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RESUMEN: 
Este trabajo de investigación estudia la imagen de Jerusalén [Al-quds] desde una perspectiva 
estilística, a través de dos ejes. El primero se concentra en el fenómeno de la “historia y la identidad,” 
que no sólo hunde profundamente sus raíces en el significado de que el palestino es el dueño de la 
historia y la geografía, formando su identidad nacional y su ser cultural, pero también como una 
respuesta al enemigo que confisca la identidad del lugar de Palestina. El segundo eje revela la tragedia 
de la vida Palestina, representada en la crudeza de la ocupación, en destruir y matar, como intento de 
desplazar todo el pueblo por la fuerza, o exiliarle fuera del lugar y el tiempo. Pero todo esto nunca 
evitará que el Palestino deje de agarrarse a su derecho a vivir, defendiendo su tierra, su nación y su 
Jerusalén; y así la defensa de toda/o ella/o es una defensa de su memoria y de su existencia humana. 

 
ABSTRACT 
This study sheds lights on the image of Jerusalem in Mahmoud Darwish’s Poetry from a stylistic 
perspective in two sections: the first concentrates on “ history and identity” phenomenon which has its 
deep roots in the Palestinian history and geography. This formed the National identity and the cultural 
being for the Palestinian as a response to the enemy’s attempts to confiscate the identity of the 
Palestinian Place. 
The second section reveals “occupation and resistence” the tragic Palestinian life represented in the 
occupation’s cruelty and displacement of a whole nation. However , this will not prevent the 
Palestinian from clinging to his right in defending his land and his Jerusalem since defending them is 
an obvious manifestation guarding of his memory and human existence. 

 
، "التاريخ واهلوية"ارتكز األول على استجالء مظاهر : يتناول هذا البحث دراسة صورة القدس يف شعر حممود درويش دراسة أسلوبية، من خالل حمورين اثنني

فلسطيين للتاريخ واجلغرافيا، اليت شكّلت هويته الوطنية وكينونته احلضارية، وهي رد فعل وجودي على اليت تضرب جبذورها عميقاً يف الداللة على امتالك ال
. حماوالت العدو طمس هوية املكان الفلسطيين وسرقته  

، وحماولة تشريد شعب عن مأساوية احلياة الفلسطينية، متمثلة يف وحشية االحتالل يف القتل والتدمري" االحتالل واملقاومة"ويكشف احملور الثاين   
بأكمله من أرضه قسراً، أو نفيه خارج حدود الزمان واملكان، لكن هذا كله ال يفت يف عضد الفلسطيين، حيث يبقى متمسكاً حبقه، مدافعاً عن أرضه ووطنه 

وقدسه، وبذلك يكون الدفاع عنها دفاعاً عن ذاكرته ووجوده اإلنساين
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 املقدمــة
 

من ) ص(واملعراج، حيث رأى الرسول  ء، ومنفذ األرض إىل السماء، وخباصة بعد رحلة اإلسراء تعد القدس معدن األنبيا   
ومنهم حممود –آيات ربه العظمى، فذهب املسلمون يف حب القدس وتعظيمها كل مذهب، لذلك استمد الشعراء الفلسطينيون 

وعيهم ا بوصفها أحد مقومـات اهلويـة         فلذات دينية وتارخيية وسياسية متنوعة، تكشف عن عالقتهم بالقدس و          -درويش
 .اإلسالمية والعربية والفلسطينية املهمة، كما ناهضوا احتالهلا وجري أهلها منها

 وعانـت مـن   -وهم فرع من الكنعانيني-تأسست القدس منذ ما يقارب اخلمسة آالف عام على يد اليبوسيني العرب    
قائد القوات الربيطانية يف مصر، وكانت أول مجلة تفوه ا          ) اللنيب(ة اجلنرال   االحتالل الربيطاين بقياد  : احتالالت متعددة منها  

، مث عمدت بريطانيا على زرع جسم 1"احلروب الصليبيةحلقة اليوم انتهت "القدس /بعد أن وطئت أقدامه أرض املدينة املباركة     
 إىل فلسطني حىت قويت شوكتهم فاحتلوا ، وعملت على تسهيل هجرة اليهود  )دولة إسرائيل (غريب عرف فيما بعد مبا يسمى       

م، وعملوا بشىت الوسـائل علـى إكـراه         1967م، مث استكملوا احتالل ما تبقى من فلسطني سنة          1948أجزاء منها سنة    
والقتل، والتضييق عليهم يف كل شؤون حيام، وحصرهم يف  التهديد بالسالح،الفلسطينيني على أن يتركوا ديارهم عنوة حتت 

ودة حتت ظروف معيشية قاسية وغري إنسانية؛ لتضطرهم إىل هجرة طوعية تفـرغ األرض مـن سـكاا العـرب      أماكن حمد 
الفلسطينيني، وقد نتج عن ذلك كله قيام املنظمات الصهيونية بأعمال حربية بشعة، وجمازر ضد السكان املدنيني، وأشـهرها                  

فلسطينيني خيارات كثرية بعد هزمية اجليوش العربية يف فلسطني، م، نتيجة لذلك مل يكن أمام ال9/4/1948مذحبة دير ياسني يف 
فهاجر قسم منهم هجرة داخلية إىل مناطق آمنة، وهاجر قسم آخر إىل دول عربية جماورة، وبقي قـسم ثالـث يف أرضـه ال       

  .  يربحها
ىل اليـوم، ممارسـات     م إ 1948مارست إسرائيل على القسم الثالث من الفلسطينيني الذين بقوا يف أراضيهم منذ سنة              

جعلت األرض تضيق عليهم مبا رحبت، فمارسوا ضدهم سياسة متييزية، ونغصوا عليهم سبل احلياة والعمل بعد أن سلبوا مـن    
حتت ذرائع خمتلفة، ومل يبق هلم سوى بيوم املتداعية املمنوعة من اإلصالح والترميم، حىت تسقط % 90أراضيهم ما يزيد على 

ولكي تكتمل حلقات التضييق أصدرت قانوناً جديداً أطلـق عليـه   . ثوا هلم عن مأوى جديد بشق األنفس    على ساكنيها ليبح  
، حيق هلا مبوجبه مصادرة األراضي، والتصرف الكامل بالوقف اإلسالمي بنقل أمالكه إىل القيم علـى                "قانون أمالك الغائبني  "

 :  يصرخ قائالً إىل أنإحدى قصائدهأمالك الغائبني، مما دعا الشاعر الفلسطيين راشد حسني يف 
 

  وبـع املؤذن يف املـزاد األسود     وبع الكنيسة فهـي مـن أمالكه   
  ستضيء درب التائـه املتشـرد     واطفـئ ذباالت النجوم فإـا   
  صـادر يتامانـا إذن يـا سيدي     " غـائب"حىت يتامانـا أبوهـم   
  حقـل حممد " هامأبرا"أعطيـت     حررت حىت السائمات غداة أن   
  نـار فكيف محلـت نـار املوقد ؟     من أين هذي األرض؟ إن تراا   
  وبـذوره مـن دمعنـا املتجمـد     من أين هذا القمح؟ كيف سرقته   
 2لرأيت منـه دمي يسيل علـى يدي   أنا لو عصرت رغيف خبزك يف يدي   

 
 دعاوى إسرائيل والكُتـاب املوالني هلا، الذين حاولوا تربير        وصفوة القول مما سبق، لقد فنـد أحد املؤرخني األوروبيني        

ما قامت به من أعمال دموية حبق املدنيني العزل عن أسباب هجرة الفلسطينيني، وقام بدحضها وإقامة الدليل علـى زيفهـا                     
ن السكان العرب يف أقـسام مـن   وجتاهل كثري من الكتاب املوالني إلسرائيل أدلة وفرية، تشري إىل أ   : "وبطالا، فكان مما قال   

اجلليل ويف النقب والقدس، كما يف منطقة اللد والرملة، طردوا من بيوم عنوة وبعنف مفـرط خـالل املراحـل األخـرية          
ويف بعض البلدان واملدن بذلت جهود إلخالء السكان املدنيني خالل فترات القتال الضاري، ال سيما وأن النـساء        ...للحرب

وانتهى األمر بالفلسطينيني إىل أن تركوا ممتلكـام الثابتـة          . 3"فال العرب كانوا أهدافاً لإلرهاب اإلسرائيلي     العربيات واألط 
_____________ 

 
  .23. م2001، 3منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية،ط: السفري، عيسى،  فلسطني العربية بني االنتداب والصهيونية، رام اهللا 1
  392-389. م2004، 2مكتبة كل شيء، ط: حسني، راشد، األعمال الشعرية، حيفا 2
 13. م1990، 1دار احلمراء، ط: ، بريوتم1948نيون من ديارهم عام كيف طرد الفلسطيباملبو، ميخائيل،  3
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الربتقال، ) بيارة(واملنقولة، وتارخياً حافالً بالعزة والكرامة، وذكريات روحية وعاطفية ال تنسى مهما طال عليها الزمن يف كنف 
روعني مطاردين جيرون أذيال القهر والعسف والظلم اإلنساين، أما قـسمات وجـوههم        إخل، وخرجوا م  ...احلصاد) بيدر(أو  

  . فتقول املأساة وتصلنا بأبعادها
بناء على ما سبق، استحضر حممود درويش مدينة القدس لتجسيد صورة من صور اهلوية ومقاومة االحتالل، لـذلك ال                

خذ لنفسها صوراً ودالالت شىت، دفاعاً عن كينونته وهويتـه القوميـة            غرابة أن جند القدس حموراً مهماً من حماور الكون، تت         
والوطنية، ومقاومة ضد العدو الذي جرد الفسطيين من أرضه، لكنه مل يستطع جتريده من تارخيه وهويته، كما استطاع أن يروي 

بينها حمورين اثنني عبــر يف      سفر النكبة وسفر التاريخ على حد سواء، وقد جسد صورة القدس يف حماور عدة، اخترت من                 
 ".االحتالل واملقاومة"، وكشف يف الثاين عن أبعاد " والتاريخاهلوية"األول عن وعيه الذايت بـ 

 
   

 اهلويـة والتاريخ /القدس 1
 

ائه جمموع قوائم السلوك واللغة والثقافة، اليت تسمح لشخص أن يتعرف على انتم: "مفهوم اهلوية بقوله إا) فارنييه(حدد 
إىل مجاعة اجتماعية والتماثل معها، غري أن اهلوية ال تتعلّق فقط بالوالدة أو باالختيارات اليت تقوم ا الذوات، ألن تعيني اهلوية        

، 4" فالواقع أن التقاليد اليت تنقل الثقافة عربها، تبصم اإلنسان منذ طفولته جسداً وروحاً بكيفية غري قابلة للمحو. سياقي ومتغري
 يعين وجود جمموعة من األنساق والعناصر تندرج يف سياق اهلوية، يستقي منها الفرد معىن لوجوده، وحيدد من خالهلا ذاته وهذا

" مركـب كيميـائي   "وخصائصة األساسية داخل الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه، وامتيازه عن اآلخرين؛ فهي إذن مبثابة               
فردية، فضالً عن اهلوية اجلمعية املعبـرة عن الوطنية والقومية يف       /لق هوية ذاتية  تتفاعل عناصره وتتكامل مع بعضها بعضاً لتخ      

أبعادها املادية الفيزيائية، والتارخيية، والثقافية، واالجتماعية، والنفسية، وما تشتمل عليه مجيعها من االسم، واألحداث واآلثار               
  .إخل، اليت تنغرس يف الذاكرتني الفردية واجلماعية...التارخيية، والدين، والتعبري األديب، والسلطة، واالنتماء

شكّلت هذه احلصيلة العالئقية للهوية هاجساً شعرياً، ومظهراً شخصياً ووطنياً وقومياً يف شعر حممود درويش، عبـر عنه      
ا اال قـصيدة    يف كل مرحلة من مراحل حياته الشعرية، ووعيه مبسؤولية الكلمة ومغزاها البليغ، ومن أشهر قصائده يف هذ                

ل حدود فلسطني   م، حيث كانت هوية الفلسطيين داخ     1964الصادر سنة   " أوراق الزيتون "املنشورة يف ديوانه    " بطاقة هوية "
للسكان العرب يف ظل احتالل استيطاين يبتغي بناء هويته  ، يتهددها الطمس والتذويب واملصادرة، والقتل ااين    التارخيية احملتلة 

إخل، وقد عبر الشاعر عـن    ... الفلسطيين ووجوده الوطين، ومن مظاهر ذلك جمزرة دير ياسني، وكفر قاسم           على أنقاض هوية  
  : ، الذي أكد فيه خطأ هذه السياسة، وخطيئة ممارساا الدموية بقوله"حالة حصار"هذا كله يف دواوينه الشعرية ومنها ديوانه 

  لو تأملت وجه الضحية ): إىل قاتل(    
  ت تذكّرت أمك يف غرفة وفكّرت، كن    
  الغاز، كنت حتررت من حكمة البندقية     
  5ما هكذا تستعاد اهلوية : وغيـرت رأيك    

بقي هاجس اهلوية يراود الشاعر، ويتأجج حضوره إلدراكه بتغاير هويته عن هوية اآلخر اليهودي، الذي سرق األرض،                 
شرد شعباً كامالً خارج حدود الزمان واملكان، وارتكب حبقه جمازر          أمساء الشوارع والقرى واملدن العربية، و     ) عربنة(وقام بـ   

فلسطني؛ فقد تعرضت اهلوية الفلسطينية يف فترات ممتدة عرب ما يزيد على ستني سنة مـن عمـر          /كربى ليخلو له وجه الوطن    
، وجمزرة صربا وشاتيال، وجنني،     النكبة حلمالت إبادة مجاعية متكررة منها أيضاً اجتياح بريوت وخميمات الالجئني الفلسطينيني           

إخل، بل لقد أحس الشاعر الفلسطيين قبل النكبة ...ورفح، والدعوة إىل االعتراف بيهودية دولة إسرائيل النقية من العرق العريب
 خبطر تسارع هجرة اليهود وأطماعهم يف فلسطني لتأسيس وطن قومي هلم مبساعدة االستعمار الربيطاين، لذلك رأينا إبـراهيم           

، مقابل هوية اآلخر اليهودي املتعلّقة مبهنـة        )الفالحة(يعلن عن هويته الفلسطينية املتعلّقة باملهنة       ) م1941-م1905(طوقان  
  : ، وذلك يف قوله)الصرافة(

_____________ 
 

 26 .م2004، 1دار جمدالوي، ط: ، عماناهلويات والتعددية اللغوية ،عز الديناملناصرة،  نقالًً عن 4
  197. م2004، 2دار رياض الريس، ط: ، بريوتاألعمال اجلديدةدرويش، حممود،  5
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   6 وحنن منذ هبطنا األرض زراع    ) صيارفة(أعداؤنا منذ أن كانوا 
ما   : جه فيها اخلطاب إىل الزعامات الوطنية يف فلسطني قائالً، اليت يو"أنتم"كما تنبأ بالنكبة قبل حدوثها يف قصيدة 

  مل تـزل يف نفوسنا أمنيـه     غري أنـا ) أفضالكم(جحدنا 
   7فاسترحيوا كيال تضيع البقيـه      الد ـن بـا بقية مـيف يدين

ن مناطق العامل الثالث، بغية ينضاف إىل ما سبق اآلثار اخلطرة للعوملة، اليت عملت على إخفاء اهلويات وطمسها يف كثري م       
اهليمنة والسيطرة عليها، مما جعل حممود درويش يشعر جبرح يف هويته، وخباصة أنه كان مدركاً بأن القـدس تـشكّل قلـب             

القدس من /الصراع، وعمل إسرائيل على طرد سكاا متهيداً لتهويد املدينة بالكامل، كما كان مدركاً ملا أصاب هوية فلسطني          
  : اح، ويف هذا املعىن يقولمتزيق وجر

  لبالدنا              
  وهي القريبة من كالم اهللا     
  سقف من سحاب     
  لبالدنا     
  وهي البعيدة عن صفات االسم     
  خارطة الغياب     
  لبالدنا     
  وهي الصغرية مثل حبة مسسم     
  وهاوية خفية ...أفق مساوي    
  لبالدنا     
  وهي الفقرية مثل أجنحة القطا     
  8وجرح يف اهلوية...كتب مساوية    

أيقظت اهلويات من نومها    "إذا كانت العوامل السابقة ومنها العوملة متس وية الفلسطيين، فإن العوملة من وجهة أخرى               
مبنـزلة الرصيد التارخيي الذي يـستمد منـه األفـراد          "، كما أن اهلوية ستظل      9"املطمئن، وجعلتها يف دائرة الضوء واخلطر     

، وتتشكّل مبوجبه شخصيتهم الفردية واجلمعية والوطنية والقومية، اليت تظل مصدر كرامتهم واسـتقالهلم، ومنـها                انتماءهم
بناء على ما سبق، حتاول الذات الشاعرة استعادة هويتها احلضارية بالرغم من شعورها    10"يستمدون تطلعام وآماهلم املستقبلية   

منه القدس حتت احتالل دأب على متزيق هويتها، وطمس مالحمها، وتغيري أمسائهـا      الباهظ بالفاجعة، وجرح اهلوية الذي تعاين       
  هنا القدس     : ويف هذا يقول. العربية، وتفريغها من سكاا العرب

  يا امرأة من حليب البالبل، كيف أعانق ظلي     
  وأبقى ؟     

_____________ 
 

 51. ت.دار الشرق اجلديد، د:  بريوت،ديوان إبراهيم، إبراهيمطوقان،  6
  )80ص(ما سبق،  7
 43. األعمال اجلديدةدرويش، حممود،  8
 23 .، اهلويات والتعددية اللغويةاملناصرة، عز الدين 9

 35ما سبق،  10
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  وتنام هناك. خلقت هنا    
  ـر بيوت تغي. وأمساؤها ال تدوم. مدينته ال تنام    
  والنجوم حصى . سكاا    
  ومخس نوافذ أخرى، وعشر نوافذ أخرى تغادر     
  حائط     
  11والسفينة متضي...وتسكن ذاكرة    

تنم إشارات الشاعر اللغوية والداللية يف سياق األبيات عن تلميح أبلغ من التصريح يف تصوير فاجعة القدس، ودرامية                  
املعينات اليت متنح اخلطاب مرجعية، وحتيـل إىل أمـور          "، وهي من    "هنا القدس "اللحظة الراهنة اليت تعيشها، وذلك يف قوله        

، وهي ذات ثنائية تقابلية، يشري الشق األول فيها إىل وجوده التارخيي واحلضاري يف القدس، واتصال ذلك ويتـه            12"خارجية
و داللة صرحية تفتقد فيها الذات الـشاعرة        أما الشق الثاين فذ   ". خلقت هنا "الفردية واجلماعية، الذي يتعزز باستحضار مجلة       

مدينة القدس اليت ال متلكها اآلن امتالكاً فعلياً، ويتضح هذا من مجل عدة ترتكز عليها األبيات يف مفاصلها، وتـسيطر علـى        
مل الشعرية ؛ وبذلك حتضر اجل"هنا"وليس " ينام هناك"حركة الصياغة اللغوية، نافية سيادة الفلسطيين على مدينة القدس، ألنه 

بيوت -أمساؤها ال تدوم: "مؤكدة عمق فاجعة الفقد والبعد والنفي، ليسكن غرباء يف بيوت الفلسطينيني، ومن هذه اجلمل قوله 
  ".السفينة متضي-تغيـر سكاا

ة على فاجعة حضارية أخرى، حني جيد التاريخ الكنعاين، واهلوية الفلـسطيني     " أرى ما أريد  "مث يصحو الشاعر يف قصيدة      
العربية حتت أنقاض اهلياكل يف القدس، مشرياً إىل فلسطني وعدم قدرته العودة إليها، داعياً يف الوقت نفسه إىل استعادة ذاكرته 

مأسـاة  "أورشليم، وإزالة غبار الزمن عن وجهها الكنعاين العريب، وذلك يف قصيدة           /حيث القدس " هناك"وهويته والعودة إىل    
  : يقول". النرجس ملهاة الفضة

  خذين إيلّ ألنتمي جلنازيت يف يوم عيدي     
  خذين إىل عيدي شهيداً يف بنفسجة الشهيد     
  عادوا، ولكن مل أعد     
  خذين هناك إىل هناك من الوريد إىل الوريد     
  عادوا إىل ما كان فيهم من منازل، واستعادوا     
  قدم احلرير على البحريات املضيئة، واستعادوا     
  زيتون روما يف خميـلة اجلنود : سهمما ضاع من قامو    
  13توراة كنعان الدفينة حتت أنقاض اهلياكل بني صور وأورشليم     

، معيـداً   "هنـاك "و  " هنا"إىل القدس مساوياً بني     ) يعرج(وسرعان ما حيرر الشاعر األشياء يف ال وعيه من تارخييتها، و            
من جديـد، وهـذا   ) يبوس(لى وعيه التارخيي احلضاري الستعادة      على حركة الصياغة اللغوية وإنتاج الداللة ع      " هنا"سيطرة  

، واختيار بني عناصر اللغة القابلة للتبادل، اليت ميكـن اسـتخدامها       )يبوس(إسقاط حملور االختيار على حمور التأليف للمفردة        
مثل إيليـاء، وأورشـليم،     دون غريها من أمساء القدس      ) يبوس(للتعبري عن حالة واحدة، لكن الشاعر آثر استحضار املفردة          

وهم فـرع مـن الكنعـانيني    –اليبوسيون إخل للداللة على تارخيها العريب الضارب يف أعماق التاريخ، حيث كان            ...والقدس
_____________ 
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أول من منحها هذا االسم بعد تأسيسهم هلا قبل ما يقارب اخلمسة آالف عام، وهذا ال خيلو من حماولة استعالء على                  -العرب
  : يقول". بغياا كونت صورا"وذلك يف قصيدة .  تعويض نفسي عن امتالك املكانالواقع املعيش، أو

  : وكأنين شبح تسلل من يبوس، وقلت يل    
  فوضعت . فلنذهنب إىل تالل سبعة    
  أقنعيت على حجر، وسرت كما يسري     
  ومن قمر إىل . النائمون يقودين حلمي    
  هناك ما يكفي من الالوعي . قمر قفزت    
  تتحرر األشياء من تارخيها، وهناك كي     
  ما يكفي من التاريخ كي يتحرر الالوعي    
  خذين إىل سنواتنا . "من معراجه    
  دعي. " تقول صديقيت األوىل-"األوىل    
  الشباك مفتوحاً ليدخل طائر الدوري     
  مث أصحو، ال مدينة يف "...حلمك    
  وال ". هناك"إال " هنا"ال . املدينة    
  لوال السراب . ناهناك سوى ه    
  ملا مشيت إىل تالل سبعة     
   14لوال السراب    

م، فنراه خياطب 1982يوميات حصار املقاومة الفلسطينية واجتياح بريوت سنة " مديح الظل العايل"كما دون يف مطولته 
يت تنحصر يف تصوير معانـاة  ، ويدعوه إىل اخلروج من الكتب املقدسة القدمية أحادية الرؤيا، ال)إشعيا(أحد كهنة بين إسرائيل  

اليهود والسيب البابلي، وال ترى دون ذلك شيئاً من معاناة األمم األخرى بأيدي االحتالل اإلسرائيلي، وذلك ليشاهد اللحم                   
  ليالً /بريوت    : يقول. الفلسطيين املعلّق يف أزقة أورشليم، وفوق مطالع العهد القدمي

  ال ظالم أشد من هذا الظالم       
  ين قتلي يضيئ      
  أمن حجر يقدون النعاس؟       
  أمن مزامري يصكون السالح؟       
  ضحية       
  قتلت       
  ضحيتها       
  وكانت يل ضحيتها       
  وكانت يل هويتها       
  اخرج من الكتب القدمية مثلما خرجوا، أزقّة : أنادي أشعيا      
  أورشليم تعلّق اللحم الفلسطيين فوق مطالع العهد القدمي       
      ـر جلدهاوتد15عي أن الضحية مل تغي  

_____________ 
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تناول الشاعر ). إشعيا(األول توظيف أسلوب اليوميات، والثاين استحضار شخصية : تنهض األبيات على حمورين دالليني  
يف احملور األول بالوصف والتحليل أبعاد النفس اإلنسانية وما يعتريها من حزن يف حلظات زمنية متتابعة أو متقطعة، وهو عندما        

 ذلك يلقي بتصوره فيما يدور حوله من أحداث، ويفصح عن جوانب من حياته وحياة اآلخرين، فيسهم يف تشكيل الوعي يفعل
الضحية، / اإلنساين، لتكون وثيقة للتدليل على وقوع احلدث أو تفسريه أو تأكيده، حبثاً عن احلقيقة يف تصوير الفلسطيين املقتول

الفلسطيين يف العصر احلديث، أي أن ضحية       /يهود يف زمن السيب هي اليت تقتل ضحيتها       ال/مث حتضر املفارقة اليت جتعل الضحية     
يتعني على مـن  "املاضي متارس فعل القتل على ضحية اليوم، وقد ذكر حممود درويش يف أحد لقاءاته باألدباء اإلسرائيليني أنه           

وينبثق من ثنايا الظالم الدامس والقتل أن       . 16" سنة بكى منذ ألفي عام أن يكون أكثر تفهماً من اآلخرين ملن يبكي من عشرين             
الفلسطيين يضيء بدمه عتمة العامل، ويؤكد به هويته بالرغم من حماوالت العدو طمسها، وتصبح اهلوية تبعاً لـذلك مركـز                    

  ". ويتهاوكانت يل ه: "االستقطاب الداليل الذي يأىب الضمور أو النسيان، ويتضح هذا البعد املتعلّق باهلوية يف قوله
، الذي عاش يف القرن الثامن قبل امليالد، فقد اختصه الشاعر ملواقفه اإلنسانية )إشعيا(أما احملور الثاين يف توظيف شخصية 

الداعية إىل العدل واحلق والسالم، ونشدان املثال األخالقي يف احلياة، ولوقوفه يف عصره ضد االعتماد على القوة العـسكرية   
رتكام املعاصي، وكان الشاعر باستحضاره هذه الشخصية يريد له أن الة، كما انتقد اليهود   ـالال أخالقي والقتل واملؤامرات   

وهلذا يعد رجوع الشاعر إىل التاريخ اليهودي تعـبرياً  ؛ ما حيدث للفلسطيين من تناثر حلمه يف أزقة أورشليماً على   شاهديكون  
ن أنقى ميزات شعر املقاومة عادة الصفاء اإلنساين الشامل، فصرخة اإلنسان   أن م "عن جتربة إنسانية نقية ترفض الظلم، وترى        

فالظلم والسجن والقتل واالضطهاد وقائع معاديـة  . املضطهد يف أي مكان ويف أي زمان هي صرخة إنسانية ختص كل إنسان            
 ويتمتع شعر املقاومة عادة حبساسية      .لإلنسانية، غري منحصرة يف حدود جغرافية، ومقاومة اإلنسان هلا هي عملية إنسانية نبيلة            

؛ وهـذا  17"شديدة بالتاريخ كجزء من متسكه جبذور عميقة تعينه على الصمود، وعلى تربير هذا الصمود، واحتقار هذا الظلم      
  . يبين جبالء إضاءة الدم، وحضور اهلوية الوطنية والقومية واإلنسانية

 من خالل مظاهر عملية ما زالت ماثلة داخل -اليت كانت-ه املقدسية مث يعرج الشاعر على التاريخ اإلسالمي ليثبت هويت
احلب والـسالم،   : سورها القدمي، وخيتصر تاريخ القدس بتاريخ األنبياء الذين قدموا إليها أو عاشوا فيها، ودعوا إىل التوأمني               

مية ذات التجلي اإلشراقي النوراين يف بوصفهما مقدسني، فيومئ وية القدس العربية الضاربة يف عمق التاريخ، والقدس اإلسال
حضرة املعراج النبوي املتحدث باللغة العربية الفصحى، مث يفاجأ جبندية قاتلة تبتغي جتريده من هذا التاريخ املشرق، لكنـها مل        

  : يقول". يف القدس"تستطع ذلك ألن املقتول نسي أن ميوت، وذلك يف قصيدة 
  قدمييف القدس، أعين داخل السور ال      
  أسري من زمن إىل زمن بال ذكرى       
  فإن األنبياء هناك يقتسمون . تصوبين      
  يصعدون إىل السماء ...تاريخ املقدس      
  ويرجعون أقل إحباطاً وحزناً، فاحملبة       
  والسالم مقدسان وقادمان إىل املدينة       
  كيف : كنت أمشي فوق منحدر وأمهس      
  ضوء يف حجر؟ خيتلف الرواة على كالم ال      
  ال . أمحلق يف منامي. أسري يف نومي      
  ال أرى أحداً أمامي. أرى أحداً ورائي      
  أطري . أخف. أمشي. كل هذا الضوء يل      
  لكين . أنا ال أنا يف حضرة املعراج      
  وحده، كان النيب حممد : أفكّر      
  " ماذا بعد؟. "يتكّلم العربية الفصحى      
  : ة جنديةماذا بعد؟ صاحت فجأ      
  هو أنت ثانية؟ أمل أقتلك؟       
  18ونسيت، مثلك، أن أموت...قتلتين: قلت      

_____________ 
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. يتبدى يف األبيات ثالث إشارات داللية ذات أمهية يف جتسيد رؤية الشاعر التارخيية، واستحضار أبعاد اهلوية الوطنيـة                 
كيف خيتلف الرواة على كالم الضوء : "يف قوله" كيف"توحي اإلشارة األوىل املتمثلة يف توظيف أسلوب االستفهام املبدوء بـ   

أو السؤال عن احلال، وكأن الشاعر يف هذا السياق يتعجب أو ينكـر علـى الـرواة              " تعيني احلال "، توحي بـ    "يف حجر؟ 
يب أو اختالفهم يف حتديد هوية املكان من خالل رؤية حجارة القدس الشفافة، اليت متكّن املرء من مشاهدة أحداث التاريخ العر      

العربيـة  "، و   "النيب حممد "، و   "حضرة املعراج "اإلسالمي ماثلة أمامه بكل قوا وعنفواا وحضورها الديين واحلضاري، ألن           
أما اإلشارة الثانية فتأيت نتيجة للحضور التـارخيي العـريب          . أدلة ماثلة ومتجسدة يف القدس وداخل سورها القدمي       " الفصحى

يف سريورة الفلسطيين اليت هلا بدء وليس هلا اية يف امتالك التاريخ واجلغرافيا الفلسطينية، وخري        اإلسالمي يف القدس، وتتمثل     
وتستحضر اإلشارة ". كل هذا الضوء يل: "، مث قوله"ال أرى أحداً ورائي، ال أرى أحداً أمامي : "شاهد على ذلك قول الشاعر    

ة املقاومة، وخباص/  لكن الشاعر يف خامتة األبيات يوحي بدميومة الصراعالقدس،/فلسطنييف اغتصاب الثالثة أبعاد الواقع الراهن 
 .حني ينسى الفلسطيين أن ميوت

أقساماً عدة على غرار املزامري التوراتية، وقد بث فيها كثرياً من لواعجه حول املنفى، " مزامري"كما قسم الشاعر قصيدة  
القسم /يقول يف املزمور. القدس، ليعلن منها عن وجوده/ودة إىل فلسطنيلكنه بالرغم من ذلك يؤكد هويته الوطنية، وحيلم بالع

  : الثاين عشر من القصيدة
  طوىب ملن يعرف حدود سعاديت       
  طوىب للرب الذي يقرأ حرييت       
  طوىب للحارس الذي حيبس طمأنينيت       
  يف عينيه الساهرتني       
  طوىب ملن يفهم ما معىن أن أكون       
      ان يف آن واحد السجني والسج  
  أيتها النوافذ البعيدة كاحلب األول       
  أنا ال أقيم يف بابل       
  بابل هي اليت تسكن يف تقاطيع وجهي      

   أينما ذهبت 
  ويا أيتها النوافذ البعيدة كاحلب األول 

  أنا لست منفياً 
  يف قليب نفيت املنفى، وذهبت 

  املطر يتساقط يف اخلارج 
  بال سبب

   الداخل ألسباب كثرية والقحط ينتشر يف
  فمن يعيد ترتيب الفصول       
  ومن يعلمين مراثي إرميا       
  يف طرق أورشليم اليت لعنها الرب       
  لكي أعلن للمرة األوىل       
  تاريخ ميالدي       
  19من ؟      

لثاين يف املنفى، والثالـث     ، وا "طوىب"تنبين األبيات على ثالثة حماور لغوية وداللية أساسية، يتمثل األول يف الثناء الديين              
طوىب ملن يعرف، "، بالبعد الدنيوي "طوىب للرب"أما األول فهو متجيد تورايت ميتـزج فيه البعد الديين . التناص مع مراثي إرميا   
، ويأيت إلضفاء قدر من القداسة على شعره، وعلى أولئك الذين يؤمنون بسعادته ووجوده يف أن يكون، "وللحارس، وملن يفهم

قدرة اإلنسان على صيانة وجوده ومحاية نفسه من الذوبان، وتأكيد هويته الوطنية والقومية واإلنسانية، مقابـل     لهو متجيد   أو  
أنه يف الوقت نفسه ال ينفي أي حماوالت االحتالل طمسها باالدعاء باحلق التارخيي، الذي يلغي حق أي شعب آخر يف فلسطني، 

، بالرغم مـن    "يهودية الدولة "كما يطالبون اليوم بـ      20من الكنعانيني واليبوسيني العرب   وجود غريهم من األغلبية السكانية      
_____________ 
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قصر سيادم القدمية على فلسطني، اليت مل تنتظم أكثر من مخس وتسعني سنة بعد إبراهيم عليه السالم يف زمن داود وسليمان،           
وتعاىل قد وفّى بعهده وميثاقه، فإن اليهود قد تنكّروا لكل ومل حيكموا القدس أكثر من تسع ومخسني سنة، وإذا كان اهللا سبحانه 

واحفظ وصايا الرب إهلك لتسلك "أمر ووصية وشرعية، فباءوا بغضب منه مبا كفروا، وقد جاء يف التوراة ما يسند هذا الرأي   
اه وأحكامه وفرائضه  احترز أن تنسى الرب إهلك وال حتفظ وصاي        ...ن الرب إهلك آت بك إىل أرض جيدة       يف طرقه وتتقيه، أل   

بل اذكر الرب إهلك أنه هو الذي يعطيك قوة الصطناع الثروة، لكي يفي بعهده الذي أقسم بـه               ...اليت أنا أوصيك ا اليوم    
آلبائك كما يف هذا اليوم، وإن نسيت الرب إهلك وذهبت وراء آهلة أخرى وعبدا وسجدت هلا أُعلمكم اليوم أنكم تبيدون ال 

لذلك يقف الشاعر   دل على أن الوعد كان مشروطاً باإلميان وتطبيق الشريعة، ومل يكن وعداً مؤبداً سرمدياً؛               ، وهذا ي  21"حمالة
يف حالة توازٍ ملنع جناح الدعاية للمشروع االستيطاين الصهيوين، ويربز بوصفه صاحب احلق األصيل يف فلـسطني التارخييـة،                  

   .والتعبري عن كينونته، والثناء على من يعترف ا
، وجعل األول متماهياً يف الثاين      "املنفى-بابل: "وطرح الشاعر يف احملور الثاين قضية املنفى اليهودي والفلسطيين يف قوله          

كمعادل موضوعي للمنفى الفلسطيين، الذي شكّل حمرقة عظمى من حمارق التاريخ احلديث، وقد مزج كثري من الباحثني بـني       
أن الظروف اليت يواجهها الفلـسطينيون يف املنفـى         ) ديفيد جيلمور (و  ) لوي براند (ى  املنفى اليهودي والفلسطيين، حيث ير    

تتشابه إىل حد كبري مع جتربة الشتات اليهودي، كما يرى الباحث جالل الدين العظم أن األنشطة اليت تقوم ـا املنظمـات               
ية يف الشتات، تتشابه إىل حد كبري مع األنشطة اليت قام الفلسطينية حالياً يف املنفى، واليت دف إىل احلفاظ على اهلوية الفلسطين

إىل القدس بادعاء وجودهم ) نبوخذ نصر(فإذا عاد اليهود بعد سيب بابل على يد ، 22اليهود ا يف املاضي للحفاظ على تقاليدهم
دخلها مىت شاء ؟، وحيـرم  الذي مل تطأ أقدامه أرض فلسطني أن ي   ،  اليهودي األمريكي أو األورويب   حق جيعل   فيها من قبل فأي     

على الفلسطيين األصيل الذي ورث األرض عن أجداده منذ آالف السنني، وما زال حيتفظ بأوراقه الثبوتية والقانونيـة                  ذلك  
أنا لست منفياً يف    "ومفتاح بيته الذي هجر منه قسراً حتت ديد السالح، لذلك حتاول الذات الشاعرة سلخ املنفى عن قلبها                  

  . ، يف حالة استعالء على اجلرح والتجلّد املتشبث باحلق املضيع" املنفىقليب نفيت
أحد كهنة بين إسرائيل يف مراثيه وبكائياته على دمار القـدس والـسيب             ) إرميا(وجدير بالذكر أن الشاعر يتناقض مع       

 خطية سدوم، وغدر ا أصحاا البابلي، ذاكراً أن القدس أصبحت أرملة يف األمم، خرج كل ائها، وعاقبها الرب أعظم من            
كما يتناقض مع يهود اليوم البكّائني، الذين اختذوا املسكنة والتذلل جللب . وصاروا هلا أعداء شامتني مبا أصاا من جوع ودمار

ة األوىل فللمر.  إن الفكر الصهيوين بطرحه هذا املطلب، يدرك متاماً مدى حساسية هذه املسألة" تعاطف العامل ومناصرة قضاياهم
تفتح صفحة إجيابية يف حوليات املراثي والبكائيات الصهيونية، مع عدم التخلي بالطبع عن النواح والشكوى، اللذين يقدمان                 
وسيلة دعائية فعالة ومؤثرة، تستطيع أن تشق هلا مسرى عميقاً يف وجدان شعوب العامل، حلملها على التعاطف والتجاوب مع                   

إخل، وهذا ما ترفضه ...ا يقدم اليهودي نفسه إىل العامل بوصفه موضوعاً وقع عليه فعل القتل والنفى، وهكذ23"القضية الصهيونية
الذات الشاعرة يف سياق األبيات بنفي املنفى أنفة من اإلحساس بالذل واهلوان على الناس، ولكي ال تتحول إىل ذات مستلبة                    

  . ن البكاء ال يعيد أوطاناً سلبتاإلرادة والقدرة على الفعل اإلنساين، أو مبعىن آخر فإ
يف أبعادها العامة، ويطلب أن يعلَّمها ليس رغبة يف         ) إرميا(أما احملور الثالث فيتناص فيه الشاعر بشكل مباشر مع مراثي           

بث الشكوى والبكاء جللب التعاطف، بعد أن أهلك الرب حصون القدس وقصورها، وحصرها يف يد أعدائها، وأذهلا لكثرة                  
إىل الرب، معترفاً خبطايا اليهود، ) إرميا(إخل، ويف الوقت الذي كان يتضرع فيه ... ونشر يف طرقها الفقر واجلوع واملوتذنوا،

مث يدعو اهللا تعاىل على أعدائه باهلالك، وأن ، 24 من غضب اهللا ونارهنراه يشكو له حزنه وأمله، ويرجو رمحته، ويستغيث بصالتهف
) إرميـا (وبالرغم من هذا كله فـإن  . كل ذنوبه،وهذه دعوى لتعذيب األعداء بذنوب غريهم  يفعل م كما فعل به من أجل        

، مث يتحدث عن طرقها اخلربة املمتلئة بالرعب، وهذا ما يتناص           25أورشليم صارت رجسة وجنسة   /يصرح يف مراثيه بأن القدس    
لنظم ) إرميا(وخالصة األمر أن الذات الشاعرة مل تشأ أن تعلَّم مراثي           . "طرق أورشليم اليت لعنها الرب    "ه  معه الشاعر يف قول   

بكائيات مقدسية، أو خماطبة الذات العلّية يف املراثي، بقدر الرغبة يف حتقيق كينونة وجودية، وهوية جتدد ا ميالدها وحضورها     
 رحلة جتاوزية تتحدى صلف العامل ونكرانه احلقوقي اإلنساين على هذه األرض، لتتمايز بأبعادها املادية والعاطفية عن اآلخر  يف  

  . األخرق، وانفصامه السياسي األمحق

_____________ 
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وإذا كان الشاعر يرفض الشكوى والبكاء على أطالل القدس، فإنه يف قسم آخر من أقسام القصيدة يـرفض احللـول       
ه يف العودة إىل وطن الروح الذي تتحقق به الطوباوية الوبة من خارج الذات، لذلك نراه يتأهب ويتحفز لالنفجار حمققاً حلم

أطفال /النفي اليهودي للداللة على مأساة اإلنسان     /الدال على السيب  " أطفال بابل "هويته وكينونته الوجودية، بعد أن رمز إىل        
ذاكرتـه  فلسطني الذين نفاهم االحتالل قسراً خارج حدود الزمان واملكان، لكن الشاعر يؤكد أن الصغري يكرب، وتكـرب يف          

، وحينئذ يستطيع بعزمه وإرادته استعادة ما فقد من "قريباً حتصدون القمح من ذاكرة املاضي     "تضاريس الوطن، وذلك يف قوله      
املقترنة " تكربون-قريباً"ويؤكد الشاعر هذه املعاين بتكرار دوال شعرية بعينها تشري إىل ذلك مثل           والعودة إىل القدس،    أرضه،  

  :         يقول". هللويا "بالتسبيح املقدس للرب
  إين أتأهب لالنفجار       
  على حافة احللم       
  كما تتأهب اآلبار اليابسة       
  للفيضان       
  ونغين القدس     : مث يقول  
  يا أطفال بابل       
  يا مواليد السالسل       
  ستعودون إىل القدس قريباً       
  وقريباً تكربون       
  ملاضي وقريباً حتصدون القمح من ذاكرة ا      
  قريباً يصبح الدمع سنابل       
  أه، يا أطفال بابل       
  ستعودون إىل القدس قريباً       
  وقريباً تكربون       
  وقريباً       
  وقريباً       
  وقريباً       
  هللويا       
  26هللويا       

أورشـليم  : "عن قوله" سرحان يشرب القهوة يف الكافترييا"كما ميكن تفسري ما سبق حتليله من خالل قصيدة أخرى هي  
وبالرغم من ذلك فإن الذات الشاعرة لن تتخلى عنها . ؛ بسبب ما كان ميارس فيها من خطايا وذنوب ومعاصٍ"اليت لعنها الرب

، وهو ما يوحي يف الوقت نفسه بنفيها عـن أن تكـون وطنـاً               "ولكنها وطين : "لتأكيد هويتها أوالً، من خالل قول الشاعر      
ليت يدور حوهلا الفلسطيين أينما دارت، ويتوجب عليه أن خيلّصها من اللعنة والنجاسة اليت حلقت               ا" النواة"لآلخرين، مث ألا    

ا، ويعيد هلا اءها، وكمال مجاهلا، وجيعل منها جة األرض، ويهيء هلا تربة صاحلة تطهرها، فضالً عن كوا الوطن والتاريخ             
  : يقول. واهلوية

  وما القدس واملدن الضائعه       
  سوى منرب للخطابه       
  ومستودع للكآبه       
  ...وما القدس إال زجاجة مخر وصندوق تبغ      
  ولكنها وطين       
  من الصعب أن تعزلوا       
  عصري الفواكه عن كريات دمي       
  ولكنها وطين       
  من الصعب أن جتدوا فارقاً واحداً       
  بني حقل الذره       

_____________ 
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  وبني جتاعيد كفي       
  ولكنها وطين       
  وماذا ؟ هنالك. رسله يف اجتاه الرياحيـزق غيماً ومي    :  يقولمث  
  ال بد من تربة صاحله . غيم شديد اخلصوبة      
  27أتذهب صيحاتنا عبثاً ؟       

إن حتول القدس واملدن الفلسطينية األخرى إىل منرب للخطابة العربية البليغة، كما أن حتوهلا بأيدي االحتالل إىل مكـان                   
واملنكرات، ال يعين بأية حال من األحوال التخلي عنها أو التنكّر هلا، ألا القدس احلبـيبة، وكلما أمعـن                  للدنس والنجاسة   

االحتالل يف تدنيسها أمعن الفلسطيين يف عشقها وتطهريها، ويتجلى ذلك يف مظهر داليل بالغ األمهية يف سياق األبيات لتأكيد             
؛ وبالرغم من البساطة    "جتاعيد كفي -حقل الذرة "ذلك من خالل فعل الزراعة      احلضور التارخيي الفلسطيين وحضور اهلوية، و     

الظاهرة ملفهوم اهلوية ذا املعىن، إال أا تعطي الفلسطيين خصائصه األساسية وخباصة النفسية واالجتماعية اليت تشمل األسس         
االستقالل، كما تـدل علـى عمـق التـاريخ     إخل، وهذا ينطوي على شعور ب    ...املهنة والسلطة واالنتماء  : االجتماعية ومنها 

اليت ما زالت حاضرة حىت اليوم، ختترق الزمن وحتقق " جتاعيد الكف"الفلسطيين الذي يأخذ فيه وجوده احلضاري، وخباصة أن        
ظالم، وتغيـر وجـه    له حضوره الكوين بكثافة عالية، لذلك لن تذهب صيحات الذات الشاعرة عبثاً ألا ستمزق حجب ال               

 . املظلمالقدس
 

 االحتالل واملقاومـة / القدس2
 

استباحت إسرائيل لنفسها امتالك اجلغرافيا دون وجه حق بتشريد مئات اآلالف من الفلسطينيني حتت وطأة القتل ااين،     
داً إىل أن اللغة الوحيدة اليت يفهمها العرب هي لغة القوة؛ لذا كانت تصرفام جتاه عرب فلسطني قاسية ج "ذلك أا اعتقدت    

، )أحد أفراد الـشعب   (ومعناه يف العربية    ) أحد ها عام  (امللقّب بـ   حد أم تباهوا باعتماد الضرب وانتهاك احلرمات، وبرر         
إم يذكّرونا بأن شعباً آخر يعيش على أرض إسرائيل،         : "هذا السلوك جتاه عرب فلسطني بقوله     ) غينـز برغ (وامسه األصلي   

   .28"وليس يف نيته الرحيل
 يف وجودها نفياً لآلخر وهويته القومية والوطنية باملعىن الفلسفي للكلمة، الذي            -وما زالت ترى  –هكذا رأت إسرائل    و

منها النفي املادي الفعلي عن األرض بعامة والقدس خباصة، والنفي املعنوي املرتبط بالتـضييق              : يأخذ أشكاالً وأنواعاً متعددة   
فاجعة، ترى أن جناح مشروعها االستيطاين يف تأسيس وطن لليهود يف فلسطني، يـرتبط              واإلذالل، فيستفيق املرء على حقيقة      

أو الترحيل، حىت يستطيعوا حتويل " الترانسفري"، وهو ما يعرف اليوم يف السياسة اإلسرائيلية بـ بتنقيتها من الدماء غري اليهودية
  . وخباصة يف مدينة القدس إىل حقيقة باألمر الواقع، أوهامهم
ستحضر حممود درويش مشهداً مأساوياً من حياة الشعب الفلسطيين حتت نري االحتالل الـصهيوين،              ء على ما سيق ا    بنا

العـريس إىل شـهيد أو      /تنقلب فيه مراسم الفرح والعرس إىل مراسم حزن وحداد، والزغاريد إىل نواح، مما حيول احلبيـب               
إىل "  سفن الرجوع" يف عضد الفلسطيين حيث يرى أن دماء القتلى منفي خارج حدود الزمان واملكان، لكن هذا ال يفت/شريد

العودة بأيد مضرجة بدمائهم الزكية، وأم /، ودقوا جدران العصر   "سالسلهم سالمل "يافا وحيفا والقدس، بعد أن جعل املنفيني        
 : يقول". طوىب لشيء مل يصل"، وذلك يف قصيدة "جِلْد اهلزمية"حترروا مبوم من 

 
   حدود القدس وعلى      
  أفلست احلواس، وحاسة الدم أينعت فيهم       
  وقادم إىل الوجه البعيد       
  هربت حبيبتهم إىل أسوارها وغزاا       
  فتمردوا       
  وتوحدوا       
  يف رمشها املسروق من أجفام       

_____________ 
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  وتسلّقوا جدران هذا العصر      
  دقوا حائط املنفى       
  أقاموا من سالسلهم سالمل       
  ليقبلوا أقدامها       
  فاكتظ شعب يف أصابعهم خوامت       
  هذا هو العرس الذي ال ينتهي       
  يف ساحة ال تنتهي       
  هذا هو العرس الفلسطيين       
  ال يصل احلبيب إىل احلبيب       
  29أو شريداً ...إال شهيداً      

ا نتاجاً الغتسال دمـشق بـاألمحر    حركة الفلسطيين وتفجره يف وجه العدو، بوصفه      " دمشق"ويقرن الشاعر يف قصيدة     
الزمن العريب بعد طوال احتجاب     /القاين، وصوا الذي يفجر خريطة الوطن دفاعاً عن السر والصخر، ليولد من جديد النهار             

  : يقول بعد أن اشتد ساعد الفلسطيين بقوة الدمشقي. وانطفاء
  أنا ساعة الصفر       
  : جئت أقول      
  أحاصرهم قاتالً أو قتيل       
  وينشق يف جثيت قمر املرحله ...أعد هلم ما استطعت      
  وأمتشق املقصله       
  قاتالً أو قتيل ! أحاصرهم       
  وأنسى اخلالفة يف السفر العريب الطويل       
  إىل القمح والقدس واملستحيل       
  يؤرخين خنجران       
  العدو       
  وعورة طفل صغري تسمونه       
  بردى       
  ومسيته مبتدا       
  30وأخربته أنين قاتل أو قتيل      

جيسد احملور .  ، والثاين توظيف التناص القرآين"أنا"األول توظيف الشاعر ضمري املتكلم : تستند األبيات إىل حمورين لغويني
ماعة اجل/املهيمن على حركة الصياغة الشعرية موقفاً حامساً، تتمحور حوله الرؤيا الكامنة يف أعماق الشاعر الفرد              " أنا"األول  

أي ساعة " أنا ساعة الصفر: "يف جسد النص على املستوى الداليل، حيث يكشف عن نفسه يف مستهل األبيات بقوله) الفاعل(
الشهادة، /املعركة ومبتدأها، متجاوزاً اخلالفة يف السفر العريب الطويل، وهي رؤيا تشجع على الثورة، وانتصار احلياة يف املوت             

الـذي  " بردى"قوة العدو القاتل الذي سلب األرض، وقوة : ت نفسه تقف إزاء قوتني متناقضتنيلكن الذات الشاعرة يف الوق 
  . يشكّل مع الفلسطيين نسيجاً وحدوياً ينحاز إليه وجيتمع به مشله

_____________ 
 

  509-508.  حممود درويشديوان ،حمموددرويش،  29
 538-537 ، ما سبق30
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وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ربـاط اخليـل           : "أما احملور الثاين املتمثل يف توظيف التناص القرآين مع قوله تعاىل          
تتجسد القوة األوىل يف االستعداد املادي واملعنوي، والثانية يف القوة العسكرية املعتمدة على         ،  31"رهبون به عدو اهللا وعدوكم    ت

لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلـى رجـل   :  يف تفسري داللة اخليل، وأا لثالثة )ص (رباط اخليل والرمي كما ورد عن الرسول      
األول نسيان الزمن املاضـي وعـدم       :   ويتوج ذلك بزمنني    ،  استناداً إىل الغرض األول   ، وحيدد الشاعر عالقته باخليل      32وزر

التعويل عليه وهو زمن اخلالفة العربية اآلفلة اآلن، والثاين الزمن احلاضر الذي استعدت له الذات الشاعرة مادياً ومعنوياً من                   
ن القدس دفاعاً يف الوقت نفسه عن ذاكرة الفلسطيين         أجل إبقاء القدس حاضرة يف الذاكرة اجلمعية؛ وبذلك يكون الدفاع ع          

  . ووجوده اإلنساين
عليه السالم، اليت قص أخبارها القرآن الكرمي ) يوسف(ويستمر الشاعر يف جتديل اخلطاب القرآين بتوظيف شخصية النيب 

لشاعر يفجر هـذه  افسهم، وراح  مع إخوته حني ألقوا به يف غيابة اجلب، ومارسوا خيانة األب وقتل االبن حسداً من عند أن                
الصورة الناجزة بكل طاقاا التعبريية، بوصفها رمزاً قادراً على جتسيد آالمه وآالم شعبه اجلسدية والروحية، وفق مقومات جتلو 

نة اليت مير للداللة على احمل،  صورة الشهيد الفلسطيين املناضل القابض على مجرة احلياة، ومصوراً يف الوقت نفسه درامية احلياة             
  : يقول. ا الفلسطيين يف العصر احلديث

  أرخيت ظلي وانتظرت، اخترت أصغر       
  كسرت اخلرافة وانكسرت . صخرة وسهرت      
  ودرت حول البئر حىت طرت من نفسي       
  صاح يب صوت . إىل ما ليس منها      
  ليس هذا القرب قربك، فاعتذرت : عميق      
   وقلت قرأت آيات من الذكر احلكيم،      
  السالم عليك يوم : للمجهول يف البئر      
  قتلت يف أرض السالم، ويوم تصعد       
  33من ظالم البئر حيـاً       

يتمثل األول يف توظيف التناص القرآين، ويعتمد الثاين على توظيـف  : ترتكز األبيات يف إنتاج دالالا على حمورين اثنني 
عليه السالم اليت ورد ذكرها يف القـرآن  ) املسيح(عليه السالم بشخصية   ) فيوس(تداخلت يف احملور األول شخصية      . اللقب

يف ) املـوت (، لكن الشاعر عدل عن ذكر 34"والسالم علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيـاً: "الكرمي يف قوله تعاىل  
، وهذه إشارة قرآنية وتارخيية     لماً وعدواناً بفعل قوة غامشة ظ   ) القتل(صورته الطبيعية احلتمية املقدرة على اإلنسان، إىل صورة         

الشهيد يتحول إىل رمز ينهض يف الطبيعـة والـروح،   /؛ وبالرغم من ذلك إال أن القتيل     )قتلة األنبياء (دالة وذات مغزى على     
  . البئر قابضاً على مجرة احلياة، لتحقيق وجوده اإلنساين واحلضاري/وينبعث جمدداً من ظالم املوت

دون استحضار االسم املباشر للقدس، فريجع إىل أن اللقـب  " مدينة السالم"ثاين املعتمد على توظيف اللقب أما احملور ال 
بوصفه أحد فروع العلَم الثالثة يدل على مدح أو ذم، وحيمل يف ذاته حمتوى إشارياً خاصاً بصيغته اليت تتفاوت قيمتها الداللية         

واللقب كل ما أشعر برفعة ...يعيـن مسماه تعييناً مطلقاً"املباشر على سبيل املثال عن االسم املباشر أو الكنية، ذلك أن االسم   
اليت جيب أن يسودها األمن واألمان مفارقة ال أخالقيـة،          ) مدينة السالم (؛ وذا تصبح ممارسة القتل ويف       35"املسمى أو ضعته  

       .ووصمة عار يف جبني القاتل، ال يقبلها شرع مساوي، وال قانون أرضي
_____________ 

 
  60 سورة األنفال، اآلية ،القرآن الكرمي 31
 328. م1991، 1ط، مركز احلرمني التجاري: مكة املكرمة،تفسري القرآن العظيـم ،انظر ابن كثري 32
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جيدل "  األرض" وإذا كان حممود درويش قد مزج يف القصيدة السابقة القرآين بالتارخيي ومقاومة االحتالل، فإنه يف قصيدة 
معطيات التوراة واإلجنيل معاً، وحيطم شبكة العالقات اإلشارية املسبقة يف بعدها الديين ليجعل سيدته األرض تستيقظ يف شهر                  

 :يقول. ال إسرائيل) أنبياء فلسطني(كي حكاية آذار، كما جيعل اهلياكل حت
  ويف شهر آذار تستيقظ اخليل       
  سيديت األرض       
  كأن اهلياكل تستفسر اآلن عن أنبياء فلسطني يف بدئها       
  املتواصل       
  هذا اخضرار املدى وامحرار احلجارة       
  هذا نشيدي       
  وهذا خروج املسيح من اجلرح والريح       
   البنات يغطي مسامريه وقيودي أخضر مثل      
  وهذا نشيدي       
  36وهذا صعود الفىت العريب إىل احللم والقدس       

انتفاضة األرض، اليت قام ا سكان فلسطني احملتلة، رداً علـى          االحتالل  يشري شهر آذار على املستوى الواقعي إىل قمع         
نتفض يف شجر الساحل العريب، فضالً عن داللته األسطورية مصادرة أراضيهم، كما يشري يف سياق القصيدة إىل داللة جنسية ت        

األول يرتبط باألرض، : من باطن األرض ليخصبها باالخضرار، وتتماهى هذه الدالالت يف حمورين اثنني   " متوز"اليت ينهض فيها    
اكن راكد، وحاضر متحرك    ماضٍ س : والثاين يتعلّق بالوالدة، وكالمها حركة منتجة تعمل على االنبعاث وبث احلياة بني زمنني            

منتفض وهو ما يسيطر على جسد القصيدة يف كل مفاصلها، نافياً املاضي الذي مل يعد له سلطة يف إنتاج الداللة، فينـزوي يف           
هامش التاريخ، وإذا حاول أن يطل برأسه من جديد يف صورة اهلياكل املزعومة، فإن الذات الشاعرة تعيد إنتاج املاضي وفق                    

، وحبـضور   "أنبياء اليهود "، وليس عن    "أنبياء فلسطني "نية مهيمنة على اخلطاب الشعري، جتعل اهلياكل تسأل عن          رؤيا فلسطي 
املسيح عليه السالم وقيامته تتأكد دالالت النبوة املشار إليها سابقاً، وكأن الذات الشاعرة الفلسطينية أوىل به من اليهود الذين 

  .أنكروا نبوته
إنتاج الدالالت الدينية، نصل إىل خامتة املقطع الشعري باستحضار زمن الفىت العريب الصاعد مـن        بناء على ما سبق من      

ركام اهلياكل يف جتلّ حلمي إبداعي وتصور للعامل، يسحق املاضي ويعلو عليه، تعبرياً عن النشاط الواعي والالواعي القتنـاص          
حممد عبد املطلب مرحلة . عل القدس خامتة املطاف، وهذه يف رأي داحلقيقة الكربى اليت تنقدح يف أعماق الذات الشاعرة يف ج

، أو هـي    37امتالك القدرات يف تشكيل العامل األول بكل طهارته ونقائه، الذي يتفوق على مرحلة مزدمحة بالضدية التدمريية               
 هذا التوجه الصاعد للفـىت      مرحلة تفاؤلية خيرج فيها الفلسطيين من شرنقة التاريخ بالفعل الثوري صوب القدس، ويف مقابل             

حلولية، ترفض صعود األعداء إىل القدس، كما جيعل من جسده متراساً   ) حالّجية(العريب حنو القدس، يتماهى باألرض يف رؤيا        
 :مينعهم من املرور، وذلك يف خامتة القصيدة، حيث يقول

   
  أنا األرض       
  يا أيها الذاهبون إىل حبة القمح يف مهدها       
  ا جسدي احرثو      

_____________ 
 

  622-621. ديوان حممود درويشدرويش، حممود،  36
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  أيها الذاهبون إىل جبل النار       
  مروا على جسدي       
  أيها الذاهبون إىل صخرة القدس       
  مروا على جسدي       
  لن متروا       
  أنا األرض يف جسد       
  لن متروا        
  أنا األرض يف صحوها       
  لن متروا       
  أنا األرض، يا أيها العابرون على األرض يف صحوها       
  روا لن مت      
  لن متروا       
 38لن متروا       

، والترنيم املقـدس    "مزمور"لفظ  : عدة إشارات توراتية منها   " املزمور احلادي واخلمسون بعد املائة    "وحيشد يف قصيدته    
، وميزج ذلك بالصليب املقاتل املتكرر يف سياق القصيدة مرتني للداللة علـى دميومـة القتـال                 "هللويا"للرب والتسبيح له    

نضال، ورفض االستكانة والرضوخ لألمر الواقع، فضالً عن دالالته املقدسة املقترنة باملسيح الرافض للظلـم والتنكيـل                 وال
أورشليم اليت ابتعـدت  /باإلنسان، ينضاف إىل ذلك كله أن بؤرة الدالالت تصب يف جمرى واحد وتتمحور حوله وهو القدس        

  : اليت أخذت شكل زيتونة دامية، ومن ذلك قولهعن الشفاه، واليت عصرت كل أمسائها يف دمنا، و
  اليت أخذت شكل زيتونة! أورشليم      
      داميه…  
  صار جلدي حذاء      
  لألساطري واألنبياء      
  طوىب ملن جاور الليلة اآلتيه. بابلي أنت      

  وأنا فيك أقرب 
  طوىب. من بكاء الشبابيك      
  إلمام  املغنني يف الليلة املاضيه       
  وجسمي كائن. املغنني كانوإمام       
  وأنا فيك كوكب      
  يسقط البعد يف ليل بابل      
  …وصلييب يقاتل      
  .هللويا      
  …هللويا      

 39… هللويا
 

_____________ 
 

 631-630.  حممود درويشديوان ،حمموددرويش،  38
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قبل الولوج إىل الفضاءين الداليل والديين لألبيات، جتدر اإلشارة إىل أن عنوان القصيدة، وهذا أول ما يقرع الـسمع،                 
تباره نواة إشعاعية، تتبلور من خالله مقصدية الشاعر يف امتصاص النص التورايت وحماورته، بـل  ويوجه الداللة العامة فيها باع    

" 151"ونفيه، أو جعل القصيدة عنصراً مكمالً للمزامري الواردة يف التوراة ، بزيادة مزمور آخر عليهـا لتـصبح                    ) خمالفته(
املزامري نفسها إىل سالح فتاك وحجـارة    وحتويل  ى التورايت،   مزموراً، لكي تقول على املستوى الشعري ما مل تقله على املستو          

  . الربتقال" بيارة"يرجم ا الذات الشاعرة وقومها، بل وأعاد قتلها من جديد قرب 
كما تكتنـز األبيات بإشارات توراتية متعددة، جتعل منها خطاباً مفتوحاً على الداخل واخلارج، تتحول فيه القصيدة إىل             

وطغيانه، وقتلـه للـشعب   االحتالل لذاتني الفردية واجلماعية، ومأساوية احلياة الفلسطينية متمثلة يف بطش  كشف عن أبعاد ا   
ن عألساطريه " حذاء"، فضالً عن حتويل جلد الفلسطيين إىل        "دامية"، اليت يصفها الشاعر بأا      "أورشليم"الفلسطيين متمثالً يف    

بتركيبته اللغوية التراثية بـدالً مـن كلمـة    " أورشليم"ظيف الشاعر للمكان أحقيته يف أرض فلسطني، ويعزز هذه الداللة تو     
، يشري يف حقيقته وأصله إىل التسمية الكنعانية العربية القدمية،          "أورشليم"، ألن احملور االستبدايل االختياري يف كلمة        "القدس"

، "ملـك الـسالم  "سالم حىت أطلـق عليـه   الذي عرف عنه أنه حمب لل     " ملك صادق "املنسوبة إىل أحد ملوك الفلسطينيني      
وهو اسم كنعاين على عكس ما يظن بعض الناس من           40" سامل –أورو"أو  " شاليـم"أو  " سامل"ومـن هنا جـاء اسم املدينـة      

إن رجوع الشاعر للتراث القدمي بتسمياته املكانية، يظهر ماهية املكان وكنهه األول باعتباره مكانـاً             . أن أصل التسمية عربي   
ذه التسمية املخصوصة دون سواها األصل األول لإلنسان العريب يف هذه الديار، وهـذا              " أورشليم"عربياً، وبذلك تشكِّل    

الرأي مستمد من التوراة اليت تشري إىل الوجود الفلسطيين الضارب يف عمق التاريخ، والسابق على الوجود اليهودي مبئـات                
فـأعطوه   41بعد وفاا " سارا"، ومل جيد مكاناً فيها ليواري زوجته        "اخلليل"السالم إىل   عليه  " إبراهيم"السنني، وذلك حني قدم     

ملك الفلسطينيني " أبيمالك"عليهما السالم، ذهب إىل " إسحق بن إبراهيم"قرباً، مث سجد شكراً هللا؛ وتشري التوراة أيضاً إىل أن 
، وهذه أقوال   43"أرض الفلسطينيني " التوراة صراحة إىل     كما تشري ،  42مستنجداً به من اجلوع الذي عم األرض يف ذلك الوقت         

  .تقلب دعاواهم بأن فلسطني أرض بال شعب رأساً على عقب
الدالة على مدح الرجل الذي مل      " طوىب: "ويوظِّف الشاعر يف سياق أبيات القصيدة عامة بعض الكلمات التوراتية مثل            

ر إىل املسكني يف يوم الشر وال يسلمه إىل مرام أعدائه، وللرجل املتقي يسلك يف مشورة األشرار ويف طريق اخلطاة، وللذي ينظ    
الدين ، أي أا ثناء على أولئك الذين اتصفوا مبكارم 44الرب املسرور جداً بوصاياه، وللكاملني طريقاً السالكني يف شريعة الرب

ق دنيوي، يرتبط حبلول الذات الشاعرة وقومها ، وجيعلها يف نطالكن الشاعر خيرجها من هذا النطاق وخباصة الدييناألخالق، و
، كما عمد الـشاعر إىل   هذا من جهة، وحيمل هذا تأكيداً على حتقق الوجود الفلسطيين، ومتسكه ويته وأرضه         "أورشليم"يف  

  .  من جهة أخرى"طوىب"نزع صفة القداسة الدينية عن اللفظة 
سـيب  "تارخيية : ، املقترن بداللتني األوىل  45املقدس للرب والتسبيح له   ، الدال على الترنيم     "هللويا"ويشري اللفظ التورايت    

يف ، يشري إىل عالقة تشابه بني السيب البابلي لليهود متمثالً يف جتربة املنفى، واملنفى الفلـسطيين  "الصليب"، والثانية دينية   "بابل
، وبالرغم من ذلك فـإن      "اجلالد" حتولت اآلن إىل     قدمياً" الضحية"القرن العشرين، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، ألن          

األوىل، زمنيـة تـرتبط باحلاضـر ومتتـد     : ، الذي يشري إىل داللتني"يقاتل"الصليب قد حتقق انبعاثه يف صيغة الفعل املضارع   
ان الفلـسطيين يف  عليه السالم لإلنس" املسيح"وهذا يعين مشاركة ، 46"التشارك بني اثنني فأكثر  "للمستقبل، والثانية تدل على     

يعين الترنيم املقدس للرب والتسبيح له، بسبب انتصار اليهود على أعدائهم ،          " هللويا"فإذا كان اللفظ    . نضاله ضد االحتالل  
تنويهات اهللا يف أفواههم وسيف . ليبتهج األتقياء مبجد، لرينموا على مضاجعهم"كما جاء يف املزمور التاسع واألربعني بعد املئة         

ليجروا . ليصنعوا نقمة يف األمم وتأديبات يف الشعوب، ألسر ملوكهم بقيود، وشرفائهم بكبول من حديد       .  حدين يف يدهم   ذو
ـ  ،  47"هللويا. كرامةٌ هذا جلميع أتقيائه   . م احلكم املكتوب   شي إىل متجيـد لالنتـصار   فإنه حتول يف اخلطاب الشعري الدروي

داود عليه  /املرتبط بإمام املغنني  " كان"فصل آخر من مفاصل القصيدة يتمثل يف الزمن املاضي          ، ويعزز هذه الداللة م    الفلسطيين
_____________ 

 
 2. م1986، 2ط، مطبعة املعارف: ، القدساملفصل يف تاريخ القدس ،عارفالعارف،  40
   23 سفر التكوين، اإلصحاح،العهد القدمي انظر 41
  26 اإلصحاح ، ما سبق42
 13 سفر اخلروج، اإلصحاح ، ما سبق43
 119، 112، 41، 1ر املزامري، املزامري  سف، ما سبق44
 150-148 املزامري ، ما سبق45
 42. م1982-16ـط:مصر،شذا العرف يف فن الصرف ،أمحداحلمالوي،  انظر 46
   149 سفر املزامري، املزمور ،العهد القدمي 47
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الفلسطيين املعاصر ، الذي ميلك احلاضر ويفرض سيطرته على          /جسمي كائن "املرتبط باجلسم   " كائن"السالم، والزمن احلاضر    
  . الزمن املاضي

 
 

 اخلامتــة
 

 حممود درويش يف إعاداة تركيب نقوش اهلوية املقدسية املستعصية على احملو            كشف البحث عن رؤية الشاعر الفلسطيين     
والنسيان والتالشي، بوصفها مدينة عربية ضاربة يف أعماق التاريخ، كما كشف عن مقاومة القدس لالحتالل دفاعـاً عـن                   

القدس الـسليبة،   /ودفاعاً عن األرض  كينونتها وكرامتها اإلنسانية، وقد ترجم ذلك كله يف شعر يفيض حباً وحنيناً، ومتسكاً              
جسدت عالقته الروحية ا، وذلك الستعادة احلق التارخيي املضيع، وقد حتقق ذلك كله يف إبداع لغوي أنتج دالالت متكثرة،       

  : ميكن تلخيص أمهها فيما يأيت
فلسطينية، ومتايزها عن هوية  يف مراحله الشعرية املتعددة عن اهلوية ال-وغريه من شعراء فلسطني–عبـر حممود درويش  -1

اآلخر اليهودي؛ بسبب دأب االحتالل على متزيقها وطمس مالحمها، وخباصة يف مدينة القدس، أو بفعل اآلثار اخلطـرة             
  .  للعوملة، مما جعل التعبري عن هويته املقدسية مركزاً لالستقطاب الداليل الذي يتأبى على الضمور والنسيان

) إرميـا (، و )إشـعيا ( اليهودي موظّفاً من خالله  شخصيات أنبياء أوكهنة بين إسرائيل مثـل         عاد الشاعر إىل التاريخ    -2
لدعوما إىل العدل واحلق والسالم ونشدان املثال األخالقي يف احلياة، وهذا ما يطمح الشاعر إىل حتقيقه يف عصره، كما  

 . يعبـر عن جتربة إنسانية نقية، ترفض الظلم والتنكيل باإلنسان
عـرج الشاعر على توظيف التارخيني العريب واإلسالمي؛ لتثبيت هويته املقدسية من خالل مظاهر عملية ما زالت ماثلة                  -3

: داخل سورها القدمي، كما اختصر تاريخ القدس بتاريخ األنبياء الذين قدموا إليها أو عاشوا فيها، ودعوا إىل التـوأمني          
 . احلب والسالم

التوراة واإلجنيل والقرآن، إما جلعل اهلياكل حتكـي  :  املستمد من الكتب السماوية الثالث    وظّف الشاعر التناص الديين    -4
، أو الستحضار زمن الفىت العريب الصاعد من ركام اهلياكل، وخروجه من شـرنقة    )إسرائيل(ال  ) أنبياء فلسطني (حكاية  

حللول فيها باملعىن الصويف للكلمة، أو لتجسيد التاريخ بالفعل الثوري صوب القدس، أو متاهي الفىت العريب باألرض، أو ا
 .    حمنة الفلسطيين وحمنة شعبه اجلسدية والروحية

ربط الشاعر بني مقاومة القدس لالحتالل والدفاع عن نفسه، والدفاع عن ذاكرة الفلـسطيين ووجـوده اإلنـساين                   -5
، الذي هيمن على حركة الصياغة      )أنـا (واحلضاري على هذا األرض، موظفاً أساليب لغوية وفنية، مثل ضمري املتكلم          

الشعرية، واختذ موقفاً حامساً متحورت حوله الرؤيا الدالة على املقاومة وبداية املعركة، وهي رؤيا تشجع على الثـورة،                
 . الشهادة/وانتصار احلياة يف املوت

عن أبعاد النفس اإلنسانية وما يعتريها أسلوب اليوميات للتعبري الدقيق :  وظّف الشاعر أساليب لغوية وفنية متعددة منها    -6
من حزن وأمل، ليسهم يف تشكيل الوعي العام والذاكرة اجلمعية، كما وظّف املفارقة اليت جتعل ضحية األمس متارس فعل 
القتل على ضحية اليوم، كما وظّف أساليب االستفهام اليت توحي بنعيني احلال، وكأن الشاعر يعجب أو ينكـر علـى         

  .القدس/كانن خيتلفون على عروبة املالرواة الذي
     


