات استخدام  درويش من كّثف فقد  اجلبهات، هذه عىل
فيسوع النرص؛ بحتمية والصرب واإليامن والتحمل والنضال، املعاناة، والصمود
الذي الفلسطيني يصبح لصلبه، الرومانية السلطة إىل اليهود مه سلَّ الذي املسيح
ورمزًا االحتالل) الصليب/ عىل كان (عندما للمعاناة اليهود، رمزًا يضطهده
معاناهتا. من البرشية ليخلص الديانات، تعتقد سيعود، كام فهو جمدًدا، للنرص
وعياله ماله يف اهللا) الرب/ (هيوه/ اختربه فقد للصرب، رمزًا يصبح وأيوب

كثرية. والرموز . . األديان تقول كام وصحته،
تراثية- رموزًا درويش استعار فقد اليهمسالمية، الرموز إىل إضافة 
والفينيقي البابيل الرتاث من اليهمسالمية، لألديان  سابقة  أسطورية،
بحتمية واإليامن والصرب والنضال، نفسها، املعاناة عىل للداللة  والكنعاين، 
بعد واحلياة الطبيعة جتدد إىل يرمزان الكنعاين والفينيق البابيل فتموز النرص.
العيش. وشظف االحتالل املعاش، واقعه عىل انتصار الفلسطيني أي: املوت،
القارئ من  يتطلب وهذا الغرض، ختدم  حرة صياغة الرموز هذه صاغ فقد
شيوعها ولكن الرموز، هذه أنتجت التي الثقافة بمنابع ملًام أن يكون واملستمع
األمر للغاية، ضعيف الشعبية والثقافة الذاكرة يف والفينيقية) البابلية (الرموز
لذا تّم هلا. الناس واستيعاهبم قطاع واسع من إىل وصوهلا الذي يصعب عملية
إن القول: يمكننا أنه إال اليهمسالمية. واالستعارات الرموز استخدام تكثيف
ومل للغاية، نحو قليل الرموز (الكنعانية والبابلية) عىل هذه استخدم درويش

اليهمسالمية. الرموز بالعالقة مع احلال هي كام أساًسا حموًرا تكن

والثقافة السياسة بني الرموز استعامل (1 /2
بقوله: للموروث استخدامه درويش يلخص

إهنا فقط. وتغريبية جرسية لدواع اإلشارات هذه مثل استعامل ليس
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دراما أو  أيقونة يف ووضعه الراهن إلخراج التعبري،  جاز إذا موظفة، 
اللحظة يف يعمل املايض. يف التاريخ أو يعمل النّص جلعل أي: تارخيية.
الشعر يواجه ما أصعب ويضيف: خمتلفني. مستويني زمنيني عىل نفسها
إىل الوطأة والواقع. الراهن ثقيل الراهن كيفية تعامله مع هو احلديث
(أعني اخلفة  حّد إىل ثقيل إنه منه.  اخلالص  معه تستطيع  ال أنك حد
إىل راهن االنجذاب خطر من الشعر ينجو أن واملهم اللغة)، اخلفة عىل
يف النص التارخيية تضع واألسامء  التارخيية اإلشارات برسعة. يذوب
أنك فاملفارقة املبارشة. السقوط يف من حيمي الذي املايض يف آخر. زمن
املايض وهذا املايض، بالذهاب إىل الراهن يف السقوط من نفسك حتمي
صالبة. األكثر الزمن هو املايض ألن [...] املستقبل عىل بدوره ينفتح
ننتج اجللسة هذه يف اآلن املايض. نحن إنتاج هو  الزمن فعل كأن بل
التارخيية اإلشارة عامة. معرفية ملكية إىل يتحّول فوًرا املايض املايض.
كام أهنا تدهوره. إىل تؤدي بطريقة الربهة إىل أن ينزلق من تنجي النّص
من تقرهبا وإشارات دالالت  تشمل أسامء فثّمة دالالته. تغني بعض
علًام ورشوح. أفكار عن تغنيك وهي واستعارات. صوًرا تكون أن
خمتلفة معاين حيمل  قد نفسه فاالسم ثابتة. غري وإشاراهتا  دالالهتا أن

.‹99-92 :1995 درويش؛ ‹حممود ومتضاربة

وثقافة ثقافة األصل بني يفرق ال فإنه عن الثقافات املاضية يتحدث وعندما
بقوله: الغزاة،

والعربانيني الكنعانيني(7) من املتعددة، بثقافاهتا األرض هذه أملك أنا
اإلنغليز إىل  والعثامنيني والفراعنة والفرس والرومان واإلغريق
هذه كل أمتثل أن الثقافات. حقي هذه كل أن أعيش أريد والفرنسيني.
عابًرا وال  طارًئا لست  فأنا  األرض. هذه  فوق مّرت التي األصوات

.‹87 :1995 درويش؛ ‹حممود
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واإلنغليز والعثامنيني والفرس والرومان واإلغريق العربانيني إن
وبالطبع العريب. الوطن من  أقطار  وعدة فلسطني يف غزاة كانوا والفرنسيني
يتثاقف ال أنه إال حمبذ، بل مطلوب، ال هذه الثقافات مع التثاقف عن يقوله ما
مواقف حممود شعر يف ال نجد العربيني. مع مثاقفته وثقافته حيرص معها، بل
كل بل حكمت، ناظم وال أراغون وال وال شكسبري الِفردويس وال هومريوس
العدو مع متعايش أيًضا  وهو حبقوق! وحتى . . إرميا وإشعيا هم، نجده ما

معه: الصلح ويريد
احتاج أنا . . خيار لنا يكون دون أن متعايشان من والعدو أنا البداية منذ
نحن اآلخر، لنتمكن، بإنسانية اعرتايف يف مقابل بإنسانيتي االعرتاف إىل

.‹85 درويش؛ 1995: حممود › . . حًقا نتصالح أن من االثنني،

ويضيف:
إىل األعداء أحول أن طموحي شار: لرينيه أمجل يكون قد كالًما أستعري

.‹88 خصوم ‹حممود درويش؛ 1995:

من أرض جزء عن التنازل عن يعلن فإنه خصم، إىل حّول العدو أنه وبام
الوطن:

نتقاسم قد التاريخ، عىل إال يشء كل  عىل  واالتفاق املساومة يمكننا
بالناي، الناي اختالط نتقاسم قد األحالم، نوافذ نتقاسم قد األرض،
درويش؛ ‹حممود . . األرض هذه عىل نشأت التي قد نتقاسم األساطري

.‹88 :1995

التاريخ من حتًام فإهنا األرض،  هذه عىل نشأت  قد األساطري كانت فإذا
بني خيلط حممود درويش وبالطبع، األساطري؟. تقاسم يريد ملاذا إذن: الثقايف،

و(التاريخ): (األساطري)
[التاريخ] اإلسالم يعّد ال وهو من تراثي [األساطري] التوراة أعد أنا . .

.‹88 :1995 درويش؛ ‹حممود تراثه من
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تارخينا نستعيد أن فعًال، جيب هذا ممكًنا كان إذا األساطري، تقاسم وقبل
التورايت املوروث استعامل كثافة  أن نفهم هنا من التوراتية.  األساطري من
ويف املعاين، من أو بمعنى األفكار من بفكرة املتلقي إقناع إىل واإلسالمي «هتدف
تصبح بل الفكرة، جيسد األساس الذي الوسيط الصورة تصبح ال احلالة هذه
.‹403 :1974 عصفور؛ ‹جابر آخر»  يف جانب  والصورة جانب يف الفكرة
كام التسووي، السيايس موقفه  نفهم كام  درويش، حممود يريده ما وهذا
ل حتوِّ أن  واالستعارات  الرموز هذه يريد فهو والنقاش. اخلامتة يف سنرى،
العدو «األساطري والنايات»، ويقنع يف يتشاركوا وأن خصوم»، «األعداء إىل

اغتصبها لصاحبها. التي األرض جزء من عن بالتنازل
مغادرته فقبل سيايس؛ نشاط برتمجة أقواله إىل جًدا أميًنا يعد حممود درويش
تقسيم إىل يدعو الذي اإلرسائييل)، الشيوعي (احلزب يف عضًوا كان فلسطني،
مستقلة دولة فلسطينية و«إقامة ،(3 :1) بمقدار الغزاة الصهاينة مع فلسطني
حزيب وفد عضًوا يف البالد كان مغادرة قرر وعندما إرسائيل». بجانب دولة
التحرير منظمة هزيمة وبعد م).   1971) عام  السوفيايت  االحتاد يف رسمي 
حممود أصبح م)،   1982) عام  لبنان عىل  "إرسائيل" عدوان إثر الفلسطينية
الذين وأحد الفلسطينية  التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة  يف عضًوا درويش
االعرتاف التي ثبتت م)، 1988) عام الفلسطينية االستقالل) صاغوا (وثيقة

"إرسائيل". دولة الصهيوين/ بالكيان رسميا
الرموز: هذه درويش عن استخدام الرفاعي أمحد مجال يقول

تفيد التي لوجهة النظر هذه واضًحا كتابات درويش صدى ونجد يف
الفلسطينية والتجربة يف الشتات اليهودية التجربة بني  تشاًهبا هناك أن
بأخرى فلسطينية لقصيدة مقارنته عند الشاعر ذكر فقد املنفى. يف
األغنيتني، بني  فارق «ال  فلسطني: إىل احلنني موضوعها كان عربية
كلتا قريب. واحلنني الطالع من بعيد من القادم احلنني بني الفارق غري
للطرف يؤكد يف أن يرغب . إنه . ذاهتا» احلب لألرض تعلن األغنيتني
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سواء لالضطهاد، يتعرضون الذين الفلسطينيني أن مشاعر اإلرسائييل
الذين اليهود مشاعر عن كثًريا ختتلف ال  املنايف، يف أو فلسطني يف
التشابه وأن الشتات، يف رحلتهم  إبان االضطهادات  لبعض تعرضوا 
تفهًام أكثر يكونوا اإلرسائيليني إىل أن يدفع جيب أن الطرفني جتربة بني
شاعرنا معرفة أن عىل أيًضا  املقولة هذه وتدل  الفلسطينيني. ملشاعر
التجربة بني يقارن جعلته العربية وبالثقافة اليهودي بالتاريخ  الوثيقة
يثبت لإلرسائيليني أن بغرض الشتات يف اليهودية والتجربة الفلسطينية

.‹33 ت: د م الرفاعي؛ أمحد ‹مجال جتربته مصداقية مدى

الفلسطيني حب العالقة بني ما للغاية: خطري الرفاعي أمحد مجال قول إن
بني مساواة وأي حيتلها!؟، التي للبالد "اإلرسائييل" وحب املحتل، لوطنه
والشتات "الشتات"، يسميها والتي األصلية،  أوطاهنم يف اليهود وجود
يف األصلية أوطاهنم يف كانوا يعيشون اليهود واضح:  املوقف الفلسطيني!؟.
رشدوا الفلسطينيني،  عىل مسلًحا عدواًنا وشّنوا ومغارهبا، األرض مشارق
تطور وحيتجزون  يقمعون  يزالون وال وطنهم، واحتلوا  منهم املليون حوايل

فيه!. تبقى من
يقول: الرفاعي، إذ حتليل معاكس لتحليل فله اجلزار فكري حممد أما

من املسيحية احلالة عىل برهافة، يتكئ، درويش] [حممود  الشاعر إن
املسيحي الرمز اعتامد أن يبدو  وهكذا .[..] كلًيا،  فيها يقع أن  دون
األصل املادية الداللة داخل أال ينأرس اجلزئي يتيح للشاعر أو الثانوى
األسس بالسامت االحتفاظ من يمكنه ما احلرية من ويمنحه والرمز،

.‹273 -271 :2001 فكري اجلزار؛ ‹حممد الراهن لواقعه

ويضيف:
تارخيي فهم إنه أديب، بل كعمل للتوراة "درويش" يقترص فهم . ومل .
واالحتالل اليهودي الدين  بني الربط من ينجو  أن فاستطاع كذلك،
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التورايت للرمز "درويش" استخدام  رشعية كانت ومن هنا الصهيوين،
جيًدا توظيًفا موظف التورايت الرمز إن [..] وطنه، قضية عن تعبريه يف
خالل من االحتالل، أيديولوجية اليهودية من العقيدة إخراج من أجل

االحتالل. ووحشية الدين إنسانية تناقض

يقول: فإنه اإلسالمي الديني الرمز أما عن
منطلق اإلسالمي فهو خاص باالستعامل النقدي من الديني الرمز أما
وسيلة اإلسالمي  الرمز [...] إليه، العرب ومعظم "الشاعر" انتامء

العريب [...]. العجز أيديولوجية الخرتاق

ألسباب بل فقط، فنًيا ليس درويش حممود مرشوع إن اجلزار: يقوله ما
عنه دائًام. ويعرب عّرب كام التسووي السيايس ختدم مرشوعه سياسية

حممود درويش عند اليهمسالمية الرموز (2 /2
اآلخرين الشعًراء مجيع ممثل هو دراستنا، موضوع درويش، وألن حممود

رجب: أبو وطارق شارب أبو موسى يقول بجدارة،
حول تدور لوجدناها درويش حممود شعر يف الرموز إىل نظرنا لو
يدفعه الذي انسجاًما، األمر الشاعر معه جيد ال عدائي وحارض واقع
مستمًدا أخرى، تارة املستقبل  وإىل تارة املايض إىل برؤياه االنتقال إىل
الرفض فيه يشكل سياسًيا  موقًفا غالًبا ذلك ويمثل والتفاؤل.  األمل
املشرتكة العوامل تربز فالرموز سياسًيا. طابًعا الشاعر بينه وبني املتبادل
املايض ليبعث التاريخ صوت الشاعر فيستخدم احلضارة اإلنسانية، يف
رجب؛ أبو وطارق شارب أبو موسى › ومشكالته باحلارض  ويقرنه 

.‹77 :1997

إن اآلخر. هو إشكايل رجب أبو  وطارق شارب  أبو موسى يقوله  ما
السيايس. البعد يف شمويل وكأنه كّيل قبوله ال يمكن عنه الذي حتدثا "الرفض"
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يقبل اآلن  مىض، فيام االحتالل ضد احتجاجًيا شعًرا كتب  درويش حممود 
ما ملغوم: شعار اإلنسانية»، احلضارة يف املشرتكة  و«العوامل معه. بالتسوية
"اليهودية- اإلرسائيلية" األصلية واحلضارة الفلسطينية احلضارة املشرتك بني
حتًام هم املفاهيم، هلذه ويروجون الشعار هذا يستخدمون الذين إن الغازية؟!.

الصهاينة. الغزاة مع الفلسطيني الوطن وتقاسم التسوية صّف يف

اإلسالمية الرموز (1 /2 /2
رجب؛ وأبو شارب ‹أبو رجب أبو وطارق شارب أبو موسى من كل يرى
بنيته يف يوظفها بنية  القرآن يعتمد  درويش  حممود أن ‹80-77 :1999

. . الشعرية
ثم:

الصورة إثراء بغية استعارًيا قالًبا واألسطورة يعد الشعر يوظف الدين مل
ونفسية إنسانية خماوف أو أحاسيس عن والتعبري للبّث أو الشعرية،
أصبح قد واألسطورة والدين التاريخ توظيف أن يرى وإنام وآنية، 
الشعري للبناء حتتية يشكل بنية حيث والنبوءة الشعرية الرؤية من جزًءا

.‹83-1997:82 رجب، أبو وطارق شارب أبو ‹موسى

يأيت: ما نقرأ النرجس) (ملهاة قصيدة ففي
. . عادوا

. وعادوا . مراياهم إىل الطويل النفق آخر من
وعادوا مجاعات، فرادى أو إخوهتم، استعادوا ملح حني

الكالم. من البسيط إىل القالع عن الدفاع من أساطري
[...]

هذا اهلواء ويرتبوا وجوههم؛ بامء ليحتفلوا عادوا
[...]

اإلهلي السحر جغرافيا إىل هاجسهم عىل أطراف عادوا
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القديمة: التضاريس أرض يف املوز بساط وإىل
البعيد ناياهتم، فأتى يف النار أرادوا واستعادوا ألهنم عادوا

النشيد وارتفع البلور، وهشاشة بثياهبم مرضًجا البعيد، من
-419 ملهاة الفضة: النرجس ‹مأساة عىل املسافة والغياب

.‹420

ولو ﴿ :(82) األنعام سورة إىل الفعل (عادوا)، نعود يف الغموض وإلزالة
(عادوا) تشري تقول: إن ﴾. والتفاسري وإهنم لكاذبون عنه هنوا لعادوا ملا ردوا

والقرآن. اهللا بوحدانية كفروا الذين إىل
وأحياًنايستحرضالنص القرآينمبارشة‹ملاذا تركتاحلصانوحيًدا:57،56›:

القرآن: ويضيئك
األرض يف يبحث غراًبا اهللا (فبعث

قال: أخيه، سوأة يواري كيف
الغراب) هذا مثل أكون أن أعجزت ويلتي يا

القرآن، ويضيئك
وحلق يا غراب. فابحث عن قيامتنا،

اُهللا فبعَث ﴿ املائدة (30): سورة يف نقرأ آدم. ابني رصاع واملعنى واضح،
َأَعَجْزت أن أكوَن يا َوْيَلتي فقاَل أخيه َسْوَءَة كيَف ُيواري لريَيُه األرض غراًبا يف

.﴾ النَّادمني من َفَأصبح َأَخي َسْوءَة فُأواري الغراِب هذا ثَل
م

وزن عىل حممد، للنبي  املأثورة  األقوال  (أيًضا) درويش حممود ويعتمد
قائًال: العايل: 59› الظل ‹مديح يف الوداع خطبة

الوداعا. . لبنان . أهل يا

يقول: ‹149 الرجال: ‹نشيد قصيدته ويف
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مشانقنا من سنصنع
وماضينا حارضنا صلبان ومن

املوعود للغد سالمل
رضوان نصيح: يا ثم
املوصود. الباب افتح

األدبيات اإلسالمية. يف معروف  هو كام حارس اجلنة هو رضوان
بقوله: حممًدا، النبي أيًضا ‹157-156 الرجال: ‹نشيد يف ويستحرض

ألو
العرب حممد أريد

أنت؟ من نعم!
بالدي سجني يف

بال أرض
بال علم
بال بيت

املنفى إىل أهيل رموا
صويت النار من يشرتون وجاؤوا

. . السجن من ظالم ألخرج
أفعل؟ ما

والسجان السجن حتدَّ
اإليامن حالوة فإن

احلنظل!. مرارة تذيب

قامعيه. واملفارقة مقاومة عىل حيثه كي حممًدا النبي أنه يستحرض هنا: واضح
حممًدا كي يستدعي وإنام قامعيه، ومقاومة الثورة بنفسه الذي يقرر هو ليس أنه

عىل املقاومة. حيثه
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املسيحية الرموز (2 / 2/ 2
سامي: سحر تقول

النص درويش حممود استخدام بعنف االنتباه  ويلفت الدهشة يثري ما 
املسيح، بمأساة الشديد  التوحد فيه  يتضح  الذي . . املسيحي  الديني 
وتعذيبهم، اليهود لصلب تعرضا و(املسيح) (الفلسطيني) فكالمها
وألجلها هبا التي حيمل رسالته وكالمها متاًما. نفسها األمكنة يف وربام
ومرادٌف عامًة الفلسطيني للكيان (مرادٌف والقصيدة النبوة يموت:
املسيحي التناصُّ ينترش هنا، ومن درويش). حممود يف الشاعر للكيان
ظهوره أشكال وتتعدد الشعري، النص من جًدا عديدة مستويات يف
والعهد املسيحي الرتاث من ما، أو نص شخصية حضور أو عبارة يف
مرحلة، كل  يف أهنا، إال ألخرى، مرحلة من بغزارة وتتوزع اجلديد،
ممثل وخطاب  مسيحي،  ديني  نص فاإلنجيل . . خاصة داللة تأخذ

.‹1999:84 سامي؛ ‹سحر باستمرار والتضحية والشاعرية للرسالة

قرية درويش ولد وترعرع يف الدهشة. فمحمود إىل درجة مثًريا ليس هذا
الديانتني أتباع عىل سكاهنا يتوزع قرية (1948)، والربوة النكبة عام الربوة حتى
فيها التي درس وكفر ياسيف إليها، جلأ التي واجلديدة واملسيحية. اإلسالمية
السكان. واحلياة حيث ديانة من أيًضا قريتان مثل الربوة مها الثانوية، املرحلة
اليومية؛ من املسلكيات كثري يف اليهمسالمية الرموز مفعمة بكل القرى هذه يف
أن (هياجر/ قبل هذا والوفاة؛ والزواج الوالدة وطقوس والصوم، كالصالة
املسلمني من أبناؤها بيئة اجتامعية يف وأوربة، ولبنان إىل مرص الوطن) هيجر
الرموز حضور عدم نتوقع أال الغريب فمن مثقًفا، وكونه أيًضا. واملسيحيني
وصور رسم لوحات عىل تساعده استعارات أهنا شعره، خاصة املسيحية يف

لنفسه. اعتمده الذي بالغرض تفي شعرية
:‹88 - 87 ‹قال املغني: فقط يف الرموز للتمثيل هذه ذكر عىل ونأيت
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األمل صليب عىل املغني
جرحه ساطع كنجم

حوله للناس قال
.  سوى الندم: يشء . كل

واقًفا مت هكذا
كالشجر! مت واقًفا

الصليب يصبح هكذا
غنم عصا أو منًربا

وتر!. ومسامري

حممود كفيه. اخرتقت املسامري ألن عليه، الصليب، وتأمل عىل صلب املسيح
الفلسطيني وأمله. عذاب مدى لتأكيد الصورة هذه يستعري درويش

يقول: الرجال: 156› ‹نشيد تِرد يف أخرى صورية استعارة ويف
ألو

املسيح أريد
أنت؟ من نعم،

إرسائيل من أحكي أنا
وإكليل مسامري قدمي ويف

أمحله األشواك من
سبيل؟ أي اهللا بن يا أختار سبيل فأي

باخلالص احللو أأكفر
وأحترض؟. أميش أم

واألشواك واإلكليل واملسامري املسيح املسيحية، بالرموز غنية هذه الصورة
معروفة مجيعها وهي الرتاث املسيحي؛ يف مجيعها ونراها واخلالص، اهللا وابن
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القّراء. وكافة بديانته، املعرفة متوسط مسيحي كل لدى
:‹482 املتوسط: من ساحل ‹اخلروج يف وكذلك

املجدلية؟ أين
الصابون مع أصابعها ذابت
كتابات كتابات واهنمكت

وينترصون ينترصون اجلند وكان
صالهتا يقرؤون كانوا

فدائي، فرح والكفني عن القدمني أظافر ويفتشون
حياهتا يلحقون وكانوا

. .
وساعدنه يسوع املسيح دعوة اللوايت تبنني هي إحدى النساء املجدلية ومريم
40 :15 ومرقس ،1 و28: و61، 56 : (متى 27 ذكرها يف: ورد يف كرازته،
،(8-1 و20: ،25 :19 ويوحنا 10 و24: ،2 :8 1-19، ولوقا و16: و47،
املسيحي يعدها إحدى وقيامته. الرتاث املسيح صلب أثناء يف حارضة وكانت
بأن العهد علًام "خاطئة"، يراها وكذلك مالًيا، املسيح محلة مّولَن النساء اللوايت
يصفها فرتهتا،  عارص الذي البابيل، التلمود إطالًقا. هذا إىل يشري ال اجلديد 
شعر لة جمدِّ «مريم، منى إىل: ترمجها زياد وقد ا>، ـَ ي ـَ ش ـَ ن ِد ا لـ ـْ َد ج ـَ <م بقوله:
بام دقيقة ليست الرتمجة أن أعتقد أين إال ،‹119 منى؛ 2002: ‹زياد النساء»
أن أرجح  مصطلحاته، وقاموس التلمودي النص مراجعة فبعد الكفاية. فيه 

النساء». شعر حتّف التي «مريم هي: الرتمجة الدقيقة
تركتني؟)، ملاذا (إهلي هو قصائده إلحدى عنواًنا درويش واختار حممود
تركتني؟ ِملَ إهلي إهلي الصليب: عىل كان عندما املسيح يسوع لقول وهو مطابق
شبقتاين؟>. ملّا <إيل إيل األصيل: للقول األرامية الرتمجة وهي ،(46 :27 (متى
هذه يذكر عرش، أحد أسطرها عدد البالغ للغاية القصرية القصيدة هذه يف 
عني: 361›: ختليت ملاذا ‹إهلي يف يقول إذ مرات ومشتقاهتا ثالث اُملّرة الشكوى
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مريم؟ تزوجت ملاذا عني؟ ختليت ملاذا إهلي . . إهلي
[...]

ملاذا تزوجت مريم؟ . . إهلي إهلي، عني ختليت ملاذا
[...]

ختليت عني، ملاذا . . إهلي . . إهلي
مريم؟. ملاذا تزوجت . ملاذا . يا إهلي، تزوجتني ملاذا

اإلله أنسنة عملية ويواصل منهجه عن درويش خيرج القصيدة هذه يف
املسلمني بني نوعه من فريد اخلروج هذا أمه. بمريم، ويزوجه املسيح" "يسوع

األوصاف. بمثل هذا فيعّج اليهودي األدب السجايل أما واملسيحيني.
(يطول قصيدة يف (أبانا)، الربانية والصالة العشاء األخري أيًضا ويستعري
فقط)، مفعمة أحد عرش أسطرها (عدد قرصها مع والقصيدة األخري). العشاء

:‹360 األخري: العشاء حيث يقول ‹يطول باالستعارات املسيحية،
وصايا العشاء األخري تطول األخري؛ العشاء يطول

أبانا! قليًال، قليًال، وانتظرنا بنا، كن رحيًام معنا! الذي أبانا
[...]

إىل حتفنا رويًدا رويًدا واصعد النهايات، يف الذي أبانا
اجلسد هذا ضاق برصختنا. الصغري املكان هذا ضاق لقد

[...] الذي فينا. وقل الكالم أبانا، يا بفكرتنا،
[...]

وصاياك، وطالت الرغيُف، وَقّل العشاء، هذا طال لقد
بنا فاصعد

أبانا. يا . واحًدا . واحًدا تغتالنا بعدك "الرسائل" ألن

أخر 35 وغريها)، هو -17 :26 (متى املسيحية بحسب األخري، والعشاء
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فيه اليهودي، الفصح عيد عشية بتالميذه، املسيح خالله يسوع اجتمع عشاء،
وعذابه وصلبه. اإلسخريوطي)، (هيوذا أحد اخلونة من تسليمه عن حيدثهم

:(27 -9 :6 (متى الربانية الصالة (أبانا) هي و:
السموات يف الذي أبا

اسمك ليتقدس
ملكوتك ليأت

ليكن ما تشاء
السامء يف كام يف األرض

يومنا خبز اليوم ارزقنا
علينا مما وَأعفنا

عليه لنا من أيًضا نحن أعفينا فقد
للتجربة تعرضنا وال

الرشير من نجنا بل
زالهتم تغفروا للناس فإن
الساموي أبوكم لكم يغفر

للناس تغفروا مل وإن
زالتكم لكم أبوكم يغفر ال

.[...]

اليهودية الرموز (3 / 2/ 2
حممود لدى الرمزية االستعارات من قسط أيًضا اليهودية  وللرموز
منظمة هزيمة  بعد ‹56-55 العايل: الظل ‹مديح مطولته يف يقول درويش.
عام يف "اإلرسائييل" للعدوان نتيجة منه، وطردها لبنان يف الفلسطينية التحرير

م): 1982)
مرآته: إىل دمها من ويعود حلمها من خاًمتا ويرسق
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بحر - ويكون
بر ويكون -

غيم ويكون -
دم - ويكون

ليل - ويكون
قتل ويكون -

سبت ويكون -
صربا. وتكون

عمل أي ممارسة فيه حتظر حيث اليهود عند املقدس اليوم  هو والسبت
واألرض الساموات خلق أيام ستة يف الرب ألن التوراة:  تنص  كام كان،
يوم الرب بارك ولذلك اسرتاح، السابع اليوم ويف فيها، ما وكل والبحر
املجزرة نفذوا اإلرسائيليني، أي: أهنم، إال .(20:11 (خروج وقدسه السبت
قتل أن يؤكد أن يريد درويش فمحمود السبت. يوم وشاتيال صربا خميمي يف
يريد ما السبت. ُحْرمة عىل من احلفاظ اليهود-اإلرسائيليني الفلسطينيني أهم
وقدسية أمهية أكثر الرشيعة فروض من فرض وإبادهتم قتل الفلسطينيني قوله:

السبت. قدسية من
اليهود أنبياء أحد (حبقوق) يستحرض نراه الرجال)،  (نشيد قصيدته ويف

فيقول: ‹157 الرجال: ‹نشيد
حبقوق؟ هنا أموجود -

عريب يا سيدي أنا -
تزرع يد يل وكانت

أيب وعُني يدا سّمدته تراًبا
وعباءة خًطا وكانت يل

ودفوف وعاممة
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. . وكانت يل
كفى يا ابني! -

حكايتكم قلبي عىل
سكاكني. قلبي عىل

التورايت. التأريخ يف ومتأخر والشهرة التأثري قليل هيودي نبي وحبقوق 
رفعها وهتديد شكوى ودعاء  وهو فقط. إصحاحات ثالثة  من سفره مكون

بالقول: "هيوه"، إىل
ال الظلم وأنت من إليك تسمع؟ أرصخ ال وأنت أدعو يا هيوه متى حتى
اغتصاب وظلم وحيدث وقدامي جْوًرا، وُتبُرص إثًام، ُتِريني ِملَ ختلص؟
وال خيرج الرشيعة مجدت لذلك نفسها؟ عن املخاصمة خصام وترفع
معوًجا احلكم خيرج لذلك بالصّديق، حييط الرشير ألن بّتة، احلكم

.(4 -2 :1 (حبقوق

ويضيف:
قبل من أليس باإلثم. قرية وللمؤسس بالدماء، مدينة للباين ويل
ألن ُيعيون.  للباطل واألمِم للنار، يتعبون الشعوب أن اجلنود  رّب
:2 (حبقوق البحر املياه تغطي كام هيوه جمد معرفة من متتلئ األرض 

.(14 -12

يف الذين ُظلموا إن حماولة للقول: إال بحبقوق العريب) (درويش/ اتصال وما
هو بام يامرسه املايض يف مظلوًما كان من وتذكر احلارض. يف الظاملون هم املايض
وقليل التأثري، املشهور غري اليهودي النبي حبقوق، واستدعاء ظلم. من اليوم
الشاعر، حتى يمثله العريب، الذي إليه وصل الذي املأساوي الوضع عىل يدّل
يساعده كي هامشًيا، كان ولو أعدائه!، من حتى كان أي مساعدة يطلب بات

وجتاوزه. الواقع هذا ختطي عىل
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وحممد املسيح قد استحرض درويش حممود يكون حبقوق، مع استحضار
وحممد املسيح أن هي واملفارقة الرجال). (نشيد واحدة، قصيدة يف وحبقوق
دون من نبي فهو حبقوق أما أخالقي، سيايس-اجتامعي- مرشوع: مها صاحبا

مرشوع.
(ارميا) قائًال: درويش حممود ويستحرض

القاموس يف أجد جسمك مل
تأخذين من يا

طروادة األوىل من األحزان صيغة
‹158 درويش 1989: ‹حممود . . إرميا الثاين بأغاين تعرتفني وال

اليهود معاناة عن  املراثي كتبت التي اليهودية النبوية الشخصية فإرميا 
تقول عرصه. يف  الناس إىل الرسالة وزر  هيوه  محله الذي  وهو له، ورفضهم 

:(1:7 (إرميا التوراة
من كل إىل ألنك إين ولد، تقل يل ال هيوه . فقال للشعوب . نبًيا جعلتك
وجوههم عن ختف ال به. أمرتك ما بكل وتتكلم تذهب إليه أرسلتك

هيوه. يقول ألنقذك معك أين أنا

:(2:23 (إرميا وتضيف
أتنسى العذراء حليها

والعروس زنارها؟
ال حتىص. فقد نسيني أياًما شعبي أما

حول اليهود بني النقاش الذي حسم فهو مهمة،  هيودية شخصية وإرميا
السيايس)، (املسيح سياسًيا كان ينتظر خملًصا تيار السبي: من خالصهم قضية
ينتظر كان مع التيار الذي بالوقوف حسمه وقد خملًصا روحًيا. وتيار آخر انتظر

الروحي). (املسيح روحًيا خملًصا
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:1994 يف ‹حممود درويش؛ (إشعيا) فيقول شخصية درويش ويستحرض
:‹41

خرجوا، مثلام القديمة الكتب من أخرج أنادي إشعيا:
العهد فوق مطامع الفلسطيني اللحم أورشليم تعلق أزقة

القديم،
جلدها. تغري مل الضحية أن وتدعي

ترِث ال إشعيا . . يا
مرتني أحبك كي املدينة اهج بل

التقوى وأعلن
بكاءه. اليهودي للصبي واغفر

ولد لنا ُولِد قد  وألنه الروحي: املسيح لقدوم رّوج الذي هو وإشعيا 
جباًرا، إًهلا مشًريا عجيًبا اسمه ودعى كتفه عىل الرياسة فصارت ابن لنا وُأعطى
نون بن  يشوع عهد  منذ وأورشليم، .(9:6 (إشعيا السالم رئيس أبدًيا، أًبا

اللحم الفلسطيني. بتعليق تقوم اآلن وحتى عمرام، بن موشه تلميذ
هذا حتمالن قصيدتني  نظم فقد درويش. شعر يف حضور وللمزامري
بالرموز مفعمة مزموًرا، عرش سبعة وحتتوي (مزامري) وتسمى األوىل االسم:

‹مزامري›: قصيدة من الرابع يف املزمور اليهومسيحية، إذ يقول
بجلده! يلتف ملن طوبى

أخطاء! بال األصيل اسمه يذكر ملن طوبى
شجرة. يصبح يأكل التفاحة وال ملن طوبى

البعيدة مياه األهنار يرشب من ملن طوبى
غيًام! يصبح وال

عبوديتها تعشق التي للصخرة طوبى
الريح!. حرية ختتار وال
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عرش: السابع املزمور يف ويضيف
القدس: ونغني

بابل أطفال يا
السالسل مواليد يا

قريًبا القدس إىل ستعودون
تكربون. وقريًبا

املايض ذاكرة من القمح حتصدون وقريًبا
القمح سنابل. قريًبا يصبح

بابل أطفال يا آه،
تكربون وقريًبا قريًبا القدس إىل ستعودون

. . وقريًبا وقريًبا وقريًبا
هّللويا

هّللويا!.

تبدأ ِب«طوبى»)، َداُود (مزامري طوبى التوراتية: بالرموز مفعمة املقاطع هذه
وهّللويا الشعبية)، الثقافة يف املعرفة شجرة ثمرة (وهي والشجرة والتفاحة
والتهجري التورايت، البابيل  السبي بني درويش  يقارب  إذ البابيل والسبي

الفلسطينياملعارص.
تشتمل املئة)، بعد واخلمسون احلادي  (املزمور أخرى قصيدة ويسمي
املغنني وإمام والصليب، وبابل، واملعذب وطوبى، وإله، أورشليم، عىل:
استعارات وكلها ،‹293-291 :1989 درويش؛ ‹حممود وهّللويا  وطوبى
وهي توراتًيا سفًرا املزامري (150) مزموًرا وتشكل مجيعها عدد  ويبلغ دينية.

سليامن). بن (داود وبالعربية شُلُمه>، بن <دِود إىل منسوبة (تسابيح)
:‹482 :1989 درويش؛ ‹حممود أيًضا مذكورة وهاجر <هجر> التوراتية

املجدلية] [مريم دموعها يلحقون وكانوا
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جلدي عىل جالسة الصحراء كانت هاجر، بدموع
عربية دمعة كانت األرض وأول دمعة من

بكت أول امرأة هاجر- تذكرون دموع هل
ال تنتهي؟. هجرة يف

م ش <ي وأم ولده (إبراهيم) التورايت أبرهم> م/ رهـ <أ ب زوج هي وهاجر
ووليدها هي حار صيف ذات وقد كان طردها يشمعءل> (إسامعيل). ل/ ء ع
رساي> ي/ ر س هـ/ ر <س زوجه،  أخته/ طلب عىل  بناًء  الصحراء  إىل
هيوه> وه/ هـ وموافقة <ي (إسحق) يصحق> ق/ ح ص ولده <ي وأم (سارة)

:(21-8 :21 التوراة (التكوين (اهللا). تقول
إبراهيم] ل[= ولدته  الذي املرصية هاجر] =] ابن  سارة]  =] ورأت
اخلادمة هذه  اطرد [إلبراهيم]:  فقالت إسحق]. =] ابنها مع يلعب
هذا فساء إسحق]. ابني [= يرث مع ال اخلادمة هذه ابن فإن وابنها، 
إلبراهيم: هيوه [اهللا] ابنه. فقال بشأن [= إبراهيم] عينيه يف جًدا الكالم
ورصفها./ [...] .[...] لقوهلا فاسمع ساره]، =] لك قالت مهام

. شبع . بئر برية يف وتاهت فمضت

املسلمني جدات إحدى هاجر ويعد الرواية،  هذه  اإلسالمي املأثور ويتبنى
(العرب).

حيث أخرى)، قصائد يف (ذكره مطولة درويش له أفرد أيًضا و(اهلدهد)
باالسم: القصيدة يف يقول

تائهة سامء عن أبحث األشياء، لسيد الدليل قال أنا هدهد -
[...]

والغبار األشعة مع - وطار الدليل لنا قال - هدهد أنا
[...]

النبات جف إن للنبع سأهتدي - الدليل قال - هدهد أنا
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ويضيف:
حبيبنا احلبيب يف جاهد كي نشاهد األرسار يا هدهد

صفة. ليست له الذي صفة عن للبحث رحلة أبدية هي

يذكره أيًضا 18). والتلمود :14 (التثنية تذكره التوراة طائر هو واهلدهد
األسوار يف أعشاشه يبني  ومراوًغا نجًسا طائًرا التوراة تعّده  موقعني. يف
الطري فأصبح صورته: وأصلح اإلسالم تبناه كرهية. رائحة واخلرائب ويفرز
وتفقد ﴿ (21-20 (النمل القرآن يقول سبأ. وملكة سليامن بني الذي توسط
أو شديًدا الغائبني. ألعذبنه عذاًبا من كاَن أم اُهلْدهَد أرى ال فقاَل مايل الطَري
يعرف كان سليامن أن عىل جتمع التفاسري .﴾ مبني بسلطان ليأتني أو ألذبحنه
أو إذن  دون مّرة ذات غاب جنوده. أحد اهلدهد وكان  ويكلمها، الطري لغة
يكن مل إذا وذبحِه بتعذيبة  وهدد فغضب [اليهودي]، شلومو  سليامن/ علم
يعبدون بأنه رأى قوًما أخرب سليامن اهلدهد عاد وعندما . . مقنع لديه سبب
بدأت هنا ومن التفاسري، جتمع كام [العربية] بلقيس امرأة، هي النار، وملكتهم
بعد أمه دفن ويزعمون أنه اهلدد يكرمون املسلمون والدينية. التجارية الوساطة
بّره من كان ما عىل ثواًبا رأسه عىل التي بالقنزعة فكرمه اهللا رأسه، عىل وفاهتا
فباستثناء اهلدهد. باستدعائه بالرتاث اإلسالمي متأثر ويبدو درويش بوالدته.
سبأ ملكة بني يربط رصني  تارخيي نّص أي يوجد ال  اإلسالمية، النصوص

اإلسالمية. وبلقيس التوراتية
الشاعر- درويش، حممود تدعو التي األسباب املبحث يف هذا استعرضنا
الشعري إنتاجه يف الرتاث واستحضار الرموز استتخدام إىل السيايس-املثقف،
أن شأهنا  من  التي واالستعارات الرموز  هذه  من نامذج عرضنا  كذلك . .
عىل وتساعدنا ب(القربان)، اخلاص  الثالث للفصل الدخول عىل  تساعدنا
منهج إال  هو ما  الرتاث واستحضار الرموز استخدام أن لنا وتؤكد فهمه،

لديه.
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يقتبسها أساس، أرضية هي اليهمسالمية الرموز  إن القول: ويمكن
والسياسية االجتامعية مواقفه وصياغة الشعرية، لوحاته لرسم درويش حممود
أو من الدين نقدي موقف نقدي أو شبه مل نلحظ أي أننا واألهم  والفكرية.
أو عادي، مؤمن أي عن كثًريا خيتلف ال الرموز هلذه البتة. فاستعامله رموزه

املوروث. من التحرر قضية التنوير قضية خيدم ال إنه أي أصويل. حتى
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قصيدة (القربان) يف اليهمسالمية الرموز (3

سوريت اهللا علمني إذ بعد الشعر كنت ألقول «ما
لبيد ابن ربيعة البقرة وآل عمران»

للقصيدة الزمني السياق (1 /3
لنا ال بد فيها، الواردة اليهمسالمية الرموز وكل القصيدة، هذه كي نفهم

فيه. ُنِظمت الذي السياق فهم من
من عام األول كانون شهر من الثاين األوىل يف للمرة هذه القصيدة، نرشت
مع جاءت متزامنة وقد البريوتية. النهار لصحيفة األديب امللحق يف م) 2000)
الفلسطيني، العريب/ السيايس القاموس يف وفق األقىص"، "انتفاضة دخول
بني املتوازنة، وغري  املتبادلة  العنف أحداث اندلعت فقد الثالث. شهرها
وحكومة و"اإلرسائيليني" جهة، من الفلسطيينة والسلطة الفلسطينيني
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املعارضة زعيم شارون، أرييل أعقاب جولة يف أخرى، من جهة "إرسائيل"
يف آنذاك، يمينه، التي عىل واألحزاب الليكود حزب  ومرشح "اإلرسائيلية"
م) 2000) من عام أيلول شهر من والعرشين الثامن يف القديس الرشيف) (احلرم
أكثر من مقتل عن السياق، يف هيمنا الذي "اإلرسائييل"، العنف أسفر . وقد .
آخرين (12000) من أكثر وجرح االنتدابية، فلسطني يف فلسطينًيا (350)
سيبقى اآلخر والبعض رسيرًيا ميت بعضهم درويش)، قصيدة كتابة  (حتى 

دائمة. إعاقات مع حًيا
"اإلرسائييل"، العنف وجه يف وموحًدا واحًدا الفلسطينيني صًفا وقوف ومع
األقىص انتفاضة «إن املكتوبة: أحاديثه الشخصية، غري يف يقول، بعضهم أن إال
من الفلسطينية "إرسائيل" والسلطة حكومة قبل من هلا وخمطط مربجمة عملية
انتهت التي النقطة من استمراريتها وإعادة املفاوضات يف  اجلمود كرس أجل
لذا م)،  2000) عام أول ترشين شهر يف  ديفيد) (كامب حمادثات يف إليها 
املفاوضات مذبح عىل ضحايا/قرابني بّل شهداء ليسوا القتىل أن يظنون
عنواهنا قصيدة يف بالقرابني  الشهداء هلؤالء  درويش وصف وما املستقبلية.
الفلسطيني واإلعالم ملوقف السلطة املغايرة النظر وجهة تأكيد إال (القربان)

الرسمي.

ملحمود درويش السيايس املوقف (2 /3
‹حممود درويش قول حممود يف (القربان) لقصيدة جذوٍر مالحظة يمكن

اآليت: ‹9 :1985 درويش؛
الصغري اإلرهاب مع الكبري اإلرهاب خيتلف حني نفعل ماذا ولكن،
وحني خارصتك؟ يف األعداء حني تنكرس نصال ترصخ عليك؟. كيف
الصغري، وقاتلك الكبري قاتلك بني املعركة  ساحة هو جسدك يكون 
أيوب. مقهور، مغدور، ألنك يسأل ال سؤال  النداء؟.  تطلق فأين 
إىل أن تصغي عليك واجلسد، الرصخة بني املساحة  تغلق أن وعليك
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الربابرة، طائرات ستمر الصغرية الفسحة هذه فمن وحدك، صمتك
رشيك بأنك الغدر  ومن الوجع من  رصخت  إذا وستتهم تتهم، وقد 
خنجره عىل إيالج ساعده عانقه، أيده، الصغري. قاتلك عىل املؤامرة يف
واجبات فتلك  الكبري، قاتلك أمام نفسه عن للدفاع ليتفرغ كبدك يف
األجانب املارة  بعض أشالؤك فأصابت اغتالك من ُتَسمِّ ال األخوة.
عىل أخاك ساعد شيًئا. تقل الرس العميق. ال هذا ال تسمع أمريكا كي
قل: أحد أحًدا. يقتل مل أحد. يقتلك مل نفسك. إنك قاتل قل أو اغتيالك.
االستسالم. قل فرط من فمت الكبد يف تصحيحية لك عملية أجرى إنه
يشء. ال ثمن أنت كل يشء. ثمن فأنت أخرى: إنك قاتل نفسك. مرة
مجلة ثورية، أو سالح، وصفقة برتول، بئر لينجو قاتل نفسك إنك قل:
ألنك ويف جثتك، فيك تقاسمه جيري فيام لك حصة التضخم. وال من
قل قتل. الذي أنت فعل. الذي أنت أحد. يقتلك الضحية. مل ضحية
ال الذي الثمن وأنت عليك، القاتالن سيتعانق قليل فبعد تندم، وال
جروحك، وتعتذر للخنجر بكامل تقف، أن عن نتيجة. وعليك يبحث
القاتل، يفضح قد روحك، ألنه وأصاب صورة جسدك أصاب الذي

احلل. من نوًعا لقد كانوا الربابرة؟. هل وصل . . قليًال قد يفضحه

ومبناها القربان قصيدة نص (3 /3
نقوم عندما يف أذهاننا حارضة تكون كي القصيدة قراءة من بد ال يف البداية

بتحليلها:
أنت وحدك. وحدك، أنت تقدم . . هيا

فاصعد اهللا، أمر ينتظرون الكهان حولك
كبش يا احلجري، املذبح أهيا القربان نحو

قويا واصعد . فدائنا . الفداء-
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يف حبنا، وغناؤنا املبحوح لك
الرساب، غبش من هات املاء الصحراء:

ونحن اجلواب، دمك ففي املوتى! وأيقظ
نبًيا . مل نقتل . نقتلك مل

فامتحنا أنت القيامة، إال لنمتحن
لتعرف ومت املعدين. يف هذا اهلباء

لنعرف مت كم نحبك! . . نحبك كم
دعائنا، فوق املآلن، قلبك يسقط كيف

جنيا رطًبا

فال ترجع إىل املعنى. صورة لك
اسمك للصدى وأترك أعضاء جسمك،

للحائرين، أيقونة وكن ما، ليشء صفة
طلق املحيا شاهًدا، شهيًدا وكن وزينة للساهرين،

يطهرنا آالء نكذب؟ من فبأي
وقد سواك؟ ومن حيررنا سواك؟

نور من ولدت هناك. عنا نيابة ولدت
يف موهوبني نجارين نحن وكنا نار. ومن

وارتفع صليبك فخذ الصليب، صنع
الثريا فوق

إذا مل نخطئ. سنقول:
بجسمك وضحينا انتظرناه. املطر هيطل مل
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حبيب يا غريك، قربان فال أخرى. مرة
ستعود حًيا! مرة كم من النعامن. شقائق ابن يا اهللا،

يا استعارتنا وحدك تقدم أنت هيا،
الغنائيني. نحن الفارغني هاوية فوق الوحيدة

الوفاء، نسألك . اخليل . عىل ظهور النائمني
وفًيا كن والرسالة. للساللة وفًيا فكن

وفًيا! كن لألساطري اجلميلة،

يف والكواكب نكذب؟ آالء وبأي
عبارتنا كن األخرية. فكن إشارتنا يدك.

نزل حطام األبجدية "مل يف األخرية
اتكلنا. دمك عىل موتى". ولو نحيا،

الزكيا! دمك لنا وأضئ دلنا،

قلنا كلنا جلرحك. يعتذر أحد مل
للجالد معه". وأسلمناك نكن "مل لروما:

خيانتنا الصغرية، يا أخانا عن فاصفح
جيري. بام ندري نكن يف الرضاعة. مل

رضًيا سمحًا فكن

الفذ الرؤيا ونؤمن بالزواج سنصدق
كل ورد املقدس. واجلسد الروح بني

األرض، خفت لعرشك. يكفي األرض ال
سامئك- كاحلاممة يف طارت ثم استدارت،
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ولتنبثق لتضيئنا، فاحرتق األنيقة. ذبيحتنا يا
نجًام قصًيا

إن نزلت وأعىل: لست منا أعىل
خشب عىل يعذبني جسد وقلت: يل

أفقت، وانكشفت نطقت... فإن الصليب.
بًرشا ال تكن لنحلم. حلًام فكن حقيقتنا.

عصًيا لغًزا وكن شجًرا. وال

آهلة بني اخلفية الوصل مهزة كن
العقيمة السحب قد متطر السامء وبيننا.

البشارة، وكن نور العايل. نوافذ حرفك من
واهدنا املغارة، باب عىل الرؤيا واكتب

درًبا سوًيا

من خيرض، ما كل بك وليحتفل
تنساها حجر، ومن أشياء ومن شجر
. . قصيدة الزمان قارعة فوق الفراشة

ذكرى، يمتلك بك كل من مل وليحتفل
هبًيا قمًرا وال

- بني كن تنترص. ال تنكرس! ال
وإذا انكرست كرستنا. فإذا معلًقا. بني

إذن، هيكلنا. وهدمت كرستنا، انترصت
ليواصل وحًيا-ميًتا، حًيا، - ميًتا كن
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خفًيا طيًفا وكن مهنتهم. الكهان

ال يلمس الزمن عالًيا. وحدك ولتبق
استطعت، ما فاصعد احليوي. جمالك الثقيل

استطعت ما بعيًدا شهيًدا. كن أمجلنا فأنت
اخلريطة أرجواين ظلك الوحي يف نرى لكي

السالم، بلد ولدت يف عليك يوم فالسالم
حًيا! املوت ظالم من تبعث ويوم مت، ويوم

ستة إىل أربعة وحدة مكونة من عرشة من مخس مبنية القصيدة نالحظ أن
قائًال: حممود درويش وصفها لقد مقاطع شعرية.

عامة، حالة تصّور بل حمدًدا، حدًثا تصور ال أهنا فبام (القربان)  أما
استعارة إىل تلجأ أن بّد ال فكان حمددة، مالمح  له فيها شخص وال
ببالغة القرباين الطقس عىل تقف وأن القربان، استعارة هي كبرية
(حممد)، قصيدة [يقصد تلك وال القصيدة هذه  ال  ولكن اإلنشادية.
كام الشعري، شغيل عن خروًجا  متثالن أ]  أ الدّرة/ حممد الطفل
استجابة إهنام  سياقي. عن خارجة جديدة بأسلوبية تعدان ال أهنام 
الشعري والضمري الشعرية اللغة عىل التارخيي احلدث لضغط
أقوم أن أما للذهن. يتبادر كام الوطني للواجب استجابة وليستا
مجاليتهام أو أدبيتهام عن احلار الدفاع  عدم  يف أتردد  فال بتقويمهام

.‹www.jehat.com/arabic/gareeb-md.htm›

نقرأ وكأننا للغاية، واضحان القرآن مع واملوسيقي الشعري والتناصان
وحدك»، و«فأنت وحدك»  «أنت الالزمة بتكرار القصيدة تبدأ منه. سورة
و«أنت وحدك» و«أنت نبًيا»، نقتل و«مل نقتلك» و«مل و«فاصعد»، و«اصعد»
عيل يقول نارص كام والالزمة، لتعرف». و«مت لتعرف» و«مت  . وحدك» .
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الشعورية واحلالة الشاعر عىل املسيطرة الفكرة عن يكشف إيقاعي «مظهر
.‹252 :2001 عيل؛ ‹نارص «. . النّص مضمون عىل الطاغية

عامل إىل إدخالنا يريد  فالشاعر طقيس. عمل أي من جزء هو والتكرار
للقربنة. الطقيس احلدث

درويش حممود  سبق ظاهرة هي (القربان)، باسم أدبية أعامل وتسمية
يف (القربان) اسم حتمل رواية فرمان طعمة  غالب أصدر فقد كثريون. إليها
قضايا عن يتحدث فرمان طعمة غالب و(قربان)  املايض. القرن سبعينيات
العراق وأحداث (1958 م) عام ثورة مفاصل يف العراقي املجتمع يف التخلف
حيمل حيث بعد فيها فيام والتخلف القمع وحالة م) و1968 عامي (1963 يف

للعراق. حصل ما م) 1958) عام ثورة فرمان قيادة طعمة غالب
فقد تراجيدًيا. بطًال (القربان) يظهر الشيعية النزعة ذات األدبيات ويف
من بني جثته رفعت أن زينب بنت احلسني بعد لسان عىل نقل موسى الصدر
www.nasrolla.org/› القربان» هذا منا تقبل «اللهم القول والسيوف احلجارة

.‹moussa/mahadarat/mahadarat005.htm

القداس. أثناء نفسه يف ويردد املسيحيون القول
نفسه تقديم إىل ُيدفع القربان ألن دموية، األحداث أكثر  هي القربنة إن 
‹موقع اخليار  هذا نفسه  هو اختار فقد والشيعة  املسيحيني قربان أما  دفًعا.

عندهم. بقداسة يتمتع فإنه  الذكر›. لذا آنف اإلنرتنت

اليهمسالمية الرموز حتليل (4 /3
واستعارات رموز عن للبحث ويقودنا وعينا بأيدي يأخذ (القربان) العنوان

اليهسالمية. األديان حقول إىل القصيدة
ربه إىل املؤمن اإلنسان يقدمه أن يمكن ما وهو أغىل ديني، هو رمز فالقربان

ويشكره. أو/ منه، يتقرب كي
الغيب" "عامل املؤمن، عاملي يف والرباط الوصل مهزة هو والقربان 
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و"الشهادة".
التوراة (تكوين، يف التكوين سفر يف نجده فيها، "القربان" نرى مرة فأول

:(8 4:1-6) و(تكوين 4:
األرض. يف عامًال قايني <قني> وكان للغنم  راعًيا هابيل <هبل> وكان
وقدم األرض قرباًنا للرب. قدم من أثامر قايني أيام أن بعد من وحدث
وقربانه. هابيل إىل الرب فنظر سامهنا. ومن غنمه أبكار من أيًضا هابيل
. وجهه . عىل وسقط قايني جًدا فاغتاظ ينظر. مل وقربانه قايني ولكن إىل

أخاه هابيل. وقتل قايني قام لذا

أجل من بنفسه يضحي الذي املسيح، يسوع هو اجلديد، القربان العهد ويف
:(9 :10 و(عربانيني (23 :6 (رومية أتباعه خالص

. . ربنا املسيح يسوع يف األبدية احلياة فهي اهللا هبة وأما ،[...]

الدهور. كاملني أبد املقدسني جعل واحد ألنه بقربان

حياتنا يف حيمل السبعة، الكنيسة أرسار من «ًرسا القربان أصبح فقد 
«. . الرب مع امللمومسة  القوّية العالقة عيش إىل والدفع  الروحي الغذاء
القربان هو واملسيح .‹www.ayletmarchabel.org/taalifirstweb11.htm›
ضّحى ألنه العلامنيني، لدى األكرب القربان أيًضا وهو املسيحيني. بنظر األكرب

أجلها. من وكرز نادى التي املبادئ بنفسه من أجل
نبأ َواتُل عليهم ﴿ (28-27) سورة املائدة يف القربان ذكر يرد القرآن ويف
ألَقّتلنَّك قال ُيَتقبَّل من اآلخر ومل أحدمها من فُتُقبَّل قّربا قرباًنا إذ باحلقِّ آدَم اْبَني
يدي بباسٍط أنا لَتَقَتلني ما يَدَك إيلَّ بَسْطَت لئِْن ني. املتقَّ اُهللا من يتقبَّل إنَّام  قال

.﴾ العاملني ربَّ إين أخاف اهللا إليَك ألقتلَك
<هيوه> وحياول ألوامر ينصاع <أبرهم>/ إبراهيم هو فها القرابني، وتستمر
البنه. فداًء فريسل الكبش إبراهيم به من إيامن يتأكد أنه إال له. قرباًنا ابنه تقديم

:(13-11 التوراة (التكوين 22: تقول
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قال: هاأناذا. أْبَرَهم!، قال: أْبَرَهم قائًال: السامء من الرب مالك فناداه
هللا، متٍَّق أنك عرفت اآلن فإين شيًئا، به تفعل الصبي وال إىل يدك متد ال
بكبش وإذا ونظر، عينيه أْبَرَهم فرفع وحيدك. ابنك عني متسك فلم
وأصعده وأخذه الكبش إىل  أْبَرَهم فعمد  َدَغل. يف بقرنيه عالق واحد

حمرقة بدل ابنه.

غريه. بالفائدة عىل يعود وتقديمه اإلرادة، مسلوب القربان
العمونيني ضد  احلرب خيوض الذي هجلعدي> <يفتح اجللعادي ويِْفَتاح 
حال يف هيوه اىل الوحيدة ابنته يقدم أن ينذر و33-32)، 23-12:11 (قضاة

:(31-30 :11 (قضاة انتصاره
فكل يدي،  إىل عمون بني  أسلمت إن وقال: ليهوه نذًرا  يفَتاح ونذر
عمون، بني من بسالم عوديت حني لقائي، بيتي إىل باب خيرج من خارج

حمرقة. فُأصعده ليهوه يكون

يف مساعدته عىل  له شكًرا ليهوه قرباًنا الوحيدة ابنته يقدم النرص وبعد
احلرب:

بدفوف للقائه  خارجة  بابنته وإذا  بيته. إىل  اجللعادي يفَتاح أتى ثم
مزق رآها ملا  وكان ابنة غريها. وال له يكن مل ورقص، وهي وحيدة.
قد فتحت مكدري ألين ورصت بني أحزنتني قد ابنتي آه وقال: ثيابه

. الرجوع . يمكنني وال الرب إىل فمي

:(40 :11 وكذلك (قضاة
الذي نذره هبا ففعل أبيها بيت إىل الشهرين أهنا رجعت هناية عند وكان

. . تعرف رجًال مل وهي نذر.

األرسة. أفراد أو  ممتلكات بني عادة األغىل هو فالقربان الحظنا، وكام
منه، رغبة دون ومن ديني  بطقس  اآلخر هو يقدم درويش حممود وقربان
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فيقول: للشهادة، ويستعد نفسه حيرض الذي بعكس الشهيد
أنت وحدك. وحدك أنت . . هيا

فاصعد اهللا، أمر ينتظرون الكهان حولك
كبش يا احلجري، املذبح أهيا القربان نحو

قوًيا واصعد . فدائنا . - الفداء

والكبش، املذبح. القربنة عىل بطقس يقومون الذين العادة، هم يف الكهان،
هيوه أن إال قرباًنا، ابنه بتقديم هيوه ألمر إبراهيم عندما انصاع رأيناه قد كنا قد
(الصافات ﴾ عظيم بذبح وفديناه القرآين: ﴿ الكبش هو والفداء بالكبش. افتداه
العادة ففي القربنة. لطقس وصف قوًيا»، «واصعد القول: ويف .(107
القربان لدفع شعارات دينية برتتيل ويبدؤون القربان حول يتجمهر املؤمنون
والثواب القربان بتقديم رشكاء يؤمنون، كام هم، يكونوا وكي املذبح، إىل

العائد منه إليهم.
درويش: يقول وهو األغىل دائًام،

يف الصحراء: املبحوح وغناؤنا حبنا، لك
الرساب، غبش من املاء هات

املوتى!. وأيقظ

اجللعادي، ويفتاح إبراهيم وقرباين قايني كقربان  هو درويش وقربان
من املاء «هات الغيب، عامل من سلًفا  مقدٌر  األمر  ألن يساعده  لن  واملسيح
فيها املنطقة التي ُألقيت الصحراء هي أصًال. يتوافر ال الذي الرساب»، غبش
أيًضا، والصحراء بسارة. عالقته مقابل إبراهيم من قرباًنا  وإسامعيل، هاجر
غبش من املاء «هات حيقق املستحيل أن القربان من واملطلوب العريب. الوطن
و(محل القربان/اخلروف من يتوقعون املسيحيون املوتى!». وأيقظ الصحراء،

إىل احلياة. املوتى يعيد أن املسيح يسوع اهللا)،
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التايل: املقطع يف
. نقتلك . مل ونحن دمك اجلواب، ففي

القيامة، لنمتحن نقتل نبًيا/ إال مل
املعدين. هذا اهلباء يف أنت فامتحّنا

من واقعه. والدم هو دم أن ختلصه من الضحية يريد الضحية مقّدم أن نرى
املوت. بعد وقيامة أفضل واقعية حياة لفعلته، تسويغة املقربن القربان. ويقدم

املقطع: تتمة وما
لتعرف ومت

لنعرف مت كم نحبك! . . نحبك كم
دعائنا، فوق املآلن قلبك يسقط كيف

جنًيا. رطًبا

للقربان. حب مقدم القربان مدى تأكيد إال
النخلة بجذع  إليك وهزي ﴿ القرآين،  النص من جنًيا»  «رطًبا ويستعري
بل نفسه، بالقربان ال يكتفي أي إنه (مريم 25). ﴾ جنًيا رطًبا عليك تساقط
اهللا كان كرامات ثالث  يذكر فالقرآن جنًيا». «رطًبا إضافية، كرامة منه يريد
اجلدول من والرشب (37 (آل عمران: املحراب يف مريم: الرزق هبا قد أكرم

.(25-23 (مريم: اليابسة النخلة ثامر من واألكل جّف، الذي
إكامل الصورة من له بد فال والقرآن، التوراة من استعار قد درويش كان إذا
الكتاب جتسيد إىل يرمز مسيحي ديني رمز واأليقونة للحائرين». «وكن أيقونة
يف يقدس املسيحيون الذي صورة. لذا األخرى، يف والرسائل األناجيل املقدس،
خطايا غفران أجل من اهللا قدمه الذي القربان هو واملسيح األيقونة. الصورة/
ليخلص يعود اليهمسالمية، سوف املعتقدات حسب واملسيح، البرشية مجيعها.
املسيح املخلص/ والقربان/ حسب معتقداته. وكل املرير، واقعها من البرشية
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الساهرين». «زينة اجلميع بني األمجل هو
للغاية مكثفة صورة فهو املحيا»، طلق شاهًدا، شهيًدا، «وكن املقطع أما
يكون أن اهللا إىل تقديمه تم الذي القربان من يريد فهو بالتناقض. ومليئة
أن منه ويريد  الواعي، غري القربان بعكس الواعي، الفاعل وهو شهيًدا،
تكن ومل  القربان، يف إال تتوافر ال وهي احلياة، عنارص كل يف  شاهًدا يكون
الراهنة. الفلسطينية احلالة يصف وفيه عندما اختري. متوافرة فيها الصفات هذه
فالشهيد القربان. يكون «شهيًدا»، والشهيد نقيض منه أن يريد القربان فمقدم
(كلمة إعالء أجل من للشهادة وقناعته إرادته بمحض ويسعى خيتار الذي هو
وفّعال. ناشط ديني-مسيحي مصطلح األساس يف الشهيد أن هو اهللا). السبب
فمحمود املذبح. إىل دفًعا ُيدَفُع وإنام إطالًقا، فّعال وغري ناشط فغري القربان أما
خلالص الوحيدة الطريقة املبادرة ألهنا زمام يأخذ أن القربان من يريد درويش
الغيب»، من «عامل يبدو الفلسطيني القربان. واخلالص م الفلسطيني، أي مقدِّ

الشهادة». «عامل يعرفه ال الذي
يصبح شهيًدا فيقول: يريده أن وصف القربان الذي يف ويستمر

يطهرنا آالء نكذب؟ من فبأي
وقد حيررنا سواك؟ ومن سواك؟

نور من ولدت هناك. عنا نيابة ولدت
صنع يف نجارين موهوبني وكنا نحن نار. ومن

وارتفع فوق الثريا. الصليب، فخذ صليبك

الربانية، النعم هي ف«اآلالء» الدينية، باالستعارات مليئة املقاطع هذه
مرة، (30) الرمحن سورة يف تكرر ﴾ تكذبان ربكام آالء فبأي  ﴿ وقوله: 
يسعون مجيعهم فاملؤمنون األديان. من مستعارتان أيًضا، والتحرر، والطهارة
يدي «بني الوصول أجل  من األرضية احلياتية األعباء من والتحرر للطهارة
ماء عليكم وينزل . . ﴿ إنسانًيا فعًال ليست والطهارة صورة. عىل أكمل اهللا»
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املؤمنني حمصورة يف والطهارة .(11 (األنفال اآلية ﴾. . به ليطهركم من السامء
البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد إنام ﴿ القربان، معنى يعرفون الذين
التي اجلنة العامل/ دخول رشط والطهارة .(33 (األحزاب تطهًريا ﴾. ويطهركم
اآلية ﴾. اهللا . من مطهرة ورضون وأزواج فيها خالدين . . ﴿ املقربن إليها يسعى

اهللا". "بني يدي للوصول الوحيد الوسيط هو والقربان .(15 عمران (آل
األنبياء، به ما أتى األشياء. فالنور تناقض من ونار، نور من والقربان ُولد
الذي التناقض عىل دليل نور األنبياء. فهذا يقبل ال ملن اهللا عقاب هو والنار
زيتها يكاد . . ﴿ قرآين، أيًضا، تناص القربان. وهذا، دواخل مقدم يف خيتلج
مدنية القرآن، سورة وسورة النور يف .(35 ﴾ (النور . نار . متسسه ولو مل ييضء

يقرتب منها. من وعقاب كثرية، نواٍه عن تتحدث
و19: 21 و13: 2 :3 (اخلروج النار يف ظهر بأن هيوه فتنبئنا التوراة أما
طويلة. 4) والقائمة :6 وإشعيا 13 :22 األول وصموئيل 14 :4 والتثنية 18
نور وإرميا 31: 35)، ورضاه 3 :1 (التكوين النور هو الذي خلق  و"هيوه"

.(11 و97: 1 و27: 6 :4 واملزامري 23 :10 (اخلروج
و3: 4 :1 ويوحنا  32 :2 (لوقا العامل نور هو اجلديد العهد يف واملسيح
البرش عن نيابة ُولِد  الذي وهو ،(23 :21 ورؤيا 35 و12:  12 و8: 19
من املسيح، املخلِّص/ عىل القربان/ درويش حممود خياف لذا خيلِّصهم. كي
فوق ويرتفع صليبه يأخذ أن منه ويطلب قرباًنا، تقديمه بإعادة يتمتعون الذين
يواصلون سوف مقدميه أن يعرف باملغادرة ألنه الثريا؛ مطالًبا إّياه نجم، أمجل
واملوهبة، الصليب». صنع يف موهوبني نجارين «وكنا فيؤكد: قرباًنا تقديمه
واملتكررة. املتقنة املامرسات يف األفراد أو الفرد يطّورها  فطرية مركبات هي
خلقي حالة/خلل القربان، تقديم إىل الفلسطينيني  سعي إن يقول، فالشاعر

فطري.
وإرصارهم القربان، مي مقدِّ عجز وصف درويش يف اآليت يستمر املقطع يف

فيقول: نفسه، تقديمه إعادة عىل
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إذا مل نحطئ، سنقول:
بجسمك وضحينا انتظرناه، املطر هيطل مل

حبيب يا غريك. ُقربان فال أخرى. مرة
مرة من كم النعامن. شقائق اهللا، يا ابن

حيا! ستعود

عند بّل فقط، البرش بني عند األغىل هو ليس القربان أن أخرى ويؤكد مرة
املسلمني. عند وحممد املسيحيني، عند املسيح هو اهللا» و«حبيب أيًضا. اهللا

اهللا». «أحباء هم واملؤمنون
وهذه حًيا!» ستعود مرة عىل التحمل: «كم من قدرته من متعجًبا يسأله ثم
واملسلمون مّرة. بعد  مّرة قرباًنا تقديمه يعاد القربان أن إىل  واضحة إشارة
مّرة احلياة إىل يعود سوف املخّلص القربان/ يؤمنون بأن املسيح واملسيحيون
فأدونيس/أدوناي الكنعاين. السومري الرتاث أصلها من واحلالة هذه أخرى.
وهذا أدونيس. هو واملسيح الربيع. يف احلياة إىل يعود ثم الشتاء فصل يف يموت

والرصاع. يف أيام الشّدة املّرة تلو مرة يقدمونه، الذي القربان حال هو
قائًال: بالتقدم: القربان مطالًبا يواصل ثم

استعارتنا أنت وحدك يا تقدم هيا
الغنائيني. هاوية فوق الوحيدة

شيًئا. نساوي ألننا ال
. اخليل . ظهور عىل النائمني الفارغني نحن

القربان حول املؤمنون جيتمع أن فالعادة القربنة، طقس وصف يف ويستمر
هو « . . الفارغني اهللا. و«نحن إىل تقرهبم أن شأهنا  من دينية ترانيم ويرتلوا
كمية من  أمهيته  تنبع  وإنام  بذاته، شيًئا يساوي ال ألنه مؤمن، كل إحساس
العرب. عىل داللة اخليل إال وما اهللا. إىل للتقرب يامرسها الطقوس التي وأنواع
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من البطوالت: املايض جمدنا درويش قوله: نحن ننام عىل يريد فام
الوفاء، ونسألك

للساللة والرسالة، وفًيا فكن
وفًيا كن

اجلميلة، لألساطري
وفيا! كن

حممد النبي ساللة إسالمية، دينية استعارات هي والرسالة الساللة
فيها خيتلط مجيلة»، «أساطري املسلمني العرب تاريخ يعد أنه إال ورسالته.

والشهادة). الغيب باخليال، (عامل الواقع
القربان قائًال: وصف أمهية يف ويستمر

نكذب؟ وبأي آالء
يدك يف والكواكب

وهاهو  (40 (يوسف  ﴾ كوكًبا  عرش أحد رأيت ﴿ يقول يوسف فالنبي
أمام الكامل عجزه  مع يدك»، يف «والكواكب الكواكب عىل  يقبض القربان
تكون بأن ويطالبه الفرد. مما يتصور أضعف حالنا إّن يقول: فالشاعر ُمَقْربِنِه.

للمرة األخرية: تقدمته 
األخرية. إشارتنا كن

األبجدية حطام يف األخرية عبارتنا كن
موتى. ولو نحيا، نزل مل

دمك اتكلنا. عىل

املالك جاءها فعندما القرآن. يف مريم من سورة «الزكيا» الصفة ويستعري
ربك رسول أنا إنام قال ﴿ قال: جنسية، عالقة من دون بحملها إياها مبًرشا
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املسيح، صفات حيمل القربان إّن  أي ،(19 ﴾ (مريم زكيا لِك غالًما ألَهَب
ذلك: يدل عىل اآليت واملقطع

جلرحك، أحد يعتذر مل
نكن معه. مل لروما: قلنا كلنا

للجالد. وأسلمناك
يف الرضاعة. خيانتنا يا أخانا عن فاصفح

جيري مل نكن ندري بام
رضيا سمحًا فكن

بطرس وإنكار األسخريوطي، هيوذا خيانة من كله مستعار املقطع  هذا
امليالدي، األول القرن يف فلسطني يف الرومانية السلطة إىل وتسليمه املسيح
:14 (مرقس املسيحي الشعبي املوروث ويف مجيعها، األناجيل  يف واردة كام

:(50-43
حتمل عصابة ومعه االثني عرش، هيوذا أحد وصل إذ يتكلم، هو وبينام
الذي وكان والشيوخ. عظامء الكهنة والكتبة أرسلها والعيص، السيوف
حتملون لص خرجتم يسوع: أَعىل هلم فقال . . جعل عالمة قد يسلمه
اهليكل يف  أعلم بينكم  يوم عيل؟ كنت كل لتقبضوا والعيص السيوف 

الكتب. هذا لتتم حدث وإنام متسكوين، فلم

:(6-55 :22 و(لوقا
بطرس وقعد مًعا وقعدوا وسطها، يف الدار ساحة  يف ناًرا  وأوقدوا
وهذا أيًضا فيه وقالت: عند اللهب، فتفرست جارية قاعًدا بينهم. فرأته

أعرفه!. أنا ال امرأة، يا فقال: معه!، فأنكر، كان

قائًال: أمامه يدعي  البرش، بني  آالم أمله، من خيفف كي درويش، أن إال 
رضًيا. سمحًا فكن مضيًفا: والرضا السامح ويطالبه بام جيري. ندري نكن مل
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اهللا. من املؤمنني كل بغية هو والرضا فالسامح
بالزواج ونؤمن الرؤيا سنصدق درويش: يقول وعندما اآليت املقطع ويف
املسيح، صفات مع متطابقة االستعارات أن وبام واجلسد، الروح بني الفذ
برش الذي املعمدان، الالهويت، ليوحنا عائدة بأهنا الرؤيا رشح من لنا فالبد
والذين عني، كل وستنظره السحاب،  من  يأيت  ذا هو يقول: الذي  باملسيح،

آمني (رؤيا 1:7). نعم األرض. قبائل مجيع عليه وينوح طعنوه،
يليه: الذي املقطع ويف

ورد كل
خفت األرض، لعرشك. يكفي ال األرض
سامئك- يف كاحلاممة طارت ثم استدارت،

قصًيا ولتنبثق نجًام لتضيئنا، فاحرتق األنيقة. يا ذبيحتنا

أيًضا هو العرش صاحب فاملسيح للقربان: ال"مسيح"ية الصفات تأكيد 
الساموي. فلكه يف وتدور ختف األرض نرى لذا املعتقد املسيحي، يف "اهللا"

باملسيح حامًال مريم كانت فعندما قصًيا»: «نجًام من القرآن وتتم االستعارة
به مكاًنا فانتبذت فحملته ﴿ الناس عن بعيد مكان إىل أخذته محايته أجل ومن
كلُّ قائًال: درويش حممود كام يؤكد دائًام، 22). والقربان األغىل (مريم ﴾ قصًيا

لعرشك. ال يكفي ورِد األرِض
بالقول: فأعىل، أعىل بالصعود ويطالبه البرشية، الصفات ُه عن ينزهِّ ثم

إن نزلت مّنا لست وأعىل. أعىل
خشب عىل يعذبني جسد وقلت: يل

الصليب.

األساطري يف عليه العثور يمكن ال  درامي مشهد درويش وصف يف
املعتقد مع متاًما ينسجم  وهذا القربان. لعرش تكفي ال فاألرض واألديان.
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يعود فعندما (األرض). الكون خالق الرّب هو القربان املسيح/ بأن املسيحي
املتجدد. ملجده األرض تكفي سوف ال املسيح

قائًال: خياطبه مقربنيِه، فضيحة من خياف وألنه
وانكشفت أفقت، . . نطقت فإن

بًرشا وال تكن حلًام لنحلم. فكن حقيقتنا.
عصًيا لغزًا وكن شجًرا. وال

حاله سينهار عامله، عىل الواقع انكشف إذا  اُملَقْربِن، حال هي هذه عملًيا
عملًيا هذه الفهم؛ عىل عصًيا ولغًزا واقًعا، وليس حلًام، يبقى بأن يطالبه لذا
موجود غري القرابني. فالقربان تقديم إىل اإلنسان تدفع التي األسس الدوافع
إىل الوضوح وعدم واالغرتاب العجز احللم/ هو العقالين. عامله "العامل" يف

عليه. والتعرف احلل، اللغز العّيص عىل درجة
. . ﴿ مريم: سورة القرآن من من بتناص سابقه أهنى كام هذا املقطع وينهي
بن حييى سياق يف (قيلت ،(14 (مريم ﴾ . . عصًيا جباًرا يكن وبًرا بوالديه ومل
االنتصار ال يمكن كذلك اللغز، تعرف يمكن ال اجلّبار، ألنه هو اللغز زكريا).
العزيز املهيمن القدوس السالم املؤمن . امللك . ﴿ اهللا: هو الذي اجلّبار، عىل

.(23 (احلرش اآلية ﴾ اآلية اجلبار املتكرب . .
القربان/ املسيح قائًال: وصف يف درويش ويستمر

وبيننا السامء آهلة بني اخلفية الوصل مهزة كن

البرشية وفوق العادية فوق الصفات مجيعهم، واألنبياء املسيح فهذه صفة
ختليص عىل قدرته يف يشك أنه إال املسيح، القربان/ درويش عىل أسدهلا التي

من واقعهم حني يقول: البرش
متطر السحب العقيمة قد
العايل. حرفك نوافذ من
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وعملًيا تأكيد.  ال تشكيك أداة هي املضارع فعل  تسبق التي  (قد) قال
عىل اهللا قدرة ينفي مكّثف،  نحو وعىل برشيته بكامل ظهر الذي املسيح،
العهد وصف وقد ومتذمًرا،  متسائًال تكلم مصلوًبا كان فعندما اخلالص؛
إىل الظهر من ها كلِّ األرض عىل الظالم وخّيم بِِدّقة متناهية: احلالة هذه اجلديد
(متى وقال شديدة يسوع رصخة رصخ الثالثة الساعة ونحو الثالثة، الساعة

:(47-45 :27
َملّا َشَبقتاين؟ إييل إييل

تركتني؟.. ملاذا إهلي إهلي أي:

الرتك يعني اآلرامية، اللغة يف ق) ب (ش الثالثي أن إىل  ننتبه أن وجيب
عنه. عودة ال الذي النهائي

مرشًدا، يكون يطالبه بأن البرش، خالص إمكانية من شّك وقّلل أن وبعد
منه: عىل األقل، فيطلب

البشارة، نور وكن
املغارة، باب عىل الرؤيا واكتب

واهدنا درًبا سوًيا.

"عامل كتب الرؤيا)، و(كتب املسيح. يسوع هو و(البشارة) اهللا، هو (النور)
املذود، يف املغارة/ ولد الذي املسيح يسوع هبا جاء التي والشهادة" هي الغيب
ينهي أخرى  ومرة  حراء.  غار يف اإلسالم ببرشى املالك جاءه  الذي وحممد
َقْد إين  أبت يا ﴿ مريم سورة  (سويا)من قرآين، بتناص املقطع  هذا درويش

(مريم 43). ﴾ رصاًطا سوًيا أْهِدَك فاتبعني يْأتَِك مل ما عْلِم
ال من جاءين

القربان، فرٌح بتقديم اجلامد، حتى الكّل، أّن تأكيد يواصل اآليت املقطع ويف
فيقول:

، خيرضُّ وليحتفل بك كل ما
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حجر، ومن شجر من
الفراشة تنساها أشياء ومن
قصيدة. الزمان قارعة فوق

ذكرى، يمتلك بك كل من مل وليحتفل
هبًيا. قمًرا وال

أهنا ويبدو قارعة الزمان». «فوق عظيم وهوله سيىء للغاية التوقيت أن إال
(القارعة) حيث قرآنية استعارة استخدم أنه (أيًضا) ونرى العودة!. حالة عدم
(القارعة 1-3)؛ ﴾ أدْراَك ما القارعة وما القارعُة ما القارعُة ﴿ يف القرآن: ورد

الشديدة. النازلة والقارعة:
فيقول: قرباًنا، يطلب من القربان أن يظل املقطع هذا ويف

تنترص. ال تنكرس! ال
بني- كن

وإذا انكرست كرستنا. فإذا معلقًا. بني
حًيا، وحًيا كن ميتًا - كرستنا، وهدمت هيكلنا. إذن، انترصت

ميًتا" -

تغيري يريدون ال الذين القربان، يقدمون الذي نفسية درويش هبذا يكشف
انترصت كرستنا، «وإذا أسطورية: حياة يضمن هلم الواقع هذا ألن واقعهم،
الكهان ليواصل ميًتا»،  - وحًيا -حًيا، ميًتا «كن إذن: هيكلنا».  وهدمت

مهنتهم.
حسب املعتقد املسيحي. روحًيا، وحّي  باجلسد، ميت هو فاملسيح

سورة من املسيح،  القربان، عن درويش استعارات معظم جاءت لقد
فيقول: رسمها. التي للصورة متمًام األخري يأيت املقطع لذا مريم،

ال يلمس الزمن عالًيا. وحدك ولتبق
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استطعت، ما فاصعد احليوي. جمالك الثقيل
شهيًدا. أمجلنا فأنت

استطعت بعيًدا ما كن
أرجواين اخلريطة. ظلك الوحي يف نرى لكي

السالم، بلد ولدت يف عليك يوم فالسالم
حًيا. املوت ظالم من تبعث ويوم مت، ويوم

املسيح املخّلص/ صفات القربان/ هي املقطع يف الصفات الواردة كل إن
املسيحية واإلسالمية. الديانتان حوهلا تتفق التي

يقول: إذ القرآن يف املسيح القربان/ لسان عىل قرآين جاء بتناص وخيتم املقطع
.(33 (مريم ﴾ حًيا ُأبعُث ويوَم أموُت ويوَم ولْدُت يوَم عيلَّ ﴿والّسالُم

للقصيدة. إطاًرا  القرآين والتناص البناء استعار قد درويش  أن الحظنا
هو درويش فقربان األديان اليهمسالمية. من القربان صفات أيًضا، واستعار،
واقعهم من خيلصهم كي واملسلمون واملسيحيون اليهود ينتظره الذي املسيح
استطاعته يف الفلسطيني القربان أن من متأكًدا ليس درويش أن إال السيئ.
عىل قدرته بعدم جيزم املسيح إن حتى السيئ، واقعهم من الفلسطينيني خالص
استمرارية واقعهم ألن خالصهم يف حقًا يرغبون ال والفلسطينيون اخلالص.

يركنون إليها. أسطورية متنحهم راحة
الباحث لدى ليس للغاية، واضحة الشعرية والصور اللوحات كانت
األمر بكثافة  فيه الدين ُرضُ َحيْ جمتمُع يف أيًضا، العاديني للناس بل فحسب،
املختلفة، الشعرية  والصور اللوحات وغنى  جتديد يف ما عيًبا  يشكل الذي
واالستعارات الرموز استحضار نتيجة عملًيا وهذه للقصيدة. الفني واملستوى
والتي الشاعر، لدى ونمًطا إطاًرا أصبحت  التي املختلفة، اليهمسالمية
يستعمل الشاعر أن خاصة املؤمنني، من العوام به عّام يؤمن عملًيا ختتلف ال

أو يتحداها. يف وظيفتها، جيدد أن دون من رموًزا
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ونقاش خامتة (4

اخلتامي املشهد 1) قدرية /4
"اُملقْربن دخيلة إىل اليهمسالمي بالنص الولوج درويش حممود حياول
وجهة من الدخيلة هذه الكنعاين".  "القربان جتاه كيديتها لكشف اهلجري"
املبارشة، عىل الَتَحُايَل َكْشُفُه يقتيض سيايس موقف األوىل هي بالدرجة نظره
تأبط له وقد وّفر الشعرية. لفعلته أساس واهلدف الشعري، النّص ومحاية مجالية
فقط، التارخيية لذاهتا مكافئة خالصة، بيانية ذريعًة بوصفها اليهمسالمية الرموز
("أحجار العنق وربطة بني اهلندام التبادلية الزينة من العامية شيًئا وتداوالهتا
بالرمز الوجدان استاملة  إىل حتى الشعرية بفعلته يرقى أن دون من ملونة")،
يف املفرتضة "القربان" مأساة يف التحليق أو اإلبداعي التمثُّل من حالة نحو

التارخيي. الراهن
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مفارقة رمزية نصوص عىل السياق يف العثور يمكن ال إنه القول: ويمكن
حتى العثور يمكن ال بحشدها. قام التي النصوص اليهمسالمية تلك بني من
احليادية، بني للمحاكاة سياٍق يف حيادًيا موظف واحد غري أو رمز نّص عىل
هنا املوهبة إىل إسناده يمكن واإلنجاز الذي الفعيل. الراهن يف ومعادله الرمز
الوصفي التحي�ز وراء االختباء النّص يف وإنام هو نجاح إبداعًيا، ليس إنجاًزا
أو الغيبية الكهنة ومرجعيتهم ضد للتحيُّز احلاجة دون من "القربان"، ملعاناة
أو مرجعيتها. املرحلة التحيز ضد من دون السيايس املوقف التارخيية. وبلغة
الرمز يف  نصوصها بمامألة  املرجعيات تلك تبنى ذلك،  من العكس  عىل بل
السكوت أجل من النصوص تلك استدعاء  بواسطة  واألسطورة والتاريخ
عىل الفاعلة، التارخيي)، التطور (طبيعة القدرية بحتميتها فقط، لإلحياء عنها

القربان. هوية وحتديد "القربنة" التقدمة سياق يف اإلغريقي، النمط
تنصيًصا درويش تبدو حممود لدى الفلسطيني" الكنعاين- "القربان حالة
والتارخيي وامللحمي امليثولوجي املشهدي التعيني يف القربان حلالة جمدًدا
التي املصري حوادث من  وحادثة للشعر، طروادية العام. حالة واألسطوري
والرمز وامللحمة األسطورة يف لتترشد التاريخ، وجدان  نحو التاريخ َعَربت
ويفعله. ويكرره هذا يقول هو اإلبداعية. للتجارب  نعمة  وتصبح الديني، 
صداحه ومل يغادر التارخيي، بعد متامه يبلغ مل الفلسطيني املشهد أن مسألة أما
عىل القدرة يف الفذ الشاعر امتحان فهي "للقربان" احلقيقي اجلسد الدموي يف
الراهنة فاملََشاِهد املحّتم. اخلتامي املشهد عىل للمشهد الراهن اإلبداعية اإلحالة
املشهد قدرية إىل الوصول طريق عىل الطقوس سياق يف سلًفا، املقررة هي 
ورطة االنتامء قضية تصبح حينام اإلبداعية "احلنكة" تقتيض  هكذا  اخلتامي. 
العمومي. اإلبداع يف فضاء عنه والتحليق بعيًدا دمه عند التوقف الشاعر بني
الفضاء هذا بأن أخرق زعًام يتضّمن املحّنك املوقف هذا مثل أن ومع
اخلاص مفارقة مشارفتها هو منطقة للشفق تشرتط اإلنساين، "العمومي" أي:
للدهاء فضيحة يشكل ما صويف، وهو مترشد هيئة عىل والوصول واملحدد،
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السيايس". "اللجوء حالة  يف مقبول األمر أن إال  والفكر، والثقافة واملعرفة
التنّصل الشخصية يف احلرية قضية إىل قضايا احلوار، يتجاوز ذلك عند فاألمر

الشخيص. املرشوع خسارة خماطر واجتناب املرحلة، ومسايرة االلتزام من
املبارشة واجتناب املوقف، حقيقة عىل التغطية يف واملغالطة الدهاء اعتامد أما
أيًضا فهو بالناي»)، الناي و«اختالط األحالم» («تقاسم نوافذ املرحلة متلق يف
الغموض، مواصلة خيار  بني  درويش حممود ورطة مقتضيات يف يدخل

وطنًيا. رمًزا تراه ساحٍة عىل املتألق موقعه يفقد بأن واملخاطرة
األريض وحياول يعشق انتامءه شاعر أي علامين، متصوف درويش وحممود
املمكن الكامل إىل الوصول أجل منه، وذلك من اهلرب وليس فوقه، التحليق
الشخيص واالنتامء املوقع الدم وفداحة بني إحلاح اإلبداعية واحلياتية لتجربته
الصويف عباءة أخرى. يلمس من ناحية ل والتنصُّ االبتعاد يف ناحية، والرغبة من
الوجود يف خمتارة يومية إىل بخريها ورشها اجلسد من يومية االنطالق ليحقق
يشبهه. وال  الصويف يشابه فوقه. بالتحليق وخارجه املشهد البقاء يف له  تتيح
خمادٌع والشاعر هلا، أفق ال ضائعة مشارفة إىل الرموز متتطيه  خمدوع فالصويف
املفضلة مائدته خيتار أن ليستطيع هة  مموَّ أرضية مشارفٍة إىل الرموز يمتطي
حيمل ألنه ثمنه، يدفع أن دون من (اإلسربسو) يرشب  الوجود، مقهى يف
واآلخر عبثية، جتربة يف ذاته لذاته عىل ذاته هيدر السمّو اإلنساين. األول بطاقة
هي اسم الذات ألن ذاته، وخيرس أناه فيحقق هيدر عليها جتربته، ألنه ذاته هيدر

اآلخر. التجربة

مع األديب» السيايس لينسجم «إال (2 /4
اليهمسالمي، املوروث درويش حممود استخدام أسباب عىل وقفنا قد كنا
خصوم، إىل األعداء  حتويل  عنها: عّرب كام تسووية، سياسية أسباب وهي
بفعل التاريخ إنتاجها الثقافة يتم بأن علًام التاريخ، الثقافة، وليس يف ومشاركته
وواضح والغزاة. األصليني أصحاهبا بني األرض وتقاسم خارجه، وليس
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للعرب املعادي وتراثها اليهودية بني ما القطيعة ُحيدث أن يريد أنه أيًضا
العقيدة/ هي اليهودية بأن علًام اليهو-صهيوين واالستعامر والفلسطينيني،
"إرسائيل". استعامرها، وحركة الصهيونية تتوسدها التي األيديولوجية
يمكن وعليه فقط، خصام إال هو ما الصهيوين العريب- الرصاع والقول: إن
وهو وّظف، والواقع واقعة. لذا واقًعا، الواقعة حتول بتسوية اخلصام هذا حّل
األمة الشعب/ هذا تاريخ  العربية، الفلسطينية/ الساحة يف  األشهر الشاعر
والفينيقة الكنعانية اجلذور األصل، خيتزل فنراه التسووي. ملوقفه للرتويج
أكثر. ال التسووي السيايس املوقف ختدم  حواش إىل والفرعونية  والبابلية
وفخذهيا مشاع»، هندهيا أمل، لعشاق بال خائنة، «امرأة (جدتنا) عنات أن وبام
أن من بد  ال املشاع»، فخذيك وأرض املشاع، هنديك «أرض  يقول: كام أو
القائم بفعل تراثها، عىل املساومة من بّد إنه ال أي أرحيا!؛ إىل املعجزات «تعود

عنها. غريًبا وليس واجلغرافية، عنه، خارًجا وليس التاريخ،
ويكاد املبالغة،  درجة إىل بكثافة اليهمسالمية الرموز درويش يستخدم
السيايس واملوقف الكتابة وحيرض للفكرة عىل طاولة جيلس أنه يعتقد القارئ
إال. ليس املوقف استعارات ختدم والقرآن اجلديد والعهد التوراة من ويستعري
مجيًعا، يعدنا إنه لقلنا: أوسطية" "الرشق لغة إىل درويش شعر  ترمجنا  وإذا 
اإلسالمي. إبراهيم اليهو-مسيحي/ أبَرم أوالد و"اإلرسائيليني" العرب
سوسيولوجية، الرشق وأقلية هذا من جزء إىل العرب نحن حتويلنا وبالطبع
واملال» «العقل تنتظر رخيصة، عاملة  أيٍد وأبناؤها  بالنفط مليئة أرضها

(املهاجر). فيلم شاهني صاحب يوسف ذلك عن عرب الستغالهلا، كام
أسطوري مصدر وأهم رأينا، كام التورايت، املايض من كثًريا يستعري أنه وبام
لنا بالعداء  املحشّو العريب، الوطن  يف كياهنا الصهيونية احلركة  عليه أسست
«املايض أن نفهم أن حقنا فمن العرب، الفلسطينيني/ الكنعانيني/  نحن، 
الشعرية اللوحات والصور يف مستوى فقط ليس املستقبل» عىل ينفتح بدوره
فمحمود أيًضا. السيايس املوقف مستوى يف وإنام  بقصائده، يرسمها التي
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"إرسائيليني" مع "حوارات" أجروا الذين اُألَول كان من الفلسطينيني درويش
من درويش كان حينه باريس. يف املايض يف القرن من منتصف الثامنينيات يف
الفلسطينية التحرير منظمة كومربادور  غزت التي هليفي) إيالن (جمموعة

السياسية". والواقعية "العقالنية بربنامج
درويش قد كان حممود (2001 م) عام آذار شهر  عرش من اخلامس ويف
اللبنانية احلكومة فيه يطالبون بيان عىل عربًيا، مثقًفا عرش مخسة إىل وّقع، إضافة
بريوت يف عقده مزمًعا كان الذي التارخيية)، املراجعة (مؤمتر انعقاد بأن متنع
سلك لقد نفسه!. العام من نيسان من والثالث آذار من والثالثني احلادي بني
تفكري أي ملنع الطرق الصهاينة" "اإلرسائيليني- كل معه، مثل ومن درويش،
راح ضحيتها التي الثانية العاملية واحلرب اهلولوكوست" يف "املحرقة- جديد
كل عىل يتوجب تارخيي حدث إىل بقداسة ينظر إنه من الناس. املاليني عرشات
معه، ومن درويش، حممود لقد مارس به دائًام. التفكري أن يعيد ومثقف عاقل
عقد مؤمتر متنع أن السياسية السلطة من الطلب وهو أال للغاية، خمزًيا  عمًال
حممود الفرتة كان نفس ويف و"الصهيونية". إال "إرسائيل" خيدم ال منعه علمي
بإطالق املرصية  السلطة تطالب عريضة عىل وقعوا  قد  معه، ومن درويش،
الرأي، حرية بحجة القطر يف األجنبي التمويل مجعيات  أقطاب  أحد رساح 
وجامعة الناتو حلف مع «التخابر بتهمة أدانه قد كان املرصي القضاء بأن علام
الدين سعد رساح ُأطلق أمريكية ضغوط وبعد الوطن». إىل واإلساءة  حيفا

اجلميل. رّد وبرسعة إبراهيم،
ووطنهم العراقيني تقصف األنغلوأمريكية األسلحة ترسانة كانت وعندما
مندًدا املسؤولية حينه، يف حسني، صدام العراقي الرئيس  ّمحل وتراثهم،
باألمر درويش حممود تذكري من لنا بد  ال  بالعدوان. وهنا ب"محاقته" وليس
والتضييق القمع بسبب كان ذلك م)، 1971) عام يف البالد غادر عندما اآليت:
الرأي والتعبري حرية بقمع اللبنانية السلطة يطالب ملاذا فإذن الرأي، حرية عىل

األكاديمي؟!. والبحث
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آخر، بيان عىل وقع قد حممود (2002 م) كان نفسه من عام ويف التاريخ
اإلرسائيليني" "املثقفني فيه مثقًفا فلسطينًيا، يرجون وعرشين أربعة إىل إضافة

البيان: يف جاء كام الفلسطينيني، باسم حتدثوا فقد الفلسطينيني. مساندة
وارتضينا  التارخيية فلسطني ُمخس  العيش يف ألنفسنا ارتضينا لقد  . .

. . .! أمخاسها أربعة يف دولة لكم

عن واحدة مّرة مل يتنازل الفلسطيني الشعب أن معه يعلم حممود ومن هل
التنازل ألحد حيق ال عربية  أرض فلسطني أن يعلم  وهل وحريته؟.  وطنه 
دافوس (منتدى  يف  قصيدة ألقى قد  كان  قد  أنه  ننسى وال منها؟. شرب عن
م) 2003) عام حزيران امليت يف البحر فنادق أحد يف عقد االقتصادي) الذي
بول ننسى وال بريس؛ شمعون إىل إضافة صهيوين، رأساميل (140) بحضور

املحتل! العراق عن ممثًال بريمر
من جزًءا كوهنم إىل  إضافة (وأدونيس)، درويش فهم يمكن طبًعا
كام حيلامن، وأدونيس درويش فإن  احلايل، وضعها يف جًدا  املرتاحة الطبقة
سياسية جائزة  أهم نوبل، جائزة عىل باحلصول  األدبية، األوساط يف يشاع
أتباع من هم عليها غالبية احلاصلني أن األحداث أثبتت املعارص، التاريخ يف
التعريف، عن غنًى يف هم عليها حصلوا الذين والعرب األمريكي.  اخليار
تظاهروا الذين يقصد «َحْفُرْمُهم»، الشهري الترصيح صاحب  السادات  أنور
(الرتعة). من املاء  قبل البلهارسيا يرشبون زالوا وما اخلبز، أسعار رفع  ضد

ديفيد). (كامب املعارص العرب يف تاريخ جريمة مقرتف أكرب والسادات هو
العدل "حمكمة  رفضت الذي جينوسار، يويس رشيكة السلطة، وقيادة
فدائيني اغتيال عن مسؤول ألنه رسمًيا موظًفا قبوله اإلرسائيلية" العليا
من (13) نيسان ليلة يف (300 رقم (الباص قضية أرسمها يف بعد فلسطينيني

(1984 م). عام
رواياته شخصيات أكثر اليهودي» «جبيل عرض الذي حمفوظ، ونجيب
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م) 1988) عام يف السالح  بقوة تقمعنا "إرسائيل" كانت  وعندما استقامة.
إرسائيل». كرب سّني لزرت «لوال قال:

عىل جائزة مل حيصل زويل، عريب، أمحد أصل من األمريكي العامل وأيًضا
ودعواته املتكررة مرات عدة "إرسائيل" إىل احلج شعائر مارس أن بعد نوبل إال

معها**. للتطبيع
أو مناصفة ولكن نوبل، جائزة عىل  وأدونيس درويش حيصل قد  طبًعا

يوسيف!. بار محوطال بمستوى شعًراء مع مرابعة مثالثة أو
اليهمسالمية. للرموز درويش الستعامل السيايس البعد هو هذا

(يديعوت مع مقابلته يف درويش قال مجايل.  بعد فهو التايل  البعد أما
أحرونوت):

وما هيمني، ال  احتجاًجا، أو مقاومة  القصيدة،  موضوع ولكن [...]
اجلاملية. اجلوانب هو هيمني

واملادي والسيايس واالجتامعي الشعري جمده بنى حممود درويش حسًنا،
سلعة التسوية وعندما أصبحت واالحتجاج، املقاومة هّم عىل راكًبا متعلًقا/
مرشوعه بالطبع خالص. مجاٍيل إىل مرشوعه حتّول املستويات، كل يف ربًحا، أكثر
وليس للزينة إال تصلح ال األحجار هذه امللونة»، األحجار من اجلاميل «قطًعا

برلني. يف درويش قاله ما هذا وتأسيسها. والعمران إلنشاء األبنية
اجلامعة التي نظمتها فلسطني)، أجل من (جامعيون الشعرية األمسية يف أما
قال فقد (2003 م)، نفسه، العام األول من كانون يف شهر القاهرة األمريكية يف

للغاية: خمتلفا قوًال حممود درويش
مقاومة من جزء ألنه بالرضورة سيايس الطواريء مرحلة يف الشاعر 
القارئ له يرسمها التي للصورة بالوفاء مطالب وهو االحتالل

منه. متوقع هو ما عىل أيًضا بالتمرد ومطالب

الواحد. باحلرف ما قاله هذا
يطوف الذي الربابة)، (شاعر بحال تذكرنا جًدا املختلفة درويش أقوال إن
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بعد إال عليها "باجلّر" يبدأ وال ربابته، حامًال آخر إىل مرضب من العربان عىل
االقتصادي)!. دافوس (منتدى يف حدث كام سامعه منه، يريدون ما يعرف أن

"ِفِشنك!". القاهرة ويف ملونة» «أحجار يف برلني هو حممود، هكذا
فيه. إبداع ال نمطًيا اليهمسالمية الرموز  درويش حممود استعامل وجاء
واالستعارات الرموز  هذه يستعملون  السواء، عىل واملؤمنني، الشعراء فكل

أيًضا. نفسها ولألغراض تقريًبا، نفسه باملستوى نفسها
نيكوس كزنتزاكس حترر عندما اآلتية: باألمثلة القصد، نأيت وحتى نرشح
أخذ فحيثام املفاهيم. بكل راقًيا قدم لنا عمًال "مسيحيته" املوروثة، من اليوناين
هذه رائعة عن لوحات بنى طريق الشّك، إىل واليقني حالة اإليامن من املسيَح
اإلنسان، املسيح إىل اإلله)  (املسيح أعاد فيها الشّك. إىل اليقني من الرحلة،
مل يَر الذي نفًعا مع جتِد جتربة» مل يف تدخلنا «ال صيحاته ورصاخه: كل الذي
عرب عنه كام واملبدع، احلّر التفكري أبو هو  والشّك اإللياذة. بعيون إال كريت

الغزايل. وليس ديكارت
عىل املسيح،  اهتم قد كان برشت  برتلد  أن نذكر  املسيح،  نذكر  دمنا  وما
باآلمال وأغراهم ضّلل الفقراء قد بأنه كومبي، اجلندي فيو أبطاله، أحد لسان

الكاذبة.
من اثنني قدرة مدى عىل لندلل  واآلريني اإلغريق بالد إىل الذهاب  ِملَ
حسني، أمحد هو فها الديني؟ التنميط عباءة من اخلروج عىل  مبدعيهم 
اللغة ويفجر النمطية األطر كل ويكرس قرية مصمص، يفّجر ابن الفلسطيني
الزمن نشيد قصيدة يف يقول الثورية. يف غاية موقًفا وصورة ليعطينا والعقيدة

اهلجري:
ُعْتَبَة يدي عني قبلوا

بن هشام احلكم وأيب
البيعة اجلديدة حدثوهم عن

الباسقة الرب شجرة حتت
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رام "هيوه" يف
جنني. خميم عن وحدثوهم

اهلجينَة اإلبَِل إنَّ أيًضا: هلم قولوا
كاإلبل ترغي تزل مل
كاملاعز. تذبح لكنها

عني وأخربوهم
الليل يف سأظل أسوق

التفاح بائع عربة
جنني من خميم

إىل ماء بدر
َكنعان. سفوح وإىل

حتاول األدبية ولوحاهتم حسني وأمحد برشت وبرتلد كزانتزاكيس أفكار إن
هبذه الناس أقبل أنقاضه! سواء عىل أخرى رواية وبناء الرسمي التاريخ تفجري
ال باالهتامم والبحث. وفهمها فكرة ثورية وجديرة تبقى أهنا ال. إال أم الفكرة
درويش. حممود ولوحات يف أفكار هي احلال الثقافة الرسمية، كام من يتأتى

املستقبل. لغة باألوغاريتية! وتكتب تفكر ولغة وعي بحاجة إىل إهنا
أيًضا هنالك عنهام، احلديث تم واجلاميل اللذين السيايس البعدين إضافة إىل
دون حيول أو حيّد النمطية اليهمسالمية الرموز استعامل إن تنويري. ثالث، بعد
العقود. أربعة حوايل منذ بالرتاجع اآلخذ العريب التنويري املرشوع تطور
كل القضايا، يف طريق الشّك عن للعقل االعتبار إعادة هو التنوير فكر فجوهر
درويش هو  وهذا حمافًظا، يبقى  الدين مع يشتبك ال  والذي أوهلا. والدين 
الرتاث مع اشتباك آخر: معنى الدينية للرموز استعامله كثافة يف إن عملًيا. 
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اغتصب الذي الرتاث اإلسالمي؛ لليهودي-املسيحي- وانتصار الكنعاين
مسوًخا ومايزال ينتج ويليه؛ تاله الذي وأجهض سبقه، الذي تارخينا وسلب
ومدارس عمًال العريب ألبناء الوطن ستؤمن التي هي تدعي أهنا كاريكاتورية

ونواد وكرامة! . . وجامعات ومشاغل
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هذا استخدم أول كان العلوي هادي واإلسالمية. واملسيحية اليهودية تعني:   *
.(21) املصطلح، ص

أية عىل ذايت إهدار أريد ال قائًال: حبيبي، إميل تأبني يف أعلن درويش  أن ُيذكر  (1
حسني أمحد ذلك أورد . متعة الوجود . عىل الشخيص واقعة حضوري واقعة غري

.‹1999/5/96 كنعان، ‹جملة
/6/15 (542؛ الكويتية القبس جريدة من مأخوذ الكتاب هذا غالف انظر (2
ناجي جمرم اغتال (1987 م) عام متوز شهر والعرشين من الثاين يف م). 1987
العاصمة إحدى ضواحي  يف  رصاصة "جمهول" عليه أطلق فقد لندن. العيل يف

م). 1987) عام متوز شهر من عرش التاسع يف احلياة وفارق الربيطانية،
مهران  "رشيدة عن العيل ناجي كاريكاتور نرشت الربيطانية الصحف إحدى
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قتل الذي الكاريكاتور حتته: وكتبت الفلسطينيني" والصحفيني الكتاب واحتاد 
راسمه.

حممود يقول م)، 10/3/2000) بتاريخ «هآرتس»  جريدة مع له، حوار يف (3
وُقرئت شامري إسحاق السابق احلكومة رئيس عليها لع اطَّ التي «األشعار درويش:
إىل أدُع فأنا مل شامري، أوردها أقلها كام وأنا مل فة، وُفهمت خطأ، يف الكنيست حمرَّ
موتاكم، قلته هو: خذوا وما  بذلك.. أؤمن وال ذلك، أكتب ومل إرسائيل، دمار
يف هو وما دعوة للقتل، أو زمن االنتفاضة، وليس عدوانًيا، يف احتجاجي شعر وهذا
ه تعدُّ نفسها واحلكومة والقطاع، الغربية الضفة ضد احتالل وقوف سوى احلقيقة
فكالم إرسائيل، وجود  عىل اعرتاض بأنه االدعاء أما  حصل.. ما هذا احتالًال،

األحداث».. وتكذبه احلقيقة، عن ينأى
قبل  من عنهم، قًرسا، ورغًام املناضلني، من إبعادهم، تمَّ من  - طبعًا نستثني هنا

االحتالل.. قوات
طبًعا..  االفرتاض.. سبيل عىل ذلك.. نقول -

باحلادثة  أبلغه حسني أمحد أن الشاعر أشقر، أمحد األستاذ يذكر الصدد، هذا يف -
درويش حممود أصدر «عندما قائًال: يوم، ذات معه شخصًيا حصلت التي التالية،
من لوركا فقلت: فيه سألني صحفي عن رأيي بالديوان، ديوانه (أوراق الزيتون)،
عىل تزيد ملدة وقاطعني  وشتمني، حممود، فغضب . . درويش من أكثر الكثري،
وهو للمصاحلة».. أدعوه د، م إىل بعنوان: قصيدة بالرغم من كتابتي العقود، ثالثة

احلقيقة/اجلرح. عىل وضع يده حسني أمحد الشاعر عىل أن يدل ما
بإبداعاته يعرض قومي، املثلث. يف مصمص  قرية  من فلسطيني وأديب شاعر  (4
أصدر الصهيوين. اليهمسالمي/ العريب-  القومي  الكنعاين/ الرصاع املختلفة
1978 م› الرب املنتظر. و‹ترنيمة 1977 م›، ِشعر، اخلوف. ‹زمن هي: كتب ستة
ورواية م›،  1979 والعجيزة. ‹الوجه  عنواهنا قصصية وجمموعة شعر، وكالمها
آخر شعر وديوان م›، 1983 اهلجري. الزمن من خروج ‹عنات: أو اسمها شعرية
يف الرفض: ‹رسالة عنواهنا مقاالت وجمموعة م›، جديد. 2002 من أفرح ‹باحلزن
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لألطفال قصصيتان وجمموعتان م›، 2003 العريب. واإلنسان املرحلة يف مقاالت
م) 2003) عام يف صدرتا وقد والبحر›  و‹السفينة الذكية›،  ‹الدائرة عنواهنام
وله م). عام (2004 يف صدر يف ساحة اإلعدام› ‹قراءات عنوانه آخر شعر وديوان
واملجالت العربية. الصحف يف والفكرية السياسية واملقاالت القصائد من العديد

حسني. راشد الشاعر شقيق هو وأمحد
التارخيي يف التطور طبيعة لقد شاءت حبيببي: يف تأبني إميل درويش قال حممود (5
من التشديد لشعبني بلًدا األرض املقدسة هذه جتعل أن اإلنسانية تقاطع املصائر
املتحركة املنابر هذه اللحظة، أحد وحتى منذ البداية وكنت أنت . . أ أ، عندي/
عىل القائم السالم الشعوب، بحق الشعوب إىل سالم الداعية واألعىل، األقوى
بني التارخيية املصاحلة إىل للوصول واألرض، اهللا احتكار ونفي العدل واملساواة،
إذا القدس. وأضاف: وعاصمتها املستقلة، الفلسطينية الدولة قيام مع الشعبني،
هذه ويف طائر. ضد ال طائرة بلسان، لساًنا اللعبة، رشوط فتلك هي نلعب، كنا
فيخف عبء رسالتها من ساخًرا ذاته إىل ويلجأ املعنى ثانًيا، يتبطن أيًضا املنطقة
إال يتوتر ال الذي اإليقاع صحراء يف أثقل، محل إىل أجل االنتقال من الثقيل احلمل

.‹34-33 درويش؛ 1996: ‹حممود األديب مع السيايس لينسجم
بني  فلسطني تقسيم قرار أيد إرسائييل". "عريب وكاتب سيايس حبيببي وإميل
. أصبح . تشيكي سالح صفقة جلب يف الصهاينة، وأسهم واملستعمرين العرب
منحته .  . احليفاوية ‹االحتاد› صحيقة لتحرير  ورئيًسا "الكنيست" يف عضًوا
"جائزة املحتلة الذاين- احلكم إرسائيل" وكذلك سلطة "جائزة "إرسائيل" حكومة

م). 1996 و 1995) عامي يف فلسطني"
أشعار يف فاطلبوه  تعرفوه، فلم اهللا  كتاب من شيًئا قراتم إذا  عباس: ابن 6) يقول

ديوان العرب. الشعر العرب؛ فإن
كنعاين يف (حجر قصيدة اآلخر. وتعدُّ سياق تظهر عنده يف الكنعانية الشخصية حتى (7

فيقول: كنعان. أرض فيها حترض التي قصائده امليت) أكثر البحر
حنطتي ألزرع غريب، يا نخلتنا فوق عّلق سالحك
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جراري من نبيًذا خذ املقدس.. كنعان حقل يف
طعامي من وقسًطا ...

... خذ
كرمتها..." عيد يف كنعانية صلوات

ويضيف:
غريب... "فيا

الشام عىل طريق نخلتنا! حتت حصانك أوقف
سينبت فوقها بينهم ما يف الغرباء يتبادل

(حجر من البيوت" قد هيّب محام الدنيا عىل يوزعه حبق
.(520-519 امليت: يف البحر كنعاين

"الغريب". مع خاضعة للمساومة األخرى هي كنعان هنا أن أرض واضح
 ويضيف:

غريب. يا بيتنا م عىل "ّسلِّ
فناجني

حاهلا. هل َتُشمُّ تزال عىل قهوتنا ال
واحلاجبني اجلديلة ذات لبنتك تقول هل أصباعنا فوقها؟

هلا إنَّ الكثيفني
وحيًدا: 167›. ‹ملاذا تركت احلصان غائًبا صاحًبا

 و:
األرض احلرب مادامت تنتهي لن . .

نفسها! عل تدور فينا
يسألنا كان إذًا. فلنكن طيبني
شعًرا ويقرأ طيبَني. نكون أن
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أحب الذين ال أنا لطيار "ييْتس":
ملاذا تركت › . . أحارهبم الذين أعادي ال أين كام عنهم، أدافع

.‹167-166 وحيًدا: احلصان

 و:
الشقي ذاك كان وهل :[...]"

وحيًدا: ‹ملاذا تركت احلصان تارخيه؟" عبَء حيملني أيب، كي
.‹30

 و:
أنات [عنات] إىل قمر تعلقه سّلمنا "الشعر

أمل، بال لعشاق كامرأة عىل حديقتها،
[...]

نفّسها تقتل وأنات
      يف نفسها

.‹88-87 وحيدا؟: احلصان تركت ‹ملاذا ولتفسها

الغريب. مع تسوية إىل حل ما- الوصول يف جاحمة رغبة فيام تقدم

** http://alhadafmagazine.com/arabic_state/arabic.asp?idar=25
      http://www.us.sis.gov.eg/pressrev/ahtml/ap060220.htm
      http://www.al-sham.net/1yabbse2/index.php?board=3;action=display;threadid 
      =9776
      http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=10413 ()93 (صفحة
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واملراجع املصادر ثبت

اجلديد العهد
القديم العهد

القرآن الكريم

م). 1996) بريوت الرشوق، دار الشعر›. ‹فن عباس: إحسان *
.16-70/1995/9 كنعان جملة الزجاج›. نافذة عىل حسني: ‹رسالة أمحد *

77/1996/؟. كنعان التأبني›. جملة نّص يف النّص ‹تأبني :___
96/1999/ جملة كنعان حممود درويش›. إىل اآلن - تبدو كام ‹أنت :___

.17-9
ن،  د م  العريب. واإلنسان  املرحلة يف مقاالت  الرفض: يف رسالة :___

م). 2003) النارصة
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م). 1995) عّامن ن، د درويش». م الغاضب حممود الزعبي: ‹الشاعر * أمحد
م). 2001) القاهرة عامل الكتب، والوظيفة›. املعيارية بني ‹اللغة ّمتام حّسان: *

للطباعة الثقافة دار والبالغي›. النقدي الرتاث الفنية يف عصفور: ‹الصورة جابر *
م). 1974) القاهرة والنرش،

دمشق  املدى،  دار النهضة›. شعر يف دراسات املايض/ ‹استعادة :___
(2002 م)2.

درويش›. حممود شعر يف دراسات املنفى/ ‹زيتونة (حمرر): ساموي جريس *
م). 1997) والنرش، بريوت للدراسات العربية املؤسسة

يف دراسة املعارص: الفلسطيني الشعر  العربية يف الثقافة ‹أثر الرفاعي: أمحد مجال *
ت). د شمس (م عني األلسن، جامعة كلية درويش›. شعر حممود

اللقاء مركز والقومية›.  الدين بني  ما الفلسطينية الشعرية ‹الرسالة مجال سلسع: *
م). 2000) القدس املقدسة، يف األرض والدينية الرتاثية للدراسات

يشء، كل مكتبة درويش›. حممود شعر يف دراسات النّص: ‹مراوغة محزة: حسني *
م). حيفا (2001

عامن وزارة الثقافة، املعارصة›. األردنية الرواية يف الرتاث ‹توظيف دودين: رفقة *
م). 1997)

واملسيحيني والعرب املسيح يسوع التلمود/ يف اآلخر صورة ‹تلفيق منى: زياد  *
م). والتوزيع، بريوت (2002 للنرش قدمس رشكة واألميني›.

/1999 / 4 الشعراء جملة درويش›. حممود يف شعر الديني ‹التناص سحر سامي: *
.104-77 /5

م). 2000) دمشق املدى، دار تراثية›. قراءات ‹ثالث * سليامن الشّطي:
العربية املؤسسة العيل›. لناجي  الفنية السرية الذئب/ ‹أكله النابليس: شاكر *

م). 1999) بريوت للدراسات والنرش،
بريوت والنرش، للدراسات العربية  املؤسسة الرتاب›. ‹جمنون نابليس: شاكر *

م). 1987)
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31/ الثقافية البحرين  جملة والتفجري›. التطوير بني الشعرية ‹اللغة بزيع: شوقي *
.31-2002/28

دراسات احلقيقي/ املختلف درويش، ‹حممود وآخرون: حديدي صبحي *
م). 1999) عّامن والتوزيع، للنرش دار الرشوق وشهادات›.

حممود درويش الفلسطيني: األدب يف والسيايس الشاعر ‹إشكالية األسطة: * عادل
.80-87/1997/67 كنعان جملة نموذًجا›.

للمراكز العام االحتاد درويش. شعر حممود يف الفنّية الصورة محادة: أبو عاطف *
م). 1998) غزة الثقافية،

عبد مؤسسات املعرفية›. اخللفيات يف بحث اللغة/ وراء ‹ما مسدي: السالم عبد *
م). 1994) تونس والتوزيع، للنرش اهللا عبد بن الكريم

الشعبية املنشأة املعارص›. العريب الشعر نقد يف الرتاثية ‹األصول قاسم: * عدنان
م). 1980) ليبيا والتوزيع واإلعالن، للنرش

م). 2002) عامن الثقافة، وزارة املتحولة›. املرايا شاعر درويش ‹حممود عيل الرشع: *
دار املعارص›. العريب الشعر يف الرتاثية الشخصيات  ‹استدعاء  زايد:  عرشي عيل *

م). 1997) القاهرة العريب، الفكر
للطباعة اهلادي دار  الصهيوين›. الدّس عربية: بأقالم ‹إرسائيليات السامن: غادا *

م). 2001) بريوت والتوزيع، والنرش
منشورات والصبار›. الزعرت بني درويش ‹حممود  صالح:  احلاج إبراهيم  حممد *

م). 1999) دمشق الثقافة، وزارة
حممود تناقضات يف البلد ابن فانوس "ريتا": وخرافة "عنات" ‹واقع رمحة: أبو حممد *

.120 110/2002/109- كنعان جملة درويش›.
بريوت والنرش، للدراسات العربية املؤسسة واألسطورة›. ‹األدب شاهني: حممد *

م). 1996)
القاهرة املعارف، دار املعارص›. الشعر يف والرمزية  ‹الرمز أمحد:  فتوح حممد *

(1978 م)2.
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والتوزيع، للنرش إيرتاك درويش. الشعري عند حممود فكري اجلزار: اخلطاب حممد *
(2001 م). مرص اجلديدة

م). 1991) العريب، جدة الثقايف النادي النقاد›. ‹خصام مع ناصيف: مصطفى *
حممود شعر يف الدينية الرموز ‹توظيف  رجب: وأبو  وطارق شارب أبو موسى *

و92-8/74/1997/14. 7 املواكب، جملة درويش›.
.13(1989) بريوت العودة، دار املغني›. درويش: ‹قال حممود *
.13(1989) بريوت العودة، دار الرجال›. ‹نشيد :___

بريوت  العودة،  دار املئة›. بعد واخلمسون احلادي ‹املزمور  :___
.13(1989)

.13(1989) بريوت العودة، دار املتوسط›. ساحل من ‹اخلروج :___
.13(1989) العودة، بريوت دار املرأة›. عىل ‹ضباب :___

م). البيضاء (1990 الدار للنرش، توبقال دار أقل›. ‹ورد :___
.2(1990) البيضاء الدار للنرش، توبقال دار أريد›. ما ‹أرى :___

.(1994) بريوت العودة، العايل›. دار الظل ‹مديح :___
.(1994) بريوت العودة، دار أيب›. يا يوسف ‹أنا :___

.(1994) بريوت العودة، دار األخري›. ___: ‹يطول العشاء

.(1994) بريوت العودة، دار عني›. ختليت ‹إهلي ملاذا :___
.(1994) بريوت العودة، ملهاة الفضة›. دار النرجس ‹مأساة :___

.(1994) بريوت العودة، دار ‹اهلدهد›. :___
.(1994) بريوت العودة، دار امليت›. يف البحر ‹حجر كنعاين :___

لندن  للكتب والنرش،  الريس رياض  تركت احلصان وحيًدا›. ‹ملاذا :___
م). 1995) وبريوت

‹أهياالساحرالساخر من كل يشء›.جملةمشارف34-1996/32/9. :___
العربية املؤسسة بريوت: درويش›. حممود شعر يف  القصيدة ‹بنية عيل: نارص *

م). 2001) بريوت للدراسات والنرش،
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درويش›. حممود عند الشعر طبيعة يف دراسة املجسم: ‹البناء عرايدي: نعيم *
م). 1991) عّكا األسوار، مؤسسة

يشء،  كل مكتبة درويش›. حممود لشعر التحتية والبنية ___: ‹الفلسفارخيية
م). حيفا (1994

نزار شعر يف الرتاثية والشخصيات الرتاث  عىل ‹هوامش عايش: خليل ياسني *
و49-1998/45/45. 44 الثقافية املجلة قباين›.

للطباعة املعارف دار منشورات حممود درويش›. شعر يف ‹الثورة فاعور: ياسني *
م). 1998) سوسة والنرش،

اإلنرتنيت من *
www.ayletmarchabel.org\taalifirstweb11.htm
www.jehat.com\arabic\gareeb-md.htm
www.nasrolla.org\moussa\mahadarat\mahadarat005.htm
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أ
93 زويل أمحد

103 /30 عباس إحسان
104 /22 أمحد الزعبي

/95 /94 /25 /24 /23 حسني أمحد
103 /98 /97

15 أمحد دحبور 
44 أراغون

66 شارون أرييل
18 رابني إسحاق

98 شامري إسحاق
94 الغزايل

92 أنور السادات 
91 /25 هليفي إيالن

ب
بول بريمر 92

ت
15 َزيَّاد توفيق

ج
104 /45 /34 /31 جابر عصفور

104 /22 ساموي جريس
104 /46 /45 /36 الرفاعي  أمحد مجال

104 /37 مجال سلسع 
ح

15 حبيب قهوجي 
104 /37 /22 محزة حسني

93 بار يوسيف محوطال
حنا 15 حنا أبو

خ
15 خالد  خالد أبو

د
94 ديكارت

ر
99 /15 حسني راشد

97 مهران رشيدة
104 /35 /33 رفقة دودين

44 شار رينيه

س
إبراهيم 91 سعد الدين

15 سميح القاسم 

ش
44 شكسبري
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105 /31 شوقي بزيع 
18 بريز شيمون

ص
105 /22 صبحي حديدي

91 حسني  صدام
36 الصبور  صالح عبد

ط
48 /47 /22 رجب  أبو طارق

ع
105 /23 األسطة عادل

26 سامرة  عادل
أبو محادة 22/ 105 عاطف
29 /18 حممود الرحيم عبد

قاسم 26 عبد الستار
السالم املسدي 31 عبد

15 املنارصة عز الدين
15 ترشحاين  عصام

105 /22 عيل الرشع 
105 /39 /38 /36 عيل عرشي زايد

غ
24 السامن  فؤاد غادا

72 فرمان  غالب طعمة

29 /15 كنفاين  13/ غسان

ف
15 فواز عيد 

ك
29 كامل عدوان 

29 نارص  كامل

ل
18 غارثيا فريدريكو لوركا

م
/32  /31 صالح احلاج إبراهيم حممد

105
أبو رمحة 25/ 105 حممد

15 القييس  حممد
105 /22 شاهني حممد

/46  /25 /17 اجلزار فكري حممد
106

15 الربغوثي  مريد
106 /30 ناصيف مصطفى

15 معني بسيسو 
106 /48 /47 /22 موسى أبو شارب

72 موسى الصدر 
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ن
104 /97 /22 العيل ناجي

106 /72 /71 /22 عيل  نارص
44 ناظم حكمت 
92 حمفوظ  نجيب

107 /22 نعيم عرايدي 21/
94 كزنتزاكس نيكوس

ي
107 /34 /33 عايش خليل ياسني

90 شاهني  يوسف
92 يويس جينوسار 
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أ
79 أدونيس

الفلسطينيني والصحفيني  الكتاب احتاد
97 /18

13 األردن أحداث
58 /44 إرميا

90 أرحيا
73 السبع الكنيسة أرسار

59 إشعيا
94 اإلغريق

84 /53 تركتني ملاذا إهلي
94 اإللياذة

98 االنتفاضة

43 اإلنغليز
66 األقىص 65/ انتفاضة

ب
91 /25 باريس

106 /100 /99 /92 امليت البحر
92 البلهارسيا

51 (قرية) الربوة
94 /93 برلني

81 بطرس 
62 بلقيس

/103 /91 /29 /18 /13 /2 بريوت 
106 /105 /104

ثبت عام
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ج
93 القاهرة يف األمريكية اجلامعة

91 حيفا جامعة
93 من أجل فلسطني جامعيون

ح
45 /12 اإلرسائييل احلزب الشيوعي

88 حالة طروادية 
58 /57 /56 /44 حبقوق

حلف الناتو 91

خ
49 خطبة الوداع 

9 درويش حممود خيمة

د
60 سليامن  بن داود
14 بال أرض  دولة

ر
104 /30 الشعرية الرسالة

ز
39 الياممة زرقاء

س
61 سارة 

ش
99 /29 العرب ديوان الشعر

93 /16 /15 الربابة  شاعر
16 /15 القبيلة شاعر

16 شعرة معاوية 

ص
91 /90 /29 /24 /20 الصهيونية

56 وشاتيال  صربا

ظ
24 /9 /7 الدرويشية الظاهرة

ع
عام النكبة 51

105 /101 /98 /90 /25 عنات 
39 شداد بن عنرتة

92 العراق 72/

ف
55 اليهودي الفصح

/39 /37 /18 /15 /13-11 فلسطني
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/93 /92 /81 /66 /46-44
99

92 /11 فلسطني التارخيية

ق
105 /104 /94 /93 /13 القاهرة

97 (جريدة) القبس
/62 /27-25  /21  /12  /6 القربان

88-71 /67 /66 /65
88 /79 /75 /72 القربنة 

ك
92 /66 ديفيد كامب

18 الكرمل
99 الكنيست  98/

ل
45 /25 /18 /16 التنفيذية  اللجنة

55 /49 /45 /2 لبنان
106 /97 لندن 

م
20 الفلسطينية املأساة

91 املحرقة
/73 /59 /58 /55-51 /42 املسيح

/94 /86-81 /79-77 /75
104

88 صويف مترشد
91 /25 هليفي جمموعة إيالن

92 اإلرسائيلية العليا العدل حمكمة
89 علامين متصوف درويش حممود

95 جنني  خميم
60 /53 املجدلية مريم

98 /94 مصمص
29 الشجرة معركة
14 الكرامة معركة

62 ملكة سبأ 
94 /92 االقتصادي دافوس منتدى

/13 /11 الفلسطينية التحرير منظمة
91 /55 /45 /25 /16 /14

91 التارخيية املراجعة مؤمتر
26 السلطة مؤسسات

13 موسكو

ن
14 النكسة

65 (جريدة) النهار

هـ
75 /61 هاجر

106 /62 /61 اهلدهد
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التسوية املقاومة إىل من درويش: شعر حممود يف التوراتيات

91 اهلولوكوست

و
45 االستقالل وثيقة

ي
/27 /26 /21  /6  /5 اليهمسالمية 
/47 /42 -39 /34-32 /30
/86 /76 /72 /65 /63 /51

95-93 /90 /88 /87
/55 /48 -45 /41 /35 /6 اليهودية 

97 /90 /58
93 أحرونوت يديعوت
55 اإلسخريوطي هيوذا

74 اجللعادي يِْفَتاح
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الدينية النصوص ثبت

القديم العهد

78 3 :1 التكوين
61 21-8 :21 التكوين

73 13-11 :22 التكوين

78 23 :10 اخلروج
78 اخلروج 3: 2

78 التثنية 4: 14
62 التثنية 14: 18

74  31-30 قضاة 11:
74  40 قضاة 11:

74 قضاة 23-12:11 

78 13 :22 صموئيل األول

78 6 :4 املزامري

59 6:9 إشعيا
78 4 :6 إشعيا

58 23:2 إرميا
78 35 :31 إرميا

58 7:1 إرميا

78 األحزاب 33

الدينية النصوص ثبت
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التسوية املقاومة إىل من درويش: شعر حممود يف التوراتيات

78 األنفال 11

العهد اجلديد

84 47-45 متى 27:
متى 27: 46 53

81  50-43 مرقس 14:
53 مرقس 15: 40 و47 

78 لوقا 2: 32 
81  6-55 لوقا 22:

53  2 لوقا 8:

73 23 :6 رومية

73 9 :10 عربانيني

78 4 :1 يوحنا
53 25 :19 يوحنا

78  23 رؤيا 21:
82 رؤيا 7:1 

القرآن الكريم
78 /76 /35 عمران آل

80 يوسف 

86 /84-81 /76 مريم

78 النور

62 النمل

85 القارعة

83 احلرش


