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 ملخص البحث

 

يضممقدمةو.تحولتالهويةعندالشاعرمحموددرويشيدورالبحثحولعالقةالمكانو

نظريـةتعـالأأهميــةالموضـوعومشـكلةالبحــثوأسـئلتهاألساسـية،ومــناـمالمنهجيـةالمتبعــة،

طاراانظرياا،امأهدافه،معمراجعةلألدبياتالسابقة،وبسطل .خطةالبحثالعامةوا 



لهويــةعنــدالفلســطينيينعبــرنقــاطمتعــددةيركــزالفصــلاألولعلــىالعالقــةبــينالمكــانوا

تطرحسؤالالهويةوسؤالالمكان،وتبسطخلفيةعنالهويةوالمكانفياألدبوالشعربشكل

،ومـناـمتتـابعالنظـرفـيتعينـاتالهويـةوالمكـانعنـدالفلسـطينيينعام،امتبحثفيسـؤال

عالقـــةبـــينالنكبـــةالنظـــرعلـــىاليركـــزويحـــاولأن.المكـــانفـــيالحالـــةالفلســـطينيةالهويـــةو

بداعواقعمضـادالهويةهيعملعلىإشكالياتالمكانوالهوية،نظرااألنوفقداناألرضوا 

كمــاينظــرإلــىمظــاهرتــرابطالمكــانوالهويــةفــيالحالــةالفلســطينيةمــعالعنايــة.لالســتالب

(.الرجوعالوطناألول،المنفى،)بدراسةأارالتحقيبالزمنيلحياةالشاعر



فيمايركزالفصلالاانيعلىتحولتالهويةبالتوازيمعالمكانعندالشـاعرداخـلالـوطن،

إذتناولارتباطاللغةبالمكانوالهوية،ومعنىالمكانفيحياةدرويشوشـعره،وكـذلسسـيرة

ةلالشـــاعرعلــىدللـــالشــاعروســيرةالمكـــان،والمكــانوخلفياتـــهاألســطورية،وكـــذلساشــتغا

.أسماءالمكان



 ه

 

(فــيالمنفــى)أمــاالفصــلالاالــث،فيبحــثفــيتحــولتالهويــةعنــدخــروجالشــاعرمــنالــوطن

ــــوطن ــــىأرضال ــــةووخلفياتــــهاألســــطورية،حيــــثيبحــــثعــــنالمكــــان،وبعــــدعودتــــهإل دلل

،تغيرمعنـىالهويـةخـارجالمكـان،وعالقتهبتعدديةالهويات،والشتغالعلىأسماءالمكان

لهويـــاتواألمكنـــة،ومفارقـــاتاشخصـــيةاإلنســـانأيضـــااامالمكـــانكفاعـــلفـــيتغييـــرواســـتخد

ويخلــإإلــىبعــضالســتنتاجاتالتــيتظهــرتــىايرالمكــانعلــىتحــولت،(الــوطنوالمنفــى)

.الهوية
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Abstract  
This thesis is about place and the transformation of identity in the 

writings of Mahmoud Darwish. It constitutes a theoretical introduction 
that deals with the significance of the topic, the problem of the 
fundamental questions raised by the research, the applied 
methodology, the theoretical framework, its aims, and a review of 
previous related works, as well as the general plan of the research. 

 
 Chapter one concentrates upon the relation between place and 

identity among Palestinians as a people who lost their land, 
employing various tools that deal with the question of identity and 
place. It also looks into the meanings of identity and place in this 
special case of an exiled and dispossessed people. It tries to 
investigate the relation between the “Naqba” and the loss of land and 
the consequences of the problematic relation between place and 
identity, noting that identity itself is an act that creates new realities in 
the face of dispossession. This chapter also deals with the place 
where place and identity are combined in the Palestinian case.  
There is concentration in this study on the impact of the different 
temporal stages of the poet’s life (the first homeland, exile and 
Return).  

 
The second chapter deals with the poet’s identity transformations 

in parallel with place within homeland, together with the connection of 



 ز

 

language with place and identity, the meaning of place in the poet’s 
life and poetry, as well as the life story of the poet, of place and it’s 
mythological background and the poet’s preoccupation with the 
significances of the different meanings of the names related to the 
place. 

 
 The third chapter looks into identity transformations during the 

poet’s exile and his return to his homeland. Here the poet looks for 
the place, its mythological background and the significance of the 
names of many places and its connection with the many identities, 
the change of the identity’s meaning when one is out of place, and 
the use of place as a factor in changing the meaning of identity, as 
well as the paradoxes of identity and places (homeland, exile).    

Conclusions display the effect of place on the identity’s 
transformations. 
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 مقدمة                                 
 

 :الموضوع أهمية

ظــلمحمـــوددرويـــشالصـــوتالمعبـــرفنيـــااعــنتطـــوراتالقضـــيةفـــيمنعرجاتهـــاالطويلـــة

كمااعتبرنتاجهاألدبيدليالاحيااعلىمسـيرةشـعبفقـدأرضـه،وأضـحىحريصـاا.والمتغيرة

أمعبـر،سـواءعبـرالمقاومـةبىشـكالهاالمتعـددة،عادتهابماتشكلهمنفضاءوهويـةعلىاست

.النصوإاإلبداعية



لقدمالتأشعارهعنوانااجماليااوفكريااوروحيااللفلسطينيينومالذاامعنوياايقدملهمالمواساة

وقـدتجلـى.وطنوالاقةبالنفسفيأوقـاتالشـدائد،سـواءفـيأمـاكنالشـتاتأوعلـىأرضالـ

شـكلظـاهرةنـادرة هذاالتعلـقالمميـزمـنقـبلهمعلـىاخـتالفمشـاربهموأهـوائهمبشـعره،ممـا

الجمـــاهير،وأاـــرتفـــيهموفـــيمفـــاهيمهمعـــنالهويـــةالوطنيـــةر ـــمتقلـــبإلـــىحملـــتالشـــعر

.األمكنةوالظروفوالمنافي



فيعـــالمـــنقبـــلهـــذهالظـــاهرةالدرويشـــيةالتـــيرفـــدهاحضـــورفكـــريراســـ وطمـــوحاقـــا

الشــاعرتؤكــدضــرورةوأهميــةالتركيــزعلــىدراســـةعالقــةالهويــةفــيتفاعالتهــامــعالمكـــان

يمالـــههـــذاللشـــعبالفلســـطينيفـــيالمستحضـــرفـــيشـــعرمحمـــوددرويـــشومـــاقـــد/المفقـــود

ويبـينلنـا.معاناتهالطويلةمناستعماراستيطانيكولونيـاليمنـذمـايزيـدعلـىالسـتينعامـاا
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وانعكاساتهاعراللبنانيشوقيبزيعحدةإدراسمحموددرويشلهذاالتعلقالجماهيريبه،الش

:علىتعميقوعيهبالهوية

 ومن نقديين واهتمام متابعة من درويش محمود به حظي بما عربي عراش حظي أن ندر"

 يكون أن متواصلة عقود أربعة من أكثر امتداد على له أتاحا واسعين وتكريم حظوة

 أنه درويش لدى األهم الميزة لكن. قباني نزار بعد للجمهور جاذبية واألكثر النجم شاعرال

 انتماءه أن نفسه الوقت في مدركا   ،إلغوائها يستسلم ولم ،النجومية هذه حرير على ينم لم

 المدى على ضافيةإ دفع قوة يعطيانه قد المقاومة شعراء خانة ضمن وتصنيفه الفلسطيني

 قاسية نقدية مساءلة محلها لتحل ذاك بعد فيما مفعولها يتراجع الميزة هذه أن إال ،القريب

 1."وصارمة  

 

ربمالميعرفالشعرالعربيالحديثظاهرةتعلقوتىارفائقينمـنقبـلالقـراءكمـاحـدث

صـــيا اتإلــىفــ نأهميــةالموضـــوعتنبــعمــنإمكانيــةالوصــول،وعليــه.مــعشــعردرويــش

مكــانفــينتاجــاتالشــاعربمــايتجــاوزالنظــرةالســائدةالتــيفرضــتهامعرفيــةحــولالهويــةوال

.تحديـداا"نضـالي"و"سياسـي"معظمالدراساتالتيعالجتالشعرالفلسطينيعلىأنـهشـعر

تلـــسالنظـــرةالتـــيقامـــتبعرضـــهبالتـــاليعبـــرســـياقسياســـيوتـــاريخيمباشـــرمنقطـــععـــن

.أرضياتهالجماليةوالفكرية



                                                           

 .(6002-3-62الحياة، : بيروت) ،بزيع شوقي1
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أهمي تكمن الجانبوهنا مساءلة الينة والمعرفي الهويةاساهمنذيلالجمالي تشكيل في

األمكنةفيأشعارمحمود الحاصلةعبرحقبمتتاليةتغيرتفيها الفلسطينيةفيتغيراتها

درويش . بالنظر تغيراتها، في سماتالهوية الضروريرصد من يبدو عالقتهاإلىولهذا

ال الشاعر نتاجات عبر المكان متعددةبمفهوم أشكالا رسمت فيهاتي الفلسطينية، للهوية

شخصية من جعلت التي المتعجلة السياسية القراءات عن بعيداا والتعددية، الجمالية

ويلفتنظرالباحاةتمرد.الفلسطينيشخصيةمرتبطةبمفهومنمطيسياسيذيبعدواحد

 رسمت التي الواحدة السياسية الصورة نمطية درويشعلى الفلسطينيةمحمود الشخصية

 .مقترنةباللجوءوحده،ومنامالردعليهاعبرأعمالهاإلبداعية

 

:يقولكاظمجهادفيهذاالصدد

 خطيىرة وخاطئىة، خطيىرة تصىّورات فىي الّنظىر إعىادة إلىى الّشاعر آلثار متأنّية قراءة تدعونا"

 المعروفىة" )هوّية اقةبط" قبيل من المبّكرة القصائد بعض فخال. لشعره خاطئة، هي ما بقدر

 في كبير خطر بل كبيرة، مجازفة ثّمة أنّ  في شكّ  ال ،"(عربيّ  أنا سّجل  "  القائل األّول ببيتها

  2".الضّيق بالمعنى" نضاليّ  شعر" إلى أو" مقاومة شعر" إلى درويش شعر اختزال

 

اتجماليــإبــرازعلــىالعمــلفــيخــاإوبشــكلتحديــداا،واستفاضــتهالشــاعرتركيــزفــر م

منطلـــقوكـــىنأولا،السياســـيةالخلفيـــةعلـــىبـــالتركيزشـــعرهمـــعالتعامـــلتـــمقـــدف نـــهالمكـــان،

                                                           

 .اإلنترنت عن، (6002يناير  33)  saribسريب مدونة ،انتصار الحياة  ،كاظم جهاد      2 
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المرتبطـــةومرجعيتـــهالشـــعرهـــذايحملهـــاالتـــيالوطنيـــةالدللـــةإلـــىدومـــاايتجـــهكـــانالقبـــول

.الهويةمعتفاعلهفيوجمالياتهالمكانإلىالنظردونبالقضية



/داخــلالــوطن)مــنخــاللرحلــةالشــاعرمــعالمكــانإنتتبــعشــعرمحمــوددرويــشمــن

األمكنـةمـنوجهـة/سيكشفتعريفـااللمكـان(وخارجهداخلالوطن-الرجوع/خارجالوطن

صرارهمعلـىصـيا ةذاكـرتهموصـونها وهـومـا،نظرأهلهوأصحابه،وذلسعبرمعاناتهموا 

.صيا ةهويةمتعددةاألبعادللفلسطينيينإلىأدىبدوره



بلمسةإنسانيةفيكتاباتالشـاعر،وليعـودهـوالظهور،فيبزغإلىيرجعالمكانالضائع

ــإالقضــيةالفلســطينية8491المعمــموالمتعــارفعليــهبعــدنكبــة"الشــعار"المكــان الــذيلخ 

وتكمـنهنـاأهميـةدراسـةتفاعـلفقـدانالمكـانوالحنـينإليـه،.تجريدسياسيعـامإلىوحول ها

عــنتغيــراتصــورالهويــةداخــلأشــعاره،أيالبحــثعــنالتفــاعالتبــينالمكــانمــعالبحــث

إلـىوالهوية،وكيفساهمتهذهالتفاعالتبدورهافيإبـرازصـورةالفلسـطينيالجديـدالتـائق

فقبــلشــعر.هوياتــهبعيــدااعــنالتلخيصــاتالسياســيةوحــدها/تعريــفنفســهوصــيا ةهويتــه

لتعريفاتهــاحالــةمعممــة،ينتســبالجميــعإلــىلســطينييندرويــشكانــتالقضــيةقــدحولــتالف

قـــدوكانـــتاألنظمـــةالعربيـــةبـــدورها.اهويـــةالمـــواطنالعـــاديفيهـــإلـــىالحماســـيةدونالنظـــر

ومـناـم.حسبمايناسبهالا،كيتخدمأ راضها،ك"مقدسة"قضيةإلىعملتعلىتحويلها

.نيلحوافمحددةلهتجريدفكريوطإلىفلسطين/تحولتالقضيةوالمكان

 



 ل

 

هــذهالعالقــةوتكمــنأهميــةالموضــوعفــيأنشــعردرويــشأعــادوبحساســيةعاليــةإبــداع

(.لجئ–مواطن)وصيا تهابينالمكانوأصحابهعلىاختالفأمكنتهم

شـــــهدتأعمـــــالالشـــــاعرعلـــــىالتطـــــوراتالحيويـــــةللوضـــــعالفلســـــطينيمنـــــذالحـــــتالل

إلىطينالتاريخيةوحتىعقودتاليةحيثأنجزتعودةجزئيةاإلسرائيليلجزءمنأرضفلس

وواكبــتأيضــااالمراحــلالزمنيــةالتــيعاشــهاالفلســطينيونومنظمــةالتحريــر.جــزءمــنالــوطن

كــلالفلســطينيينوهمــومهمداخــلالفلســطينيةفــيالشــتات،ممــاجعــلمــنشــعرهجامعــاالحيــاة

بطـةالتـينتحـدثعنهـا،وقـدبـرزتفـيهويـةويؤكدهذاأهميةتقصيالرا.فلسطينوخارجها

وهيهويةتتنوعأشكالهاوظروفها،.المواطنيةالفلسطينيةالتينشىتر مالشتاتبعدالنكبة

ولكنهــاتــربطبــينالفلســطينيينعلــىاخــتالفأمــاكنهم،وتقــدمفــيشــعرهخطابــااجامعــاابيــنهم،

.العالمإلىهاالمتجهألنهاهويةميزتالشخصيةالفلسطينيةفيتحولتخطاب



ابداشعرمحموددرويشفيدواوينهاألولـىمحلـيالهـوى،فلسـطينيالنظـرة،أممـيبينمو

التطلعات،واصلبعدهابحاهعنالهويةالفلسـطينيةضـمنواقـعالمكـانالعربـيفـيالمنفـى،

فـيمكانـهلـميسـمللـهبـالعودةللعـيش)الـوطنإلـىومناماكتملـتالـدائرةبعودتـهالملتبسـة

نضــجترؤيــاهبــىنتكــونفلســطينهــيعــينووســطهــذهالتموجــاتبــيناألمكنــة(.األصــلي

.الكونيةالتيتحويهااإلنسانيةالقضية



 م

 

صــغيرعمــرفــيالكتابــةبــدأالــذيوهــوامتالئهــا،علــىالفلســطينيةالتجربــةالشــاعرعــاش

للـــــزمنتـــؤرخمتــــعددة،حـــقبااهأشــــعارفغـــطتالــــوطني،انتمــــائهبــــسببوتــــشردوســـجننســبياا،

.والعشرينالواحدالقرنبداياتإلىالنــكبةبـعدمـامـنذالفلســطيني



تغيـــراتبــينالعالقــةدراســـةأهميــةيؤكــدانالمتواصــلالزمنـــيوتتابعــهنتاجــهخصــوبةإن

العاديطنالمواعلىالفائقينوشعبيتهالشاعرتىايرمنالر مفعلىالهوية،وتحولتالمكان

تىايراتـهوأهميـةالنتـاجهـذاطبيعـةودراسةاستكناهإلىيبادرلمأحدااف نوالعربي،الفلسطيني

.المقترحاإلطارفي



تغيــراتالتــيترصــد-فــيحــدودعلمنــا-تكمــنأهميــةالبحــثفــيأنهــاالمحاولــةاألولــى

منوصفالواقعالحتالليالهويةداخلأشعارمحموددرويشوتىايراتالمكانعليها،بدءاا

قاومـةالفلسـطينيةومشـروعهاالتـيمالتهـاالمتشـكيلالهويـةالفلسـطينيةالمىمولـةإلىالمباشر،

تلــسالهويــةالتــيأدنضــجتداخــلقصــائدهكانــتمواكبــةخالقــةلمــا.ســتقاللالــوطنيفــيال

بــرازللبعــدالفلســطينيفــيقامــتبــه ومــناــمالقضــيةحركــةالمقاومــةالفلســطينيةمــنتمييــزوا 

.التيجسدتهاقصائدهاألخيرة"الهوية"تعددأشكالإلىوصولا



الهويـةالكونيـةإلـىكذلس،ف نأهميةالبحثتتركزفيالكشفعنكيفيةوصولالشـاعر

األعمواألشمل،حينارتبطصوتهبالوجوداإلنسانيوالكونيفيقصائدهالتيخاطبتذاكـرة



 ن

 

وبعرفــتبمعاناتهــاكــالهنودالحمــروالفيتنــاميينوالجزائــريينو يــرهم،العــالمالممالــةفــيشــع

محـاورةتجربتـيالوجـودوالعـدماإلنسـانيتينعلـىالمسـتوىإلـىمماأوصلهفيسنواتهاألخيـرة

وهــيقضــيةأكاــرتعقيــداا.النفتــاحالــدللياألشــملبمعنــاهالكــونيإلــىالشخصـيلكــييصــل

إن حركىىة الىىنص " :المركــبلالنســانيةكلهــانهــاتماــلالواقــعو موضــاامــنالمباشــرواآلنــيأل

ونظىرا  ألن حركىة الواقىع اإلنسىاني تتغيىر . لعامىل التغيىر –بالضرورة  –داخل الزمن تخضع 

األكثر تعقيىدا ، فى ن اسىتقراء  إلىمن األبسط  –فيما يشبه القانون  –وتمضي  داخل الزمن،

وهذا . المركب إلىهرة اإلبداعية تنتقل من البسيط أن الظا إلىالتاريخ اإلنساني يشير أيضا  

 إلى –بدوره  -يشي بأن مضمون العمل اإلبداعي يتجه التصاعد باتجاه المزيد من التركيب

عامىىة،  ،نىىوع مىىن التعقيىىد المتزايىىد، والىىذي ييشىىر علىىى طبيعىىة المعنىىى داخىىل الىىنص األدبىىي

هىىو  باتجىىاه األكثىىر تعقيىىدا  مىىن األبسىىط  فاالنتقىىال بىىالمعنى. والشىىعري علىىى وجىىه الخصىىوص

 انتقال من الوضوح باتجاه الغمىوض، وبالتىالي هىو تحىول مىن المعنىى المحىدد باتجىاه تعىدد

3".نفتاح الداللياال "المعاني، وبصورة أدق باتجاه 

 

يسائلالشاعرالمكانوالزمانكمقولتينمجردتين،وهومايسهمفيتبيانتغيراتالهوية،

أمــاتركيــزالدراســة.لــدلليعلــىجعــلالهويــةالفلســطينيةهويــةكونيــةويؤكــدأهميــةالنفتــاحا

المكىىان  ربمىىا كىىان"مــاأســسلــهبعــضالدارســينمــنرأيمفــادهإلــىفهــويعــود،علــىالمكــان

في تجّسدها وانقطاعها عن الذهنية البحتة ومطلقية التجريد، " الكينونة"أقدر ما يعطي فكرة 
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جود، فال وجىود خىارا المكىان، والكىون مكىان مطلىق، تعجىز فهو المتالزم األهم مع فكرة الو 

4."عن حدوده المقاييس واألزمنة



تنميــةوتنبــعأهميــةهــذاالبحــثأيضــاامــنأنوعــيالشــاعربالمكــاناألصــليســاهمفــي

اإلدراسبالبعــدالجمــاليالمنباــقعنــه،وألهــمالــوعيالعــام،وخصوصــاابعــدولدةأجيــالجديــدة

أوأنهـــابقيـــتفـــيأرضـــهااألولـــى،لكنهـــالـــمتعـــرفشـــيئااعـــنالمكـــانعاشـــتفـــيالمنفـــى،

بمـــايعنيـــههـــذامـــنتشـــويهاســـتعماريللـــذاكرةالنســـانيةاألصـــليســـوىصـــيغتهالحتالليـــة،

مــاســاعدعلــىتشــكيلذاكــرة،قــامشــعرمحمــوددرويــشبحفــظذاكــرةالمكــاناألول.وللمكــان

ينلنــاأنالحفــاظعلــىذاكــرةالمكــانهــوحفــظويتبــ.لألجيــالالتــيولــدتبعيــدةعــنأرضــها

إذا ":لاقافٍةإنسانيةأصيلة،تتكرسعبرابداعحركيةللنإمنفتحةعلـىالزمـانكمـاالمكـان

كانت حركىة الىنص داخىل الىزمن محكومىة بعامىل التغيىر، فى ن حركتىه داخىل المكىان مرهونىة 

نوع مىن الحىراك فىي  إلىية ييدي فتغير المجال الحيوي ألي ظاهرة إنسان. أيضا  بهذا التغير

فالحركىة داخىل المكىان هىي . طبيعتها، ويزداد هذا الحراك حين يتصل األمر بظىاهرة إبداعيىة

حركة باتجاه طبيعة الثقافة التي يتميز بها هىذا المكىان، والتىي تطبىع ذاكرتىه اإلبداعيىة بمىا 

داعيىىة الواحىىدة تختلىىف فعنىىد تثبيىىت العامىىل الزمنىىي، نجىىد أن الظىىاهرة اإلب. يتفىىق ومفرداتهىىا

ودهىىا سىىلبا  أو دوبالتىىالي فىى ن ظىىاهرة االنفتىىاح الىىداللي يختلىىف مر . بىىاختالف أمىىاكن إنتاجهىىا

وحىين يتعلىق األمىر بىالمتلقي، ف نىه . إيجابا ، طبقىا  الخىتالف الثقافىة المكانيىة التىي تحتويهىا
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طبيعىىة  شىىأن الىىنص يتىىأثر بحركتىىه داخىىل الزمىىان والمكىىان، وكالهمىىا يىىيثر بالضىىرورة علىىى

5 ."الثقافة اإلبداعية، التي تشكل وعي وذاكرة المتلقي



عمــلمحمــوددرويــشعلــىابتكــارالمكــانمــنجديــد،ضــمنذاكــرةالكتابــة،منتصــرااعلــى

ضــياعه،خصوصــااأنجــزءااكبيــراامــنالشــعبالفلســطينيعــاشلجئــااخــارجبــالده،وهــومــا

عيــدين،ســواءمــنبقــيداخــلالــوطنأوممــنالالجئــينالقــريبينأوالببلــورةهويــةأســهمفــي

شــتاتصــورلمـنلــميعيشــوافيـهمــنأبنــاءمواطنيــهإلـىلقـدتحــولالمكــان.أجبـرعلــىتركــه

فكىنـــــهعمـــــلجاهـــــدااعلـــــىتكـــــريسالمكـــــانفـــــياقافـــــة.األصـــــليينالمطـــــرودينبعيـــــدااعنـــــه

ادشـــعرمحمـــودوآنـــذاسأعـــ.الفلســـطينيينحـــينجعلهـــمالنفـــيواإلبعـــاد ـــافلينعـــنجمالياتـــه

انضىمام "وهـوبـذلسيكـونقـدسـاهمفـي.درويشرسمهوتلوينهوتغذيتهفيالوجدانوالمخيلة

 6".افية المتعاملة معهالتراث الثقافي والروحي للمجموعة الثق إلىالمكان الفني 

 

شـعبهيقونةللهويةالمتحولةمـعالزمـانكـيليفقـدألقدجعلالشاعرمنالمكانالضائع

إبــداعالمكــانمــنجديــدبمــايحملــهمــنإلــىرة،أيأنــهوعبــراإلبــداعالشــعريتوصــلالــذاك

هويـــاتمضـــيعة،وبـــثالـــروحفيهـــااعتمـــادااعلـــىذاكـــرةالمكـــانالتـــيتنمـــوولتتوقـــفعـــن

ألن،رضعليهــاالبتعــادعنهــافدــالتموضــعفــيهويــاتأصــحابها،مهمــاتغيــرتالمســافاتأو

                                                           

 .622 ،الريية والعبارة ،موافي     5

 .31 ،المكان الروائي قضاياصالح،      6



 ف

 

وذلسبماللفنمنطبيعـةفكريـة،قةالنسانبالعالموتىصيلهايسهمفيانبااقعالفنالشعر

.البعيدوالخفيوالمغيببالنسبةللمخلوقالبشريتستطيعإبداعأجوبةعنمايعتبرفيحكم

الطبيعىة الذهنيىة للعمىل "إلـىينتصـرعلـىالحـواجزالمعيقـة،ويرجـعهـذاإنبمقدورالفنأن

رالتشــبثبالهويـــةنســـأالصــلةاإلبداعيـــةمـــعالمكـــانأيأنالشــاعراســـتطاععبـــ.7"الفنىىىي

.الغائبأوالمنتزععنوة،كييسبغعليهسمةالوجوداإلنسانيبطاقاتهومعانيه



البحث وأسئلته مشكلة

مطلـالاأكـانأسـواء،فيالشـعرالعربـيالعربـيالقـديمندراساتعديدةحولالمكاتوافرت

ةماـلدراسـ،أياألرض،اساتمسىلةالمكـانبمعنـاهالواسـعكماتناولتالعديدمنالدر،دياراا

هنالـسدراسـاتوكانـت.عـنأسـطورةاألرضفـيشـعرمحمـوددرويـش8محمدجمـالبـاروت

ولكــنهــذهالدراســاتلــمتتنــاول.أخــرىتعاملــتمــعمعنــىاألرضعنــدالشــعراءالفلســطينيين

تــىايرذلــسعلــىصــيا ةالهويــةو،معنــىالمكــانجماليــااوفكريــااإلــىإضــافةمحمــوددرويــش

 .فيأشعارمحموددرويشبالمعنىالذييقترحهالبحثنشهدمالما

 

الشــعرمعظــمالدراســاتالعربيــةعلــىالــربطبــينالمكــانوالروايــة،ولــيسبــينتركــزكمــا

هـــذاالجانـــببنظـــرةشـــاعريـــدرسمـــدىتعقيـــدالعالقـــةلـــىويعبـــرشـــاكراللعيبـــيع.والمكـــان
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هكىذا كىان العديىد مىن . تجربة المكان هي تجربة الرواية عن جدارة:"قصيدةبالمكانداخلال

روائيىىة سىىتطول قائمتهىىا، وفيهىىا  مىىالبكتابىىة أع مىىأخوذين أنفسىىهميجىىدون  العىىرب الشىىعراء

معىىاني غمىىار باسىىتعادة المكىىان، وتخىىري  الشىىدة االن: األول:حضىىور شىىيئين اثنىىين نىىتلم س

 9."لشعر على تناول مشكلة المكان هذهة وليس اقدرة الرواي: والثاني.والدالالت منه

هــذابعــضلةءســؤالالبحــثاألساســيهــومســافــ ن،ولتجــاوزالاغــرةفــيمعرفتنــاوعليــه،

نكــانقــدنجــلفعــالافــيبنــاءتصــورالضــخماألدبــيالنتــاج الــذيخلفــهمحمــوددرويــش،وا 

 :أسئلةفرعيةىإلويتفرعهذاالسؤال.ديناميكيماللهويةفيعالقتهامعالمكان

الشــاعربــالتوازيمــعتجربتــهأعمــاليمكــنالعاــورعلــىتحــولتالهويــةالفلســطينيةفــيفهــل

؟(منفي–مقيم)،(خارجالبالد–داخلالبالد)الخاصة

أيهلاستطاعتأشعاره؟المكانإلىاستطاعالشاعرإيجادمرجعيةللهويةبالستنادوهل

 الهوية التحولتفي هذه تطوإبراز وشتاتهرعبر مقاومته فيرحلة الفلسطيني شخصية

ومنفاهوعودتهاألخيرة؟

تمتلسالحالةالفلسطينيةفرادةخاصةتجيزلهاالتعاملمعالمكانأدبياابمايصنعهويةوهل

الذينيسكنون"البروة"فهليمكنلمنيعيشعلىأرضبلدهمالسكان؟محددةأومختلفة

 قريتي وا"في لجديدةالمكر بلدهم" عن كيلومترات االاة من أقل سوى تبعدان ل اللتين

مهجرين أم لجئين أنفسهم اعتبار األصلي الحالة. فيهذه المكان هيحدود أهو؟وما
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وهلارجي؟المنفىالداخليبمعناهالنفسيحتىلوكانالمرءفيبالده،أمأنهالمنفىالخ

؟"ذاكرةللنسيان"منالتجذرواإلرتباطبهأميصبلاإلبعادعنالمكانواسطةلمزيد

كولونياليوكيف استعمار قبل من عليه الستيالء ظل في يصير أن للمكان يمكن

نمااستيطاني،ليقتنإالمكانوحده، الحياتيةالتابعةللمكان،مالالرموزأيضاايصادروا 

وأنواعالطعام،سرائيلية،إطناتأسماءالقرىوالمدن،تلسالتييتمتحريفهالتطلقعلىمستو

وأنواعالتطريز،والدبكةالشعبية،و يرذلس؟

فيوهل متميزاا دوراا كوارثمتتالية من جرىبعدها وما النكبة المكانخالل لعبفقدان

أوطو رمن الفقدانومتغيراتهعلىالهوية، وكيفانعكسهذا الفلسطينية؟ الهوية تشكيل

اإلبداعية؟شاعرالمفهومهافينتاجات



البحثأسئلةأيضاالمحاولةاستكناهالجماليةالتيباهاالمكانفيالنصوإ،وهلويطرح

علىاألقل، بالجمالأو، خاصة درويشية لنظرة مننوعما تىسسيساا الجمالية تعتبرهذه

واسطةتسييدااللنظرةالجماليةعلىواقعبشعوقاسعلىسبيلاعتبارهذاالحسالجمالي

 .لسترداداألرضالضائعة

 

:البحث منهجية

هــذهالدراســةعلــىنتــاجمحمــوددرويــشالشــعري،للكشــفعــنالعالقــةبــينالمكــانتركــز

والهويــةكمــاوردتلــدىبضــعةمــنالبــاحاينفــيموضــوعالمكــان،وأولهــم اســتونباشــالر،



 ر

 

وسوفتتمالستعانة.روذلسلرصدتحولتاألخيرة،وتحديداافيالنإالشعري،عندالشاع

 .بنصوإالشاعراإلبداعيةالناريةومقابالتهفيسياقمحاولةالجابةعنسؤالالبحث

 

أيتتبــع،الوصــفيالمقتــرنبالشــواهدالحياتيــةاألدبــيمنهجيــةالبحــثإلــىالدراســةوتلجــى

ســـطينيةالشـــاعرومســـيرتهفـــيالمكـــانوخارجـــهوأاـــرذلـــسفكريـــااعلـــىبلـــورةالهويـــةالفلرحلـــة

فيمحضقراءةجماليةبحتـة،أوفـيلموضوعضمنمشروعهالشعري،حتىليتمحصرا

يحتمالبحـث.دراسةنقديةفياألدبالعربي،أوبحثحولالتناإمعالتوراةوالرموزطارإ

حسـبالزوايـاالااألبحـاثوالمقـالتالمتـوفرة،كـالستفادةمنكلماذكـرسـابقاا،ومـنجميـع

ة،والنظرإليهاجميعاالمحاولةإيجادمـايفيـدفـيدللتهـذاالجـدلالمتواصـلبـينالمطروح

.المكانوالهويةفيشعرمحموددرويش

 

ــــالمنهأ وذلــــسللســــعيلمســــاءلة،هــــووصــــفيمقــــارنلمجمــــلأشــــعارمحمــــوددرويــــشف

مـايكفـلالنتقـاءمنهـابعلـىولهـذافسـيتمالتركيـز.النصوإبـالتوازيمـعسـيرتهفـيالمكـان

ومعتصـنيفمقتـرحلهـذهالنصـوإبـالتوازيمـعمراحـلمعينـةمـن،قراءةنقدية،معتحليلها

ــةالفلســطينيفــيالمكــانوفــيالزمــان،فــ نالضــرورة.حياتــه وألنأعمــالالشــاعرتماــلرحل

بــينتحــولتالقــةالعإلــىتحــتمقــراءةأشــعارهبالعالقــةمــعتحقيــبحياتــهومســيرتهللوصــول

.لمكانواالهوية





 ش

 

السـؤال،وعليه،وكونأنهليمكنالعتمادعلىمنهأواحدومحـدديمكـنأننقلـبفيـه

المعرفيــةحــولإضــافةمحمــوددرويــشالنظريــةفــيالاغــرةوكونــهمــنالضــروريالســعيلســد

السؤالواإلجابةعنه،ومعالعلمالكاملبىنأيبحثأودراسةحولمجمـلنتـاجاارةإمجال

ــابكــلمــاخلف ــهمــنإنتــاجكايــفيغطــيحقبــاامتعــددة،وفــيظــلالشــاعرلــن يســتطيعاأنيلم 

حقـولالدراسـاتالعربيـةالمعاصـرةإلـىأنيكونموضوعالدراسةإضـافةمعرفيـةإلىالطموح

حقــولإلــىالتــيتحــاوراألفكــاروتحــاولالكشــفعــنعمليــةتشــكلها،وكــونالدراســةمقدمــة

مالســتعانةبمجموعــةنظريــاتأدبيــةتحليليــةمعاصــرةتقــاربمعرفيــةمتداخلــة،ف نــهســوفتــت

رولنبـــارتوجــــاسدريــــداو اســـتونباشــــالر،للمســــاعدةعلـــىرؤيــــةأكاــــر:الغـــرض،ماــــل

ولدراســـةتجلياتـــهالناتجـــةعنـــهبـــالتوازيمـــعنظريـــاتأدبيـــة،ليـــهإيســـعىالبحـــثلمـــاشـــمولية

المكـــانوفضــــاءاته،بعـــادركـــزعلــــىأتوحيـــدالمرجعيـــاتالنظريــــةالتـــيتيكفــــلبمـــا،متعـــددة

.تكامليةالَغرفمنهالضمانو



المسـتوياتلدراسةالبحثأساسااعلىمرجعيةباشالرالمتميزةفيتحليلالنصوإيعتمد

التـــيتؤكـــدأنالمعتمـــدةالاقافيـــةواألدبيـــة،ومســـاهماتهاالجماليـــةفـــيتحـــولتمعـــانيالهويـــة

فهنىىىا يركىىىز ".م،وأنهـــذهالصـــورأساســـهاالمكـــانالحلـــ-المعرفـــةتـــىتيعـــنطريـــقالصـــور

 Poetical Constructions of (الفضىاء) البنىاءات الشىاعرية للمكىان" باشىالر علىى

Space  "قراءة المعمار بوصىفه شىعرا ،  إلىريية المعمار في حياتنا الواقعية،  تعدىالتي ت



 ت

 

لهويــةويــةبــينالمكــانواسـوفتســاعدعلــىالمقابلــةالمرآفهــذه 10."أو الشىىعر بوصىىفه معمىىارا  

وهنانالحظأناللغةالعربيةلمتقمبتحديدواضلللفصلبينمعنييالفضـاء.وسيرةالشاعر

،فيمـايــرىالــبعضأنالمكــانفــياللغــة«الحيــز»الفضــاءخصــائإوالمكـان،فــاألوليشــمل

11".الموضع"إلىالعربيةيشير



بداعاتـهسيسـاعدفـيالكشـفاعتمادأداةالتحقيبالتاريخيالشخصيلحيـاإن ةالشـاعروا 

عـــنالمراحـــلالتاريخيـــةالتـــيواكبهـــاكشخصـــيةوطنيـــةمتعـــددةالفعاليـــة،ســـواءعبـــرنشـــاطه

قبــلخروجــه،أمعبــرانتمائــهلمنظمــةالتحريــر8491الاقــافيوالحزبــيفــيفلســطينالمحتلــة

ةأدبيةواقافيـةاريـةالفلسطينيةفيمابعد،وكماقففلسطينيعربيوعالميشك لشعرهمرجعي

.األمكنةكافةفيفيأعمالهعبررحلتههاومهمة،لدراسةمعنىالهويةوتفاعالت



أناســتخدامهــذهاألداةعبــرتتبــعســيرتهيجعــلمــنحياتــهتركيــزاامكافــاالحيــاةشــعبهكمــا

لتاريخيـةإنوصـفالعالقـةالمتبادلـةبـينالفـردوالمجتمـعفـيكتابـةالسـيرةا.الذيانتمىاليـه

نســـانياايعيـــدوبشـــكلصـــاٍفتـــاري الجما ذاتهـــاالتـــيينتمـــيالفـــرداليهـــا،البشـــريةعـــةأدبيـــااوا 

أبرزه بعىض  ،إن انصهار الفرد في التاريخ، بل تجسيد الفرد للتاريخ":وحسبمايقولالـبعض

                                                           

 .622 ،(6030، دار التنوير للطباعة والنشر: بيروت). الصورة جماليات -باشالر غاستون إلمام،ا غادة      10

 .(6030-1-69: الرأي الكويتية). المفهوم والسيميوطيقا.. المكانجمعة،  عطية مصطفى      11



 ث

 

"يامنهأالسيرةفيالسوسيولوج"ذلسأنهذاالتبادليندرجفيمايسمى12".المفكرين بوضوح 

اعتمـــادااعلـــىمـــاكـــانالـــبعضقـــدأكـــد همـــنأنالفـــرديعتبـــربماابـــةتجســـيدتركيبـــيلمجمـــل

–كمــــــاأنالفـــــرديعتبـــــربالنســــــبةلســـــارترعنصـــــركــــــوني.العالقـــــاتالجتماعيـــــةل نتـــــاج

المجتمع،مماإلىوبذاف نهذايعنيأنهلحواجزتحولبينالنتقالمنالفرد.خصوصي

لســـتعانةبـــالمنهأالبيـــو رافيلـــيسمـــنزاويـــةالتـــىري الشخصـــيللحيـــاةيجعـــلمـــنالممكـــنا

ـــة ـــرد.الفرديـــة،بقـــدرمـــايمكـــناســـتخدامهاكمقـــاطعمـــنســـيرةحيـــاةجماعي فالعالقـــةبـــينالف

فالباحــــث.ماهيــــةالطــــرفينحســــبمايــــرىالبــــاحاونإلــــىوالمجتمــــعذاتدللت نيــــةتؤشــــر

 إلىىنتقىال مىن الفىرد جتمع وال حواجز تحىول دون اال ال هوة بين الفرد والم"بلهراسيؤكدأنه

البيوغرافي بالتالي كوسيلة للتعرف على الثقافة والمجتمع يصبح  المنه واعتماد . المجتمع

13".ممكنا  ما دام األفراد هم، بشكل أو بآخر، مرآة للقيم السائدة ولمحيطهم االجتماعي



راثالشـــفويمـــنالنـــدااروســـطالباحـــثأنمـــنهأالســـيرةيســـاعدعلـــىحفـــظالتـــويؤكـــد

القائمـةالقديمـةالتغييراتالحضاريةالكبيـرةالتـيتشـهدهاالمجتمعـاتبالنسـبةلطـرقالتواصـل

علــــىالروايــــةواإلخبــــارالمباشــــرين،ويعــــززفــــرإاإلفصــــاحعمــــايظــــلمنســــيااأولتــــذكره

                                                           

 الدار) ،وآخرون العالي، بنعبد المنهاا في الفكر العربي والعلوم اإلنسانية شكالياتإ ،ة في السوسيولوجياالسير  منه " ،الهراس المختار  12

 . 49 .(توبقال: البيضاء

 .49 .سبق ما  13

 



 خ

 

جىه بشىكل متزايىد التغير الحاصل فىي علىم التىاريخ الىذي بىدأ يت" وذلسبسـبب،األيديولوجيات

14."بالتاريخ اإلجتماعي هتماماإلإ  إلىعلى التاريخ السياسي  ركيزمن الت



جوابللفرضـيةإلىهذامايمك نالبحثمنالستفادةمنتحقيبحياةالشاعرللوصول

ذتحملقصائدهبـ مـايمكـنأننطلـقعليـهاسـمدورهاالتينطرحهاحولإبداعاتالشاعر،وا 

أولهىىا حىىين كانىىت  إلىىىعىىادت القصىىيدة مىىع محمىىود ".يــرىبلقزيــزكمــا "اعىىةبيوغرافيىىا للجم"

15."لسان الجماعة ومدونة يومياتها وصحيفتها السيارة



حياتــهالتــيتقصــيمــايشــجععلــىهــذاالتحقيــب،ويعــززلــدينامــاذكرنــاهمــنمــنهأوهــو

لقــارففــيأنالشــاعروالقصــيدةيتوحــدانفــيالقتــرابمــناخصوصــااخــرين،عبــر تعــنال

ىويأن  يىا  بتحىّدث باسىمه، بلسىان المفىرد، متأ":ادرةكمـاذكـرالباحـثبلقزيـزذاتـهفـرادةنـ  تض 

لكن مىن قىرأوه قىرأوا أنفسىهم فيىه، فىي شىعر ينضىح بالقىدرة علىى فىتح . فرديته في الجماعة

. بىىين الىىذاتي والموضىىوعي، بىىين الفىىردي والجمىىاعي ام،الحىىدود المقفلىىة بىىين الخىىاص والعىى

مىىىىرآتهم التىىىىي يطىىىىالعون فيهىىىىا  قصىىىىيدتهم جميعىىىىا ، – عتبىىىىاربىىىىذاك اال –قصىىىىيدة فكانىىىىت ال

 16".صورهم
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البحـــثســـؤاليمكـــناألخـــذمـــنالمـــنهأالبيـــو رافيبمـــايســـاعدعلـــىاإلجابـــةعـــنهكـــذا

وكماحرإإدواردسـعيدفـيمقدمتـهلكتـابذكريـات.األساسيحولعالقاتالمكانبالهوية

المظهىر الحكىائي الىذي يكىاد يكىون " أنذاكـراا،17مقدسـيةاألمكنةالتيعاشـتبهـاسـيدةنع

مفككا  يقدم لنا محضرا  نفيسا ، غير رسمي، وشخصيا  عن حياة الناس العاديين الىذين تحىتم 

ذلسألن."التاريخعليهم أن يواجهوا منظمة سياسية حديثة ومصممة على أن تحذفهم من 

فكيفيكونالوضععندما.نالتاري العامالتواري الشخصيةتستمرفيالحياةوتقدمفكرةع

.محموددرويشوزنيتعامدالتاري الشخصيمعالمكانلشاعرفي



نتاجــاتالشــاعرعبــرالعدســاتالمتعــددةإلــىلــذلسيتحــتمإيجــادمنهجيــةخاصــةللنظــر

وهـومـالحظنـاه.للدراساتالعربيةالمعاصرة،وعبرمساءلةشـاملةتـربطبـينالمواضـيعكلهـا

نقصـااشـائعاافـيالكايــرمـنالدراسـاتالتــيتخـتإفقـطباســترجاعالسـرديداخـلالنصــوإ

.وشرحهاوالتعليقعليها



المكــانفــيتغيراتــهوعالقتــهبتطــورمفهــومالهويــةفــينتاجــاتقــراءةيمكــنمعــاودةوبهــذا

الهويــةالــنإفقـطفـيرمزيـةتسـاوقاتهالدلليــةالتـيتبـرزعالقـاتإلـىالنظـرويـتم.الشـاعر

حيـث،فقـارإلـىرفانتقـالديناميكيـةالمعنـىمـنقـالويلهمنـاقـولرولنبـارتحـو.بالمكان

نســان،بــينالمبــدعوالقــارف يحىىاول التحليىىل  ال":يتوالــدالــنإبــينحيــاةوحيــاة،بــينإنســانوا 
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النصىىي وصىىف بنيىىة عمىىل أدبىىي، ال يتعلىىق األمىىر بترسىىيم بنيىىة، بىىل بىىاألحرى إنتىىاا بنيىىة 

، والمكىىوث فىىي كتلىىة العمىىل (آخىىر عبىىر التىىاريخ إلىىىبنيىىة تنتقىىل مىىن قىىار  )للىىنص متحركىىة 

18."األدبي الداللية، وفي دالليته



إلقاءنظـرةتقتطـفبلهذاعدماتباعمدرسةنقديةأوأخرى،وبشكلحرفيأيضاا،ويعني

والعـام،منمناهأمتعددة،وتحـاولأنتلـمبانفسـاحاألشـياءوترابطهـاتاريخيـاابـينالشخصـي

بــينالفــرديوالجمعــي،بــينالتغيــراتوالاوابــت،ألنشــعرمحمــوددرويــشأكبــروأوســعمــدى

وعلـىموضـوع.وانفساحاامنأيدراسةأوبحـثيتنـاولنسـؤالاواحـدااأوالعديـدمـناألسـئلة

أشــعارهمــنحيــثالتعامــلمــعشــواهدفــيأنيستضــيءبنــوعمــنالتنقيــبالجيولــوجيالبحــث

.انصيةمنه







:النظري اإلطار

البحــثب يجــادإطــارنظــرييحــددمواقــعالتشــابسبــينالمكــانوالهويــةفــياألشــعاريهــتم

موضعالدراسة،وذلسبناءعلىتعريفاتإجرائيةللهويةوالمكانسوفتردلحقـااوفـيفصـل

.مستقل
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التاريخيأما أيأرضفلسطين وأخيراا، أولا فلسطين وهو فمحدد، تتحددالمكان التي ة

متىارةبالزمنالمنكسرالذي(وداخل/خارج)أنواعالهوياتبناءعلىموقعهامناألرض

العالقةبينالمتغيرين أحداهالحتاللفيتفاصيلهذه الجدليةبدورها. العالقة وتبرزهذ

فيحقليمؤارااوفاعالانجدهبماطين،تفاعلالهويةمعالمكانالمفقود،وهوفلسإلىالنظر

.الرؤيةوالرؤيااللتينيقدمهماالنإاألدبي



ـــستعـــددفـــيتعريفاتهـــاومســـتوياتالنظـــرإليهـــاأمـــا ألنجميـــعالتعريفـــات،الهويـــة،فهنال

الحدياــةتحــاذرأنتعطيهــاتعريفــااجامعــاامانعــاا،فهــيعبــارةعــنحلقــاتمتبادلــةمــنمعرفــة

.الذاتالتيتتواجهمعاآلخر



ســعيدفــيدواردإيقــولأنتقــومعلــىتغــايرمــعالمكــانكمــايحــدثحســبماللهويــةويمكــن

تصـارعهاداخـلاألمكنـةإلىيؤديانقدمنأنتمازجالهوياتواختالفها"خارجالمكان"كتابه

واألزمنــة،بحيــثيتغيــردوراللغــةودورالهويــةارتباطــاامــعالمكــانالمتعــددالــذييحــددهنــا

 نأأني تعلمت، وحياتي مليئىة علىى هىذا الحىد بتنىافر األصىول،  قعالواو " .بالوطنأوخارجه

 19".أال أكون سويا  تماما  وأن أظل في غير مكاني ثري أ
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دوحسبما محمود بالمعنى " وطنيا  "ال يستطيع الشاعر أن يكون  :ف نهرويشيقول

 الضيق للكلمة، ولكن بسبب وجود تعاقد موضوعي بين الشعر والجماعة، وباعتبار أن

الشاعر ابن نتاجه وظرفه التاريخي، ف ن له دورا  في بلورة الهوية الثقافية لشعبه، ال 

 20 ."أعرف إن كان بوسعي أن أنظف نفسي من الجماليات الثقافية في المنفى

 

 :البحث هدافأ

تغيـراتفـيتفاعالتهـامـعحولـةهذاالبحثهورصـدودراسـةالهويـةالفلسـطينيةالمتهدف

وانعكاســـاتهافـــيشـــعره،رصـــددرويـــشلهـــذهالهويـــةالفلســـطينيةفـــيأشـــعارهوكيفيـــة،المكـــان

(.الهجرةأمالطردأمالبقاءداخلاألرض)بتغيرالمكانعالقتهابالتوازيمع



أنيــرىهــذهالمســيرةالشــعريةفــيتجليهــااإلبــداعيعبــرالــرداألدبــيعلــىحــثاالبيطمـل

نيالتيحاولالحتاللفرضهاعلىالروحوالذاكرةاإلبادةالمعنويةوالجسديةللشعبالفلسطي

المطــرودينمــنبالدهــمولغــاتهمابويماــلاهتمــامالكت ــ.بالتفاعــلمــعســيرةالمكــانالشخصــي

يمثل االهتمام بالمكان، "  :بالمكاناألصليأبرزخصائإكتاباتآدابمابعدالكولونياليـة

آداب ما بعد الكولونيالية، وهو مىا يعنىي هنىا واإلزاحة عن المكان ملمحا  رئيسيا  من مالمح 
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أأ  

 

ظهور أزمة خاصة ما بعد كولونياليىة تتعلىق بالهويىة واالهتمىام بتطىوير أو اسىتعادة عالقىة 

21."فعالة بين الذات والمكان لتحديد الهوية

 

عملمحموددرويشوبشكلواٍععلىتقديمالمكانفيأشعارهكململمنمالملالهويـة

وكمــايقــولبيــلأشــكروفتفــ ن."ديالكتيــسالمكــان"ااعلــىهــذاالســتخداملـــالمبــددة،محافظــ

رتمــنالهويــةمهمــاجــععلــىهــذهالفجــوة،وإلبــداللتغلــبالــنإاألدبــيهــووســيلةالمبــدع

ديالكتيك المكان واإلزاحة ملمحا  من مالمىح مجتمعىات مىا  عدّ ي  ":محاولتلطمرهاأوإخفائها

ظهرت تلك المجتمعات عن طريىق عمليىة تىوطين أو عمليىة تىدخل، سواء  ،بعد الكولونيالية

إن المكان واإلزاحة وانتشار االهتمام بأساطير الهوية واألصالة، مىع . أو مزي  من االثنتين

تجىىاوز االختالفىىات التاريخيىىة والثقافيىىة بينهىىا، تمثىىل ملمحىىا  مشىىتركا  لجميىىع آداب مىىا بعىىد 

22".الكولونيالية المكتوبة باإلنجليزية



عبـــرالبحـــثعـــنكيفيـــةتحقـــقالمكـــانفـــيأشـــعارمحمـــوددرويـــشإلـــىالدراســـةتهـــدف

أيدراسةكيفيةتداخلالمكانفيالهويةوتىايره،أبعادمكافةومتراكبةذاتمستوياتمتعددة

تقلــبواخــتالفإلــىالنظــروذلــسعبــر،النصــوإداخــلمتعــددةعلــىتغيراتهــالتنــتأهويــات

.(جزءمنوطنهإلىالمكاناألول،وفيالمنافي،وفيالعودة)فيالهويات/صورالهوية
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وتتبعـــه،طينيةالتىمـــلفـــيتطــورتصـــورالشـــاعرللهويــةالفلســـإلــىالبحـــثأيضـــااويهــدف

قلـبالعـالمإلـىلاالكونيةتلـسالتـيخاضـتعمليـةتطـويرمتواصـلةوصـوإلىلعمليةتحولها

كمـانـرىفـيمخاطبـةشـاعرصـديقلـهيؤكـد،هوتـابعمايجمععليهنقـادهوموهو،المعاصر

الشىىاعر الفلسىىطيني الىىذي قىىاوم مىىن ":محمــوددرويــشليــهإرمــىالــذيقصــديةالبعــدالكــوني

 نسىىانيةإأن تبقىىى فلسىىطين لغىىة  لأجىىل أن يكىىون الشىىعر لغىىة فلسىىطينية حديثىىة ومىىن أجىى

تىك الشىىعرية يرتسىم البعىد الكىوني لمغامر ' الشىاعر الفلسىطيني الحىىديث'فىي معنىى . مشىتركة

ببصىىىيرة وفراسىىىة  ،وذلىىىك أيضىىىا  مىىىا كنىىىت أنىىىت حريصىىىا  عليىىىه. وحياتىىىك الشخصىىىية فىىىي آن

23."ومعرفة



 السابقة دبياتاأل مراجعة

كماأن.الكتبالتيتحويمقابالتالشاعربعضاامنأهمالمراجعالتينعودإليهاتشكل

وكــذلسريةعنــه،هنالــسالعديــدمــنالدراســاتالتــيصــدرتفــيكتــبتتضــمندراســاتحصــ

عشـراتالمقــالتعـننتاجــه،وعشـراتالمقــالتإلــىكتـبنقديــةخاصـةبىعمالــه،باإلضـافة

وفــيمــايلــيمراجعــةألهــماألدبيــات،مــن.التــيكتبهــاهــو،وكتــبفيهــارؤيتــهللشــعروالعــالم

:زاويةتناولهالمشكلةالبحث

الضـوءبعـضلقـاءب يمخليـلإبـراه.لمؤلفـهد" محمود درويش قيثارة فلسىطين"كتابيقوم

مسـىلةالمكـانفـي)يكـرسالكتـابفصـالاعـن.علىأشعارمحموددرويـشمـنزوايـامختلفـة
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ويبـــينالمؤلــففيـــهتــىايرالمكـــاناألندلســيعلـــىنتاجــاتالشـــاعر،مفســراااهتمـــام.24(شــعره

لتواصـلأوأنويـرى(.الهجـرةوالنفـي)الشاعرباألنـدلسكونهـاماـالالمـاجـرىفـيفلسـطين

ويخلإ.25"8499-أوراقالزيتون"مجموعتهالاانيةللشاعرمعالمكاناألندلسيبرزفي

التصاقنتاجاتمحمـوددرويـشبـذكراألنـدلسلتشـابهالتجربـةوالمكـانالضـائع،محـاولاإلى

فـيقصـائدالشـاعرلتجربـةامـرفالقـيسبعـدالرحيـلشـعريةربطهذاالتوجهبظهـورمخاطبـة

توظيفاسمقرطبةتكرارويالحظ.26"حصارلمدائلالبحر"قصيدةفيوتحديداات،منبيرو

فهــيحســباعتقــادهاألكاــرتماهيــاامــعصــورةالمكــانالفلســطينيعنــدعر،فــيأشــعارالشــا

الـوطنبشـكلعـام،إلـىعلـىاسـتنتاجالمؤلـفبـىناألنـدلستشـيرالباحاـةلتوافـق.الشاعر

أبعــادااللمكــاناألندلســيفــيأعمــالالشــاعرألن.ســطينذاتهــابينمــاقرطبــةهــيكنايــةعــنفل

يقينيـــة،وليمكـــنتجزئتهـــاأوتقســـيمهابهـــذهال.وتاريخيـــةوسياســـيةمتعـــددةالمســـتوياتفكريـــة

أنظروفااسياسيةمحددةكانـتتعمـلعلـىتحـويروتغييـراألبعـادالتـييتضـمنهاوخصوصاا

 .تلفةالمكانذاتهفيظروفمحددةومناسباتمخ



أحمــدالربيحــاتعمــرلــدكتورل "األثىىر التىىوراتي فىىي شىىعر محمىىود درويىىش"كتــابندشــر

.دكتـوراهتناولـتأاـرالتـراثاألسـطوريالتـوراتيلـدىالشـاعرأطروحـة عنأساساا27"6009
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دد  

 

،وتـردفيـه"الرموزواألقنعةالتوراتيةفـيشـعردرويـش"بينهافصليتميزمتعددةفصولوفيه

كمـايـتمفيـهإيـراد.لمكانيةالتيظهرتفيأشعارالشـاعرماـلخيمـةاألنبيـاءالرموزاعضب

مالحظــاتحــولبعــضاألمــاكنالتوراتيــةماــلبابــلوأريحــاومصــرالتــيتــمذكرهــافــيشــعر

وانعكاســها"أســطوريتها"ور ــمإســهابالكاتــبفــيذكــرهــذهالرمــوز،وبيــان.محمــوددرويــش

ضــافةكــذلسفــيشــعردرويــش،ف نــهلــميبــين العالقــةالناتجــةعــنذلــسمــعتحــولتالهويــةوا 

.درويشعليها



دراسات في أنواع التناص في  –آفاق الرييا الشعرية"كتابهفي نمرموسىبراهيمإقام

الصادر" الشعر الفلسطيني المعاصر الفلسطينية الاقافة وزارة بتكريسفصل6002عن

 المكان"عنوانه ماستعرض"ذاكرة الفلسطينيينفيهعالقة منالشعراء درويشو يره حمود

للفلسطينيين بالنسبة استانائية أهمية العالقة.باألمكنة،ألنفقدانالمكانجعلله ويرصد

خصوصاا،(القدسو زة)الديناميكيةالتيظهرتفيأعمالالشاعرتجاهالمدنالفلسطينية

رحارتباطالخيمةبفكرةالمنفىومناميش.8491فيمحاوراتهمعفدوىطوقانبعدنكسة

ويعرضعواصمالبلدانالعربيةالتييكارظهورهافيالنصوإ.فياألشعارالفلسطينية

وكذلس التيوردتفيالنصوإأيضاا، مالبيروتودمشق،ويمرعلىالبلداناألجنبية

ويجدأنه.شيماالقضاياالكونيةالتييهتمالشعراءالفلسطينيونبهامالالهنودالحمروهيرو



هه  

 

خلق جديد يحمل  إلىال بد للمكان أن ينصهر ويذوب في دم النص، وبذلك يتحول المكان "

 28."صفات جديدة

 

ف نالكتابيوفرنظرةاستعراضيةعامةفيمايخإالمكانوعالقتهبالنصوإ،وبالتالي

  .الشعريةالفلسطينية،خصوصااألنهيتناولعدةشعراءفلسطينيين

 

الكامنة المتواترة في شعر المقاومة  لموضوعاتا –كانت ولم تزل  فلسطينية"بكتايىتي

سياقالكتبالتيبحاتعندرويشفيسياقشعرالمقاومةبشكلعام،في29"الفلسطينية

المسيريفـيسـياقجهـدهالـدؤوبلتنـاولأهـمالمظـاهرالاقافيـةبكتبهالباحثعبدالوهاوقد

.ةعامةلتحليلالشعرالفلسطينيبخلفيةسياسيةقوميةوحضاريةللقضيةالفلسطينية،بمحاول

بـابإلىر مأنمعظمهمكرسلبحثشعردرويش،ينتميويمكنناالقولإنالكتاب،وعلى

.معالجةسؤالالهويةإلىالتحليلالسياسيالاقافيأكارممايتجه



درويش محمود"كتابهعالقةالشاعربالمكانفيموضوعإلىيعرجالناقدصالحفضلو

ذكـرالمكـانالتـوراتيمؤكـدااأنالمختلـففـيحالـةالشـاعرإلـىلكـييشـير30"شىعرية حالة
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وو  

 

هوأنهخرجمنالخطابالسياسيالبطوليوتعمقفيتراجيدياالشرطاإلنسـانيالفلسـطيني،

ريتيــارشــعإلــىهــذاالــوهمالكــونيالعظــيمتحــول"أنالمميــزعنــددرويــشهــوروبــذلسيعتبــ

ضـمدراسـاتتتمحـورللناقـدنفسـه،يوبالمالفيكتابنقـديآخـر31."بالحيويةوالنضرةمفعم

تحىوالت مدينىة الشىعراء )عنالشاعرتحتعنـوانفصالانجد،سياقأدبيفيحولالشعرية

كــوندرويــشمتحــدراامــنعائلــةإلــىبلفــتالنتبــاهفيــهقــامالمؤلــف(عنىىد محمىىود درويىىش

اســتنتاجمتعلــقبتــىايرحيــاةالشــاعرعلــىإلــىهبــاألرض،ممــايــؤديفالحيــةصــنعتعالقتــ

وبهىىذا يحىىق لنىىا أن نقىىول إن التىىاريخ الىىداخلي للشىىاعر يقتىىرب بشىىكل حمىىيم مىىن "نتاجاتــه

شـبهمحتمـلبـينإلـىسـريعةبطريقـةالمؤلففضلفيكتابههذاويشير 32."تجليات أسلوبه

وحسـب33،"اللغىة وشىعرية/بقرية المكانع"جمالحمدانومحموددرويشفيالمزاوجةبين

.رأيهف نذلسبسببانطالقهمااألساسيمناستقاءأساطيرالتوراة



للدراساتوالنشر–8441) "زيتونة المنفى"كتابيقع العربية  34(بيروت–المؤسسة

الكتبالتيتعنىبجمعمقالتودراساتحولأعمالالشاعر،ويشارسبهاعدةمنضمن

 فيدراسة.درويشمحمود فيمواضيعمتنوعةحولشعردراساتويضم،ينوالنقادالمؤلف

 "محمود درويش نموذجا   –مفهوم الرمز الديناميكي وتجليه في الشعر الفلسطيني الحديث "
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زز  

 

موضوعاألرضواألسطورةويتناولرمزاألرضفيإلىالباحثيتطرق جمالباروتلمحمد

ل والحدياة األسطورية تجلياته في يبالغ ولكنه الشاعر، عادةإدى  كنعنةإلىدرويش

 35.مقصودة

 

-الوحــدةالعربيــةاســاتالصــادرعــنمركــزدر) "درويىىشهكىىذا تكلىىم محمىىود"فــيكتــاب

قيمـةهـيدراسـة لعدةباحاينفـيذكـرىرحيلـهدراسات يضممجموعةالذي (بيروت،6004

بلقزيـز،لـهكـانموقعـةبقلـمعبـداإلبالمالشـاعر حـولارتبـاطقصـيدةوتتمحـور ،مقدمةللكتاب

دراسىىة  النظــرفيمــايخــإموضــوعالبحــثويلفــت. وســوفنــىتيلحقــااعلــىأهــمالنقــاطفيهــا

إلىفيهاويخلإ ،"األرض في قصيدة متحولة لةدال " عنوانها دراجلفيصل فيالكتابأخرى

وأشـارتفـيحقبهـاالمتالحقـةعـننمـوشـعريداخلـيخـاإبهـا،"أنقصيدةدرويشعبـرت

أنالبحـثإل36."ومسـارالقضـيةالوطنيـةالفلسـطينيةعالقةموازيـةبـينتطـورالقصـيدةإلى

بحــدذاتــهيــدورحــولموضــوعتكــررقبلهــا،وبالتــاليفــ نالتحليــليتخــذمنحــىسياســياا،وقــد

.قرأناهقبلهافيالعديدمنكتاباتالباحث،وفيكتاباتلكتابآخرين



إعـادةطباعـةوهـو،"دراسىات وشىهادات –الحقيقىي  المختلىفدرويش محمود"كتابفي

،لعددمجلةالشعراءالمخصإللشاعر،يوجدمزيأمـنالمقـابالتالتـيأجريـتمـعالشـاعر
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حح  

 

37"وبالغىىة الصىىورة التجنىىيس"كتــابيضـمو.جانــبدراسـاتوتعليقــاتوبحـوثمتنوعــةإلـى

الصىىورة فىىي  لتشىىكي"ادراســةونــدواتجمعــتفــيكتــب،وتتنــاولعــدةشــعراء،وبينهــمقــالت

محافظتهعلىإلىصالل،وتتطرقفينهايتهالعالية"درويش لمحمود "كزهر اللوز أو أبعد"

" واقعيىة"تبرز عناصىر " ترىأنقصـيدتهفيماأماكنأخرى،إلىالرمزاألسطوريالذييشير

انـدماجحـولتاجيؤكـدالسـتنفهذا 38."عبر دم  الرمز البابلي والسدومي بالحياة المعاصرة 

.فكرةالمكانمعالرموزالقديمةفيمعظمالدراساتالتيعرضالبحثلمحةعنها



دراسـةمنهـا،حـولالشـعردراسـات مجموعـة" الشىعر العربىي فىي نهايىة القىرن" كتابفي

( مبدئية لميشرات تقديم نص لمحمود درويىش بالطريقىة التكوينيىة محاولة)الخطيبلحسام

المكـانيعنـدالشـاعر،وذلـسبتميـزالمشـهدظهـورإلـىسـريعةجـداابلمحـةالباحـثيمرحيث

 .39"غرناطة، فارس، أثينا، دمشق(: مع نفحة زمانية)المدن والبالد "ظهور

 

يوجـدالكايـرممــايمكـنأنيخــتإبموضـوعالبحـثفــيكتـابصــدرعـنوزارةالاقافــةل

كتـــابتكريمـــيتجميعـــيوهـــو." 6004. سىىىنكون يومىىىا  مىىىا نريىىىد"الفلســطينيةتحـــتعنـــوان

تحيــةوقــدجمــع،تحــتالطبــعكتــابأيضــااوهنالــس.لمقــالتوشــهاداتمتفرقــةعــنالشــاعر
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طط  

 

عامان على : محمود درويش"لذكراهبمناسبةمرورأكارمنسنتينعلى يابهتحتعنـوان

ومـنخصـائإهـذهالكتـبالتكريميـة.انالمركـزالاقـافيالعربـيفـيعمـصدارإ من "الغياب

 . يابمحورواضليوحدمواضيعها



حياتـهوأعمالـهموضـوعالبحـث،كمـافـيكتـابعبـدهتتناولكتبالمحاوراتالتيتضيء

إجابـــاتوافيـــةعـــنحيـــاةويتضـــمن،40"الغريىىىب يقىىىع علىىىى نفسىىىه –محمىىىود درويىىىش " وازن

 .درويشوأدبهألناألسئلةموجهةمنشاعروناقدمتمرسبموضوعالحوار

 

وهويفيدفي،41" 3242وهومراسالتمعسميلالقاسم،"الرسائل"وهنالسكتاب

مـؤخرااتبعـهوقـد.المراسـالتهتبيانجانبمهمفيحياةالشاعرلميـتمالحـديثعنـهقبـلهـذ

نشىر . 6002"درويىش محمودمع"شخصية جدا   مكالمة)كتابشعريللقاسمتحتعنـوان

.وهوكتابنصوإشعريةوجدانية،(اضاءات



لشــاكرالنابلســيبــينمواضــيعكايــرة،ومــنبينهــا42"بمجنىىون التىىرا"مؤلــفكتــابيطــوف

مسـىلةولءالشـاعرلـألرضوالتــراب،إلأنمواضـيعالكتـابلتكــادتقـاربمسـىلةبحانــاإل

يـتمالتركيـزالنقـديعلـىبعضـهاإللمامـااولبشكلعامألنهاتمسمواضيعكايرةومتعددة،
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يي  

 

ـــينألنالكتـــابيط مـــللقـــولكـــلشـــيءعـــنمحمـــوددرويـــشدفعـــةواحـــدة،ولهـــذايطـــوفب

.لتتيلالعملالدؤوبعلىتطويرفكرةالمكانعنددرويشبسرعةالمواضيعكافة



اتجاهىىىىات الشىىىىعر العربىىىىي"أنكتابــــاامنقحــــاافــــيطبعتــــهالاالاــــةإلحســــانعبــــاسهــــوإل

موقـفالشـعراءمـنالمدينـةلـميـذكريتنـاول(الشـروقللنشـروالتوزيـعدار6008)"المعاصر

ولعلهذاألنهيريدأنيابتعالقةالشعراءالعربالـريفيينبالمدينـةمـنوجهـة،درويشبتاتاا

.نظرمحددة



ماـلالكتبالتيتتناولنتاجـاتدرويـشمـنوجهـةنظـرمعينـةأوموضـوعمحـددوهنالس

دار.أحمـدجـوادمغنيـة.6009)"3246- 3216في شعر محمود درويش  ةالغرب"كتـاب

عبدخالد. 6004) "قراءات في شعر محمود درويش -دوريسي اتغواي"و (بيروت.الفارابي

،ومبدراسةمقارنةبينشـعردرويـشيقالذي (جليلللنشروالتوزيعدار: عمان .الرؤوفجبر

 "جماليىات المىوت فىي شىعر درويىش"ونجـدكتابـااعـن.جلجـامشلحمةخصوصااالجداريةوم

.وعنوانهيدلعليه(دارالساقي:بيروت.6004)السالمالمسديلعبد



يتنـاولف.متعـددةبالنسـبةللفلسـطينيينفـيدراسـاتهالهتمامبالمكانفيخصوصـيتونجد

القىىدس بىىين نقىىوش الهويىىة واشىىتعال المقاومىىة فىىي شىىعر "موســىفــيدراســةنمــرإبــراهيم.د



سس  

 

ــ 43"محمىىود درويىىش شعبــردراســةأســلوبيةتتقصــىالــدللتصــورةالقــدسفــيشــعردروي

الخاصـــةبالمدينـــةبمقارنتهـــاعبـــرالتعبيـــراتالتوراتيـــة،وتـــاري المدينـــةالقـــديموالمتعـــددالـــذي

عكســتهأشــعارمحمــوددرويــش،وذلــسحينمــايقــومفــيالجــزءاألولمــنالدراســةبتتبــعظهــور

باحــثفــيمجــالالبحــثويخــوضال.الشــاعرهاالقــدسضــمنالرمــوزالتوراتيــةكمــااســتخدم

التناصيفيالطروحاتحولالقدس،ومنامفيدللتالمقاومةفيشعرمحموددرويش،

ـــاا"أنيجـــدلكـــي ـــةشـــكلتهاجســـااشـــعرياا،ومظهـــرااشخصـــيااووطني ـــةللهوي الحصـــيلةالعالئقي

ر،وهو،فيمايكرسالجزءالاانيمنهالتبياناشتعالمعنىالمقاومةفيأشعارالشاع"وقومياا

دللـــةعامـــةمحورهـــاذاتتنبنـــيالدراســـةحـــولأبعـــادأدبيـــة.فصـــللـــهمحـــورمختلـــفتمامـــاا

.التناإاألسلوبي



محموددرويشبينالرؤيا"مؤتمرإلىمقدمةحربأحمدللدكتوردراسةمتخصصةعبرو

القىىىدس فىىىي أدب محمىىىود  صىىىورة"وعنوانهـــا،6004فـــيالعـــامفـــيجامعـــةبيرزيـــت"واألداة

تنــاولالمدينــةفــينتــاجالشــاعربشــكلتفصــيلي،وتحديــداامــنزاويــةالبحــثيــتم، 44"شدرويىى

يخلـإالباحـثحيـث،"الواقع"و"األسطورة"عنالانائيةالتياستخدمهاالشاعرللمواءمةبين

بابــللــدىتــوازياســتنتاجتحــثعليــهالشــواهدالشــعريةمــنأنالقــدسلــدىالفلســطينيإلــى

أنالمدينــةصــارتفــيشــعرهاألحــدثزمنيــاامــدار ربــةإلــىةالبحايــةوتخلــإالورقــ.اليهــود

                                                           

 .(6033مدريد )، 66العدد  مجلة الدراسات العربيةإبراهيم نمر موسى،      43
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 .6002، "الريية واألداة



لل  

 

حيثتستبعد"مدينةللحرب"أو"مدينةللصالة"واستبعادألصحابها،وبالتاليفهيتصبلإما

القدرةعلىعيشالحياةالطبيعيةفيها،أيأنهاتدورحولتعدداتالمعانيالمكانيةالخاصـة

أندرويــشفــيكتاباتــهاألخيــرةعــنالقــدسإلــىيشــيرالباحــثو.بالقــدسفــيأعمــالالشــاعر

.أرادأنيعززفكرةاستبعادالتماهيبينالمدينةواألسطورةفيوجودهاالحاليالحديث



 –اللسانيات آفاق)دراسةحولأشعارمحموددرويشكمايراهااأللمانضمنكتابوفي

حول تلقي "تحتعنوان(هاد الموسىتكريما  لألستاذ ن –شهادات  –مراجعات  –دراسات

"محمود درويش في اللغة األلمانية هشهشبراهيمإللدكتور أبو لقراءة، تفصيلي رصد

خلفيةالربطإلىالمستشرقةنويفرتتنحوألمانيةدارسةلشعره،إذنجدأندراسةمستشرقة

المنطقة عرفتها التي التوراة ونصوإ درويش بين األسطوري . ترى الشاعر  أن"فهي

تجدأنضياعوهي،45"الفلسطيني يحاول خلق أرض الميعاد وكتابة سفر التكوين الخاص

إلعبرالنإ،مماإلىاألرضأدى تكوينها النشغالبسؤالالهويةالتيليملسإعادة

 عليه أنوهي. 46"طن نصوصي في مواجهة عالقات القوةإنشاء و "حتم ذكريات " تجد

تمهدلرحيله("امرأة جميلة من سدوم)إسرائيل المعاصرة، في قصيدة المكان الشيطاني، أو 

.أيمكانالمنفى،بابلإلى
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مم  

 

كان وترىنويفرتأنإدراسدرويشللمنفىكشرطوجوديأتىفيمرحلةلحقةألنه

وترىأنتحريرفلسطينمنحدودقائمةكان.يعتبروجودهاألولفيبيروتمرحلةمؤقتة

المنفىللجميعمندون–تجسيدالمكانإلىحسبرؤيتهاطملألنهكانيهدفااللشاعر،

ماهوأبعدمنإلىفصلبينعربأويهود،و نيعنالذكرأنالشعراءجميعااينظرون

السمية،سيماإنلمتشكلالحدودالمؤقتةلديهممرجعيةسياسيةذاتقناعةةالحدودالواقعي

حقيقية دقي. أندراستها ور م علىربطالموضوعف نها،معظمهافيقة تصربشكلدائم

الصعبة تجربته في بالمسيل أو توارتية بخلفية اإل،الدرويشي التيستشراقيةلاحالةفكىن

.بالشرقضرورةلزمةعندهالتربطالمسي



،العديـدمـنالدراسـاتالتـيتهـتمبالمكـانوخصوصـيتهلـدىالفلسـطينيينشـلحتنانطوألو

متابعات نقدية عن )فوهة بركان  على"فيكتابهعنضياعالمدنالفلسطينيةمانشرهومنها

النقادوالبـاحاينالفلسـطينيينالـذينأعـارواانتبـاههمأوائلكانمندفق،47("األدب الفلسطيني

.فياألرضالمحتلةعبرعينمدققةومتابعةلهويةمسىلةاإلى



( 4/30/6002 /9عمان، )يتمر الدولي للقدس الم إلىشلحت ورقةبحايةقدمهاوفي

ذاتأهميةعنكيفيةتوازياستنتاجات!" محو عروبة فلسطين" دليل"فصول في "عنوانها 

ومن ثم ،النسيأالجتماعيفيهاييفزوجودالحتاللمعمحوالمدنالفلسطينيةاألولى،وت

                                                           

  .(3222 الفنون ارةمديرية الثقافة العامة في وز  صدارإ: 3294الفلسطينية  األراضي) ،3ط ،فوهة بركان على ،ن شلحتانطو أ     47



نن  

 

الجتماعي، والنسيأ والمكانية الاقافية الذاكرة على حضريةالقضاء اقافة نشوء يدمر بما

فيتحديدمعاني يابالمكانتساهممسائلوهي.منفتحةعلىالعالموذاتأبعادكونية

.لدىالفلسطينيين



الدالالت في الشعر  عالم"بعنوانفيفصلخوريإلياسكتبهماموضوعالبحثيقاربو

مؤسسةاألبحاث:بيروت.8416)" نقدية دراسات :الذاكرة المفقودة"منكتاب "الفلسطيني

الوطنفيسياقبروزمفهومالمكان،وعنالهويةالتي/األرضعنفيهويكتب(.العربية

"خصيصةالمكانالمىساوي"ويصفمايسميه.صارتتتجهألنتعرفنفسهاعبرالشعر

ان هذا المك فمأساوية"يصفوحسبما". والتييعتبرهاإطارالوعيالجديدللشعبالفلسطيني

 48".، أي طموحه التغييري"الثوري"تعود لتندغم بطموحه 



استنتاجاتتغنيموضوعالبحثحديديصبحييقدم دراسةحولالمكانوالهويةفيو

كانتجديدة؟"لماذاتركتالحصانوحيداا"فهويعتبرأنمجموعة.فيمايخإسيرةالمكان

ب نحو السيرة، سيرة المكان، حين ألن الشاعر هنا يذه" فينطاقالمشهدالشعريالعربي

محطات  إلىسيرة مواقع المكان، حين تنقلب : تحتويه الجغرافيا، كي ينبسط فيه التاريخ

                                                           

  .612 ،(3246 ميسسة األبحاث العربية: بيروت) ،المفقودة الذاكرة لياس خوري،إ 48    



سس  

 

تتحرك في فضاء  ثيفةللجسد وعالمات للروح، وتصنع صيغة ملحمية جديدة لسيرة ذاتية ك

49."ليس كأي فضاء



السيال  حالةإ: ار السيرةخي"همةتتعلقبـيهذاالبحثنقطةمويطرحصبحيحديديف

حيث"أيقونات من بلور المكان"مناقشةالباباألولفيالمجموعةوتتم،50"القصيدة إلى

الشعرية التذكروالرواية فيظل المكانفيالمكانالذييصيرمستعاداا أهل سيرة وفي.

لذاتواآلخرحواراإلىسيرةالفردوجدلالذات،امتعودإلىالسياقالتاليتذهبالقصائد

.عبرالغنائيةالملحمية



ويسجلللكاتبمالحظتهفيأنكتابةالشاعرترسممستوىسيرةالمكان يرالمنفصل

المكا مستوىعالقة وأن فيها، التاري  امتداد وعن الجغرافيا الجغرافيانعن مواقع تغادر

 والروح، للجسد عالمات األنلتصبل مع تعاملت التي الدراسات حالتنصوإمعظم

بشكلأيديولوجيبحتبعيدعنالندماجفيروح محموددرويشالتاريخيةتعاملتمعها

النإوالمكانوالنسان وجسد درويشنأكما. الدراساتالتيتناولتالمكانعند معظم

حرصتعلىأنتربطهبالخلفياتالتوراتيةبشكلأوبآخر،فيمانجدتركيزااأعلىنحورصد

فيوكما،ااحديديكماذكرناسابقصبحيعندالمكانلدىأشعارمحموددرويشجماليات
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عع  

 

يحددفيهاالعديدالتي51"يمحمود درويش قصيدة الحب والنداء الملحم" :دراستهالمعنونة

تجليها وزيادة والنسان، بالمكان الجمالية الدرويشية الذائقة ارتباط تؤكد التي النقاط من

.فلسطينلىإوظهورهابعدعودته



جامعةبيرزيتإلىقدمتماجستيرحولأعمالالشاعرمالدراسةورأبحاثتدوهناس

من عبدإعداد عنوانها الشي  الخطاب في أدب محمود  وتحوالت(اآلخر")الرحيم

كماأنهنالسدراساتمقارنةلدرويشمعشعراء ربيينكمانجدفي".(3224.)درويش

 آفاق للنشر . 6000. لمحمد شاهينه في الشعر العربيوأثر . اليوت. س. ت)كتاب

در(مصر. والتوزيع ومحموداسةوهي الصبور عبد والسيابوصالح إليوت بين مقارنة

البحث موضوع شاعره بين والتمرد الجدة روح يبرز أن المؤلف يحاول حيث درويش،

درويش، منإلىباإلضافة ومحمود وعباسخلياسوالنصوإإلالدراسات العديد وري

.بيضونو يرهما



قىراءة مكانيىة فىي  –بالغىة المكىان "المنشورةفـيكتـابكحلوش فتحيةكانتدراسةربما

تتناولأعمالشاعرينهماعـزالـدينالمناصـرةوسـعدييوسـفمـنالتي .52"النص الشعري

أناألبحاثالقليلةالتـيأرادتالخـوضفـيمجـالدراسـةعالقـةالمكـانبـالنإالشـعري،إل
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فف  

 

البحــثيقتصــرعلــىتحليــلنظــريعــام،ومحــاولتتطبيقيــةعلــىنتــاجالشــاعرينالمــذكورين

.فقط



الـذييعتبـرمـنأهـم"جماليىات المكىان"حـولباشىالر غاستونالبحثالتنويهبكتـابيود

نكـــانباشـــالريتجـــه إلـــىالكتـــبالتـــيأسســـتلكيفيـــةجديـــدةفـــيتنـــاولموضـــوعالمكـــان،وا 

ف نقدرتهالفذةعلىالربطوالتحليلهيالتي،سبشكلتفصيليجدااأحياناانظرياتعلمالنف

أسســتلمســتوىجديــدمــنالتعامــلمــعالمكــانداخــلالنصــوإ،وألهمــتجــيالامــنالبــاحاين

للىىدكتورة  "جماليىىات الصىىورة –باشىىالر  اسىىتونغ" ففــيكتــاب.كــييقتفــواأاــرهفــيكتابــاتهم

،هنـاسالفصـلالاـانيواألقـربلموضـوعالبحـث،(بيـروت.رالتنويدار.6080)مام غادة اإل

حيثيتناولأصولالصورالشعريةوطرقتكونهاعنـد،"فينومينولوجياالصورةالشعرية"وهو

. استونباشالر



بينذكاء– استونباشالر-باشالريات"بوخليطسعيدكتابإلىويشارفيهذاالسياق

حيـثتحليـلللنظـرةالباشـالرية،(المغـرب.دارفكـرالجيـب.6004) "العلموجماليةالقصـيدة

ويخــتإبالهتمــامهنــافصــل،الهويــةاإلنســانيةوالمكــانوعالقتهمــابالقصــيدةإلــىالمبدعــة

رحهافصــولأخــرىتقــاربالنظريــةوتشــإلــىباإلضــافة،"الزمــانوالمكــانفــيفلســفةباشــالر"



إإ  

 

نظرية في  نحو :باشالر غاستون"  خلـيطبوسعيد فيكتابآخرللباحث.باهتمامتفصيلي

.فيمسىلةالتنظيرللمكانالباشالريفرادةالبحثمسىلةإلىالباحثيتطرق53"األدب



نحـــوخمـــس"الكرمـــل"الشـــاعرالفتتاحيـــةالتـــينشـــرتفـــيمجلـــةالباحاـــةمقـــالتتابعـــت

يلتشــكلأنهــاتقــدمالســتنتاجاتذاتهــاالتــييضــمنهاالبحــث،وهــووجــدت،وعشــرينســنة

.مصدرااجديدااعماتتضمنههذهالدراسة



بهمحمودتساعدنافيمجالالكتبالتيتناقشخلفياتفكريةأما قام علىمعرفةما

المظ البقع بكشف اهتمام من الهوية سياق في األرضلمةدرويش صاحب عالقة في

 فيالنظرية والتطبيق –بة الرد بالكتا"كتاب:بالمستعمرالغازي،فهنالسالعديدمنها،مال

وكتاب"آداب المستعمرات القديمة تيفين، وهيلين  ريفيث و اريث آشكروفت منيرلبيل

رياضالريس.8ط.6004) "لعنة كنعان اإلنجليزية -واإلبادات الثقافية أميركا"العكش

كتابهاموريسون تونيوتناقش.(لندن.للنشر يال البياض والخ –اللعب في الظالم " في

8444) "األدبي الجديدة. الطليعة دار اسبر. أسامة ترجمة صيا ةاستراتيجية (دمشق.

.سردالعبدالذيقديحررهلكنهليهدمالعالقةمعالسيدفيالصمتواستراتيجيةتحطيمه

ترجمة.6001) "نثروبولوجيالثقافة التفسير اإل "آدمكوبرنجدكتاب،وفيالمجالالفكري

ليلىالموسوي.،ومراجعةدتراجيفتحي المعرفة. عالم فصلعنالاقافةوفيه ،(الكويت.
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قق  

 

 الرمز"وفيكتاب.فيهالسياساتودورهافيالتىايرعلىالهويةيناقش،والختالفوالهوية

 "والسلطة 8419) بورديولبيير العاليترجمة. بنعبد السالم عبد . المغرب.8ط دار:

سوسيولوجيا(لتوبقا وهويتهبحثعن الفرد لوجود وتحديد عنكتعبير الاقافية الماقفين،

 السلطة يعطيه محدد معنوية)مجال أو مادية سواء للدور( العالقاتالرمزية من انطالقاا

.بالفردالمنوط



عمالالنظرفيتعريفاتالهويةفـيعالقإلىهذاويدفعنا تهـابالمكـانالمزيدمنالبحثوا 

تفــردبدراســةعميقــةوشــاملةللهويــةهألنــ،ســعيدإدورادإبالــذكرنخــلــدىمبــدعينوكتــاب،و

فنحننجدأنسعيدقدمفيمجملكتبـه،.الفلسطينيةفيكتاباتهوكتبهالمتعددةحولالمنفى

أطروحـة،(داراآلداب.8ط.ترجمةفـوازطرابلسـي.6000) "خارا المكان" خصوصاافي

حيث التوتر بين اللغة األصىلية واللغىة "ببهاكونرادولغةالمنفىالتيكتلهويةشاملةحولا

وهنـاتصـبلالكتابـةدللـةعلـىهويـةالكاتـبحيـثتحمـلالنتمـاءوالنفـي54."التي يكتب بهىا

ذلىك، فعىل نسىيان، أو هىي عمليىة  علىى وهكذا فالكتابة عنىدي فعىل اسىتذكار، وهىي،":سوياا

55".استبدال اللغة القديمة باللغة الجديدة 



                                                           

 .4 ،خارا المكان سعيد،      54

 .ما سبق      55



رر  

 

ــــيمكنأنتجعــــلإذاا، ــــىل ــــراتالمكــــانحت ــــيظــــلتغي ــــاتمتعــــددةف ــــةتصــــنعهوي فالكتاب

وقدتكونفي يرمكانها،ولكنها،56"تتدفقتلسالتيارات"حيث"النشاز"الشخصيةمنقبيل

"طباقيـة"هويةإلىإدواردسعيدوويدع.57"فيحراسدائمفيالزمانوفيالمكان"علىاألقل

.ائدةوالعزلــةاإلقليميــةالتــييريــدهاالــبعضباســماللغــةوالقوميــةالســصــفاتاتتمــردعلــىالمو

بــلمنفتحــةمنــذالــزمن،أنالهويــةليســتمغلقــةإلــىالعربيــةونخلــإمــنبحــثحــولالهويــة

يحَي العربي قبل اإلسالم وحده، كىان قبائىل وشىعوبا ، لهجىات ومحليىات، صىحارى  لـم"الغابر

ر وبيت الشعر ديوانىه وموطنىه، العربىي هىو َمىن لسىانه ومدنا ، ال تماهي إال بالترحال، الشع

هوية لغوية، تحوالتهىا لىيس نحىو شىخص آخىر بىل رحلىة وسىفر فىي المىاوراء، أقىام -عربي

منسىالة فىي كىون فسىيح،  ،فالىذات منسىابة". الخيىال والشىعر"في " وطنه االفتراضي"العربي 

58."بعيده قريب، وقريبه بعيد



القبيلة " والحدااةمالكتابهالهويةمناقشاتحوليراد تبهبويهتمعبداهللالغذاميفيك

 (.المغرب.8ط.الاقافيالعربيالمركز.6004) "والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة

 

تحرير) "المداخل والخبرات والريى: مدن المعرفة" كتابيتطرقو خافيير: فرانشيسكو

الهويات إلى (6088اكتوبر.الكويت.عرفةعالمالم.خالدعلييوسف.د:ترجمة.كاريللو
                                                           

 .314سبق، ما       56

 .سبق ما      57
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شش  

 

حدااي عصري منظور من بالمكان وعالقتها  "المدينة العربية"كتابيندرجكما .الاقافية

ل حمدان 8449)جمال صرم. الهالل: أسستفي(دار التي الكالسيكية الكتب قائمة

نكانتمقاربتهتاريخيةجغراف،للحديثعنالمكانفيالعالمالعربي  .يةفياألساسوا 

 

المخىىيم فىىي الروايىىة "ونجــددراســاتمتعــددةحــولالمكــانعمومــااســواءفــيالروايــةماــل

قضىىىايا المكىىىان "أو.(دمشـــق–وزارةالاقافـــةالســـورية.6009)بـــراهيمإ لبشـــار" الفلسىىىطينية

وكـذلسفـي.8441عـاملصـالحصـاللالصـادرعـنشـرقيات" الروائي فىي األدب المعاصىر

،6002الصادرعاملعبدالصمدزايد"والداللة لصورةا –ان في الرواية العربية المك"كتاب

الشوارع في "كمانجدكتاب.مراجعاتلرواياتمنتقاةعبردراسةعالقتهابالمكاننجدحيث

أوكتبــــاا،الــــذييــــدرساألمكنــــةالمصــــريةتحديــــداا(6080)لهالــــةفــــؤاد "الروايىىىىة المصىىىىرية

نعبـــرعدســـةكتـــابوكاتبـــاتيرصـــدونهفـــيتجلياتـــهالمتعـــددةماـــلونصوصـــااتتـــداولالمكـــا

"دار الساقي: بيروت. 3ط. صاغية حازمإعداد.6001) مي صوبل "مزاا المدن"كتاب

ذاكىىرة العىىيش فىىي المىىدن، والتنقىىل  بعىىضصىىفحات تتشىىكل منهىىا"التــياعتبرهــامعــدالكتــاب

نتاجها  بينها، وما يستجد على أنماط عيشها وسياسيتها، أدبها أو،"ولهوها، استهالكها وا 

(.المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر.8ط 8449)لعبدالرحمنمنيف "مدينة سيرة"مال



كتــاب:ماـل،األمكنـةوالـرحالتحــولتـ ابأنفسـهمانطباعـاتالكدتتنــاولأخـرىكتـبوامـة

كتـابو (.سـاقيدارال:لندن.آناويلسون:تحرير)" Lebanon,Lebanon-لبنان لبنان،"



تت  

 

،(الهيئةالمصـريةالعامـةللكتـاب.6002)لخليلالنعيمي" مدن ونصوص –األمكنة  مخيلة"

داررياض.8449)ألمجدناصر" سيرة المدن والمقاهي والرحيل –األجنحة طخب" أوكتاب

(.الريس



كتبكاملةسلسلةمال،المكانمنوجهةنظرروائيةشخصيةبتىري تتعلقكتبوهنالس

تنـدرجالتـي" يندفىاتر التىدو "ومنهـا،األمكنـةإلـىلجمالالغيطانييـدونفيهـاذكرياتـهاسـتناداا

:مصــر.8ط.6001)لجمــالالغيطــاني" نوافىىذ النوافىىذ"فــيكتــابكمــاأجــزاءمتعــددةضــمن

ـــدفتر،(دارالشـــروق ـــعوهـــوال ـــدفترالســـادسالراب ـــاتر(6004)" رن"منهـــا،وأيضـــااال مـــندف

:مصـر.6001) "محاولة البناء من الذاكرة –استعادة المسافر خانة"كتابـهلسوكذالتدوين،

ترجمـة.8444) "الهويىات القاتلىة"وبمراجعةمـاذكـرهأمـينمعلـوففـيكتابـه".دارالشروق

نفســهفــيموقــعمعتــرضيضــعأنالكاتــبنجــد،(دارالجنــدي:دمشــق.8ط.نهلــةبيضــون

 ".زمىن القبائىل الكونيىة"مـايسـميهفـيالعـالمفيوياتعلىمخاطرالعولمةعلىاللغاتواله

.زمنالعولمةيالهويةفخلفياتمنالمواقفحولالمزيديقدم ماوهو



رصـــدوتحلـــلتأنمـــنالدراســـاتوالكتـــبالتـــيتحـــاولمعقـــولالعاـــورعلـــىعـــدديمكننـــاو

دراسىىة  –ودالشىىعر والوجىى"افــيكتــابعــادلضــاهركمــ،نــيسماــلأدو،أعمــالشــعراءآخــرين

 –مسىار التحىوالت "أومالكتـاب،(دارالمدى:دمشق.6000)" فلسفية في شعر أدونيس

أوكمــانجــدفــي.(داراآلداب:بيــروت.8446)ألســيمةدرويــش"أدونىىيسقىىراءة فىىي شىىعر



ثث  

 

ـــةتفســـي ـــابرهكتـــبأدونـــيسنفســـهومحاول ـــةكمـــافـــيكت إلبداعـــهالشخصـــيونظرياتـــهالفكري

لتوسـيعاآلفـاقدةوهـيكتـبمفيـ.و يـره("الكتابة، العنف لهوية،ا)موسيقى الحوت األزرق "

نلـمتعـالأمشـكلةالبحـثبشـكلمباشـر فيمـانجـدعلـىسـبيل.التيتمـسالهويـةوالشـعر،وا 

.المقارنةأندرويشلميحظبكتبذاتعمقتوائمالتطورالسريعالذيشهدهشعره



ـــدبحـــقلدراســـاتمحـــددةتغطـــيجوانـــبأكلهـــذا ـــااوتعـــدداافـــيشـــعرمحمـــودنفتق اـــرعمق

نادرة هي تلك األبحاث في الشعر العربي، التي ":ماقالأدونيسمالنقولدرويش،وكىنىبنا

أيىن نقىرأ . مستوى األبحاث في الشعر، التي تكتب في أوروبىا، والعىالم إلىوترتفع به  ترفعه

ضىايا المقىدس، والمخيلىة عندنا، في لغتنا، دراسىات فىي الحركىة الشىعرية العربيىة، تتنىاول ق

والحلىىم والخيىىال، قضىىايا المكىىان والزمىىان، قضىىايا المدينىىة، وعالمهىىا، ومىىا الحىىب فىىي الشىىعر 

 ؟ما الحدس، وما الشىيء ؟قتالعوما اإل ،ما التأصل ؟العربي، والموت، والمجهول، والكشف

 ؟سىانان واإلنما القرار، ومىا التيىه؟ مىا العالقىات بىين اإلنسى ؟ما التجربة، والوحدة، والذاتية

 59."ما الشعر العظيم، وكيف؟ ؟ما األفق الذي يتجاوزه هذا الشعر، وما األفق الذي يفتحه
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 .330 ،(6000 المدى دار :دمشق) ،(الهوية، الكتابة، العنف)موسيقى الحوت األزرق  ،سأدوني



خخ  

 

: البحث خطة  
مقدمةنظريةتعالأأهميةالموضوعومشكلةالبحثوأسئلته،ومناممنهجيةالبحثيضم

طاراانظرياا اـمخطـةالبحـثاـممراجعـةاألدبيـاتالسـابقة،ومـن،امأهدافالبحث،البحث،وا 

.العامة



والهويــةعنــدالفلســطينيينعبــرالمكــانبــينعالقــةالفصــلاألولمــنالبحــثعلــىاليركــز

سؤالالهويةوسؤالالمكان،وتبسطخلفيـةعـنالهويـةوالمكـانفـياألدبتطرحمتعددةنقاط

بعالنظرومنامتتا،والشعربشكلعام،امتبحثفيسؤالالهويةوالمكانعندالفلسطينيين

بــينالنكبـــةالعالقــةإلـــىوتنظــربعــدها.فــيتعينــاتالهويــةوالمكـــانفــيالحالــةالفلســـطينية

واقـعبـداعإعملعلىهيومنامترىأنالهوية.المكانوالهويةشكالياتا وفقداناألرضو

مظاهرترابطالمكانوالهويةفيالحالـةالفلسـطينيةلتـربطبـينإلىوتذهبمضادلالستالب،

(.الوطناألول،المنفى،الرجوع)الزمنيلحياةالشاعروالتحقيبالنقاطالسابقة



يركزالفصلالاانيعلىتحولتالهويةبالتوازيمعالمكانعندالشاعرداخلالوطن،و

سـيرةوكـذلسإذتناولارتباطاللغةبالمكانوالهوية،ومعنـىالمكـانفـيحيـاةدرويـشوشـعره،

األســـطورية،وكـــذلساشـــتغالالشـــاعرعلـــىدللـــةوخلفياتـــهمكـــان،والمكـــانالشـــاعروســـيرةال

.أسماءالمكان





ذذ  

 

(فيالمنفـى)الفصلالاالث،فيبحثفيتحولتالهويةعندخروجالشاعرمنالوطنأما

منفـىالإلـىحيثنجدبحاااللمكـانوتعدديـةالهويـات،والنظـر،أرضالوطنإلىوبعدعودته

.(الوطنوالمنفى)ومفارقاتالهوياتواألمكنة،فةكمكانلشعائرمختل



.قائمةالمصادروالمراجعإلىوصولا،يسجلالبحثاستنتاجاته،وفيالختام



1 
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مفهــومالهويــةتقليــبعبــرويــةهــذاالفصــلمقاربــةممكنــةللعالقــةبــينالمكــانوالهيتنــاول

كـذلس.تعريفإجرائيمستمدمـنحضـورالهويـةفـياألدبتحديدبشكلعام،ونحومحاولة

خصوصـيةالعالقـةبـينلمعالجـة،بشـكلعـام،تتممقاربةنظريـاتالمكـانفـيالشـعرواألدب

.انوالستالبالفلسطينيينوالمكانوتىايرهاعلىالهوية،لفهمطرائقإبداعواقعمضادللفقد



فرضيةالبحثالمتمالـةفـيتجليـاتالمكـانفـيتـدرجعالقاتـهمـعفحإكلذلسبهدفو

عبـرمعايشـتهتجربـةشـعبه،ومعايشـتهأشـكالامتعـددةالشـاعرالهويةالتيتعينتفـيأعمـال

مــنالمقاومــةومــنمراحــلالنضــالالشــعبيالفلســطينيداخــلفلســطينوخارجهــا،ممــاأوصــل

تجاوزإلىعبرمراحلهالمتعددة،ارتباطاابتحولتمعنىالهويةعبرتغيراتالمكان،وبداعهإ

ضمنسماءهويةكونيـةأسسـتالتحليقإبداعواقعمضادمهجوسبالفقدانوالستالبنحو

.لحتضانفلسطينوجعلقضيتهافيضميرالعالم
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  الهوية سيال 3-6

الكلمـةلرأينـاأنإلى،ولونظرنا"هوية"كلمةمعنىإلىيوجدفيلسانالعربمايشيرل

هوّيىىة  : قىىال" :وأقــربمــاهــوإليهــا.أوالهاويــةلهــوىالمعــانيالتــيتقــارباللفــظتــدورحــولا

وقيل الهوي ة  بإئر  َبعيدة  المهواةإ، َوَعرش ها سَقف ها ال مغ مى عليهىا بىالترابإ فيغتىر   هّوة، تصغير

ئ ه  فيقع    60".ويهلك   فيها بإهإ واطإ



إلـىللعالمةالشي محمدرضـا،فالهويـةهـيأقـربمـاتكـون"متناللغة"فيمعجمأما

 61".ال ّهوة البعيدة القعر: الَهوي ة " الهاوية

 

تّكىون هويتنىا  هىو"الهويـةفـياألدبتعريـفبعضالدارسينوجهةنظرترىبىنيعرض

الّتعبيىر والّتصىور ومىن أشىكال الفكىر والفعىل الثّقافية والفردية متجذرة في هياكل مرتبىة مىن 

  62". لتوجيه حياتنا ا  وأشكال الّشعور واإلرادة، واّلتي تقدم لنا نمط

 

عمليـــةاكتســـابنإإذ،بـــينالخـــاإوالعـــام،هـــذابـــالترابطبـــينالـــذاتيوالموضـــوعيويـــتم

سىىب هويتنىىا نكت إننىىا":حيــثلتقتصـرعلــىتــراكمالـذكرياتب،الهويـةعمليــةفاعلـةومنتظمــة

                                                           

  .(هجرية 242 المعارف دار: مصر)، المجلد السادس ،لسان العرب، منظور ابن     60

 .(3214 الحياة مكتبة: بيروت) ،متن اللغة رضا، الشيخ محمد   61  

ي ة  الثّقافية الثّقافة المختلطة وا ،شفايمر أوسفالد     62  عبد الحكيم  :ترجمة ،بعض فرضيات جدل الغريب والخاص في وحدة الثّقافة -ل ه وإ

 .2102 – 1 –01 موقع الحوار المتمدن ،شباط
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دراكنىا وأفعالنىا وتفكيرنىا  اّلتىي هىي  -من خالل طريقىة وحيىدة تتمثىل بىتعلم أشىكال تعبيرنىا وا 

من خالل رموز بيئتنا الثّقافية، وبنفس الوقت مىن خىالل تىدعيم  -أشكال لشعورنا وإلرادتنا 

كل بناء لشكل روحي هو تجسيد رمزي، وأشىكال الّتعبيىر عىن الحيىاة . رموز حياتنا الخاصة

واإلدارك، وأشىىكال حىىوادث الىىوعي والّتنفيىىذات الّروحيىىة، إنمىىا توجىىد فقىىط كعىىروض، كتمثيىىل 

 ثىىارا  للعمليىات، اّلتىىي كانىت جىىرت، وظهىرت ثىىم اختفىت، واّلتىىي ربمىا بأسىىلوب مىا تركىىت فينىا آ

63".معينة، ولكنها ليست ذكريات



:زيمةحزيرانجابرعصفورأنهويتناالعربيةالحدياةعرفتمفصالاحاسماابعدهويجد

بدأ التحدي الحقيقي للهويىة اإلبداعيىة العربيىة فىي زمننىا مىع كارثىة العىام السىابع  ولقد"

 ومنشىأ والستين التي وضعت الوعي العربي في مأزق جذري، وفرضت عليىه أن يضىع ذاتىه

كىل مىا حولىه  لةءهويته موضع المساءلة، وذلك في الفعىل الىذي أعىاد بىه هىذا الىوعي مسىا

نفسىها طرائىق محاكىاة هىذا  لةءالذي وضىعت بىه موضىع المسىا وبالقدر زوم،في مجتمع مه

64."الواقع رمزيا ، أو تصويره، احتجاجا  أو نقدا  للواقع نفسه



                                                           

 .الثّقافة المختلطة ،شفايمر    63

 .113 ،(6030 دار الشروق :القاهرة) ،3ط ،الهوية الثقافية والنقد األدبي عصفور،جابر     64
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متـرابطليمكـنفصــلهعـنمكوناتـهويـرى فالهويىىة هىي ثقافيىىة، " الـبعضأنالهويـةكــلر

رتبط ارتباطىىىا  وثيقىىىا  اجتماعيىىىة، اقتصىىىادية، سياسىىىية، وعىىىالوة علىىىى ذلىىىك لغويىىىة، فهىىىي تىىى

 65."باللغة

 

إن "  فهــيتكــونتفاعليــةحســبمايــرىأدونــيس،تعريفــاتالهويــةبمعانيهــاالمعاصــرةتتبـاين

  66."عالئقي بين الذات واآلخرين تفاعلصورة الهوية تتبلور في 

 

:تقييمالهويةوتحولتهاحسبتفاعلأبعادمختلفةويختلف

مىادي، نفسىلوجي، واجتمىاعي وعالئقىي،  –عضىوي  الهوية قائمة، وهي نتيجة تكىوين"

وتاريخي حضاري، إال أن وعي خالصة هذه األبعاد المتفاعلة وتىأثير الحالىة التىي تمىر بهىا 

67."نهاهي التي تهبط بقيمة الهوية أو ترفع من شأ



الهويـةإلـىتعدديـةيـتمالنظـرفيهـامرونـة تعبيـرااعـنونيراهاآخرونمالبرهان ليفيما

 68."هي بالدرجة األولى عالقة وليس شيئا  محددا  وجامدا   هويةفال"

 

                                                           

 .312 ،(6033 مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت) ،الهوية وزمن التحوالت برهومة،سى عيس     65

 .69 ،الحوت األزرق ،أدونيس     66

 .61 ،(3226 دار الساقي: بيروت) ،22العدد  "مواقف" مجلة ،"تسايالت حول الهوية العربية"مقال  ،الزيننزار      67

  .13 ،22العدد  "مواقف"مجلة  ،"شكاالت بناء الذات الحضاريةوا يةالهو  أزمة" مقال غليون،برهان     68



5 

 

ال  إذن:"فيحينيعتبرهاعليحربحركيةحيثيقولملخصاامايعتبرهويةعصرية

هوية ذات بعد واحد أو وجه واحىد، بىل هويىة مركبىة لهىا غيىر وجىه وتنفىتح علىى أكثىر مىن 

 .69"عالم

 

وذلـــسعكـــس،التـــيتعلـــنجـــدلالتكـــوينوالتـــاري أدونـــيسالشـــاعرالهويـــةالانائيـــةيختـــار

:األحاديةالجامدة

 :هكذا، لإلنسان اسمان " 

 المخلوق الخالق: في سجل التكوين  واحد

 70."المتغير المغير: في سجل التاريخ  وآخر

 

"مواقــف"جلــةففــيعــددســابقلم.جمــاعإيمكننــاأننجــدتعريفــااللهويــةيكــونمــدارول

الهويىة أصىال  مصىطلح سياسىي ":ضـمنكاـرمـنالدارسـينلمعنـىالهويـةيقولموسىوهبـة

 71."ولد ضمن عملية صراع سياسية

بيتــربيرجــر،فيركــزعلــىأنالهويــةالاابتــةانتهــتفــيهــذاالعصــرولــمتعــدموجــودةأمــا

المعاصر يعاني من حالىة قويىة مىن التشىرد وعىدم  الرجل" أنيـرىو،جتماعيداخلالبناءال

عن ذاتها ومجتمعهىا مثقلىة  رةبر، ومن الممكن أن تمتاز هذه الشخصية الرحالة بخاالستقرا

                                                           

 .21 ،22العدد  "مواقف"مجلة  ،"الهوية فخ" مقال ،حربعلي      69

 .33 ،(6033 دبي الثقافية مجلة: دبي) ،مارس عدددفتر أفكار  ،"نيلوفر لميادين التحرير العربي باقة" ،أدونيس     70

 .62، (3223بيروت )، 21 عددال "مواقف" مجلة ،"صل واللغةالتوا ،الهوية" وسى وهبة،م     71
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بالخسارة الميتافيزيقية للوطن، وتلك حىال صىعبة مىن الناحيىة النفسىية حتىى يصىدقها الفىرد 

وييمن بها، لذا فقد تمخض عنهىا الشىعور بىالحنين، وهىو الرغبىة فىي أن تكىون فىي منزلىك 

72".م بشكل أساسيفي المجتمع مع ذاتك في العال



إن الفلسطينيين ":شريفكناعنةالهويةالفلسطينيةمنزاويةالخشيةمنضياعهارفويع

اليىىوم قلقىىون علىىى مسىىتقبلهم ربمىىا أكثىىر مىىن أي شىىعب آخىىر فىىي العىىالم، ألنهىىم يواجهىىون 

بسببالشتاتوالحتاللبحاجةأكاـرألنهم ،73"ظروفا  تهدد هويتهم وحتى بقاءهم الجسدي

الشعور بوجىود تىراث موحىد ورمىوز مشىتركة تحىافظ علىى تىرابطهم "إلىوقتمضىمنأي

74."ووحدتهم كشعب واحد متماسك

 

يرىإدواردسعيدالذيطرحمسىلةتعايشالهوياتفيالذاتالواعيةأنالهوية يربينما

لفكىرة أوثىر هىذه ا. نفسي كتلة مىن التيىارات المتدفقىة إلىأرى ":جامدةولمحددة،فهويقـول

عىىن نفسىىي علىىى فكىىرة الىىذات الصىىلدة، وهىىي الهويىىة التىىي يعلىىق عليهىىا الكثيىىرون أهميىىة 

75."كبيرة

 
                                                           

 : القاهرة) ،زيد أبوأحمد .د :مراجعة وتقديم ن،يفاروق أحمد مصطفي وآخر  :ترجمة ،التحليل الثقافي ،وآخرون بيرجربيتر      72

 .316 ،(6004 ةالقومي للترجم المركز

 .310 ،(6033 مواطنمنشورات : اهلل رام) ،في الثقافة والتراث والهوية ساتدرا شريف كناعنة،    13

  .ماسبق    19

 .314 ،خارا المكان ،سعيد    75
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هنـاتعريفـااإجرائيـاايعكـس يـابعتمـدأو.فـيعصـرالعولمـةالهويةواحداالميعدتعريف

اليـــةالهويـــةبمعناهـــاالكالســـيكيالســـابقالمرتكـــزعلـــىوجـــودالدولـــةالقوميـــة،وتعـــدديتهاالح

:واآلخرلناتجةعنمقارعتهاللعالما

العولمة الراهنة ال تكتفىي بتشىفير وترميىز، تىرقيم، تسىليع جىل مىا أنتجىه البشىر،  فقوى"

بما في ذلك البشر أنفسهم، بل وتحتكر خلق الصىورة والتمثىيالت والهويىات، وبىذلك يسىيطر 

نتيجىة لتفاعىل سردها على فضاءات مكانية، وعلىى سىرديات أهىل تلىك األمكنىة األصىليين، و 

يقابىىل، يطىىابق، ينشىىبك بطريقىىة االعتمىىاد  ا  ومقاومىىة النمذجىىة نجىىد تجىىاور " النمىىوذا"فىىرض 

76.("الصحافة، الشفاهة)الكالم مقابل النص المكتوب "المتبادل لى 



عالماإلوسائليعنيأنسؤالالهويةمشتبسومتعددالمعانيوالطبقاتومتداخلمعوهذا

بالكتابــةوهــومــاجعــلمــنالــرد.العمــلمــنأجــلالســتقاللالــوطنيوالســيطرةالســتعمارية،و

إنعصـــرالعولمـــةجعـــلإذ،شـــعرالشـــاعرو يـــرهمـــنالشـــعراءفـــيمحـــورااللهويـــةالمضـــيعة

 77."هي دوما  في طور من التشكل الدائم"الهوية

                                                           

 .1 ،العولمة والهوية العربية الهوية، ،البرغوثيعبد الكريم       76

 المجلس :هرةالقا) ،ومحمد يحيى شهرت العالم وهالة فياد :، ترجمةفي الثقافة والعولمة والنظام العالمي مقاالت كين ، أنطوني    11

 .12 ،(6003 األعلى للثقافة
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 :سيال المكان   3-3

 Arab Rebirth):جـاسبيـرسبـينصـناعةالهويـةوالمكـانكمـايفعـلفـيكتابـهيـربط

Pain & Ecstasy )ــــرىبنظــــرةحــــين 78األلىىىىم والنشىىىىوة: أي الىىىىوالدة الجديىىىىدة للعىىىىرب ي

سىىتظل مرتبطىىة دومىىا  بالصىىحراء  يالعربىى هويىىة" أنالستشــراقيحتــىحينمــايكــونمتعاطفــاا

 79."واتساع البادية

 

التـيرصـدتتفاعـلعبقريـة80حمىدان جمىالسؤالالمكانبشكلأساسيبكتابـاتويرتبط

المكـــانفـــيمصـــروانعكاســـاتهاعلـــىمصـــائرالبشـــروشخصـــياتهموتـــاريخهم،وآليـــاتالحيـــاة

هناس،لكنهااقتصرتعلىالجانبالسياسي،والجغرافي،والتاريخيالجتماعي،مماليقـدم

:نـالكنالمكانذاتهلهأبعاد نيةومتعددة،كمـانـرىه.لناالكايرفيمجالالتطبيقاألدبي

نا أن نعيد التذكير بأن قصدنا بالمكان هنىا أوسىع مىن صىيغته الجغرافيىة، إنمىا مىا وينبغي ل"

عىن شىروطه التاريخيىة واإلنسىانية واالجتماعيىة  فضىال   يشتمل عليه المكىان ومىا يتعلىق بىه

واإلقتصادية والسياسية، وبهذا يصبح العامل اإلنساني جزءا  من المكان بهذا المفهىوم، وأن 

األنىا، إنمىا هىي الىذات الفرديىة المنىاظرة للىذات الجمعيىة، بمىا يبقىي  قصدنا بالذات ليس هو

                                                           

Jacques Berque, Arab Rebirth : Pain & Ecstasy, (Saqi Books. LondonTranslated by Quitin   78 

Hoare 1983), 3-7. 

 .Peoples and Landscapes ،3 – 1  :الفصل األول انظر   79

 كذلكو  .تم تنزيل الكتاب عن اإلنترنت، موقع دار المصطفى ،تبة مدبوليمك ،مصر، تعدد األبعاد والجوانب شخصية حمدان، جمال   80

 .(3222 الهالل دار: القاهرة) ،المدينة العربية: كتابه
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بمفهومهىا الضىيق، ( األنىا)على عالقة واضحة، بل قوية بينهما، وهذا يكسبها اختالفا  عىن 

81."وتداعياتها السلبية

 

وبعضهايربطبينالمكانوالهويـة،أو،نجدوجهاتنظرأخرىتربطالمكانبالهويةفيما

حيىىث ترجىىع األوسىىاط االسىىتعمارية أسىىباب " قاصــرةكولونياليــةلتخلــف،عبــرنظــرةالســلوسوا

عوامل المناخ والجغرافية، وبناء  على ذلك، فى ن علىى  إلىتخلف الشعوب في آسيا وأفريقيا 

دونيتها كمعطى طبيعي بحت، غير قابل للتغييىر، مىا دام المنىاخ  إلىهذه الشعوب أن تنظر 

 82."عية األخرى غير قابلة للتغييروالتضاريس والعوامل الطبي

 

درويــــشوهــــوأحــــدشــــعراء،عنــــدشــــيموسهــــاينينمــــايشــــبهنظريــــةحــــولالمكــــاهنالــــس

فــيعلـىأهميــةذكـرأســماءالمـدنواألمكنــةينيايشـددهــو83(.كمــاذكـرالشــاعر)المفضـلين

،مجـردذكرهـاهـوفعـلحـبللمكـانف.النصوإألنهاتضفيبعداامتميزااعلىالنإاألدبـي

وفرصــةللعقــلكــييشــعربهــا،هنالــسحيــثتقبــعفــيأعمــاقالجهــازالعصــبيماــلمخطــوط

 (:فكلاسمهونوعمنالحبلكلشبرمناألرض)عصيعلىالمحاء

“..Each name was a kind of love made to each acre. And 

saying the names like this distances the places, turns them into 

                                                           

 .363 ،(6002 جليل للنشر والتوزيع دار: عمان) ،غوايات سيدوري، قراءات في شعر محمود درويشالريوف الجبر،  عبد خالد       81

 .333،مكان الروائيقضايا ال صالح،        82

 .301 ،الغريب يقع على نفسه ،وازن       83
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what Wordsworth once called a prospect of mind. They lie deep, 

like some script indelibly written into the nervous system” 84. 

 

إلـىيعتبـربـدورهأنالعامـلالرئيسـيلحساسـيةالكتابـة،ومـايعـادلالنصـف،يعـودوهايني

لـىمكـان،وإلـىمنانتمـاءالمـرءتتشكلهنيةحالةذ لـىتـد،ومحا  لـىتـاري ،وا  إلـىاقافـةأيا 

.تراثمكانيوزمانيمحدد

 “One half of one’s sensibility is in a cast of mind that comes 

from belonging to a place, an ancestry, a history, a culture, 

what ever one wants to call it".85  



تانــةالعالقــةمــعالكلمــاتوالطاقــةالمنباقــةمكانيــاتالشــعرلــيسحســبمإصــرإنــهيحبــل

المرءشاعراا،سواءأكانإيرلنـديااأمل،هـوفـيإيجـادكونفيماهويعتبرأنسر .عنهافقط

 .المكانالذيولدفيهالمرءغةل

“Certainly the secret of being a poet, Irish or otherwise, lies 

in the summoning of the energies of words. But my quest for 

                                                           

Seamus Heaney, Preoccupations, Selected Prose 1968-1978, The NoonDay Press,                    84 

(New York 1980), 60.    00 

 .31. سبقما          85
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definition, while it may lead backward, is conducted in the living 

speech of the landscape I was born into”.  86  

 

شيموسهاينيبسطنظريتهبالقولإنالشعرعبركونهتكهناا،وكشفاامنالذاتويواصل

عادةاكتشافللاقافةبحدإلى ألـقذاتها،ف ناألشعاربكونهاعناصرالسـتمرار،لهـاالذات،وا 

بالمدينـــةالمتصـــلةباألهميـــةوتفـــردالكتشـــافاتاألاريـــة،حيـــثاللقيـــاالموجـــودةلتتمتـــعفقـــط

عــالمإلــىاكتشــافأنســليلتناقــدتنتهــيإلــىفالشــعرهــوحفــر،لكــينصــل.المدفونــةوحــدها

 .مظاهراألرضوالتربةو نيعنالقولأنالنباتمظهرمن.النباتات

“Poetry as divination, poetry as revelation of the self to the 

self, as restoration of the culture to itself; poems as elements of 

continuity, with the aura and authenticity of archaeological 

finds, where the buries shared has an imporatcnce that is not 

diminsheied by the importance of the buried city; poetry as a 

dig, a dig for finds that end us being plants.’ 87 



النظــــرعــــنالمــــذهبأوالعقيــــدةالسياســـــية،وبغــــضالنظــــرعمــــاتســــبغهعلـــــىوبغــــض

إلـىاالفـرديسـوفيتجـهلمحالـةاألساسـيةأوالفرعيـة،فـ نانتباهنـالاقافةحساسياتناأنواع
                                                           

86      , 36. Heaney, Preoccupations 

   .93 ،ا سبقم      87
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محفزاتاألسماء،ألنإحساسنابالمكانسوفيغتنيب دراسأنفسناليسكسكانبلدجغرافي،

نماكىولدلعالمالفكرالذيننتميإليه .وا 

 

منزواجالفكروحسنالحكمسوفينتألدينازواجبينالمكانالجغرافيالذينعـيشإنه

الــذيننتمــياليــه،ســواءأكانــتتلــسالمرجعيــةتشــتقنفســهامــنتــراثفيــه،والبلــدالوجــداني

اقافــةمورواــة،أممــنتــراثأدبــيمــدرس،أممــنكليهمــا،ف نــهالتوحــدالــذيإلــىشــفهييعــود

.يتجلىفيهالمكانبىشدمايكونعليه

 

“It is this feeling, assenting, equable marriage between the 

geographical country and the country of the mind , whether that 

country of the mind takes its tone unconsciously from a shared 

oral inherited culture, or from a consciously savoured literary 

culture, or from both, it is this marriage that constitutes the 

sense of place in its richest possible manifestation.” 88 

 

تحديداا،تظهرفـي،الوشائأالخاصةالتييتركهاالمكانعلىاإلبداعاألدبيوالشعراءإن

هـوفـالمهم.كمـاوصـفهاشـيموسهـاينيفـيعالقتـهمـعوطنـه،أعمالمحموددرويشتماماا

                                                           

88    Heaney, Preoccupations, 132.  
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أنهذاالزواجالمتخيلبينالوطنالجغرافيوالوطنالمشبعبالرموزوأشكالالتراثوالتواري 

.الوطنإلىوالذيينتأالشغفوالنتماءالقوميةه

 “Irrespective of our creed or politics, irrespective of what 

culture or subculture may have coloured our individual 

sensibilities, our imaginations assent to the stimiulus of the 

names,  our sense of the place is enhanced,our sense of 

ourselves as inhabitants not just of a geographical country but 

of a country of the mind is cemented.”89 



تداخلالمكانفيالزمنمعبرااعنالهويةحينكانينقشعلىالجدران،وخاصةتاريخياا،

وهوماجعلمنالنقش.تهاألخيرةمنها،بمايذكرنابجداريةدرويشفيسنواتحيامقدسةال

حرمة  وفمقدسة، وللحر لذلك كانت الكتابة " :علىالمكانتجربةإنسانيةعميقةبالحروف

 إلىوحصانة روحية، ال تنقش إال في الموضع المسمى جدران معبد، أو المأوى الميدي 

إلسالم، وسرت ا اآلخرة، المقابر، تماما  كما مضى األمر فيما بعد عندما اعتنق المصريون

  90".رييتهم في العناصر الكامنة

،رؤيةاألقدمينللموتأوالحياةيأنسؤالالمكانرافقالنسانبشكلحيوي،سواءفأي

 .أوفيالعالمالمعاصر
                                                           

Heaney, Preoccupations, 132.      89 

 .34 ،(6001 الشروق دار :لقاهرةا) ،المسافر خانة، محاولة للبناء من الذاكرة استعادة الغيطاني، جمال    90
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 :نظريات المكان في األدب 9 .3

أهميـةالمكـانفــيانعكاسـاتهاألدبيـةوأشــكالهالمتنوعـةفــيإلــىأهـممــنلفـتالنتبـاهكـان

فالمكانليمالهوية.األدب،وخصوصااانعكاسجمالياتهفيالكتابة،هو استونباشالر

.مايعكستمظهراتالالشعوروالخيالالفرديوالجمعيبقدرفقطلكلمنيعيشفيه

 

إلـىمالحظاتباشالرحولالهوياتالجماليةالمتضمنةفيالمكانقدلفتتالنظركانت

يلفتالنظـــربعـــدهاأنمعظـــمالشـــعراءكتبـــواعـــنعالقـــتهمبالمكـــانوســـ.المكـــانفـــيالشـــعر

.انطالقاامنتغيراتهوتىايراتهفيهم



ـــهالمكـــان،وعـــنقدرتـــهعلـــىوحســـب رأيباشـــالرفـــيأهميـــةالبعـــدالمعرفـــيالـــذييخلق

اســـتنهاضالحنـــينفينـــاكـــينســـتردالماضـــي،ف نـــهيســـتنتأأنالمكـــانيعـــادلالزمـــانأيضـــاا،

أننا نعرف أنفسنا من خالل الىزمن،  نعتقد"قد.المكانمناف ننانفقدزمنناأيضااوحينيفلت

اسىىتقرار الكىىائن اإلنسىىاني الىىذي  أمىىاكنفىىي اتفىىي حىىين أن كىىل مىىا نعرفىىه هىىو تتىىابع تثبيتىى

سىىابقة أن  أحىىداثيىىرفض الىىذوبان، والىىذي يىىود حتىىى فىىي الماضىىي، حىىين يبىىدأ البحىىث عىىن 

 91."يمسك بحركة الزمن

 

                                                           

 .32 ،3249، جماليات المكان باشالر،غاستون     91
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تقاويم حياتنا  ألن"ف نالمكانهوذاكرةالهويةاإلنسانيةالتيتصنعمنالصورامومن

.92"قوامها الصور



. مقصوراته المغلقة التي ال حصر لها، يحتوي على الزمن مكثفا   في"الفضاء/والمكان

  93". هذه هي وظيفة المكان

 

التـيترسـمصـورااالهويـةوهـو.األصليهوالذييشكلامتدادالزمنفياإلنسـانفالمكان

تكوينالصورةالشعريةالتـييـتمعبرهـارصـدالعالقـةبـينإلىوهويمتد.للتعريفعنالذات

مـــاطرحـــهإلـــىولـــذلسيـــنعكسارتبـــاطالهويـــةمـــعالمكـــانبحيـــثيجعلنـــانعـــود.الفـــردوالعـــالم

لهــذا،وأنــه اســتونباشــالرمــنأنالمكــانيشــكلبنــاءمعرفيــاايــرتبطبــالوعيوأعمــاقالــنفس

.الشعرية/الداخليةرصدهذهالتحولتعبرهذهالصورمكاننا ب



يالحظالبحثكيفركزباشالرعلىالجمعبينمحورينفياألدبوالكتابة،بحيثوهنا

مـنالخـارجوكىنهمـامنفصـالن،فيمـاهمـامرتبطـانتمامـاا،وذلـسألنمـايجمعهمـاهـويظهر

ضعلىاللحظةالمعرفيةالتـيتشـكلهـذهالحالـةبوصـفهبيتـاافالشعريقب.الالشعورالجمعي

للصــورالداخليــةالتــيتماــلالحلــم،فيمــاالتــاري هــوالواقــعالمضــارعالمضــادبمــايجعــلمــن

.المحورينمجالالاللتقاء
                                                           

 .32 ن،المكا جماليات باشالر،      92

 .ما سبق     93
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محىىىورين "  ويصـــفباحـــثمغربـــيتمظهـــرهـــذاالجمـــعفـــيأعمـــالباشـــالرقـــائالاإنهنـــاس

اإلبسىتمولوجيا التاريخيىة وكىذا الخيىال : حد التنىاقض همىا إلىعارضين كبيرين قد يبدوان مت

، (العىالم)لكنه كان ييمن بثروة الصور التي تتمظهىر سىواء عبىر البنيىات الواعيىة . الشعري

أو عملت على إبراز الصور العميقة للالوعي، انطالقا  من مبدأ كوننا نتوفر علىى ثىروة مىن 

 94". وأساطير، ثم الصور الشعرية وكذا األخطاء العلمية الصور األساسية تعطينا أحالما ،



،مــنناحيــةالشــعر،فهــوككــلفــنأصــيليجمــعخالصــةالعالقــةبــينالــذاتوالمكــانأمــا

يجسىىد الشىىعر بىىرزخ العالقىىة بىىين الىىذات ":ويتفـقهــذامـعمــايقولــهخالـدعبــدالــرؤوفالجبـر

الحّر لتلك العالقة الخاصة التي  والمكان، وهو أخّص خصائص الذات، كما أنه التجلي غير

وبهىذا يضىحي الموقىف مىن . ارتسمت معالمها بين الذات والمكان على مدى سنوات طويلىة

المعبىر متعلىق  -الشعر موقفا  من الذات والمكان في آن معىا ، وال شىك فىي أن هىذا البىرزخ 

لهذا ف نه متغّير في كينونته وشكله بالتغيرات التي تصيب الذات وتطرأ على المكان أيضا ، و 

95".بما هي العالقة التي يجسدها متّغيرة كذلك، وبما أن الذات والمكان متغيران أيضا  

                                                           

94 


 .31 ،(6002 "فكر"منشورات  :الرباط) ،(غاستون باشالر بين ذكاء العلم وجمالية القصيدة) باشالريات خليط، بو سعيد    

 .303 يدوري،غوايات س الجبر،     95
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 96"ذكريىات صىغيرة Small Memories- a Memoir"كتـابجوزيـهسـاراماجوفـي

فالكتــابهــو.بالنســبةللكاتــبانيــدلناعلــىمعنــىوأهميــةالمكــمــا يتنــاولفيــهطفولتــهالــذي

حساسهبكيانهعبرإعادةسردلح ياةسارماجووسطاألمكنة،وهويرويتطوراتشخصيتهوا 

قامــةإو نــيعــنالتعريــفأن.عمليــةنمــوهالحايــثبالعالقــةمــعهــذهاألمكنــة،ومــعأناســها

الشاعرفيأمكنةأخرى يروطنهتشنفوترفعمنتذوقهوتتبعـهلتفاصـيلودقـائقالمكـان،

.اعلهامعاألمكنةوبالتاليتعرفناعلىهويتهوتف



تالزمــانهــيويظهــرأنتحــول،عبــدالــرحمنمنيــفعــنعالقتــهمــعمدينــةعمــانيــروي

هىي األمكنىة والبشىر والشىجر . المدينة هي الحيىاة بتعىددها وتنوعهىا" :تحولتالمكانأيضاا

طريقة النىاس فىي . ةورائحة المطر وهي التراب أيضا ، وهي الزمن ذاته ولكن في حالة حرك

األشياء وطريقة كالمهم، كيف تعاملوا مع األحداث التىي وقعىت، كيىف واجهوهىا،  إلىظر الن

المدينىة هىي األحىالم والخيبىات التىي مىألت عقىول النىاس وقلىوبهم، التىي . وكيف تجاوزوهىا

المدينىىة هىىي . التىىي طاشىىت ثىىم خابىىت، وكىىم تركىىت مىىن العالمىىات والجىىروح وتلىىك تحققىىت،

المدينة هي الطريقة التي تستقبل بها من تحب وتواجىه  .لحظات فرح الناس وأوقات حزنهم

األبىد،  إلىىالمدينة هي الدموع التي تودع بها من غادروها مضىطرين ميقتىا  أو . من تعادي

97."وهي البسمات التي تستقبل بها العائدين

                                                           

Jose Saramago, Small Memories. a Memoir. Translated from Portuguese by Margret       96                

Jull Costa.( London: Vintage 2010). 

97


   


 .691. ( الميسسة العربية للدراسات والنشر :بيروت) .في األربعينات عمان مدينة، سيرة منيف، الرحمن عبد  
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فــيأنالمكــانيلقــيببصــمتهعلــىكــلشــيء،وأنمــنبواباتــهيجــدالنســانبداياتــهأي

.المكانفقدتسويةالحياةاإلنسانيةقدفدنف .العالم



 :الفلسطينيين عندالهوية  –المكان 1. 3

حالــــةخاصــــةومختلفــــةســــجلتهاالتجــــارباإلبداعيــــةالفلســــطينيةفــــيتعاملهــــامــــعهنالــــس

ــةفــيأعقــابالنكبــة،واســتالباألرض،وتهجيــرســك.المكــان .انهاوتكاــفظهــورهــذهالحال

فقــطمــننــوعالحيــاة،وعجنهــابــالبؤسوالشــقاءذلــسأنخســارةالمكــاناألصــل ولــم،يلــمتغيــر 

تغيــرفقــطمــنكيفيــةتعريــفالمــرءلمكانــهاألساســياألول،لكنهــاأضــافتالمخيمــاتكىمكنــة

إلــىلســبيلمريــرلواقــعدائمــة،تلــسالتــيبــداأنهــاتعبــرعــنهويــةمنجرحــة–لجــوءمؤقتــة

مفروضـااعلـىزمنـاا"الالمكـان"وهناصار.عمارينفسهتغييرهإلبتغييرجغرافيةالواقعالست

والتـيشـكلت،المخيمـاتإلـىالالجئينوالنازحينالـذينفقـدواكـلمـالـديهمحـينأزيحـواعنـوة

فيصـلدراجهنـامـايـراهمـنإمكانيـةيعـرض.وبلورتحولهمهويـةجديـدةمنباقـةعـناللجـوء

ن هو ما عاشه اإلنسان فيه، واألمكنىة بأهلهىا، المكا":"الالمكان"إلى"خارجالمكان"تحول

وقد تكون في المكان تجربة إنسانية قاسية، أثّثها الوعي السىعيد بالىذكريات اللطيفىة، وفقىد 

: يتىراءى، دائمىا ، انزيىاح موجىع. سعادته حين اجتاح الزمن المكىان وأثّثىه بىأطالل الىذكريات

هنىىىاك . آخىىىر لىىىم يرغىىىب بىىىه إلىىىىان انزيىىىاح المكىىىان عّمىىىا كانىىىه، وانزيىىىاح اإلنسىىىان مىىىن مكىىى

إذا كىىان فىىي المكىىان . ، الىىذي عّبىىرت عنىىه مخيمىىات الفلسىىطينيين بلغىىة مختلفىىة"الالمكىىان"
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ما يكاثر الكوابيس ويفرض أكثر من  "الالمكان"المستقر ما يتعهد األحالم بالرعاية، ف ن في 

98."رحيل

 

يحـــذفتاريخهـــافـــيعلـــىالفلســـطينيينمـــاينطبـــقعلـــىالشـــعوبالمقهـــورةالتـــيوينطبـــق

يوجىىد تىىاريخ آخىىر مىىا لىىم نأخىىذ فىىي االعتبىىار منىىاطق  ال"،لحظــةبســببالغــزوالســتعماري

فكىل شىيء تىم النطىق بىه . الغياب، ومواطن الصمت التي تتخلل ما يمكن أن يكىون منطوقىا  

 99."بعد ت سمع أ ّسس على كّم هائل من األصوات التي لم

 

أرضـهبشـكلحصـري،ومـانـتأفقـدانب8491هويةالفلسطينيفيأعقـابنكبـةارتبطت

عنالقضيةمنارتبـاطعضـويمـعهزيمـةالـدولالعربيـةالتـيأدخلـتجيوشـهااـمانسـحبت،

ــااللتشــريدالفلســطيني لهــذاالتصــقتصــورةالفلســطيني.ومــناــمجعلــتضــياعاألرضعنوان

علـتمنـهكائنـااينتقـلمـنبالهزيمةالتيأظهرتهلجئااضعيفاايعانيالتشردوالقهروالفقـر،وج

وقــد.الـذييعــانيالفاقـةوالضـياعئصــورةالالجـإلـىصـورةمالـساألرضالزراعيــةوالبيـارات

عـنتـبكنـهإحتـى،هـذااللجـوءفحوىتدورحولالنكبةالتيسماعيلشموطإعكسترسوم

100."منىىه صىىار المخىىيم سىىجنا  ينبغىىي االنعتىىاق":اللجوءقــائالابــلفلســطينيالمــرتبطالمكــانا

                                                           

 .6033 موزت 36 العدد" الحياة" جريدة ،"يرااإلنسان وما تكشفه الكام تهجير" دراا، فيصل    98  

 .12 ،والعولمة قافةالث كين ،      99

 .31 ،الفلسطينيةالسيرة والمسيرة  جداريات ،وتمام شموط،إسماعيل     100
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هــذهالحقيقــةالتــيبــدتفــي101"فلســطيني"قصــإالكاتبــةســميرةعــزامماــلقصــةوتعــرض

.التلخيإالنهائيلهويةالفلسطينيالالجئكىنهاحينها



إدواردســـعيدأهـــممـــنقـــامبدراســـةتعريفـــاتالهويـــةعنـــدالفلســـطينيفـــيعالقتـــهمـــعكـــان

.الـةخاصـةفـيتحديـدهـذهالهويـةالـذيأصـرعلـىأنالمكـانيشـكلحوضياعالمكان،وهـ

ضـياعاألرضوفقـدانهاإلـىتعريفسعيدبىنـهليحيـلالهويـةفـيحالـةالفلسـطينيينويتميز

نمــا تفــاعالتهــذاالطــردوالفقــدان،ممــانــتأعنــهانشــقاقهافــيالــوعيالجمــاعيإلــىفقــط،وا 

نفلســطينصــارتأطــرملغــزةوضــياعاتمتعــددةفــيالمنــافي،ولــذافهــويــرىأإلــىوتشــققها

الســـتالب،وأنهـــاصـــارتعبـــارةعـــنذكريـــاتمختلطـــةتتـــداخلفيهـــااألمكنـــةنفـــى،تعنـــيالم

 :ووجودمغفلومتناارفياألنحاءالعربية،بعضهاب

“Palestine is exile, dispossession, the inaccurate memories of 

one place slipping into vague memories of another, a confused 

recovery of general wares, passive presences scattered around 

in the Arab environment.”102 

 

                                                           

 .43 ،(3246 العودة دار: بيروت) ،6 ط، الساعة واالنسان ،عزامسميرة        101

102       Said, After the Last sky. Faber and Faber, (London: Boston 1986), 30. Edward  
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صــورتينشـكلتاحياتنـاكفلســطينيين،وقـداحتوتـاعلــىنالـسفـ نه،إدواردســعيدنظـرفـيو

"بطاقة هوية"مستمدةمنأوراقالهوية،وتمالتفيقصـيدةاألولى،شكاليمسائلوجودنااإل

:وهماحسبوصفه.حبيبيميللمحموددرويش،والاانيةمستمدةمنشخصيةالمتشائلإل
103".Two great images encapsulate our unresolved existence" 



فقدانالمكـانشـكلحجـرالزاويـةفـيحيـاةالفلسـطينيمنـذالقـرنالعشـرين،سـواءعبـرإن

فقــدانالــدارواألرضإلومــا.علــىاآلخــرين،أمفــيانعكاســاتها(الهويــة)صــورتهعــنذاتــه

باشـــالرحـــينيجـــدأن اســـتونولهـــذاســـببوجيـــهيدرجـــه.ضـــياعلمعنـــىالكينونـــةوالوجـــود

كمىا قيىل مىرارا ، كوننىا األول، كىون حقيقىي بكىل مىا للكلمىة  نىه،إ. هو ركننا في العالم البيت"

  104".من معنى

 

فالبيىىت الىىذي " فــيداخلنــاناولمحفــورباشــالرأنالبيــتاألولوالمكــاناأليــرى ،وعليــه

  105".ولدنا فيه هو أكثر من مجرد تجسيد للمأوى، هو تجسيد لألحالم كذلك

 

الرمزلكـلالالبيتاألولالوطنالمفقودبالنسبةللفلسطيني،وبالتاليفهويميوازي وهنا 

.مااعتبرأنهحقهالتاريخيالذيسرقمنه

                                                           

103     Said, After the Last sky, 30.   

 .32 ،المكان جماليات ،باشالر     104

 .99 سبق،ما       105
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صــيةالوضــعالفلســطيني،حــينيطــرحســؤالاعــنشــلحتلخصوناتشــخيإأنطــوويــىتي

ماهيةالزمنالفلسطينيفيعالقتهمعإنتاجالهويةوفيعالقتهمعالنإ،ألنالنكبةتحيل

.المكانبالنسبةللفلسطيني/فقدانالوطنإلىفوراا



هنىىا يىىدخل بكىىل قىىوة . هىىو الىىزمن الىىذي ال بىىّد للىىنّص الفلسىىطيني أن يسىىتأنس بىىه مىىا" 

فىال تىزال المعركىة علىى الهويىة الوطنيىة فىي . نكبة، بكلمات أخرى الىزمن الماضىيموضوع ال

مىىا يسىىعفها فىىي إثبىىات الحقيقىىة التاريخيىىة المرتبطىىة بهىىذا الىىزمن فىىي المضىىامير  إلىىىحاجىىة 

 .106"كافتها

 

 :فقدان األرض وتعينات المكان والهوية في الحالة الفلسطينيةو  النكبة   2 .3

و يـــرتمـــن،لصـــاعقةالتـــي يـــرتمســـارحيـــاةالفلســـطينيينالنكبـــةهـــيالتجربـــةاكانـــت

يرىنورمصالحةأنتجربةطردالشعبالفلسطينيمنو.وتعاملهممعالعالمدراكهمإطريقة

:ارتبطتبالقتالعوالترحيلالتيوطنهأارتعلىمعنىالهوية

ن، واستيطانها، فلسطي إلىأيام هرتسل، ف ن أهداف الصهيونية، أي الهجرة اليهودية  ومنذ"

عىادة تركيىب البلىد ونىزع الصىفة العربيىة عنىه  إلىىونقل ملكية األرض من العىرب  اليهىود، وا 

                                                           

 .6004، الفلسطينية نيةقدمت في نطاق يوم دراسي عقدته ميسسة األسوار في عكا حول الثقافة الوط ورقة شلحت،أنطوان      106
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" الترحيىل"يهودية في الغالب، كانت جميعها ترتبط بفكىرة / إقامة دولة صهيونية  إلىانتهاء 

107 ."ال يمكن فصله في تفكير القيادة الصهيونية ونشاطها ارتباطا  

سـاهمتفـيإفقـارالمشــهدالاقـافيوتغييبـهوتغييـرهبسـببقيـامالحــتاللهـيالتـيوالنكبـة

بتــــدميرالمــــدنالفلســــطينيةوطــــردســــكانها،وهــــيالمواقــــعالتــــييكاــــرفيهــــاالماقفــــونوالقــــراء

لـىوومسـحه،تهمـيشالوضـعالاقـافيالمـدينيإلـىأدىفيمـابعـدممـاوالشـعراءوالكتـاب، أنا 

.العربيةالباقيةفيالبالديشكلسكانالريفمعظماألقلية



فهي لم تخّلف في فلسطين تغييىرا  جىذريا  فىي . بمثابة هاوية سحيقة 3294كانت نكبة "

المجتمىىع الفلسىىطيني مىىن حيىىث العىىدد فقىىط، لكنهىىا أحىىدثت أيضىىا  هىىّزة جوهريىىة فىىي التركيبىىة 

ف حىىد كبيىىر، علىىى مىىدلوالت المشىىهد الثقىىافي الالحىىق فىىي صىىفو  إلىىىاالجتماعيىىة وأثّىىرت، 

 108."النقيض إلىالمجتمع الباقي الذي تغّيرت حاله من النقيض 

 

الناقــدأنطــوانشــلحتنتــائأمــاجــرىفــيهــذهالحــربالظالمــةمــناســتالبلهويــةيعــاين

المــواطنينمــنأهلنــاالبــاقينفــيفلســطين،ويشــهدعلــىأنالاقافــةهــيالمضــماراألولالــذي

.حفظالهويةالفلسطينية

                                                           

  ،3ط ،3294 – 3446والتخطيط الصهيونيين  في الفكر" الترانسفير"طرد الفلسطينيين، مفهوم  الدين مصالحة،نور    107

 .3 ،(3226 الدراسات الفلسطينية ميسسة: بيروت)

 .في عكاوم دراسي في نطاق ي ورقة شلحت،   108



24 

 

لبلىىىوذ هىىىذه  -كىىىي ال أقىىىول الوحيىىىدة -تشىىىكل وسىىىيلة مهمىىىة جىىىدا   ةالثقافىىى" أن يؤكـــدو

 109."الغاية

 

الوطنيىة مىن عوامىل التشىويه أو االنىدثار  الهوية تحفظ"بالقولإنهاالاقافةةأهميويبرز 

العربىىىىّي الفلسىىىىطيني عامىىىىة، وهىىىىي كىىىىذلك خاصىىىىة بالنسىىىىبة  بأو المسىىىىخ بالنسىىىىبة للشىىىىع

الوطنيىىىة، وفقىىىا  لتصىىىور الفلسىىىطينيين فىىىي  الهويىىىة" أنأي 110."للفلسىىطينيين فىىىي الىىىداخل

لسـببوذلـس 111."الداخل، هي توكيد لمجتمىع أنكىر أعىدايه ومىا زالىوا ينكىرون مجىّرد وجىوده

ألن الحركة الصهيونية لم تغّير "منطقيناتأعنالطبيعةالكولونياليةللصهيونيةمنذتكونها

لكيىىىىان السياسىىىىي الىىىىذي قيىىىىد أنملىىىىة مىىىىن طبيعتهىىىىا الكولونياليىىىىة العنصىىىىرية التىىىىي طبعىىىىت ا

112."أنشأته



ــــد ــــابالحــــتالللق ــــةفــــيأعق ــــتأعــــنالتشــــريدواللجــــوءتشــــظيأشــــكالالــــوعيبالهوي ن

،مـعتمظهـرأشـكالشـتىمـنالسـتالببمـايعيـدالهويـة8491الستيطانياإلسرائيليعام

ويـــةتعريفـــاتجديـــدةبحيـــثصـــاراللجـــوءوالنـــزوحوالعبوديـــةالقتصـــاديةأوالسياســـيةهإلـــى

حـدثهـذا.نقصـانخانـةهـويتهماألولـىإلـىجديدةتدفعالبشرألنيكونواهامشـيينمضـافاا

                                                           

 .في عكا ياق يوم دراسفي نط ورقة شلحت،      109

 .سبق ما      110

 .سبق ما      111

 .سبق ما      112
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الفعـلالفنـيوالشـعريكلحظــةجعـلأرادواالـذينلـدىالجمهـورالعـاديولـدىالمبـدعينأيضـاا

.استردادلماضاعقبلها



التىواريخ التىي لىم  إنها. وتلك لحظة أخرى ذات أهمية حيث يسترد المرء تواريخه المفقودة"

يفصح عنها أبىدا  وتخّصىنا، والتىي لىم نكىن نتعلمهىا فىي المىدارس وال فىي الكتىب والتىي كىان 

أطلىىىق عليىىىه أداة تحديىىىد الهويىىىة  نألمىىىا أود  ئىىىلهىىىذا هىىىو الفعىىىل الها. علينىىىا أن نسىىىتردها

عىادة التعىرف علىى الهويىة، عىادة التىوطين، وا  بدونىه ال يمكىن  والىذي السياسىية التخيليىة، وا 

 113."ضادةبناء سياسة م

 

التـيارتكبهـاالغــربفـيأمـاكنشــتىسـتعماراتالحـتاللعاديــااكمـاحـدثفــيالنيكـلـم

.منالعالم،فقدكانالمحتوىمرتبطاابتهجينهويةالسكاناألصليينمالماحدثفيأستراليا

تصــفيةكــذلسلــمتختلــفعمليــةإبــادةوتصــفيةالوجــودالفلســطينيعمــاحــدثفــيأمريكــامــن

.شبهكاملةللشعباألصلي



إنجيلــيفــيتفســيراترضفعــلالمشــابهةالفكــريبــينكنعنــةالهنــودالتــيوردتكفــفهنــاس

الغزاةاإلنجليـز،ومـاجـرىلحقـاامـنعمليـاتإبـادةوتـدميرللفلسـطينيينبمـايمكننـاأننشـهد

                                                           

 .41 ،الثقافة والعولمة كين ،     113
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مطابقــةتامــةلشــعاراتالغربــيتجــاهالهنــودالحمــر،فــياليــانكيالمشــابهةالتامــةبــينأســاليب

.وأساليبعملالصهيونيةفيمابعد



 "أمريكىىا واإلبىىادات الثقافيىىة"ويســردمنيــرالعكــشفــيكتابــهالتفصــيليعــنإبــادةالهويــات

اشــتقالتطــرفالــدينياألصــوليفــيأمريكــااألعــرافالتوراتيــةبوصــفهامرجعيــةفكريــةكيــف

المسىتعارة " فكىرة أمريكىا" منظور في فالبشر":ااهنودسابقااوبقيةالشعوبلحقللتعاملمعال

أشىىباه "األعىىراق الوهميىىة الفاصىىلة بىىين كائنىىات دنيىىا مىىن  هىىم التاريخيىىة" سىىرائيلإفكىىرة "مىىن 

لهىىذا فىىاحتالل أرض "  واضــحةوالنتيجــة 114."فىىوق البشىىر"وكائنىىات مختىىارة سىىامية " البشىىر

" الشىعب المختىار" ثقافة وتىاريخأشباه البشر واستبدال وجودهم وثقافتهم وتاريخهم بوجود و 

 115".لدونيتهم البشرية وال إنسانيتهم نتيجة طبيعية وه



سوفيمكنالباحثمنرؤيةانعكاسوحشيةهذاالنوعمنالقمعفيتجلـيمظـاهروهذا

الخــوفوالقلــقالتــيطغـــتعلــىالشخصــيةالفلســطينيةبعـــدماوضــعتفــيمحرقــةالتهجيـــر

دميراألمكنةاألصليةالتيعاشالشعبالفلسطينيفيها،وبتبديلواإلبادةالجسدية،مقترنةبت

.مخيماتشتاتولجوءإلىواستبدالالمعنىالوجوديلألرض
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فـي8491يمكنللباحثإدراساألهميةالتـييعلقهـافلسـطينيواألرضالمحتلـةعـامهكذا

:نهمالوجوديكياةتحفظممقاوهويةأعقابتجريدهممنهويتهماألصليةعلىالتموضعفي

الوطنية، بالنسبة للفلسطينيين مىن الىداخل، هىي المنقىذ مىن االغتىراب فىي بىالد هىم  الهوية"

جىردتهم مىن الىوطن وتقصىيهم ( كيىان)أصحابها تاريخيا  وتقوم عليها، بصورة عنيفة، دولة 

مىىن المواطنىىة وترفضىىهم، مىىع مىىا يمكىىن أن يترتىىب علىىى واقىىع كهىىذا مىىن عمليىىة افتىىراق عىىن 

 116 ."الذات



لقــدشــكلتالنكبــةأهــمالمــؤاراتفــيالشخصــيةالفلســطينيةفــيالعصــرالحــديث،لتقــل

.أقصاهإلىالذييعترفبهالعالممنأدناه"الهولوكست"تىايراافيحياةشعبهاعن



الســتعمارمــنوتــذويبهاطــارقعلــيعلــىأنمحــاولتتغييــرالهويــةالفلســطينيةيشــددو

ـــرتالطريقـــةالتـــيتشـــابهيـــاليالصـــهيونيالســـتيطانيالكولون فيهـــاأمريكـــاهويـــةســـكانها ي 

.لبواكييكونواعبيداافياألصلجدوالذينفريقيأالمتحدرينمنأصل



نذكــــرحــــرب فــــاليعنــــيهــــذاأنهــــاالحــــربالوحيــــدةالتــــيوجهــــتضــــد،8491وهــــووا 

هد السىحق المنهجىي ومنذ ذلك الوقت ونحىن نشى":الفلسطينيينووجودهمالحيعلىأرضهم

. ، والتوسع المتواصل لحدود اسرائيل3221للفلسطينيين، والحروب التي شنت بدءا  بحرب 
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لىىمحو الفلسىطينيين كقىوة سياسىية، و  إلى نيةولقد سعت القيادات الصهيو  سىحق روحهىم  ا 

ينشىف الفلسىطينيون . حتىى َين سىوا مىن كىانوا سىابقا   لىت القيىادات الصىهيونية أن   شىأن  –وَأمإ

هويىىات جديىىدة لهىىم، وشخصىىيات  –الواليىىات المتحىىدة  إلىىىلعبيىىد الىىذين جىىيء بهىىم يومىىا  ا

 117".جديدة، وأن َين سوا الماضي 

 

تـــرابطعلـــىيقـــوم8491تشـــكلوعـــييقينـــيلـــدىالشـــعبالفلســـطينيالمتبقـــيفـــيلـــذلس

"حقيقيـةمسائلإحياءالهويةمعالكفـاحاليـوميللبقـاءوالوجـود،وعلـىجـدارةالفـوزبالهويـةال

أن تكىون  إلىىالحيىاة التىي كانىت فىي طريقهىا  إلىىالوطنية هي عنوان كفىاح للعىودة  الهوية

 118."3294حياة طبيعية، تلك الحياة التي انتهت بسبب النكبة في عام 

 

إلـىأنالعمـلعلـىتغييـرصـورةالفلسـطينيوهويتـهالنسـانيةإلـىروجيـهجـارودييشير

 إن:"أولهـــامحــوهــويتهمالوطنيـــة،نتــائأخطيــرةإلـــىدييــؤرهــابصــورةأخــرىمرتبطـــةباإل

حرمىانهم  إلىىإقصىائهم مىن التىاريخ، وبالتىالي  إلىىيهىدف " إرهىابيين"تقديم الفلسطينيين كىى 

 119".من حقهم
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ـــينفـــيومـــن الغريـــبأنالســـلطاتاإلســـرائيليةفرضـــتعلـــىالســـكانالفلســـطينيينالمتبق

.توصــيفهمكمــواطنينحــاملينالجنســيةاإلســرائيليةبالدهــمحمــلهويــةليــردفيهــااســمهمول

ولذاكتبفيخانةالهويةمايفيدكونهمعرباا،وهيإحدىالمفارقاتالتيعملتأيضااعلـى

ـــمتكـــفعـــنالنمـــومـــعواقعهـــمالقـــومي فرضىىىت إسىىىرائيل علىىىى سىىىكانها " :تكـــوينوشـــائأل

علىىىى أنهىىىا ليسىىىت  المحليىىين مىىىن غيىىىر اليهىىىود حمىىل بطاقىىىة هويىىىة سىىىجلت فيهىىا قىىىوميتهم

نما فقط عربية   120".إسرائيلية، وال حتى فلسطينية، وا 

 

يحكيشلوموساندعنمحموددرويشالشـاعرالـذي"اختراعالشعباليهودي"كتابهففي

مــاوهــو.رعــبالســلطاتألنــهكــاندلــيالاعلــىوجــودالفلســطينيينالــذينأرادوامحــوهمارأاــ

،الاقافــةوانتهــاءببالشــعروتالــذاكرةالفلســطينيةبدايــةيظهــرأناإلســرائيليينأرادوامحــوصــ

العىىدد المتزايىىد مىىن ":ممــاأدىبهــمللخشــيةمــنوجــودشــاعربمــايفــوقأضــعافااوجــودشــهيد

الىىذين بقىىوا فىىي إسىىرائيل سىىيبدأ فىىي سىىنوات الحقىىة ب ثىىارة القلىىق لىىدى " المحليىىين"السىىكان 

تحىول محمىود بسىرعة . عر بذلك في حينهالشا أوقد تنب. اإلسرائيليين لسياسيينالسلطات وا

فىىىي سىىىنوات السىىىتينات كانىىىت إسىىىرائيل تخشىىىى الشىىىعراء أكثىىىر مىىىن ". عنصىىىر تىىىآمري" إلىىىى

121."الشهداء
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بالنســـبةألهـــلالـــداخلســـارهاالحفـــاظعلـــىالهويـــةالفلســـطينيةعمليـــةاقافيـــةأخـــذتمإن

،مفـــروضعلـــيهمأولهمـــاالتمـــردضـــدالنســـيانال:فـــيســـياقينتـــاريخيين(8491ييفلســـطين)

 -أوال  ":دللتمتجــددةلكــلمــايــرتبطبهــويتهمالمغيبــة،يقــولشــلحتعطــاءا و نــاءإوالاــاني

فىىي وجهىىة شىىحن الىىذاكرة الجماعيىىة  -وثانيىىا  .....فىىي وجهىىة التمىىرد علىىى النسىىيان الحصىىري

 للفلسطينيين في الداخل بحقىول خصىبة مىن الىدالالت التاريخيىة والثقافيىة المرتبطىة بالنكبىة

122."ا بالهوية القومية للفلسطينيين في إسرائيلآثارها، والمرتبطة أيضو 



هـــذهالحالـــةالتاريخيـــةالمفجعـــةالتـــيوجـــدفيهـــاالفلســـطينيونأنفســـهمبـــينشـــتاتفـــيإن

ضياعروحيومحولذاكرةخصبةإلىكانتلبدأنتؤديخلالخارج،ودماروتبددفيالدا

الشــعرفــيالحفــاظعلــىالهويــةدوريين،لــولبــروزهــيالهويــةاألولــىألهــلاألرضاألصــل

مىىن ناحيىىة تاريخيىىة كىىان الشىىعر هىىو السىىّباق فىىي "مالحظــةبىنــهإلــىالقوميــة،ممــايوصــلنا

وشـعبيةمـنقبـلالفلسـطينيينعلـىاخـتالفقبـولاالشكلاألكاـركانألنه،123"النتاا األدبي

.طبقاتهمومشاربهم



دانالشعبيللجماهيرالتيقامتبتشبعوتحليلماجرىلقدعملتالاقافةعلىحفظالوج
نصاتها الشعرالشعبيوالكالسيكيللشعراءالذينواكبواالتغييراتإلىمنخاللسماعهاوا 

براهيمطوقانونوحإبراهيميالتاريخيةالمزلزلةالحاصلةفيفلسطين،مالأب سلمىوا 
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ومنامآل.يجديدللهويةالمتحولةإدراسمحتوىوجوديوسياسإلىو يرهم،مماأوصل
هويتهمالوطنيةعبرأدباءوشعراءجددعاصروانتاجإمواصلةإلىالمطافبهؤلءالجماهير
الروحيةوالمعنويةزيمةامقاومواالهومنمرحلةالحتالل،إلىمرحلةالنكبة،وتخطوها

ميلتوماهكذاواصلالدربإميلحبي.عنفقداناألرضوالسيادةالناتجة بيوتوفيقزيادوا 
.وكايرون يرهمممنرسمواصورحضورالهويةفيظلالقمعوالضطهاد


:واقع مضاد للفقدان واالستالب بداعا  المكان و  -الهوية   3.1

أنيكتســـبفلســـطينيااوعربيـــااهالـــةمـــنالخصوصـــيةإلـــىفقـــدانالمكـــانالفلســـطينيأدى

مرجعيـــاتمـــا،خصوصـــااحينمـــاإلـــىنمجـــرداإلحالـــةوالقداســـة،هـــيأكاـــراتســـاعاابكايـــرمـــ

ففـيالعــادةيمكــنلألمكنــة.تكتسـبدللتتفــوقمــايجعلهــامجـردخلفيــةللبشــرأواألحــداث

ـــىمـــايحـــيطبهـــا،وأنتر ـــااوظـــاللاوأبعـــاداامتعـــددةداخـــلســـمأنتســـبغخصوصـــياتهاعل ألق

.النصوإاألدبية



وهــي،فــيالــنإبمــايعطــيهالــةمــنالمعــانيألناألدبيركــزعلــىوجــودالمكــانذلــس

أيأن،بتقـديساألرضالسـليبةفـيالحالـةالفلسـطينيةالخاصـةالتيصارتتحمـلمـدلولتها

وال تقتصىىىر هىىىذه الهالىىىة علىىىى ":المكـــانتحديـــداايحمـــلمضـــمونتاريخـــهمعـــهداخـــلالـــنإ

ندما تصبح هذه األماكن بل تمتد أيضا  لألماكن التاريخية الشهيرة ع. األماكن المغمورة فقط

محورا  لعمل أدبي يضىفي عليىه المبىدع ملمحىا  آخىر ربمىا نغفلىه أو ال ندركىه ويىدفعنا العمىل 
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ويعكىس تفاصىيل كنىا نجهلهىا .. فنىرى جوانىب كانىت خافيىة علينىا ليىهإاألدبي إلعادة نظرتنا 

124."عمق أثرها ومغزاها إلىومشاهد مررنا بها بسرعة ولم نلتفت 



فلســطينيةرســـمتقواعــدأخـــرىلســتخداماتالمكـــانكمرجعيــةحياتيـــةذاتالحالـــةالفــي

صــلةبالتــاري الــواقعيلفــردوسســابقيماــلالهويــةالمنتقصــة،وخصوصــاافــيظــلالحــروب

.المتتاليةالتيعاشالفلسطينيونفيإسارهامنذالجزءاألولمنالقرنالعشرين



جـانجينيـهلـمياـراهتمامـهأنالمكـانأهميةتناوله معرضفي  ويتيسولوخوانيحكي

.أبدااالمنظرالباريسي،وماكانللريفالنورمانديأنيتسببلهبىدنىانفعالأوهزة

كرر جينيه بعد فترة، ال يمكن أن يشّكل مثال  أعلى إال لمن يفتتقرون إليىه  كما ،إن الوطن"

وفىي اليىوم الىذي يسىتعيدونه  :سىألته. مىثال   لسىطينيونالفىدائيون الف: أو هم محرومون منه

 : فيه؟ صمت لحظة، ثم أجاب

لهىىىم إذ ذاك، أن يفعلىىىوا بىىىه مثلىىىي، مىىىا يشىىىايون، بمىىىا فيىىىه أن يلوّحىىىوا بىىىه مىىىن  سىىىيحقّ  -

 125."النافذة

 

إليــاسخـوريأندللتالمكــانهـيأبــرزمــايطغـىعلــىفـرادةالحالــةالفلســطينيةيعتبـر

ألنالمكانيماـلبدايـةالصـراعنيةتاجاتالفلسطيأدبياا،وهويصرعلىأنهاأولمايميزالن
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دللتالمكـانقبـلأيشــيء،إلــىســوفيتحـتمعليـهالرجـوعالـنإ وأن،ومدخلـهاألساسـي

مسىىتوى االنطىىالق مىىن حيىىز مكىىاني، داخىىل دالالت ":همــا،أيأنيكــونآتيــاامــنمســتويين

يشىكل مىن  ألنىه والمسىتقبلية،المكان، أو االمتداد نحو المكان وشىحنه بالىدالالت التاريخيىة 

ومسىتوى البحىث عىن . الصراع ومدخله والحس األولي الذي يمتزا به طارإالداخل والخارا 

أقصىى درجىات التىوتر الصىدامي الىذي  إلىمناطق إشعال الواقع وتفجيره في سبيل الوصول 

يفىىىرض وعيىىىا  مأسىىىاويا  هىىىو جىىىزء مىىىن المعركىىىة المفترضىىىة أو التىىىي تخىىىاض باسىىىم الشىىىعب 

126".هبأسر 



لـىأداةمقاومةلحفظوصـيا ةهويـةمبـددةبسـببعنـفالقـوة،وإلىتتحولالكتابةهكذا ا 

لـــــىوالبحـــــثعـــــنالمكــــــانالمفقـــــود، الصـــــوتالمحبـــــوسالــــــذييخنقـــــهالحــــــتاللطــــــالقإا 

دريدامنأنصوتالكتابةيصنعالعالقـةبـينالوجـودجاسويذكرهذابماقاله.الستيطاني

ألناللغـــة،أوترجمـــة(مـــندللـــة)عالقـــةإدللئءوالعواطـــف،وينشـــبـــيناألشـــياوح،والـــر

دبدورهاتعاقداتأخرى،بمايؤدي الـروحأنالسـتنتاجإلىالمكتوبةتقومبابيتتعاقداتتوح 

تبحـــثعـــنكينونتهـــاعبـــرالكتابـــة،وهـــومـــايباـــهصـــوتالحـــروفالتـــيتفـــتشعـــنالشـــرط

.ةالفلسطينيينالوجوديالمفقود،وهوالمكانفيحال
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عن األشياء بصورة طبيعية، وتشكل ضربا  من لغة كونية ( هنا)إن عواطف الروح تعبر "

وفىي . يمكنها، منذ هذه اللحظة، أن تمحي من تلقاء نفسىها، وسىيكون هىذا طىور الشىفافية

 127."جميع األحوال فالصوت هو على أقرب ما يمكن من المدلول

 

القدرة "المنفىوالمحرومينوالمطرودين،أنبموضوعمأيضاا،وهوالذييهت،دريداويذكر

الكىالم الحىر، هىذا الىذي  إلىىالنفىاذ  هىيعىن الحقيقىة باعتبارهىا شىعرا   بيىةالكاشفة للغىة األد

المكــانالمحــددإلــىدللتتشــيرمــنتحملــهكلمــةكينونــةومــا 128".الكينونىىةكلمىىة  تحىىرره

.غربةلزمةيهددالمكانةويشيبفقدانهللمكانةأيضااألن



رأيناأنالشعبالفلسطينيصارلجئاابالمعنىالماديالمباشرأوالمعنوي،وينطبـقذا ف

تحديــددريــدالموضــوعالهويـــةإلــىهــذاعلــىمــنبقــوافــيالــوطنبعــدالحــتالل،ف ننــانــرى

 إن األشىخاص المنتقلىين":المرتبطةبالغربةوالغريب،ونرىانطباقوصفهعلىالفلسـطينيين

من أمكنتهم والمنفيين والمبعدين عن أوطانهم والمطرودين والمجتثين والبدو يشىتركون فىي 

فهم من جهة يريدون أن يعىودوا ولىو حجاجىا  نحىو . موتاهم ولغاتهم: حسرتين وفي حنينين

المسىكن األخيىر ألهىل المىرء ) األمكنة التي يمتلك فيها موتاهم المدفونون مسىكنهم األخيىر 

المسىىكن المرجىىع لتحديىىد البيىىت أو المدينىىة أو الىىوطن حيىىث  ،le’thosيحىىدد هىىذا موقىىع 
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األهىىل، األب، واألم، وحيىىث األجىىداد يرقىىدون رقىىدتهم التىىي هىىي المكىىان الثابىىت الىىذي تقىىاس 

129(".انطالقا  منه كل الرحالت وكل االبتعادات



هذافالصوتالذييعبرعنالهويةليتوقفعلىاإلفصاحعمايؤرقهفحسب،ألنلذا،

المكىان " فتظهىر خصيصىة" خـوريليـاسإالشعريستعيدخصائصهالفلسـطينيةحسـبتعبيـر

   بوصىىفها إطىىار الىىوعي الجديىىد الىىذي اسىىتطاعت التجربىىة الشىىعرية الفلسىىطينية" سىىاويأالم

  130".بمعنى طموحه التغييري ،"الثوري"تعود لتندغم بطموحه  كانفمأساوية هذا الم ...(.)

 

ن اللغىة األم ليسىت فقىط "  :اللغـةويةالتـيتنوجـدفـيدريداعلىالهويعلق فى ن الكىالم، وا 

البيىىت الىىذي يقىىاوم، وهويىىة الىىذات الىىذي يجعلهىىا تواجىىه بوصىىفها قىىوة مقاومىىة قىىوة مضىىادة 

فهىي أقىل األشىياء . كىل التحركىات ألنهىا تنتقىل معىي امفاللغىة تصىمد أمى. لتفكيكات المنىازل

والذي يبقى الشىرط الثابىت، بىل الىذي يسىهل حملىه  ثباتا ، وهي الجسد الخاص األكثر تحركا  

 131".من كل المتحركات

 

رترتبطبوعيالذاتوالمكان،وهيفيالحالةالفلسطينيةهويةلتكـفعـنالتغيـفالهوية

أعقابفيفلقدتشظىالمجتمعالفلسطيني.والتطوربقدرماتتغيراألمكنةوظروفهاالشاملة
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للتغييـر،مكانيـةإعننفسهمنجديدفـيكـلمنعطـفيحمـللكنهعاودالبحث،8491نكبة

نشوءالمقاومةالفلسطينية،ور ماألنظمةالعسـكريةالعربيـةالتـيقـادتبـدورهالدىخصوصاا

.وماتالهامنتراجعات(8412و8429)هزائمفيالحروبالمتعددةإلى



بيتمتـعبحيـاةطبيعيـةتشبثالفلسـطينيونبهويـاتهمر ـمكـلمـاأطـاحبوجـودهمكشـعلقد

.وحــاولوابكــلمــافــيوســعهمالحفــاظعليهــار ــمعــدمتمــتعهمبــالعيشالطبيعــي.علــىأرضــه

.وكانالتشبثبالمكانأهمهذهالطرق



ـــىلقـــد ـــسالتركيـــزعل ـــسأصـــالاذل ـــل"موتيـــف"كـــانهنال األرضفـــياألدبالفلســـطينيقب

عاظمــتفــيظــلالتهديــدبمصــادرتها،النكبــة،وخصوصــاافــيالشــعر،ألندللتهــاالمعنويــةت

ومــناــمالقــتالعمنهــاخــاللالســتعمارالبريطــانيالــذيقــدمالتســهيالتلليهــودكــييشــيدوا

أصىىبحت ":ولــذاصــارتأهميتهــاتــوازيالــوطننفســه.مســتوطناتهمعلــىحســابالفلســطينيين

وميىىىىة األرض، بعىىىىد وقىىىىوع فلسىىىىطين بىىىىين فكىىىىي االحىىىىتالل البريطىىىىاني وتبلىىىىور الحركىىىىة الق

ألخطار التىي تتهىددها تتهىدد الفلسطينية، أصبحت تعني الوطن بمفهومه المادي، وصارت ا

132".الوطن
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شـــكلواشـــعرذينمرحلـــةمـــابعـــدالنكبـــةنشـــوءوتبلـــورجيـــلجديـــدمـــنالشـــعراءالـــشـــهدت

وهــؤلء.،ماــلراشــدحســينوتوفيــقزيــادومحمــوددرويــشوســميلالقاســمالمقاومــةفيمــابعــد

إذإنالصـــوتالشـــعريعة،عـــالمالهويـــةالفلســـطينيةالمضـــيإلـــىبوابـــةللـــدخولكونـــواجميعـــاا

ينر مالخرابواإلبادةوشـعورالفقـدانوالتعاسـةالمسـيطر،عملعلىاستردادالوعيبالمكان

.إارالقتالعوالتهجير



صــعوبةالقــبضعلــىفكــرةالهويــةواستعصــائهاعلــىإلــى"ســيلفانبيرد ــون"يشــيرولهــذا

أنالهويةالفلسـطينيةذاتطبيعـةمراو ـةفـيالحيـاةرىوهوي.حديدفيالحالةالفلسطينيةالت

قافيىة مىن "هذهالمسىلةتحديداافيهذاالبيتالرائعمنإلىاليومية،مؤكدااأندرويشيشير

القىول  إلىىأن درويىش يرمىي  ويبىدو:"ويتابع. "هذا سيال اآلخرين ؟من أنا":" أجل المعلقات

 فىرضي   والمعرفىي، اسىتجوابا  نواجهىه، أ فتيلىف شىكال  مىن العنى نهىاإسألة الهوية إما إن م

وهنىىا يمكىىن أن نتخيلىىه جنىىديا  علىىى حىىاجز تفتىىيش، أو عىىالم )علينىىا مىىن قبىىل شىىخص آخىىر 

ّما (اجتماع في مقابلة شبه عفوية  إلىىتشير  -فبيت الشعر يحمل معنى مزدوجا   – نهاإ، وا 

 133".مع الذات شكل من أشكال تطابق الذات 

 

يتضىىح أن الهويىىة ليسىىت معّبىىرا  " حــدهاألقصــىحــينإلــىيجــدأنالتطــابقيصــلوهــو

(signifier) بطرتينطىوي علىى مفارقىة، ويى صىنيفشفافا ، وال هىي أداة تحليليىة، بىل هىي ت 
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أو وجىىىود دائىىىم ال يمكىىىن  مفىىىرط،انفصىىىال  –بىىىاليومي عىىىن طريىىىق عالقىىىة يعوزهىىىا الثبىىىات 

 134".فهمه

 

هناك أهمية كبيىرة ال تىزال معّولىة "المكانعنالنغراسعميقااداخلالاقافةلميكفلذلس

على الثقافة في مواصلة تشييد الذاكرة الجمعيىة الوطنيىة الفلسىطينية، شىأن مىا كانىت عليىه 

ىا، فىي داللىة وعىي المكىان الهويـةالفلسـطينيةالتـيأريـدلهـاأنألن،135"الحال من قبىل أيض 

أرضفلســطينالتاريخيــة،ابمــافيهــ،كســراتمتنــاارةفــيكــلالبلــدانإلــىتتشــظىوأنتتحــول

هىىي مىىا يشىىّخص الىىذات ومىىا  الهويىىة"ألنصــارتتجــدمجــالتعريفهــاعبــرالنتــاجالاقــافي،

 136".يميزها في الوقت ذاته

 

الريفيفيظلإلىمصطفىكبهاإنانتقالالمركزالاقافيمنالمركزالحضري.ديقول

مـاتطـالتغييـراتإلـىالفلسـطينيقـافياقتحديـدخصوصـياتالوضـعالاالنكبةأدىوفيسـي

مظــاهرللهويــةوالاقافــةمعــاا،وهــومــااســتتبعأنتتغيــرالمواقــعالاقافيــةفــيجــرىمــنتــدمير

هدم الحواضر الثقافية وتشريد معظم أبناء ":منفبسببلدمارالمدننفسها،تبعاا،الحضرية

تالف معظ م الموروث الثقافي الفلسطيني، من معالم حضرية ووثىائق الشعب الفلسطيني، وا 

مكتوبة ومكتبات وشواهد مادية كثيرة أخرى، طرأت تحوالت جذرية على الثقافة الفلسطينية، 
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فأضحت من ثقافة تبني على أرض الوطن لثقافة شتات تحاول أن تستوعب مىا حصىل وأن 

 سرائيلإداخل )لسطينيون في وطنهم وفي األماكن التي بقي فيها الف. ترمم ما يمكن ترميمه

 الوطنيىىة الهويىىة لمحىىومتكىىررة محىىاوالتهنىىاك  كانىىت أو قطىىاع غىىزة ربيىىةغوفىىي الضىىفة ال

 137."على كل نشاط ثقافي يمكن أن يسعى لذلك والتحفظ الفلسطينية

 

حيننبـدأفـيتعريـفالهويـةفـيالنتاجـاتينايتعينعلنهف وجهةنظرإلياسخوريومن

نموذجيةلوصفالهويةالتيتبدأقصيدةلدرويش"بطاقةهوية"أننعتبرقصيدةالفلسطينية

ا يصبح لون الشعر، والكوفية، والقريىة العاديىة، نه" :المكان/األرضإلىبالمقاومةوتصل

عالمات على زمن البدايات الذي تستطيعه مقاومة معزولة تبدأ تبحىث لنفسىها عىن أرضىها 

خىىالل رفىىض سياسىىة مصىىادرة األرض  مىىن المقاومىىة إلىىىدعوة ثىىم يرتفىىع صىىوت الىى. الثابتىىة

 138".المستمرة

 

منـــذلحظـــةالمجابهـــةاألولـــىضـــدتبديـــدالهويـــةوفقـــدانالسياســـيبأنالاقـــافيارتـــبطأي

.الذاكرة
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يبـــدوفعـــلالكتابـــةبماابـــةتتـــويألصـــناعةالهويـــةوابتكـــارذاتجديـــدةليســـملبهـــاوهنـــا

تيبماابةحلملهأجنحةتبتكراللغةمنخاللهبحثالذاتعنالواقعالمحبط،ولذلسفهيتى

.ذاتها،وعنمكانهاومواقعهافيالعالممنحولها

 

ومتعدد ألنه يترجم افتراقا  معينىا  مىع الىذات وارتمىاء  فىي آخىر  شكاليإوالكتابة فعل وجودي "

بقدر ما هو تحول يطرأ وهذا االفتراق ليس قطيعة . مغاير من خالل اللغة والرهانات الداللية

بحيىىث  -أو كىىل أشىىكال الممارسىىة المبدعىىة – علىىى الهويىىة المنخرطىىة فىىي سىىياق الكتابىىة

ب تتزحزح الذات عن ثوابتها لتمتد نحو اآلخرين، ويبدو الىنص المكتىوب ترجمىة إلرادة الكاتى

 139".وتكثيفا  ألشياء أخرى تتجاوزها

 

الكولونياليـــة،ومـــابـــينعمليـــاتوتحـــرركتابـــةمـــابعـــد.إعـــادةتعيـــينموقـــعالـــنإوفـــي

ـــسعبـــرســـلطةيفتـــرضنشـــوءتطـــويرنـــوعمختلـــف،اإلقصـــاءوالســـتيعاب مـــنالـــوعي،وذل

.الكاتبفيتفكيسالخطابالسائدوتحقيقالذاتومحاكمةاألشياء/الماقف



نىىوع مىىن أنىىواع الخطىىاب، وهىىو بىىذلك يلعىىب بسىىلطة ال  نتىىااإإن المثقىىف يملىىك إمكانيىىة "

سىلطة  لىهلطة الرمز والكالم، ومن يملىك الكىالم ف نىه ال شىك يملىك مىن خال حدود لها هي س

دغدغة مىا هىو ثىاو فىي الالشىعور، ومىن  إلىللجذب خاصة يمكن أن تخرق حدود الشعور 
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ثىىم يمكنىىه فىىرض أسىىلوب معىىين مىىن النظىىر وطىىرح السىىيال ومحاكمىىة األشىىياء، بتكريسىىها أو 

 140". إعادة النظر فيها إلىبالدعوة 

 

لصوتوتدميرإمكانياتههماأهممايميزالوجودالكولونيالي،ويصـبلاألمـرتهميشاإن

أقوىوأشـدتـىايراافـيحالـةضـياعاألرضبالكامـل،حيـثينطبـقعلـىالمتضـررينحينهـامـا

تعبيــرالفيلســوفكـارلياســبرز،تلــسالحــالتالتــيتتميــزحســب"الحــدود–الحــالت"يسـمى

فـي"الحـدود-الحـالت"هـذهوتتماـل.أقصىحـدودكينونتهـافيبالتعبيرالوجوديعنالذات

أننجــدقــل الحالــةالفلســطينيةفــيالرتبــاطاألساســيوالمتواصــلبالمكــانوالتعلــقبــهبطريقــة

وهــيشــعوبتمتلــسالــدافع.نظيرهــابــينشــعوبأخــرىلــمتفقــدأرضــهابمــدىالخســارةذاتهــا

لتكتفــيبــالتمحوركنهــال،تــهبــاألرضوالمكــانولهــاالتعلــقذا،الــوطنيللتعبيــرعــنهوياتهــا

.األولىواألساسيةل بداع"الايمة"حوله،وجعلهمنام



فـــيللكتابـــةقـــوةوطاقـــةمتميـــزتيننالحـــربوأزمانهـــاتجعـــالأنالعيـــدتؤكـــدالناقـــدةيمنـــى

ائكة، هكذا تبدو الكتابىة األدبيىة فىي زمىن الحىرب معانىاة شى" :مشروعاستردادالمكانوالهوية

فىالمرجعّي المجتمعىّي يعىيش دمىاره : ألنها قائمة فىي لحظىة مفارقىة بىين المرجعىّي واألدبىّي 

والدة  أي ،الحاّد والمتفجر، واألدبي يعيش، أو عليىه أن يعىيش، والدتىه النوعّيىة فىي الثقافىة

                                                           

 .13 ،ختالفواال الهوية أفاية،       140
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 أي في الثقافة، ال مجرد خطاب سياسّي، بل فاعلّية  أدبيىة، تشّكلمضامينه القادرة على أن 

  141".ةملغة متميزة في النقض والمقاو 

 

كــانهــذاموازيــاابشــكلأوبــآخرلمــااســتطاعالفلســطينيونفعلــهعلــىصــعيدالحيــاةهــل

فــي.األرضالمســروقةوالتجمــعفــوقأرضــهاإلــىاليوميــةحــينطــورواتقاليــدمحــددةللعــودة

إلـــىمطـــرودينالصـــادرةعـــنداراآلدابإلليـــاسخـــورينـــرىتســـللال"بـــابالشـــمس"روايـــة

للفنـانالمماــلوالمنــتأســليمضــووفــيأعمــال"مفــاتيل"الواــائقيوفــيالفــيلم.أرضـهموبيــوتهم

درويـشمحمـودويكتبأحمددرويششـقيقالشـاعر.فنيةوأدبيةكايرةيتمتناولهذهالظاهرة

القـةويصـفلنـاع.فـياألعيـاد"البروة"تجمعأهلالقريةفوقأراضيقريتهمالمسلوبةعن

التــــييعايشــــهاخلســــة،فهــــمالغــــائبونالحاضــــرون،وهــــممــــنلوهويتــــهالفلســــطينيبىرضــــه

تخرا القريىة مىن دهىاليز الىزمن ومىن ":هميستطيعونتبنيهويتهمأومعايشةأرضهموأماكن

تحت األنقاض واألطالل، تدب فيها الحياة لتمارس لعبتها العادية اليومية، الحارات واألزقة، 

فىىي الىىديوان، والجىىرار علىىى  والشىىيوخ لمواسىىم واألفىىراح، األطفىىال فىىي ألعىىابهم،النىىاس فىىي ا

يلتئم الشمل تحت الخروبة العصية على النسيان، أو بجانب بئر ال يردد . ريوس الحوريات

الشكوى من ظلىم اإلنسىان وعدوانىه حىين  وصرخات الحجر فيه إال أصداء نداءات الماضي،

خ اإلنسىاني، بحيىث يبىيح للدولىة مصىادرة أراضىي النىاس يشرعن قانونا ، خارا سىياق التىاري

وممتلكاتهم وعقاراتهم وقلعهم منها ورميهم في الشتات والنفي، ومىع ذلىك يظلىون مىواطنين 
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انهىا مهزلىة تاريخيىة، كيىف يتىأتى لإلنسىان . في الدولة ولكنهم حاضرون غائبون وبقىانون

وهنىا فىي وقىت واحىد، أن يكىون أن يكون حاضىرا  وغائبىا  فىي نفىس الوقىت، أن يكىون هنىاك 

خارا جاذبية األرض وفيها، أن يكون مواطنا  وتنتزع منه حقوقه األوليىة علىى األرض، وأن 

142".يحرم من وراثة آبائه وأجداده، أن يكون مواطنا  منغلقا  على كل باب من المستقبل



الباقيفـياآلنتمارستقاليدتستعيداألرضوالمكانسواءعبرالشعبالفلسطينيوحتى

وكـلفلسـطينيلجـيءأومهجـراسـتطاع.الداخل،أمفيالضفةو زة،والمنافيفيالشتات

مكانهاألولحتىولوسبيلالزيارةيعتبرهذاالطقسواجبااأساسياامالمانـرىفـيإلىالعودة

.داراآلداب.8441(بابالشمس)العديدمناألعمالاألدبية،مالروايةالياسخوري



الــنإماــلإلــىتحــولالكاتــبالمكــان،-الحالــةالفلســطينيةوبســببضــياعاألرضفــي

أرضجديــدةيؤســسعبرهــاوطنــهالضــائعكــييســتعيده،ويعــاودانشــاءهولملمــةتفاصــيلهمــن

الفردوس–وبالتالييعملمنخاللهعلىاستعادةهويتهالتيارتبطتبضياعالمكان.جديد

فـيفاألديـبعمـلعلـىإعـادةبنائـه.الكتابـةقةتىسيسهويـةعبـرالمفقود،وهومايميزعال

والهويــةاألرضالـنإاألدبــيمـنجديــد،بدقـةفنيــةوتفصــيليةتكفـلتكــوينمـاتهــدممـنل ــب ن

.هويةالروحدورحياةالفلسطينيينوعبرعقودمتعددةفيذلسأناألدباتخذ.المضيعة
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وانهىىا هىىي مسىىتوى  ،هىىي التىىي تنجىىب المكىىان فىىانجلى مىىا يقصىىده األثىىر مىىن أن اللغىىة"

ه الشىىعور بالحيىىاة أول مىىا الفضىىاء المجىىرد الىىذي ينشىىأ فيىى نفهىىي ضىىرب مىى ،الوجىىود األول

 143".ينشأ

 

المكانبوظيفةرافعةروحيةللنإالذييعبرعنالمكبـوتوعـنبـواطن-يقومالفضاء

العــودةويمكــن.األمــورالتــييصــعبوصــفهاعــنطريــقالقــبضعليهــابشــكلحســيمباشــر

المفهىوم ... المكىان"عطيىة جمعىة  مصىطفى. د بحـثإلـىلتحديدالفرقبينالمكانوالفضـاء

واألشىياء جىزء  ،مليء باألشياء بلليس فضاء فارغا  ":يذكرأنالمكانحيث "والسيميوطيقا

144."وتضفي عليه أبعادا  خاصة من الدالالت ،ال يتجزأ من المكان

 

عملفيكتابه(المغرب)لحميدانياأنالباحثحميدإلىأبوهيفالباحثعبداهللوينبه

 علــى( 3223بيىىروت ى الىىدار البيضىىاء )« الىىنص السىىردي مىىن منظىىور النقىىد األدبىىي بنيىىة»

الحيىز )الفضىاء كمعىادل للمكىان " : ومنهـااعتبـاره،اآلراءالمختلفةالمتصلةبالمصطللتعديد

،أنالفضـاءوخصوصـاا،ةالـربطبـينالمفهـومينأهميإلىرمايلفتالنظوهو 145(."المكاني
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مفهىىوم الفضىىاء أربعىىة أشىىكال  ويأخىىذ"يتخـذمعــانيمتعــددة،تعريــفحميــدالحميــدانيحسـب

146". هي الفضاء الجغرافي وفضاء النص والفضاء الداللي والفضاء كمنظور



وهـومـا147."قىار وسيطا  بين المبدع وال تكون كل نص له عالماته المكانية، التي"أنكما

الفضـاءفـيأعمـالمحمـوددرويـشإلظهـارتـرابطالمكـانمـع–يؤكدجدليةاستخدامالمكان

.الهوية

 

كولدنســتاينفــيدراســتهعــنالفضــاءالروائـيوهــومــاينطبــقعلــىالفضــاءاألدبــيويشـير

رهأنالفضاءينهضبوظيفةرمزيةداخلالنإ،أيأنهمنالممكنأننعتبإلىبشكلعام،

،148"يىنهض الفضىاء إذن بوظيفىة رمزيىة " ويقـول.حامالالتماالتالهويـة،وأشـكالتجلياتهـا

 إلىى ن اسىتعمال الفضىاء يتعىدى بكثيىر مجىرد اإلشىارةإ" :هـذهالوظيفـةإلىيشيربالتاليوهو

إن الفضىىاء يخلىىق نظامىىا  داخىىل الىىنص، مهمىىا بىىدا، فىىي الغالىىب كأنىىه . مكىىان مىىن األمكنىىة

 149."ا عن النص يدعي تصويرهانعكاس صادق لخار 
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وهكـــذايمكـــناســـتنتاجأنالمكـــانهـــوالمعنـــىالمـــالزمللهويـــة،ولـــذافـــ نتغيراتـــهســـوف

يفالمكـانيكتسـبمعـان.تنعكسحكمااعلىالنصوإبكلمـايعنيـههـذامـنأبعـادودللت

نهــذهويقــومالــنإبوظيفــةتعبيريــةعــ.وجوديــةأكاــرتعدديــةوعمقــاافــيحالــةتهديــدالهويــة

وفـي،بشـكلعـام،ووضوحفيالحالـةالفلسـطينيةبجالءويبرزهذا،العالقةالمتالزمةبينهما

:الشـاعرفـيلـدى"الباشـالري"دللتالمكـانتبـرزشعرمحموددرويشبشكلخاإحيـث

وهـو.،الفردوسالمفقود،الفضـاء(السكينةوالهدوء)الوطن،المنفى،البيت،المسكن،األرض

 :بالســكنفــيبيــتمــنالمجــازيشــبههاحــينبالشــعرلمعلقــااعلــىعالقتــهالمصــيريةالــذيقــا

ف نمىىا هىىو بيىىت داخلىىي يخترعىىه الشىىاعر  ،أمىىا البيىىت المجىىازي الىىذي يخلقىىه الشىىاعر لنفسىىه"

بيت شىعر، وبيىت الشىعر يصىبح  إلىيتحول البيت  هكذا .إنه عبارة عن بيت شعري. لنفسه

أي  ،البيىت: عثور العرب علىى كلمىة واحىدة ذات معنيىين لذلك أحب كثيرا  . مسكنا ، أو مأوى

 150."والبيت الشعري، وهذا تطابق جميل ،المنزل



بيــتشخصــيفــيتعليــقمحمــوددرويــشإلــىالشــعريتحــولالــوطنبىكملــهبــداعاإلعبــر

إلـىوبينماتعيدهذهالمشابهةبيـتالشـعر.الذييماهيبينالبيتالشخصيوالبيتالشعري

فحتىلواستوحيالمعنـىمـن.الذكيةفيهذاالخياريماءةتلتمعاإل،وةوماضيهامسرىالبدا

أصلهاكبيتإلىف نالخيمةتنحاز،لهمالعرببيتاااعتمدهاأنبيتالشعرهوالخيمةالتي
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الشــعرإلــىمــايشــيرإلــىويؤكــدهــذاكونــهالقائــل.فــيالصــحراءولــيسمجــردمــىوىلالجئــين

. كىرضللبشروللتاري



فىي " :6002يقولالشاعرفيمقابلتهمععباسبيضونالتينشرتفيالسـفيربتـاري 

نصىي الشىعري محمىول  .وتىاريخ أرض :يحمىالن الىنص الشىعري ئانهناك شي ،شعري أرض

151."دائما  على أرض وتاريخ



فكمــاارتــبط.لمــاذاوكيــفارتــبطالمكــاندائمــااببدايــةالقصــيدةومنتهاهــافهــميمكــنوهنــا

مسـكناابـداعييصـبلبيـتالشـعراإل،نجيلـياإل–البـدءبالكلمـةفـيالـنإالتـوراتيالخلقفي

مـــناألولـــىومـــىوىللحيـــاةر ـــمعمـــلالمســـتعمرالمحتـــلعلـــىانتزاعهـــاعبـــرســـرقةبيوتهـــا

 .أصحابهااألصليين
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:الثاني الفصل

 الهوية بالتوازي مع المكان عند الشاعر داخل الوطن تحوالت

 

 اط اللغة بالمكان والهوية ارتب 3 .6

محموددرويشعلىبناءالمكانالفلسطينيداخلالنإعنطريقالحتفـاءباللغـةعمل

ردمالشـــاعرفجـــوةلقـــد.العربيــةالتـــيأرادالحـــتاللمحوهـــاألنهــاتماـــلقلـــبالهويـــةالنــابض

.المستعمراتفيبلدانأخرىاءال تراباللغويالتيعانىمنهاأبن



الشـــاعرالمكـــانبـــىنكـــرساللغـــةوجمالياتهـــا،وأعـــادبنـــاءمـــاانـــدارمـــنأمكنـــةاســـتعاد

يجـاد وكانتمعرفتهبالمكاناألولتمالدافعاالهكييحافظعلىاللغةالتيتقـومب.وهويات

الشــاعرالــذيعــرفن لــميعــا.ناءهــاوجــدانيااوعاطفيــاالكــيتعــاودب،أمكنتــهاألايــرةمــنجديــد

وهــووبــالر ممــنا ترابــهالــدائمداخــلالــوطن،الفجــوةاللغويــةالمشــارإليهــابجزالــةلغتــهمــن

،التعلـقالمـاديوالمباشـروالحمـيمبـهإلـىدفعهما،ابنالمكانالذيعرفهجيداابقيوخارجه

أوسىىع  إن:"كيلهداخــلالــنإأبــرزســماتكتابتــهوتكوينــهوتشــهئــبناعــادةإبحيــثجعــلمــن

كما أن ". المكان"مكن داخلها تحديد هذا االغتراب تتمثل في بناء ممارسة إدراكية مشتركة ي

الفجوة القائمة بين خبرة المكان واللغة المتاحة لوصف هىذا المكىان تشىكل ملمحىا  كالسىيكيا  

 152".ما بعد الكولونيالية نصوص واسع االنتشار في

                                                           

152
 

 .61، الرد بالكتابة ،تيفينغريفيث و و  أشكروفت    
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األساسـيدورالشـعريظهـرو.بعضطرقمواجهـةهـذاالسـتعمارللمكـانهـوالشـعرإن

كمـايقـولالناقـد،الهويةالتيتحـددماهيـةالعـالموموقـعاإلنسـانفـيالوجـودأسئلةفيطرحه

إنالهويةوالمكانهما.صبريحافظفيتقديمهلكتابأمجدناصرالذييدورحولاألمكنة

فالشعر وحده هو الىذي يحىول العالقىة بىين الىنص والعىالم مىن التعبيىر ".توأمألسئلةالوجـود

مواجهته والتصدي له، ويستعيض فيه الشاعر عن قبوله القديم للعىالم دون  إلىعن العالم 

153".أي أسئلة، بطرح األسئلة المستمرة على النص وعلى العالم معا  

 

البحثعنالهوية،وذلسعبرالنإإلىطرحاألسئلةفيالنإاألدبيهومايؤديإن

وهـــذهاإللحاحيـــة.الكولونياليـــةســـتعماراتبوالالـــذيتخلقـــهالحـــروالهـــشالـــذييؤاـــثالواقـــع

.وتجعلمنتحدياكتشافالواقعمهمةضرورية،تزدادفيالفتراتالتاريخيةالصعبة



وبحكىم  –الوالدة صفة المرجع، أو المرجع البديل، ذلك أنه  بهذه يكتسب النص الكتابيّ "

تغىدو الثقافىىة،  –تبعيتىه الىىذي تضىاعف الحىروب تراجعىه، وتثبىىت  قتصىاديتراجىع العامىل اال

ولألدب فيها مساحة واسعة، مرجعا  معرفيا  أولّيىا  نقىرأ فيىه دالالت الوقىائعي لنكتشىف مجىّددا  

 ياننىافي التاريخ الحىديث، كمىا أنهىا مسىألة نمىط إنتىاا يحكىم بن" هّويتنا"إنها مسألة . ذواتنا

 154".في هذا التاريخ تماعيّ االج
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أدبيــااكوســيلةإعــادةتىســيسللهويــةاإلنســانيةالمضــيعةيعــاودالشــاعرإنتــاجالمكــانهكــذا

اامعــعلــىتحــولتالهويــةوالمكــانلهفهــويعنــياشــتغا،وفــيحالــةالشــاعر.فــيزمــنالحــرب

.الهويةمعحيثالمكانالضائعيتوحد



خصوصــيةمتميــزةفــيأشــعاردرويــش،وســوفنــىتيعلــىذكرهــاتفصــيلياا،لكــنللمكــان

بحيىث يمكىن ":هالخصوصيةنابعمنارتباطهبالمعينالاقـافيالشـعبيالشطراألكبرمنهذ

القول بثقة إن أشعار درويش تمثىل الىروح الشىعبية الفلسىطينية عبىر تاريخهىا فىي عالقتهىا 

وعبىىر تىىاريخ هىىذا  ،باعتبارهمىىا منجىىزا  وطنيىىا   فلسىىطينيمىىع المكىىان الفلسىىطيني والتىىاريخ ال

بىىىالواقع اإلنسىىىاني بمجملىىىه، عبىىىر العالقىىىة بىىىين العربيىىىة المحيطىىىة، بىىىل  قىىىةالشىىىعب بالمنط

155".الحضارات اإلنسانية قديما  وحديثا  

 

العربية،إن الفلسطينية الحضارية بالهوية العميقة عالقته تؤكد الشاعر أعمال قراءة

وهوالذييقول.تشكيلهفيجميعكتاباتهواعادةواشتغالهالدؤوبعلىاظهارهذاالرتباط

156".مكان له ال فصول له من ال: "جازماا
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قـــهافتقـــادهســـميلالقاســـمعـــنإلـــىالشـــاعرفـــيرســـائلهيعبـــر إلـــىللمكـــاناألصـــليوتحر 

ذاتىي، ألضىع الىورق  إلىأريد أي مكان في مكان المكان ألعود . المكان، المكان":تفاصـيله

علىىى خشىىب أصىىلب، ألكتىىب رسىىالة أطىىول، ألعلىىق لوحىىة علىىى جىىدار لىىي، ألرتىىب مالبسىىي، 

كىل . ك عنواني، ألربي نبتة منزليىة، ألزرع حوضىا  مىن النعنىاع، ألنتظىر المطىر األولألعطي

157".شيء، خارا المكان، عابر وسريع الزوال حتى لو كان جمهورية



األسـىتجــاهمصـيرالمكـانومصــيربشـرالمكـانأمــامقـةالشـاعرحريقــول" الرسىائل"فـي

(وهـويـذكرهنـابحيـرةطبريـاوالقـدس)بالستيطانالسـتعماري،إذإنمعنـىالمكـانالمسـتل

وباألغنيىىة " :الشــقيالــذييــدرسخســاراتهيــرتبطحكمــاابالــذاكرةالمهــددةبالضــياع،وبــالوعي

ذاتها التي تخدع ذاتها لتكون ذاتها، يقف الواقع على رأسه، ويعتذر عن وعي شقي ووعي 

طفولتنىىا التىىي تنسىىب  لىىىإمىىاذا يريىىد الشىىعر مىىن المسىىتوطنين أكثىىر مىىن اإلشىىارة . زائىىف معىىا  

هىل يعبىر عنىي حىاييم نحمىان . المكان ذاتىه؟ ليكونىوا هىم المعبىرين نيابىة عنىا إلىجماليتها 

 ؟بياليك حين يغني للطائر العائد من بالد الشمس على نافذته المطلة علىى الجليىد الروسىي

هشاشة أهله الغائبين؟ وهل تعبر  إلىوهل يعبر عنك حاييم غوري في وصف الجليل العائد 

وهىل نسىتعيد  ؟يا بحيرة طبريا، لقد هبت الىريح ،يا بحيرة طبريا: قلوبنا تلك األغنية الرائجة 
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مىن ذهىب، ومىن نحىاس  أورشىليميا: جمال القدس، كما استعادوه في أغنيتهم التي حطمتنىا

158".؟وضياء

 

مـــايتـــابعلكـــييحـــددمىســـاةالســـتيطانالـــذييـــدمراألرضويبيـــدالـــذاكرة،وهـــووســـرعان

مازالواوأنقاضها"البروة"أقيمعلىأراضيقريتهالذي"يسعور"يراقبكيفأنسكانكيبوتز

الخاإأوبـالعكس،وهـوإلىهنايتدرجسؤالالمكانمنالعام.يتمتعونباألرضالمسروقة

ينالخاإوالعـام،ومراوحـةالدرويشيعلىأنهامزجبالمكانخصوصيةإلىمايجعلنانرى

شراسة استيطان  إلىوهل انتبهنا . هذا سياال ، يا سميح، بمقدار ما هو نزيف ليس":بينهما

األرض ومحاولة استيطان الذاكرة، وظل استيطان لغة الحنين والعودة والتيه مجاال  لعواطىف 

يسىتمتعون بىذهب الىذرة الصىفراء ذاتىه، وبالتفىاح " يسعور"طالما أن سكان  ؟مشتركة ممكنة

كما كنىا نغنىي  –ا، ويرفعون أكواخا  من الصنوبر كما كنا نرفع ويغنون ذاته، وبالدوالي ذاته

 159".؟هّب النسيم على الحقول –

 

وهــوتلــسالتفاصــيلالداخليــةوالخارجيــةفــي،األولهــوكــلشــيءبالنســبةللشــاعرفالبيــت

يعلنو"ذاكرةللنسيان"وهويراسلسميلالقاسمبعدالنتهاءمنكتابة.بيتأهلهفيالبروة

ر بتــهفــيالكتابــةعــنالبيــوتالتــيســكنهامعلنــااطغيــانهــاجسالمكــان" الرسىىائل"لــهفــي

وسىأبدأ فىىي هىىذا الخريىف بكتابىىة الكتىىاب الىىذي ":هـذهالرســائلحــدىإلـذلسيخبــرهفـي.عليـه
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يالحقني هاجسه منذ أربع سنوات، كتاب البيوت التي عشت فيها، في الوطن والمنفى، منذ 

هو شيء من سيرة البيوت الذاتية، أكثر مىن خمسىة وعشىرين بيتىا ، . اآلن إلىالبيت األول 

160."وال بيت لي، ال عنوان لي



الـذيللخيـالكونـهمصـدراامـنوتبدوصورةالبيتعندهشبيهةبماذكره استونباشالر

لمـعالـداخلفالبيتهوالمكانالذييتمفيـهتفاعـ.يمالمرجعيةاألمانوالحمايةوالطمىنينة

ويحمــلتعــدداتفــي،العــاموالشخصــييماــلماوهــوموئــلالجماليــةالتــيتجمــعبــين.الخــارج

ليبــدو"نزهــةالغربــاء"يكتــبمحمــوددرويــشفــيقصــيدة.المعنــىوأســراراالتكــفعــنالتجــدد

:امالداخلوالخارجفيصورةالبيتانسج

 أولى .أعرف البيت من خصلة المريمية"

 ..زرقاء. راشاتتجنح نحو الف النوافذ

 161..".أعرف خط السحاب .حمراء

 

رمزيـةالبيـتالـذييحفـظالمكـانالشخصـيللفـردإلـىوهنايبدوكمالوأنالشاعريعـود

لنـــامـــارآهمعيـــداا،فـــيالعـــالم،حيـــثتبـــدوالطبيعـــةالملونـــةوالفراشـــاتواألعشـــابلصـــيقةبـــه

ن ظىىالل دقيقىىة، مريحىىا  نفسىىه يبنىىي جىىدرانا  مىى":المكــان– اســتونباشــالرمــنأنالبيــت

بالشعور إزاءه بالحماية واألمان، طالما أن هذا البناء الروحي أو ذاك المكىان البىاطني بكىل 
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ما يتضمنه من الزوايا واألركان والغرف السرية أو الشخصية في البيت تجلب مكان الخارا 

Out Space 162".الداخل  إلى



األصـــلي/األولالمكــان-ثعــنالبيــتتكمــنخصوصــيةالمكــانالدرويشــيفــيالبحــل

الشــاعرفيؤكــد.المســتعمرينالمهــددةمــنالــذاكرةخــوضتحــديالحفــاظعلــىفــيولكــنفقــط،

:ارتباطالمكاناألولباللغةوعالقتهالوجوديةبهمامنذالولدة"غيمةفي يدي"قصيدةفي

تلة : كان المكان مّعدا  لمولده . ."

وزيتونة  .رقا  وغربا  رياحين أجداده تتلفت ش من

 163..".زيتونة في المصاحف تعلي سطوح اللغة قرب   

 

.وجـودي–لغـوي–حلبـةصـراعاقـافيإلـىهذاالتعلقهوماسيحولهـذاالمكـانالحمـيم

الصىراع بيننىا لىيس عسىكريا  فقىط، نحىن مىدفوعون  نأ إلىيأخذني شعوري : "يقولالشاعر

الستشـهاداتالتاريخيـةكايـرةومتنوعـةفـيوصـفتبـدو ولـذلس 164."صراع ثقافي عميق إلى

يىتيعلىذكرالرموزالتوراتيةكماسوفوهو .هذاالصراعحولالمكانفيأعمالالشاعر

يقــولفــيقصــيدة.كمــافــيقصــائدأخــرى،التــاري مباشــرةإلــىأويــذهب،يــوردالبحــثلحقــاا
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األرضبانتظــارانحســارموجــةتــاري الغــازيالفرنســيوصــمودأهــلمســتعيداا" أبىىد الصىىبار"

 :الغزو

 حيث  ،وهما يخرجان من السهل. ."

 جنود بونابرت تال  لرصد  أقام

– على سور عكا القديم  الظالل

 ال  .ال تخف: أب البنه  يقول

 التصق ! من أزيز الرصاص  تخف

 سننجو ونعلو على ! لتنجو  بالتراب

 ونرجع حين  ،في الشمال جبل

 165".هم في البعيدأهل إلىالجنود  يعود

 

،بـراهينعليهـاإلـىوبـالحاجـة،العالقـةبـاألرضأموميـةالنتمـاءألصـحاباألرضتبدو

تقىديم بىراهين علىى حقىه  إلىىالشاعر الفلسطيني لم يشعر يوما  بأنه محتاا ":يقولالشاعر

اعر الشى. أي أيىديولوجيا أو تبريىر إلىبالمكان، وعالقته باألرض تلقائية وعفوية وال تحتاا 

والىذي يعىرف أيضىا  أن  سىرائيل،إاإلسرائيلي الذي يعىرف كيىف تىّم مشىروعه ومىاذا كىان قبىل 
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شىحذ كىل  إلىىهذا المكان له اسم آخر وسابق هو فلسىطين، يبىدو هىذا الشىاعر فىي حاجىة 

 166".طاقته اإلبداعية من أجل امتالك المكان باللغة كجزء مكمل للمشروع االستيطاني

 

شكــانقــدتعامــلمــعاألمكنــةوالمــدنشــعريااوبشــكلمكاــفمنــذولننســىهنــاأندرويــ

عـنالمـدنواألمـاكنالتـيمـربهـاالشـاعرعنوانـااورحلـةالكتابـةتظـل.مرحلةمابعـدبيـروت

عالقة الشاعر بالمكان،  قضية الكتابة عن المدينة شعريا   وتطرح":نسـانيينإبحثواكتشاف

ة وداخل جغرافيات المدن في آن معىا، فالقصىيدة حيث تصبح الذات المبدعة مقيمة في اللغ

تحرض حيال الشاعر وتدفعه الكتشاف سيرة المدن بغبطىة التىذكر التىي تسىاهم فىي ترسىيخ 

167."الزيارة في وجدان النفس والقلب ماكنأاإلقامة أو 

 

التنويعاتالمكانيةجعلتللشاعرحساسيةعاليةلوصفالمـدنوسـردذاكـرةاألمـاكنهذه

ممـــايجعلـــهيصـــفالحنـــينبىنـــهالرائحـــةالمشـــتركةالتـــيتتقاســـمها،هـــاوخارجطينداخـــلفلســـ

حيفىىا رائحىىة الصىىنوبر . عكىىا رائحىىة اليىىود البحىىري والبهىىارات: المىىدن رائحىىة ":المنــافيكافــة

. القىاهرة رائحىة المىانجو والزنجبيىل. موسكو رائحة الفودكا على الىثل . والشراشف المجعلكة

بىىاريس رائحىىة الخبىىز الطىىازا واألجبىىان . بحىىر والىىدخان والليمىىونبيىىروت رائحىىة الشىىمس وال
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تىىونس رائحىىة مسىىك الليىىل . دمشىىق رائحىىة الياسىىمين والفواكىىه المجففىىة. ومشىىتقات الفتنىىة

168."اط رائحة الحناء والبخور والعسلالرب. والملح

 

ىكمـانـر،بالمكـاننسـاناليربطحاجةإنسانيةوشعريةخالصةلحنينإلىمايعيدناوهو

يبنىىي الحنىىين مضىىاربه علىىى أرض صىىلبة فىىي مىىرآة مكىىان متهشىىم ":فــيكلمــةشــاعرعربــي

 ،المفارقىىة أعطىىت الحنىىين سىىلطته الخاصىىة علىىى المكىىان الىىواقعي والمتخيىىل هىىذه باسىىتمرار،

169."والذي يعاد تشكيله كل لحظة في ضوء الحاجات والحنين والخيال



حـلالصـراعمكانيـةا ةالفلسـطينيةودرويـشعبـرأشـعارهعشـراتاألسـئلةحـولالهويـطرح

إلـىبيقـينمتـىخروبعـدعودتـه"اريىةجد"فـينهاأنأجابعإلى،بمايكفلحقوقأهلالبالد

أخذ الرعاة حكايتي وتوغلوا ":بالدهحيناعتبرأنالذكرىهيانتصارالضحيةعلىالجـالد

 ،لسىىجع المشىىاعوانتصىىروا علىىى النسىىيان بىىاألبواق وا ،فىىي العشىىب فىىوق مفىىاتن األنقىىاض

170."ولم يعودوا ،وأورثوني بحة الذكرى على حجر الوداع



إلـىتعريفهـاكهويـةعربيـةتعـود عـادةصـيا ةالهويـةالفلسـطينيةأولابعلىالشاعرعمل

ســؤالالهويــةوكــان.عالميــةنســانيةإالمكــانالمســتلبين،اــمباعتبارهــامنطلقــاالهويــةأصــحاب
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ـــه ـــذاكرة،،مباشـــرااوملحـــاابالنســـبةل ـــةهـــيال ـــهعـــناهتمامـــهوكمـــاألنالهوي يقـــولفـــيمقابلت

كىان سىيال الهويىة هىو السىيال الملىح فىي شىبابي الشىعري أو فىي ": األساسيمععبدهوازن

وهىىو مىىا زال مطروحىىا  حتىىى اآلن، ولكىىن فىىي طىىرق مختلفىىة، وفىىي أشىىكال تعبيىىر . صىىباي

171".اطبة المباشرةكانت ظروف الحياة هناك تقتضي ربما مثل هذه المخ. مختلفة



رطرقـــهتغي ـــوقصـــائدهالتـــيطرحـــتســـؤالالهويـــةبشـــكلمباشـــر،بوهـــويوضـــلمـــاأراده

هىذه القصىائد جىزءا  مىن  أصىبحت":البحثعنالمكـانوالهويـةإلىوصولابعدالتعبيريةفيما

وهىىي . إنهىىا لىىم تعىىد ملكىىي.أتصىىرف فىىي شىىأنها أوذاكىىرة جماعيىىة ال أسىىتطيع أن أتحكىىم بهىىا

لجميىل فىي حىق هىذا النىوع مجحفىا ، أو نىاكرا  ل كىونأويجب أال . ي انتشاري شعريا  ساهمت ف

 172".من الشعر



ــــــىاهــــــتم ــــــهاألول ــــــذبدايات ــــــالتعبيرالشــــــاعرمن ــــــةعــــــنالهوب ــــــودةبســــــبباســــــتالبي المفق

المكــانبمعانيــهالمباشــرةوالمتوافقــةمــعالنبــرةإلــىوربمــابــداآنــذاسشاخصــاا.المكــان/األرض

كانموقعهالسياسيوالحزبييحتمعليه.اليةالتيحتمتهاصدمةاللجوءاألولىالخطابيةالع

ماأكدهعتبارفيالىخذيأنأي،والجماليةالمطلقةيةأنيوازنالنإبينالحاجةالجتماع

علىى العكىس مىن ذلىك، نبىين أن الفىن  إننا":رومانياكبسونمناستقالليةالوظيفةالجمالية

إلجتماعي، ومكون متعالق  مع المكونات األخىرى، مكىون  متغّيىر ألن دائىرة لبنة في الصرح ا
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إن مىىا . الفىن وعالقتهىىا بالقطاعىات األخىىرى للبنيىىة االجتماعيىة تتغيىىران جىىدليا  بىدون انقطىىاع

نما نيكد على استقاللية الوظيفة ال 173".جماليةنيكد عليه ليس انعزالية الفن وا 

 

ــعولهــذا،التــاري واللغــةفــيالدرجــةاألولــىويصــرحالشــاعربــىنالهويــةمرتبطــةب مــنوس 

وعلمالجمالياتوعلمالنفس،بلوعلموالسياسةأبعادهافيأشعاره،لكيتشملالتاري واللغة

ولكــنالتــاري ســيظلقائمــااهنــالــدىإنتـــاج".الكاماســوترا"وفــي"أوفيــد"الحــبكمــانــراهلــدى

السىىطور األولىىى يتضىىح أن  ومنىىذ":للشــاعرصــبحيحديــديفــيقراءتــهالهويــة،كمــايقــول

للتىاريخ أن يمىارس  يتىيح قصيدة درويش لن تقىارب موضىوعة الحىّب إال مىن موقىع ملحمىي

174".الهوية العشق في سياق ضغطه على برهة هةحضوره الطاغي، الضاغط على بر 



 الشاعر يعيد وللهوولذلس اعتبارها، المضيعة ية هوية منها الدرجةنسانيةإيجعل في

أوحسبالتصنيفالسياسيألنه،األولى ليكونبالصراعوحده الهوية يرىأنتحديد

الشاعرذاتهفقدبدا.،سيماأنهعانىشخصياامنسوءالفهمواللتباس"القضية"المرتبطبـ

اآلخرين قبل من الخاصة هويته فهم سوء إسار في تعرضواو،واقعاا من معظم كىن بدا

واعل حتى،هاأعمالهقبلالتركيزعلىجمالياتفيىالقيمةالنضاليةوالوطنيةألعمالهركز 

عنالطريقةالتيتتمفيهاالنظرةرضاهأعلنهوشخصياافيمقابالتصحافيةعديدةعدم

.أشعارهإلى
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حمزةو بن حسين مع مقابلته في بسطوع بصراحة، أنا أشكو من اإلفراط في : "يشير

المسألة الجمالية التي ينبغي للنقد أن  إلىاالنتباه  حساب علىالتأويل السياسي لشعري، 

175."القصيدة ينشغل بها أكثر من خطاب



ويؤكد من الشديد تبرمه ساءةإالشاعر يوازيإلىالنظر ل بما وتىويله معانيشعره،

القصائد في المتضمن والفكري الشعري المجهود وأنا أقوم  قضية، أحيانا  كشاعر مأقد  ":

176".اءة شعر مخالف لهذه الصورةبقر 



،لكــــييقــــولإنالهويــــةالمســــبقةالتــــييــــتمإســــبا هاعليــــهفــــيتبيــــانالهويــــةويســــتفيض

. غالبا  ما أ َقىد م محاطىا  بعوامىل تاريخيىة وخارجيىة وسياسىية مرهقىة":الفلسطينيةليستمهنة

الشىاعر الىذي هنىا . كأني ممثل أخالقي أو سياسي لقضىية اتفقنىا علىى تسىميتها بالمقدسىة

 فأنا ليس لدي أجوبة وال أحمل مشروعا  سياسيا ، وال أنطق شعريا  . بالقلق يشعر في داخلي

ن كان هذا المستوى موجىودا  فىي الخلفيىة الشىعرّية على  أحىاول لىذا. األقل باسم جماعة، وا 

 العامة، ال بّد من تناول شعري بشروطه الجمالية: التخفيف من ضغط تلك الحمولة الرمزية

 أطالىىب بىىأن أعامىىل كشىىاعر ال كمىىواطن فلسىىطيني يكتىىب. ال بخصوصىىية انتمىىاء صىىاحبه

 قىد يىتكلم الشىعر عىن قضىايا. تعبت من القول إن الهوّية الفلسطينية ليسىت مهنىة. الشعر
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. الشىىعرية، ولىىيس بالموضىىوع الىىذي يىىتكلم عنىىه ئصىىهلكىىن علينىىا أن نحاكمىىه بخصا كبىىرى،

ذا تطابق االثنان ف ن ذلك جيدجماليا  ال بمضمونه، و  ي عّرف الشعر 177."ا 

 

عملهعلىابتداعإلىوهومايشير،يعرفمحمودالشعربجماليتهوليسبمضمونههكذا

مــايحــتمدراســةوهــو.المعيــارالجمــاليولــيسالسياســيإلــىمفهــومالهويــةفــيأشــعارهرجوعــاا

تكشـفمـنمعـانٍيـهإلرمـزبكـلمـايالشـاعرماهيةهذاالتحـولالجمـاليالمعرفـيفـيمسـيرة

.تاري الهويةالفلسطينيةالمتحولة



واســتمرفــيالنتمــاءللمعنــىالسياســيأولا،الشــاعرالكتابــةعــنهويــةفدائيــةسياســيةبــدأ

وهومـاكـانيعبـرعـنروح،للفدائيالبطوليةبيروتالتيركزفيهاعلىالهويةمرحلةحتى

العمــليجســدهاالتــينصــورةالهويــةالفلســطينيةوكــميبــينالفــرقواضــحاابــي.المرحلــةاألولــى

حتـــى)عـــنمرحلـــةبيـــروتكتبـــتكمـــانـــرىفـــياألعمـــالالتـــي،الفـــدائيوالرســـالةالنضـــالية

.ومابيناألعمالالتاليةالتيكتبتبعدبيروتومابعدهابقليل(8416



ائي،بمافيهيلجىالشاعرإلىاستخدامرموزالعملالفد"مديلالظلالعالي"فيقصيدةو
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:أهميةاستمرارأفقالنضالإلىيشيرالحذاءالقتالي،كي

 178 :ليال  /  بيروت

 يا أفقا  تبّدى  آه،

 حذاء مقاتل  من

 تنغلق  ال

 .تنغلق أبدا   ال

 

ذائقــةجماليــةمغــايرةإلــىوتشــيرأشــعارهالتــيكتبــتفــيالمنفــىبعــدالخــروجمــنبيــروت

تدبعـدهمعـنالمنفـىأاـ رفـيتىسـيسهويـةمختلفـةألصـحابهأنظهـرحافلةبالتفاصيلالتيتد

هــذابوضــوحفــيأعمالــهالصــادرةبــينالخــروجويظهــر.تقشــفالموضــوعالنضــاليالخــالإ

لــىمــنبيــروتو فتعــود،فلســطينفــيأمــافــيأعمالــهاألخيــرة.فلســطينإلــىمــاقبــلالعــودةا 

فالفدائيالمقاتلعنه،"اإلسبارطية"أو"الطروادية"لتختلفمنجديدكيتمسلاللمسةالنظرة

ماـللعـب،القـدربمصـيرهيلعـبعاديـاانسانااإليصيروطنهإلىوعاد،فقدصالبتهالفولذية

 :ماالاآلخرينإنلميكنأقلمنهموهوي،النرد

، العب َأنا دإ  الَنر 

 حينا   وَأخسر حينا   َأربح

 مثلكم   َأنا
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 .قليال   َأقل   َأو

لدت  البئرإ  نبجا إلى و 

  179.كالراهبات   الوحيدات الثالثإ  والشجراتإ 

 

يبدواختالفصورةوتبدوالشجراتأخواتالطبيعةكمعلمرئيسيفيسيرةالولدة،ولذا

تتىتىمنفعلاللعبمعالتفاصيلهناهويةفال.عماسبقتدوينهفيبيروتواضحااالهوية

 إنسان أي قبل من ممارسته يمكن الذي لصيقةوهذه.عاديالمحيطة الوجودية الهوية

بيت كل في حاضرة كانت التي البئر من قريباا كالراهبات، الوحيدات الاالث بالشجرات

.قديمفلسطيني



تجانساألرضمنذ بداياتالشاعراألولىأظهرتقصائده وظهرتجماليات،المكان/

أعماله داخل أساسية تعبيرية وواسطة كمحور المكان التحو. أظهرتلكن المكانية لت

خصوصاابعدمرحلتهالبيروتيةالتيقدمتملمحااجديداا،تشابكهامعتحولتمعانيالهوية

ويعود.تحاورالمكانوتفاصيلهنماا منالهويةالفلسطينيةالمتحديةالتيلتذعنللجوء،و

 بيروتالاقافيةوتعدديةاآلراءالجماليةوالاقافإلىالسببأيضاا التيطرحتهناسفرادة ية

.بالتوازيمعالسياسةاليومية
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حينذاسوكىنبيروتوضعتهمعزمالئهالشعراءمالسعدييوسفوأدونيستحتبدا

المكان لجمالية  امرة سطوة عايشكماقفعراقي. الذي اللعيبي شاكر ويصفالشاعر

عربيا  ":المتميزةةالبيروتيتجربةالمقاومةالفلسطينيةفيبيروتآنذاستجربةالشعراءالعرب

أظن أن التجربة البيروتية التي عاشها الكثير من المثقفين العرب في الثمانينيات قد 

، بعد قليل من انتهاء الحصار اإلسرائيلي للبنان سنة  ، فجرت مشكلة المكان 3246فّجرت 

نفتح على الكريم الم مالرخّيا  واسما  آخر للج اللبنانيكان المكان . بحدة متناهية

180".البحر



لتلسالعالقةاللصيقةبينالتجارباألدبيةللشعراءفيالمرحلةتفسيرهشاكراللعيبيويقدم

التجربىة )و (ذاكىرة المكىان)العالقىة بىين  بةبمناسى نالحظ،":ننـاإوذاكرةالمكانقائالااللبنانية

ر، أو أنها قد فج  (األدبية رت على الىدوام، الىذاكرة المكانيىة، ، أن التجارب المريرة النادرة تفجِّ

181".استعادة األمكنة التي توطنتنا إلىوكأننا مدفوعون ونحن في خضم العذاب 



إلـىسـواءفـيالـوطن،أمالـبالداألخـرى،،تفاعلمحموددرويـشمـعاألفـقالجمـاليأدى

فيهـــاظهـــوراألمـــاكنالفلســـطينيةاـــمالمـــدنالمتعـــددةالتـــيعـــاشإلـــىاـــمومـــناإلرتقـــاءبفنـــه

ومناـمتتـويأقصـائدهبىسـمائها،ولسـيمابعـدالخـروجمـنبيـروت.أشعارهفيبارزكمكون

ويــدلناعلـىهــذا.التضـحياتمـنر مبــالوازديـادتـىزمعالقاتــهمـعالمكـانالــذيصـارعصـياا
                                                           

 .اإلنترنت عبر ،3293 العددصحيفة الصباح الجديد  ،"في الكتابة الشعريّة العربيّة المكان عن مالحظات" اللعيبي، شاكر     180

 .ما سبق     181
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ومـــا8416كـــلالمخــاطرأانــاءحــربمــنر مبــالرفضــهالخــروجمــعالمقاومــةمـــنبيــروت

وهــومــايؤكــدمــدىلحياتــه،المغــادرةبســببتهديــدمباشــرإلــىارمضــطرااأنصــإلــىبعــدها،

.تشباهبالبقاءفيمكانصارعزيزااألنهكانبماابةوطنما



بحيــثإن،قــدأسســتلهــذهالمرحلــة"عاشــقمــنفلســطين"ومــنالواضــلأنقصــيدةماــل

صـهيونيةكـانيعتبـرعبدالوهابالمسيريالباحثالمعروفالذيكرسحياتهكلهالكشـفال

عاشىق " محمىود درويىش  ممىا ال مىراء فيىه أن قصىيدة" :أنهاكتشـففيهـاهويتـهالضـائعة

 ألول القصىيدة تأحينمىا قىر ) من أهم القصائد التىي تناولىت حىب فلسىطين تعد" من فلسطين

 182(". مرة عرفت الكثير عن فلسطين وعن نفسي كعربي 

 

:حياة درويش وشعره في المكان معنى  6.6

الكلمــاتهــيالتــيتصــنعالمجــالالســحريالــذييكفــلإنالشــاعرمحمــوددرويــشيقــول

وهومايمكنمنفهممدىاألهميةالتـيكـانالشـاعريسـبغهاعلـى،بدايةالتكوينمنجديد

فضــاء،يقــومتخلــقالنصــوإفــيوظيفــةاســتردادالتــاري والمكــانالمفقــودينألنهــاهــيالتــي

يولىىد العىىالم تىىدريجيا  مىىن "وهــومــايعطــيالقــدرةألن.جديــدومســتقلواقــعنتــاجإبــدورهعلــى

                                                           

 .92 ،فلسطينية كانت ولم تزل ،المسيري182
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إن.اهللخلــقالعــالممــنالكلمــةبــىنالعتقــاداإلنجيلــيإلــىوهــذهالنظــرةترجــع183،"كلمىىات

.الشعرهنايقدمإمكانيةخلقعالمجديد



آلفالخطوطىنالعالميبدوفيتب"الصوفيةوالسريالية"فيكتابههذهالنظرةأدونيسيؤكد

 اإلنسىان نفسىه رمىز":تبـي نكيفيـةالخلـقوالتكـوينوتآلفالكلماتبماابةنظاممـناإلشـارات

شارة شىارة. وا  رمىوز علىى هىذه الصىفحة  –األشىياء والكائنىات كلهىا خطىوط. كل شيء رمز وا 

، ممىىا يتىىيح لنىىا لإلنسىىان أن ال يكتفىىي ب يضىىاح "التىىي نسىىميها العىىالم أو الواقىىع أو الوجىىود

خطوطىىا  وأشىىكاال  تتىىيح لىىه أن يىىرى الحركىىة " الزائىىل"أن يقىىيم بينىىه وبىىين هىىذا "ضىىح بىىل بىىى الوا

بهذا يحاول أن يفهىم حقيقىة العىالم، ويحىاول البقىاء فىي تواصىل مىع أسىراره : العميقة وراءه

184."وأبعادها

 

هــــيالتــــيســــتعيدرســــمتصــــبلكلمــــاتتتوالــــدكــــينالحــــروفإيقــــولمحمــــوددرويــــشو

الكائن، الباحث عن يد ماهرة تخلق الحاجىة / حروف جاهزة الستقبال الشكلكل ال":البـدايات

ما عليك إال أن تسىمي بيىدك كائنىات تعرفهىا مىن قبىل، وكائنىات تعرفّىك علىى . االنسجام إلى

سـوفتبـدأمتوالياتهـااإلبـداع/ولعبـةالسـحربالكلمـة،وألنالخلـقابتـدأ185."نفسها فيما بعىد

                                                           

 .61 ،حضرة الغياب في درويش،     183

 .609 ،(3226 الساقي دار :بيروت) ،والسريالية الصوفية ،أدونيس     184

 .61 ،حضرة الغياب في درويش،     185
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لكىىن الكلمىىات هىىي "عــالمكامــلإلــىالكلمــةتتحــولفــ ن،خاصــةالتــيســوفتتمتــعبحياتهــاال

186."ستسحرك اللعبة حتى تصبح جزءا  منها. الكائنات



درويــشويتــابع 187".لغىىة وتقىىديم مسىىوذ وجىىوده علىىى األرضل منىىذور" نــهإ يقــولدرويــش

مـايعبـروهـو188".والآلخىرين للغىةذا كانت لي قيمة مىا، فهىي لىن تكىون لىي، بىل ا  و " :قـائالا

 .الةالشاعرتماماافيعالقتهباألرضوالمكانعنح



أنهتعاملمعالمكانليسفقطبمعناهالضيقوبماتعـرضفيسردرويشالشاعريكمن

أنيجعلـهواسـطةللهويـةالتـيتحمـلمجـازإلىلهمنفقدانوسطووعدوان،بلتجاوزذلس

.الوجودوالحرية

تقول.أيالهوية،خلقمعرفةالنفسمايأولإناكتشافحقائقالمكانوقصصههو

 :مارجريتأتوودمعبرةعنهذاالكشف

“By discovering your place you discover yourself”. 189 

دللــةألنأيمـامعنــاهأنـهعبــراكتشـافالمكــانالخـاإيمكــنأنيكتشـفالمــرءنفسـه،

.اإلنسانالوجوديةمرتبطةبالمكان
                                                           

 .62 ،حضرة الغياب في درويش،      186

 .319 ،يقع على نفسه الغريب وازن،     187

 .311 ،ما سبق     188

Margret  Atwood, Curious Pursuits, occasional writing, 1970- 2005, (Virago, Great Britin U.K    189   

2006), 36. 
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ــذينتميــزشــعرهمبالرتبــاطمحمــوددرويــشبــينطائفــةكــان مــنالشــعراءالفلســطينيينال

النـزوحذمنبدأتنتاجاتهعالقةقويةبالمكانوتعكس.هذاإلىوتشيرشواهدحياتهبالمكان،

الـبالدإلـىوالعودةصغيرااوهوتحتالعاشرة،امالخروجمنالوطنفيعزالشباب،والعـودة

يختلـــفأحـــدعلـــىأنعالقـــةدرويـــشالشـــاعرول.وســـطظـــروفسياســـيةواجتماعيـــةمعقـــدة

الخطـابالشـعريداخـلتفاعالتهـانقـرأبحيثلهبالمكانكانتبارزةوواضحةفيمجملأعما

ونالحــظعنــدمحمــوددرويــشمــايصــفهعبــدالوهــابالمســيريبتعلــقالشــعراء.منــذبداياتــه

 ."حب المدن"الفلسطينيينبالمكانومايطلقعليه

 

طينيون الواحد تلو اآلخر يعبر عن حبه ووالئه لمدينة فلسطينية يعرفهىا الفلس فالشعراء"

نما هي بنايا محسوسة متعينة، مكان يجسد  وتعرفه، وهذه ليست مدنا  سماوية متسامية، وا 

 190."الزمان بكل ما فيه من مآس ظاهرة، وما يحوي من آمال كامنة

 

نتــاجهمإلميينالــذينارتــبطمــنالشــعراءالعــاكتيبــةالشــاعركــانينضــويتحــتلــواءكــىن

فكــانبالمكــانماــلقســطنطينكفــافيالــذيكــانشــعرهبماابــةرحلــةارتبــاطأزلــيمــعالمدينــة،

فىي اإلسىكندرية، اإلسىكندرية  رحلة":المكانفيتفاصيلهاداخلشعرهعبارةعنرحلةمعظم

ت سىبعين عامىا  رحلىة اسىتغرق. المرئية والالمرئية، مدينة الحلم واليقظة، الحاضىر والماضىي

                                                           

 .91 ،فلسطينية كانت ولم تزل مسيري،ال     190
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هىىي عمىىر الشىىاعر وعمىىر العالقىىة السىىرية والعلنيىىة التىىي امتىىدت بينىىه وبىىين مدينتىىه، عالقىىة 

191".أليمة بقدر ما كانت حميمة قاهرة 



،حســـبالوصـــف(أليمـــة،حميمـــة،قـــاهرة)طبيعـــةارتبـــاطالشـــاعركفـــافيبالمدينـــةوتعيـــد

ووشــائأفــافيكــانتعلــقكفقــد.مــانــراهعنــدمحمــوددرويــشمــنارتبــاطبفلســطينالســابق،

" اإلســكندريةأنوكــانيــدرس.ر ــمتمــردهعليهــايــااعالقاتـهبالمدينــةقويــة،وانشــدادهإليهــاحتم

 192."ليست خيارا  بل هي قدر

 

ســحرهاالقاتــلإلــىتغلبــهعلــىأمــرهكــييستســلمالتــيالمدينــةإلــىكفــافيقصــائدتشــيرو

حىل عنهىا تنتهىي إليهىا دائمىا  اخىل فيهىا، والرافاإلسكندرية هىي العىالم كلىه، فالخىارا منهىا د"

193".خطاه



يـــتمباعتبــارهعارضـــااإلنتمــاءفـــردي،أولــممحمـــوددرويــشللمكـــانتنــاولمــنهنــا،فـــ ن

ـــارهمكـــان ـــىالفلســـطينيينوحـــدهم،وانمـــاباعتب ـــاريخيلقضـــيةسياســـيةمقتصـــرةعل تواصـــلت

مــعالفــذكــانهــذاالتفاعــل.يقضــية،وحيــاةشخصــيةوجماعيــةل نســانيةعلــىالنطــاقالكــون

عبـديقـول.األمكنةهومامكن همنصيا ةالتواري العامةوالشخصيةبمـايـدهشكـلقـارف

                                                           

 .63 ،(6033 دبي الثقافية :اإلمارات) ،الشعر بابل ،حجازي أحمد عبد المعطي 191    

 .سبق ما    192

 .سبق ما   193
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تىىاريخ قصىىيدة "إن"هكــذاتكلــممحمــوددرويــش"قدمــةلكتــابفــيبحاــهالــواردكمبلقزيــزلــهاإل

مــعأيتطــابقرحلــةدرويــشالشخصــية،194"محمىىود هىىو، مىىن وجىىه آخىىر، تىىاريخ أمكنتهىىا

األولـىوحتـىاألخيـرةالتـييناوالنإالشعريالدرويشيمنـذالـدوأنكما.شعبهفيالشتات

نـــااأل)هـــذامـــنتالقـــلالهويـــاتيعنيـــهصـــدرتبعـــدرحيلـــهكـــانتـــدويناالتـــواري األمكنـــةبمـــا

تكتب تاريخىا  شخصىيا  وجماعيىا ، سياسىيا   دونةتقدم قصيدته نفسها كم" ،وتمازجها(واآلخر

195".صفة الوثيقة عنه سقاطإا  يصعب وثقافي



المـدنأخـذتموقـعأنصورةالمكانتلـس،ويعتبـرإلىالشاعريناوبلقزيزكافةدوويحيل

شــلحتمــنأنناذكــرهأنطــومــالااوالباحاــةتجــدفــيهــذهالمالحظــةتىكيــد.الصــدارةفــيشــعره

ة المكىىان األول فىىي حيفىىا، نضىىجت صىىور "الهويــةالاقافيــةالفلســطينيةتعــززتفــيالحواضــر

مالذا  جديدا  لتهريب  للشاعر واغتنت الصورة بفضاء جديد قّدم ،(البروة في الجليل المحتل)

196."حيفا رحم القصيدة األول. المعنى المحاصر



(.الريفمسقطالرأس/البروة–المدينة/حيفا)األولىبالمكاناألولينهاوويقرنمعظمدو

األولىى  وينىهاتدفقت هذه المعاني جميعا  فىي دو ":شاعربالمكاندالتوحريشيرإلىمسىلةكما

أوراق الزيتىىون، عاشىىق مىىن فلسىىطين، آخىىر الليىىل، العصىىافير تمىىوت فىىي الجليىىل، حبيبتىىي )

                                                           

 .33 ،تكلم محمود درويش هكذا بلقزيز،     194

 .33 ،ما سبق     195

 .33 .ما سبق     196
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 197."حتى ال تكىاد تبصىر الفىرق بىين الشىاعر والمكىان( 1تنهض من نومها، ومحاولة رقم 

ـــذكرفـــيوتـــرى ـــةأنهـــذهالمالحظـــةتعـــززمـــاســـوفي ـــاتالباحا الفصـــلالاالـــثعـــنالهوي

األولخــاللمكواــهلبــراءةأيأنعهــدا،المتعــددةالتــينالهــاالفلســطينيفــيالشــتاتوالمنفــى

.فيالبالدجعلمنالهويةاندماجاامباشراامعالمكانوالطبيعة



كانــتفــيتلــساآلونــةقــدو،لــولدةالقصــيدةالدرويشــيةبلقزيــزبيــروتكمكــاناــانٍويعتبــر

حينهـاأنجـبأنمحموددرويـشو،لتيحملتالاورةمعنشيدالحدااةةالاقافةالعربيةاعاصم

فـــيتـــاري الشـــعرالعربـــيســـنواتالســـبعيناتومطـــالعمفـــيلبنـــانبعضـــاامـــنأعظـــمالمالحـــ

". العىالي مديح الظىل"و،"قصيدة بيروت" و" قصيدة األرض"و" أحمد الزعتر":الامانيناتمال

الاــوريالمشــبعبالحدااــةوأحـــالمالتغييــرالــذيمالتــهبيــروتكعاصـــمةأنتالقــلالمكــانأي

تحــقلقــدتال.رتبــةالمالحــمالخالــدةإلــىللاقافــةالعربيــةفــيذلــسالحــينط ــورأشــعاره،ورفعهــا

مزيجـاافريـدااجعـلمـنلبنـاناامعـكالنارالاورةالفلسطينيةمعاخضرارالحدااةفـيلبنـانوشـ

فـيهـاوتماـلأهم،حالةاستانائيةعربيةلـمتشـهدلهـاالمنطقـةمـنقبـل،وبيروتتحديداا،كله

مهمةالتغييـرالاـورينجازإالخالقةالتيآلتعلىنفسهابداعاتنهوضالاقافةالتعدديةواإل

 .المىمولآنذاس
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وأنتفردهـــاالجمـــالي،بـــاريسكانـــتمكـــانالقصـــيدةالاالـــثمدينـــةأنبلقزيـــزيعتبـــركمـــا

أنينـدمأفـيسـويةالحيـاةالموجـودةهنـاسبمـاإلىبةواألدبوالفنونقددفعهكعاصمةللكتا

عمىىان كانىىت  –رام اهلل "أنيجــدكــذلس.لــهخصوصــيةوتميــزااأعطــىأشــعارهعبقــااوجماليــة

الىىوطن،  إلىى وصىةلىم يكىىن محمىود ينتظىر عىودة منق. أوالهمىا أكثىر: مكىان القصىيدة الرابىع 

تإقامةالشاعرفيراماهللذلسالتماسالحميمـيمـعالوضـعوفر لقد 198."لكنه عاد ولم يعد

وحــدهأنمكانــه لــهمواضــيعالحيــاةالتــيكــانبدمتالفلســطينيكمــااعتــادطيلــةحياتــه،وقــ

ويعــاودالناقــدتقيــيمعــودة.مكتملــةأمناقصــةكانــتأســواء،يكشــفعــنتــوهأالهويــاتفيهــا

 –الىبعض القليىل مىن فلسىطين الىذي بقىي لىه غيىر أن ":جزءمنفلسطينقائالاإلىدرويش

. مكانا  يقيم فيىه كىان أفضىل عنىده مىن مكابىدة الشىعور الىدائم بىاالقتالع والمنفىى –ولشعبه 

لعىىل تلىىك القطعىىة الصىىغيرة مىىن األرض ترفىىع عنىىه قلىىيال  عىىبء الشىىعور بالغربىىة بعيىىدا  عىىن 

كـانموجـوداادائمـاا،مانخلإإليهمنأنشعورالمنفىالذيرافقالشاعروهو 199."الوطن

 .وأنهلهذاظلمرتبطاابسيرةالمكاناألول

 

 : سيرة الشاعر وسيرة المكان 3. 6

تطــورالهويــةفــيأشــعاردرويــشبــالتوازيمــعســيرةالمكــانعبــرإلــىالبحــثالنظــريحــتم

امختلفةوتقسيماتمتباينةاتخذهمراحلوتؤارسيرةاألمكنةهذهفي.الزمنيلحياتهلتحقيبا

حيــاةإلــىالبحــثينظــر،فيمــابالزوايــاالتــييدرســونهافــيشــعرهحســالنقــادوالبــاحاونكــالا
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الشــاعروعالقاتــهبالمكــانالمتغيــر،ألنخطــواتالشــاعرلــمتكــفعــنالتجــوالبــيناألمكنــة

الحــتاللوتبديــدهآاــارباكتشــافالشــاعرتتميــزأنالمرحلــةالحياتيــةاألولــىليجــدوالمنــافي،

.لبناءماتهدممنأشكالالحياةالفلسطينيةاألولىالمكانإلىالنإيلجىوفيهاالمكان،



تكونمرجعاا،أيعنالتشبثباألرضبمعناهااألوليالشاعرفيتلسالمرحلةمعبراابرز

نشــهدهــذااإلصــرارعلــىطيناألولــىوحتــىخروجــهمــنفلســينــهاووفــيدو.للهويــةوللحيــاة

.رضعنوانااللهويةاألإلىنتماءجعلال



سـجالاكبيـراافيمـاأاـارتوعنـوانالهويـةفـيتلـسالمرحلـة،"سـجلأنـاعربـي"ةقصيدكانت

القصيدةالتيأعلنعدمرضاهعنهاألنهاصارتتعبيرااملتصـقاابـه،ليعبـرعـنوهي.بعد

.تغيراتصورةالهويةالتيظلتمدارجدلوتغييردائمينفيإبداعاته



الجــابري،عابــدطــرحمحمــدإلــىلفيــةســؤالالهويــةعنــدالشــاعرفــيتلــسالمرحلــةختعــود

200".؟وماذا نريد أن نكون ؟من نكون" :حينرأىأنالسؤالاألساسهو



شسأنذلسالسؤالكانمطروحاابحدةعلـىجميـعالحركـاتالوطنيـةوالفكريـةالعربيـةول

يحكمـااأنيوليـهالشـاعراهتمامـااكبيـراامحموددرويش،ممـايسـتدعشاعرفيبدايةظهورال
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شبابهالمبكر،وكانيتابعكلشـاردةوواردةفيالحزبيالذيعملفيالصحافةالماقفوهو

وكمــا.الــوعيالعربــيآنــذاس،كانــتمســىلةالهويــةفــيأوجاحتــدامهاداخــل.لمجــالفــيهــذاا

بىىدأ الىىوعي  ،سىىألة النهضىىةالمقاومىىة، كىىزوا يختىىزل م/ فىىي إطىىار التمىىدن ":يقــولالجــابري

واستمر طرح هذه المسألة يغتنىي ويتىأثر بىالتطورات واألحىداث . العربي يطرح مسألة الهوية

/ هزيمىة حزيىران إلىىالتي تالحقت وتعاقبت على البالد العربية، من الحرب العالمية األولىى 

201".3212الثالثي عام  وبالعدوان ،3294، مرورا ، بشكل خاص، بهزيمة 3221يونيو 

 

طويلـة،وتركـتبصـماتهاعلـىالنتـاجاألدبـيفتـراتالجابريمسـىلةظلـتشـائكةيشخإ

دفعتــه" األولىىىالعىىرب قضىىية"  شــكلتأنهــافلســطينالتــييعتبــرالجــابريقضــيةف.الفلســطيني

الصىحيح اليىوم  لطىرحوبنفس الصدق واإليمان واإلخىالص أجىدني مقتنعىا  بىأن ا: " القولإلى

 وأيضىا   إن القضية الفلسطينية يجب أن تكون قضية القرار الفلسطيني،": لقضية هو القولل

أمىا العىرب، كىل العىرب، فى ن أحسىن مىا يمكىن . قضية الصراعات داخل الفلسطينيين وحدهم

أن يقىىدموه اليىىوم للقضىىية الفلسىىطينية هىىو أن يكفىىوا عىىن التسىىتر بهىىا وتوظيفهىىا لحسىىابات 

 202."خاصة أصبحت ال تخفى على أحد



المفهــوملهــذاجذريــةمراجعــةفــيهــوالحاصــلالتحــديبــىنالفتــراضالجــابريدأعــاوهنــا

أدىوالعربيـةالفلسـطينيةالهـويتيناخـتالطألن،أنفسـهمللفلسـطينيينالقرارحريةإعطاءوفي
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 هىىىل":يتســاءلوظــلالقضـــية،تســتقلبــىنطالــبفقــدوعليـــهخاطئــة،حســاباتتوظيــفإلــى

هىل سىتنجح القىوى القوميىة والوطنيىة فىي . التحىدي هىذا مواجهىة فىي الفلسطينيون سينجح

 نفسىهمأالوطن العربىي فىي مسىاعدة الفلسىطينيين فىي ممارسىة حقهىم فىي تقريىر مصىيرهم ب

 203". حسب تقديرهم واختيارهم

 

حـولتسـاؤلتفـينتاجـهمـنالشـاعرقدمـهلماالفكريبالضبطبيتالقصيدللجوابوهنا

.لسطينيةوالفالعربيةتجلياتهافيالهوية



ســواءالقــاهرةأمبيــروتفيمــا،لقــدقــدمترحلــةالخــروجبعيــدااعــنالمكــاناألولللشــاعر

العربيـةالتـيلتـدخالتدافعااأكبركييقـرنالهويـةالفلسـطينيةبخصوصـيتهابعيـدااعـنا،بعد

مــنأنتلــسالمرحلــةأنجبــتقصــائدكــرمــاذدإلــىوهــذامــايرجــعبنــا.كانــتســافرةومباشــرة

والتـيتميـزتفيهـا، "مىديح الظىل العىالي"، و"بيىروت"و ،"أحمد الزعتر" مودالملحميةماـلمح

بالعقوقوالنكرانوالحربمنهانالهويةالفلسطينيةبالبطولةوالتضحياتالتييجابعصورة

 .العرباإلخوةقبل

 

محمـــوددرويـــشخـــارجفلســـطينعلـــىخصوصـــيةالهويـــةالفلســـطينيةومـــاقصـــائدتركـــزت

داخــــلاألولوجــــودهخـــاللالشــــاعرفيركــــز.فــــيالشـــتاتمــــنبـــؤسومــــذابلنيـــهأبناؤهــــايعا
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ــ بنســأبــدامنشــغالاكمــارانالهويــاتالــواردةفــيأشــعاره،فلســطينعلــىالبعــدالعربــيفــياقت

تىكيـدالنتمـاءالفلسـطيني،لـىوعلـىالعكـس،فـيالمنـافيكـانيعمـلع.الجسورمعالعروبة

يتهالهيمنةالعربيةعلـىشـؤونالقضـية،والتـييعتـرفمحمـدعابـدوذلسبسببمايمكنتسم

.الجابريفيالمقتطفالسابقباقلهاوضررهامعاا

 

فقـطانـووتخليـهعنهـالـميك"بطاقة هويىة"ظمحموددرويشعلىقصـيدةولشسأنتحفر

هوالذيكانفـيألنهااألكارخطابيةأواألقلتطورااعلىالمستوىالفنيمنبقيةأشعاره،و

قصـيدةمـن"حاصـرحصـارسلمفـر"بمقتطـفمعظمقراءاتهالشعريةيفتتلأويختـتمندواتـه

األ لـبأنـهكـانحريصـااعلـىعـدماإلذعـانللقبـولبهويـةعامـةبـل،204الظل العىالي مديح

 أوراقديـــوانمـــن هويىىىة بطاقىىىةأي،ذاتبعـــٍدواحـــدكـــانقـــدذكرهـــافـــيتلـــسالقصـــيدةذاتهـــا

3229.205ن الزيتو



عــرفوأدرسبعــدمراقبتــهلصــراعاتفلســطينيةعربيــةدفــعالالجئــينامنهــاأنصــراعفقــد

األضداديحكممنطقالديالكتيسالجدلي،لذلسف نالهويةالعربيةلتكفيوحدها،لذاسيشدد

علىالهويةالفلسطينيةويرسممنهاهوياتمتعددة،وقدصارللمنفيبعيدااعنفلسطينوعن

شخصيةالمقاومالفلسطينيأيضاا،خصوصـاابعـدحـرببيـروتإلىيضافأنلعالمالعربيا

8416.
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بطاقىة " قصـيدةعلـىأنمفتـتلالهويـةلديـهكـانادالعديـدمـنالنقـأصر ماذاهكذايتبينل

وهيالقصيدةالتيأعلننفورهمنقراءتهافيمابعد،بحيثبـدابطريقـةأوبـىخرىأنـه،"هوية

 .لالهوياتالمتعددةنقخطابهذياألبعادالمتعددةأولأقلعمقااوأكارمحدوديةمناعتبرها



يدليفيهبىندرويـشرفـض؟ماذا رفض محمود درويش"أنسيالحاجمقالابعنوانكتب

آذار86بتــاري تحديــداا"األونيســكو"مبنــىفــيفــيبيــروت"ســجلأنــاعربــي"قــراءةقصــيدته

أيكون الشاعر نتيجة سيرته أم أن سيرته هىي ":قاله،ويتساءلفيـهحسبماوردفيم8416

ويقول، مرددا  صدى . يطرح كلود روا السيال في مقدمته لديوان أوكتافيو باث ؟نتيجة شعره

ولكىىن الرجىىال  ،التىىاريخ يصىىنع الرجىىال: صىىوت ال أدري أيىىن سىىمعته وال كىىم مىىرة مىىن قبىىل 

206".كان أشجعه وما. كان أقساه في الئه وما" عربي سجل أنا"رفض . يصنعون تاريخهم

 

أرادأنليسجنفينمطأشعارالقضية،ويانـيبىنهالحاجرفضمحموددرويشويحلل

 207". الجديد يكنت في رفضك ذاك، العرب  : درويش سجلِّ  محمود" عليه

 

مالقصـيدةالمباشـرةالتـيلـتلـسكتابتـهوعـنسـر،محموددرويششرحاالسؤالالهويـةيقدم

هذا النوع من الشىعر كتبتىه تلبيىة " :بالقولبها،فيمقابلتهمععبدهوازنعجابهإيبقعلى

الملىح فىي شىبابي الشىعري أو  السىيال كىان سىيال الهويىة هىو. للنداءات الداخلية والخارجية
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مختلفىىة، وفىىي أشىىكال تعبيىىر  لكىىن فىىي طىىرق اآلن،وهىىو مىىا زال مطروحىىا  حتىىى . فىىي صىىباي

 208".مختلفة

 

ذلـسكـاننإلعالقـةالهويـةبشـعرمحمـوددرويـشبـالقولتفسـير إلى ماهرالشريفيشير

مرتبطــاابتطــوروعــيالشــاعرالسياســي،الــذيتطــوربــدورهعبــررحلــةالمنــافيوالشــتاتوفــي

إن تطىّور محمىود الشىعري قىد تجلّىى فىي التحىّول الىذي طىرأ  "ظلعملهمـعمنظمـةالتحريـر

ن جهىة، وعلىى فهمىه لعالقىة الشىعر بالسياسىة، مىن جهىة على تعامله مع سيال الهوية، م

فسيال الهوية، الىذي واجهىه منىذ شىبابه الشىعري، ظىل يشىغله فىي كىل مراحىل تطىّوره . ثانية

من الصحيح أنه ظل مقتنعىا  بضىرورة . الشعري، لكنه صار يعّبر عنه بأشكال تعبير مختلفة

، "ية وفي حماية الروح من االنكسارفي بلورة الهوية الثقاف"  دورقيام الشاعر الفلسطيني ب

مطالىىب  أكثىىر مىىن غيىىره بالتمىىاهي مىىع هويتىىه ألنهىىا " وبقىىي ييكىىد أن الفلسىىطيني، شىىاعرا ،

 209."مهددة، ومع وطنه ألنه ليس محررا  

 

تســاؤلإليــاسخــوريحــولالتجربــةالدرويشــيةفــيطــرحأســئلةالهويــة،فهــوإلــىوبــالنظر

. العالقة بين الهويىة والتىاريخ أسئلة"فهنـاس،ينيسطأنهالنتشذعنشرطهاالفلإلىيشير

وكيىف تشىكلت التجربىة فىي بىالد  سىم؟بعدما صىودرت األرض وامحىى اال طينيمن هو الفلس

                                                           

 .22 ،الغريب يقع على نفسه وازن،    208
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وأرضىىه علىىى الىىرغم مىىن الشىىتات  هوكيىىف اسىىتعاد الشىىعب لغتىى ؟فقىىدت أغلبيىىة أفىىراد شىىعبها

 210."وبسببه أيضا

 

الهويــــةعالقــــةحيــــاةالشــــاعرحســــببعــــضالنقــــادوالدارســــينبتقســــيممراحــــلقــــامكــــذلس

عبـدالـرحمنيـا يأنحيـاةدرويـشاشـتملتعلـىمـرحلتينمكـانيتين.اعتبـردفقد.بالمكان

وكانىت مرحلىة  ،األولى هي مرحلة النفىي داخىل الىوطن المحتىل":انعكستاعلىترااهالشعري

إلختىراق هىذا  التكوين الشعري، حين رأى نفسه في بحر من الحصار، وقد وجد أنه ال سبيل

وهىىي مرحلىىة . والثانيىىة مرحلىىة النفىىي خىىارا الىىوطن. الحصىىار إال بالكلمىىة الشىىعرية الحىىادة

النض  والتفوق والمضي في دروب اإلبداع الشىعري، يصىعد ويصىّعد فىي تلىك الىدروب حتىى 

211".يصبح أمام الحركة اإلبداعية الشعرية الحديثة 

 

الــوطنأوخارجــه،بــداخلاإلبداعيــةيــا ييجمــلمراحــلمحمــوددرويــشكــىنهنــاويبــدو

فيمــــايقــــومنقــــادآخــــرونبتقســــيماتأكاــــرتفصــــيالالمراحــــلحيــــاةالشــــاعرارتباطــــاابالمكــــان

.لحقااوحديديكماسيىتي،وصبحيخوريلياسإوالتغييراتالشعريةمال
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،الوطنيــةكانــتمركزيــةفــيمجمــلنتــاجالشــاعرالهويــة ف ليــاسخــورييعتبــرأنأســئلة

كرمـز"هويىةبطاقىة"نهاتجلتفيقصـائدمعينـة،وأنـهعلـىالـر ممـنأنالجمـاهيرتبنـتوأ

"عاشىق مىن فلسىطين"لها،ف نالمرحلةالدرويشيةاألولىفيرصدالهويةتجلتفيقصـيدة

:جديـــد،فهـــويعتبـــرأنهـــذهالقصـــيدةالســـمالفلســـطينيمـــنبصـــيا ةألنهـــاقامـــت(8499)

علىىىى اسىىىتعادة االسىىىم  صىىىرارهاإة الهويىىىة الوطنيىىىة، ألنهىىىا فىىىي األكثىىىر تعبيىىىرا  عىىىن أسىىىئل"

مـع212".بين األرض والتاريخ واللغة ثالثيةالفلسطيني، قامت بصوغه انطالقا  من العالقة ال

هـيأولـى"عاشـقمـنفلسـطين"أنبعضالدارسينوالنقادمالنـويفرتيعتقـدونأنقصـيدة

وطن باعتبارهىىا وثيقىىة تحىىالف بىىين الشىىاعر تعكىىس تجربىىة مبكىىرة السىىتعادة الىى"التــيالقصـائد

.أنهنالسشبهإجماععلىأنهاوايقةهويةجماعيةبالغةاألهميةأي 213،"والجماعة

 

ر معلىال،وجدانااجماعياافيمرحلةمالتما "بطاقةهوية"قصيدةأنيعتبرخوريلكن

خـرىاتضـحتمـعمرحلـةأأنخـورييعتبـرومناـم.رفضالشاعروضعهاكعنوانأولمن

التـيحملـتهويـةالنتفاضـةاألولـى،وصـا تردالشـاعر"في كىالم عىابر عابرون"قصيدة

المرحلـةنأكمـا(.8448)علىاآلخراإلسرائيلي،وقـدنشـرتفـيكتـابمسـتقلعـنتوبقـال

علىىى هىىذه "الاالاــةهــيعنــدماأعــادالشــاعركتابــةبطاقــةهويــةشــعريةجماعيــةفــيقصــيدة

إعالنىا  واضىحا  "وقـدكانـتهـذهالقصـيدة.8419عـام"أقىلورد"فيديوانهشورةالمن "األرض
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 .الهوية وسيال الضحية خوري،
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 إلىىالضىيقة  الوطنيىةالشاعر قرر أن يقطع مع طفولتىه الشىعرية، ويىذهب مىن الهويىة  أنب

214".هوية كونية جامعة 



تماـلمسـيرةمبكـرةللبحـث"بطاقـةهويـة"صبحيحديـديمـعخـوريفـيأنقصـيدةويتفق

التعاقــد"حيــثيعتبــرفــيمقالتــه،نــهيختلــفعنــهفــيتقســيممراحــلدرويــشعــنهويــة،ولك

أي"الطفولــةالشــعرية"المرحلــةاألولــىمــنتطــوردرويــشالشــعريهــيمرحلــةأن215"الشــاق

والاانيــةهــي،8490" عصىىافير بىىال أجنحىىة"وتمالهــامجموعــة216التــىاروالبحــثعــنهويــة،

والاالاـةهـيالمرحلـةالاوريـة،8499 "وراق الزيتىونأ"تجلـتفـيديوانـهكماالاورية،المرحلة

العصىافير "،8491" آخىر الليىل"،8499" فلسطينعاشق من":الوطنيةالتيصدرتفيهـا

أنتلـسالمرحلــةونسـتنتأ.8410 "حبيبتىي تىنهض مىىن نومهىا"،8494" تمىوت فىي الجليىىل

شـــعرهتميـــزعـــنهمكانــتفـــيفلســـطينحيـــثصـــارجـــزءاامـــنحركـــةشـــعراءالمقاومـــة،ولكـــن

بـــالغنىبـــالرموزالهلينيـــةوالشـــرقأوســـطية،وكـــانأوســـعأفقـــااوأشـــدحـــرارةوأعمـــقاســـتخداماا

.فيالتعاملمعالمرأةرهافةأكارللملحميةو
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يـــرىحديـــديأنخـــروجالشـــاعرمـــنفلســـطينجعـــلالمرحلـــةالرابعـــةمرحلـــةالبحـــثوهنـــا

" أحبىىك أو ال أحبىىك" يــناووفيهــادو،وتبيــرإلــىوهــيتواكــبخروجــهمــنالقــاهرة،الجمــالي

" أعىراس"،3211" تلك صورتها وهذا انتحار العاشىق " ،3213"  1رقم  محاولة"،3216

" مديح الظل العالي "وفيبيروتكانتالخامسةوهيالمرحلةالملحميةحيثكتـب.3211

لتــــهحيــــثمرحبــــاريسإلــــىدوانتقــــلفيمــــابعــــ.8419" البحىىىىر لمىىىىدائححصىىىىار" و ،8412

بــدءاا،تجـاربانســانيةمتعـددةلستكشــافيوظــففيهـاأفقــااعريضـااالتـيالغنائيــة–الملحميـة

أوالتركيـزعلـىالرمـوز،منتكايفاستخدامرموزاألساطيراليونانيـةالتـياسـتخدمهاسـابقاا

:"القيامــةابفوضــىعلــىبــ"كمــايقــولفــيقصــيدةاامعــأومزجهــا،المتعلقــةبالتــاري العربــي

 ،سىىوريا ،مصىىر: كبىىرت لىىيال  فىىي الحكايىىة بىىين أضىىالع المثلىىث : صىىنعت وحىىدي مىىا أشىىاء "

217."وبابل



ــــةصــــبحيويــــرى ــــةاألخيــــرة،وهــــيوجــــودهفــــيفلســــطين،هــــيمرحل حديــــديأنالمرحل

أننجــــدبهــــذاالتلخـــيإالســــريعللمراحــــلمــــنوجهـــةنظــــرحديــــدي.الموضـــوعاتالمســــتقلة

خىىروا درويىىش مىىن الىىوطن والتحاقىىه بحركىىة " بــرتمســىلةمهمــةكونهــااعتتطــرح نــويفرت

 218."فلسطينية خرواالمقاومة في المنفى البيروتي أشبه بدراما 
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حالــةالسـؤال:خيــارالسـيرة"صـبحيحديــديعـنكتـب خيىىارات "إنقــائالا"القصـيدةإلــىوا 

( كبرىوبالتالي لخيارات ثقافية وفكرية وجمالية ) السيرة جزء من هذا الجدل المعقد لقصائد 

فىىي أن محمىىود درويىىش عىىرف مىىن مىىرارة الفهىىم  المىىرء ويرتىىاب .لىىن تنفصىىل عىىن بىىداياتها

القاصر لعالقته الملحمية باألرض وتاريخ األرض والذاكرة، فضال  عن هىزال تأويىل نصوصىه 

 219..".في ضوء ذلك كله



سىطوح أعمىق مىن  إلىىوهىا هىو يعيىدنا ":حديديشارحااخيارالسـيرةفـيالقصـيدةويتابع

220".اريخه الشخصي وتاريخ فلسطين المكان والعناصرت



"للنسىيان ذاكىرة"درويشيقدمتفسيراالخيارالسيرةالذاتيـةوالعامـةللمكـانفـيكتابـهوكىن

شىىعبي ويتناسىىل فىىي محطىىات  يسىىاقمجىىزرة  إلىىىمىىن مذبحىىة  ؟أيىىن إلىىى ؟أيىىن إلىىى":بــالقول

التراجيـدياأوالـدراماحســبسـريف فهـو221".األنقىاض، ويرفىع شىارة النصىر، ويرفىع األعىراس

وصـــفنـــويفرتبالمـــذابلالمتتاليـــةضـــدشـــعبه،وتـــرتبطهـــذهالمىســـاةالكبـــرىببيـــروتحيـــث

شكلتبيروتحالـةمكانيـةزمانيـةخاصـةفـيلقد.المدينةملتبسةبينالقناعوالمنفىوالنشيد

.نتاجاتالشاعر
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اول أن أفهم بيروت ومنذ عشر سنين أقيم في بيروت، في ميقت من اسمنت، أح"

 222". ؟منفى أم نشيد ؟أهي مدينة أم قناع. فأزداد جهال  بنفسي

 

مـننوعيـةنتاجاتـهوزادهـااـراءوامتـدادااعلـىأنالتنقـلالمكـاني يـرماعااإجنجد أنناأي

ــــىقــــدراتأكبــــرعلــــىالنفــــاذليهــــاإوأضــــافو وصــــاافــــيآفــــاقأعــــرض،وتنويعــــاا الواقــــعإل

وظـلفـي،العربيةوالعالمية،أيأنسؤالالهويةاقتـرنبالسـيرةالذاتيـةالفلسطينيفيتجلياته

.تغيردائمبالنسبةلهخارجالمكاناألول



وخلفياته األسطورية المكان9. 6

قائمـــةأعمالـــهاألولـــىقـــاممحمـــوددرويـــشبـــالتركيزعلـــىاألرضوالمكـــانالتـــوراتيينمنــذ

لصـهيونية،وذلـسللتشـديدعلـىوجـودالفلسـطينيينكمحاولةلرسمالصورةالنقيضلألسـاطيرل

.صـراعومقارعـةفكـريينسـاحةالتـاري إلـىكشعبقديمفـيالـبالد،ممـايجعـلمـنالحتكـام

حسـبتعبيـرالناقـدةخالـدةسـعيد،"رومىانطيقيرومانسىي"وربماتستمدهذهالعودةمنمنشـى

تقــولخالــدة.الهويــةابــاتا ودوالوجــإلــىلكنهــاتتجاوزهــابمــاهــيفعــلانتمــاءحســيمباشــر

األرض فىىىي شىىىعر محمىىىود درويىىىش ال تغيىىىب وراء مالمىىىح الطبيعىىىة المثاليىىىة التىىىي ":ســـعيد

الجسىىىىد، األرض  ضإنهىىىىا، هنىىىىا، األر . أو العىىىىرب ربيينعرفناهىىىىا لىىىىدى الىىىىرومنطيقيين الغىىىى

 ،الصىىىميمية المعّينىىىة الحاضىىىنة الخالقىىىة، أرض الجسىىىد والتىىىاريخ الحىىىي المتواصىىىل، األرض
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األرض  ءها؛ور التي تحمل أسماء بنيها وآثار حيىاتهم وثمىار عملهىم، ويحملىون أسىماالجذ

223 ."التي أ قيم، مع ذلك، حّد السيف دونها ودون بنيها

 

مــن–"المزمىىور الحىىادي والخمسىىين بعىىد المائىىة " ذكرتــهالناقــدةســعيدمقتطــفمــنمــا

"أورشىىىليم"عرعلـــىنالحـــظتركيـــزالشـــاحيـــث8494تمىىىوت فىىىي الجليىىىل العصىىىافيرديـــوان

".بابل"و



أورشىىليم التىىي "، "يسىىقط البعىىد فىىي ليىىل بابىىل"فــيالقصــيدةالمــذكورةاألمــاكنالتاليــةوتــرد

قىرب بيىارة / وأعادوا اغتيالي/ بها  جمونيرَ / صارت حجارة روالمزامي" ،"عصرت كل أسمائها

،اري الفلسـطينيينفـييافـاتإلىفيالقصيدة، تيالرمزال،بيارةالبرتقالوتحيلنا، "البرتقال

وأحــدالتوصــيفاتالدالــةفــياألدبالفلســطينيعــنفقــدان،أيخصوصــيةالمكــانالفلســطيني

فهيتعيدتذكيرنابقتلالشاعرلوركامن،ومنناحيةأخرى.األرضالخصبةالحافلةبالامار

المدينـةحيـث"يسىقط البعىد فىي ليىل بابىل"و "التي أخذت شكل زيتونة! أورشليم".قبلأعدائه

لنــاالــنإاســتعاداتمتعــددةلألمكنــةبمــاتعكســهويتــيل .للمنفــىوالســتباحةرمــزاا التــيتشــكل

 224.الشاعرلهمنمعانيهاعلىالنسانالفلسطينيالذييما

 

                                                           

 .690 ،(6036 الساقي دار :بيروت) ،المدينة المثقفة يوتوبيا ،سعيد خالدة    223

224
    

 .641 ،(3229ة دار العود: بيروت)، المجلد األول -الديوان درويش، محمود
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ويظهرفيأكارمنقصيدةومجموعةشعريةولعدرويشباستعادةأماكنالتاري القديم،

فلقــد،تتــداولموضــوعالصــراعبــيناإلســرائيليينوالفلســطينيينالتــيوبينهــااألمــاكنالتوراتيــة

اســتوطنتأبياتــه،ولــمتتوقــفعــنالتواجــدداخــلقصــائده،وورودهــاكــانملحوظــاافــيأشــعاره

ـــةبتفاصـــيلحـــوادثافيمـــ،األولـــى ـــهاألخيـــرةصـــارتحافل ســـوفنالحـــظفيمـــابعـــدأنأعمال

كىنهاتعبيرعننمـطحيـاةمتغيـرصـارأشـدشخصيةأوعامةيستقيمدلولتشعرهمنها،و

،تنـاولالرمـوزفـيمراحلـهالتاليـةفـ ن .وذلـسبعـدعودتـه،تفاصـيلالحيـاةاليوميـةإلىانتباهاا

مناقشةمواضيعتاريخيةتمسالعـربومسـتقبلهمبشـكلإلىفذلسبشكلأكارقصديةوتوجهاا

.فيتركيزهعلىاألماكناألندلسيةنرىعام،كما



الناقدمحمدجمالباروتفيبحاهعنالرمـزالـديناميكيفـيشـعرمحمـوددرويـشجدوي

تغىىىىدو صىىىىورة األرض كثيىىىىرة ومتعىىىىددة ":نــــواةواحــــدةذاتصــــوراامتعــــددة"أسىىىىطورة األرض"

ومترامية األطراف، غير أنهىا تتكىاثف كلهىا فىي األرض الميسسىة األولىى، األرض الكنعانيىة 

، التىىىي "أرض كنعىىىان البدايىىىة " البىىىدء،  –ولىىىى، األرض أي صىىىورة األرض الفلسىىىطينية األ 

أرض الكلمىة اإللهيىة " "  ةأرض كنعان البدايى" أو  "أرض فلسطين. "يتجذر فيها الفلسطيني

  225.كل اإلحاالت داخل األقواس المصغرة مقتطفات من الشاعر: مالحظة  - ".."الخائفة 



                                                           

 ".زيتونة المنفى" نشر جزء من هذا البحث أيضا  في كتاب: مالحظة. 41، تكلم محمود درويش هكذا باروت،      225
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ادكـانممتلئـاابالقـدرةعلـىالمتـدأنالشـاعرنجـد"فيحضرةالغيـاب"نإإلىوبالعودة

ـــه،ولـــيسجـــزءهالكنعـــانيوحـــده،داخـــلالتـــاري القـــديم ليكـــونمطـــروداامـــنداخـــلكـــيكل

بل اقبض على واقعك هذا، واسمك . موجود نكأوال تبحث عن الكنعاني فيك لتثبت ":المكان

226".لت، ال شبحك المطرود في هذا الليفأنت أن. هذا، وتعلم كيف تكتب برهانك

 

عبـرنقـاشالخلفيـةباألرضالشاعرمرارااوتكرارااإلاباتأحقيةأهلالبالداألصليينيعود

يستقيانفيشعرمحموددرويشوأهميتهذلسأنمعنىالمكانالتوراتي،التوراتيةاألسطورية

أعمالـهفـيبـلإنالمكـانالتـوراتيشـكلقاعـدة،لـهخلفيـةأسـطوريةقـديمدللتهمامنصـراع

إذن، فقىد شىكل المكىان لىدى ".ادةاإلبـضـدالفلسطينيمنحيثهوتحـد التاري لستحضار

الروح الملتصقة بها، واآلوية له من سبي بابل، وخىروا  لجسد،درويش الروح التي تحيي ا

المكان الذي يىوقظ الحىس بىالروح الهائمىة فىي غربىة . الهيكل وعوائق مصر، ودمار سدوم،

ليضىىع حىىدودا  لهىىذه الحالىىة الهالميىىة مىىن عىىدم االسىىتقرار النفسىىي المنىىافي، وقهىىر الىىزمن 

 227".والروحي



األسـطورةإبـرازاألنـاالشـعريةوسـيطرتهاعلـىالحاضـر،وتشـكلقناعـاامناسـباالمـاوتسهل

أيأنـــهيمكـــنلألســـطورةأنتســـتخدمبكـــل،يـــرادقولـــهبـــالر ممـــنالم حـــاءوالغيـــابالزمنـــي

يىتم ذلىك إمىا باعىادة ":أحـدالنقـادرأيوحسب.نالواقعالحيعناصرهاأوبعضهاللتعبيرع
                                                           

 .31 ،حضرة الغياب في درويش،    226

 .360 ،(6002 اليازوري العلمية دار: عمان) ،التوراتي في شعر محمود درويش األثر الربيحات، عمر    227
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الحاضىر، أو باسىتخدام عنصىر واحىد منهىا للتأكيىد علىى  مئىتال  لكي إنتاا عناصر األسطورة

ويهدف الشاعر من وراء ذلك . ما يماثله في الزمن الراهن، من خالل ارتداء قناع أسطوري

، ليصىبح علىىى امتىداد يىىد الشىاعر، وفىىي أن تىتمكن العناصىر األسىىطورية مىن اختىىزال الكىون

228".متناول الذات

 

اســتخدامالمكـــانإلــىيبــدوكــىنالشــاعرقــدلجــىفــيتلــسالمرحلــةالحياتيــةاألولــىهكــذا

ذلــسكىنــهيغــرفمــنوتــم.التــوراتيبماابــةمرافعــةعــنالحاضــرالفلســطينيالمبــددوالممــزق

.عتــرافالغــارقفــيالنكــرانوعــدمالشــعبهرمــوزالتــاري األســطوريالقــديمكــييشــفيجــراح

أحوالهــاكاســاتومــنالواضــلأندرويــشيتعامــلمــعالمــدنفــيتاريخهــااألســطوريوفــيانع

لــىالســجنوإلــىيقــولكــلمــايريــدقولــهفــيظــلاحــتالل اشــمكــانيقــودهلكــيالمعاصــرة، ا 

علىأنيكتبالشعر .اإلقامةالجبريةطالمامازالمصراا



أنتــرقيماألبيــات229 8416 "أحبىىك أو ال أحبىىك"مــنديــوان"مزاميىىر"ةفــيقصــيدنالحــظ

تضــمناردةتلــساألرقــامالــوأنإلــىمــايلفــتالنظــر)حساســيةخاصــةإلــىيــردبطريقــةتعيــدنا

(.تسلسالامعيناايذكرنابآياتالتوراة



                                                           

 . 302، (6004 للثقافة المجلس األعلى: القاهرة) ،إلى فهم الشعر مدخل -والعبارة الريية موافي، زعبد العزي     228

 .321 ،المجلد األول -الديوان درويش،     229
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كيفتشتبساألمكنـةر ـماخـتالفتواريخهـا،وكيـفأنفعـلنالحظ33رقم  مزموروفي

:الفجيعةوالفقدانهومايجمعهاإلىالبكاءالذييشير

 أحييت ذكرى األربعين لمدينة عكا  وعندما"

 230."في البكاء على غرناطة أجهشت

 

القـدسالتـيتكتسـيأبعـاداامكانيـةفهنالـس 231،القصـيدةذاتهـامـن 36رقم  مزمورفـيأما

".. نرسىىم القىىدس" :يقــوليــثحوزمانيــةتابعــةألفعــالحركيــةمتعــددةتخــإوضــعهاالحــالي

 232".ونغني القدس".. "ها جدار جديد لشوق جديد، وطروادةقام في".. "نكتب القدس"

:بابلإلىأيضااومنهاننتقل

 يا أطفال بابل "

 مواليد السالسل  يا

 القدس قريبا    إلى ستعودون

 233".تكبرون وقريبا  

 

                                                           

 .324 ،المجلد األول -الديوان درويش،    230

 .322 ،سبق ما    231

 .سبق ما    232

 .900 ،سبق ما    233
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بـالحنينوالشـجنوالتحسـرعلـىأزمـانالهويةبالرتبـاطمـعاألمكنـةالتوراتيـةمعبـىةتظهر

.ماضية



نـراهيقـوم234"العصافير تموت في الجليل"ديوانمن "امرأة جميلة في سدوم"قصيدةففي

ـــينمدينـــة ـــةب ـــرد"سىىىدوم"بعمـــلمعادل ـــة"حطىىىين"والواقـــعالحاضـــر،فيمـــات ســـياقفـــيالعربي

فهـلكـانالشـاعر.للعاشـقينتعاودالقصيدةإخبارنابىنهالمتعدمقراالكيالماضي،-األمس

علىوشسترسبالدهحينماكتـبالقصـيدةحسـبماتـرىالباحاـةالمستشـرقةنـويفرتالتـيرأت

يطاني سىىدوم، أو إسىىرائيل المكىىان الشىى"مــنمنطلقــاايةأنقائـلالقصــيدةيضــفيأبعــادااأســطور

235!"المعاصرة



 حبيبتىي"فـيديـوان"ندقيىةكتابىة علىى ضىوء ب"فيقصيدة"أريحا"يعاودذكرمدينةوهو 

التـييتغيـراسـمهاالمعاصـرة"شىولميث"يتماستحضارحيث،8410236"تنهض من نومها

 .المواجهةبينتاريخين–عكاهومسرحالحدثاليألنالمكانالح"شوال " إلى

 237."عكا فعرفوا شوال على شاط"

 

                                                           

 .620 ،المجلد األول -الديوان درويش،    234

 .699 ،تلقي درويش في األلمانية حولهشهش،  أبو    235

 .336 ،المجلد األول -الديوان درويش،    236

 .333، سبق ما    237
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اســتعادةرافــة،وحيــثتــتمالتوراتيــةتــوحيبمحــاورةالحاضــرالــذيتنطلــقمنــهالخفاألســماء

.األعداءإلىفيتطوراتهعلىشخصيةالعاشقالذييكرهانتسابحبيبتهالحدث



 238."سببا  يجعله يسقط كالعصفور بين نهديها أضافت صحراء سيناء: قال لها "

 239،"نصفي قاتل ونصفي مقتول" يقولحيناميحدثالنشطارفيالشخصيةومن

 240."ميادين القتال" إلىبعدهاراااميعاوداإلشارةفوومن 

 

وغن ىى ":تغنـتبـهأسـاطيرالتـوراةالـذيفيالقصيدةتذكيرمبطنبيشوعبننونفاتلأريحا

وفىىي الحلىىم وفىىي / أنىىت فىىي الحلىىم واليقظىىة ضىىدان ! يىىا أريحىىا / لغيىىوم فىىوق أشىىجار أريحىىا 

أوقفىىي ! ا أريحىىايىى/ وعىىذبت المسىىيحا/ وأنىىا بينهمىىا مزقىىت تىىوراتي / اليقظىىة حاربىىت هنىىاك 

مائىىدة  إلىىىإذا شىىئنا، ونىىدعوك / حىىد السىىكاكين، ىنوقىىف الىىريح علىى/ إنىىا قىىادمون / شمسىىك

241."إنا قادمون/ القائد،

 

زدواجحـينيـتمالغـزوفيمـاالحتاللـيالعنـفبماابةاستعارةلتبيـانالأريحاتىتيهناكىن

ـــم ـــيناليقظـــةوالحل ـــاا.يحـــدثب ـــةمكان ـــىحـــدإنالشـــاعريجعـــلمـــنالمدين ـــريلعل ـــافال إليق

                                                           

 .339 ،المجلد األول -الديوان درويش،    238

 .سبق ما    239

  .331 ،سبق ما    240

 .سبق ما    241
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وهـــيمدينـــةتـــوقظ.الســـكاكينبمـــافـــيهـــذامـــنصـــورةتســـتدعيالقشـــعريرةبســـببوحشـــيتها

.األضدادكيتوضلمايمكنللمياولوجياالقديمةأنتصفهمنأخالقالغزاة



خلقالواقعويجمع إلعادة معاصرة أداة الستنتاجالذييجعلمناألسطورة علىهذا

جد حلة في الدارسينالحالي النقاد من مجموعة جديدة التينويفرتبينهم،لية :أنترى

الفلسطيني يحاول إعادة خلق أرض الميعاد، وكتابة سفر تكوين فلسطيني خاص،  الشعر"

عادة كتابة السردية الكبرى للخروا الفلسطيني من خالل إنشاء وطن نصوصي في  وا 

س واإللغاء بعد أن لم يتبق له سوى مواجهة عالقات القوة التي تهدد الفلسطيني بالطم

عالقة ال إلىفيها، خاصة أن ذكريات الطفولة والتهجير ترمز  التجذراإلرتباط باألرض و 

242".باألرض والحق الطبيعي فيها

 

 : اء المكانالشاعر على داللة أسم اشتغال 1. 6

عمل على معنتاجإالشاعر والتعامل شعرياا حجزئياتهالمكان كبعد ميميوتفاصيله

األمكنةذات،لل أسماء إبراز على عمل حسبماليعكسكما بتداعياتها الهوية خاللها من

. الذات منالمكان في شعر درويش بعد  صميمي  ف نمن هنا ":دذكرتالناقدةخالدةسعي

الصور  إلىنالحظ الميل  لهذا .ي سَتحَضر بالذكريات كما ي بنى بالحلم اإلنساني وبالرييا

 والتماس تبطين الغياب بالحضور؛ إلىتفاصيل وأسماء العناصر، الميل الحافلة بال

                                                           

 .631 ،حول تلقي درويش في األلمانية هشهش،    242
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تداخل أحوال العالم، المرئي منه وغير  إنه.. (.)الحضور عبر األزمنة واألحوال والفصول 

الغياب أو  إلىالمرئي والموجود  إلىزمن يأخذ الالمرئي  إلىالمرئي، وتحويل العالم 

243".الذكرى



إلىىالتو لفيذاكرةالماضيأمالافياستردادالرموزالقديمةلميقتصرفقطعلولهذا

عم لكنه لكييرسملصفشعبه، الحاضرة الرموزومدلولتاألسماء علىاستامارهذه

عبرشاعرعربيآخرعني.سياسيااواقافيااواجتماعياامتعددةالواقعاآلنيحسبمستويات

المكان بوصفه . لحي من جغرافية الطبيعة وتضاريسهاالمكان هو، إذا ، الجزء ا":هذهالحالة

 244."آلة الحب التي تصقل حواس الحياة

 

للشاعر والتعبير حداد يقولقاسم "حين مع المكان هي نتاا للمعنى  وحساسيتي:

متع يوما  العدالة، ربما ألنني لم أت –الحرية –البيت –اإلنساني الشامل لدالالت الوطن

 245."بالبوح الصريح في هجاء



يعـاينأنإلـىمنـذمرحلتـهالحياتيـةاألولـىويـشأوصـلالنتمـاءالسياسـيمحمـوددرلهذا

متنوعــةلهــامــاليحصــىمــنبعــادااظــواهرقــدتبــدوبســيطةللرائــيالبعيــد،فيمــاهــيتكتنــزأ
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وهــــولهــــذااســــتطاعأنيعمــــلعلــــىحفــــظتنوعــــاتالصــــورةالفلســــطينيةبتقلباتهــــا.المعــــاني

ســااكــلمــاتمالــهالعموميــاتالشــعاريةالتــيلــمتعــدمجديــة،عبــرالعمــلوخصوصــيتها،معاك

لقــدأعــادالعالقــةمــعأســماءاألمكنــةالضــائعة،وبــثفيهــاالــروحعبــر.علــىأســماءالمكــان

وفــيهــذامعادلــةصــعبةقــلأنتتــوافرإللشــاعر.بصــرسياســيااقــبوبصــيرةنفســيةحــادة

حضــوراألمكنــةفــيانايــابــرازإعلــىالشــاعرإلهــذاحــر.كبيــرأجمــعالكــلعلــىشــاعريته

وزنــرأبياتــهالشــعريةبــالرموزالمكانيــةوالرســائلالبرقيــة.القصــائدمنــذبــداياتالمرحلــةاألولــى

الصغيرةالتيحملتفياناياهاماهوأبعدوأكارعمقاامنالبعدينالتـاريخيواألسـطوريأو

يعتبرصبحيحديديأن.المتغيرالواقعر م،معالمكانالتوحدكانترسائلألنها السياسي

غيىىىر المنفصىىىل عىىىن  المكىىىانمسىىىتوى سىىىيرة "هـــذاالشـــتغالعلـــىاألســـماءهـــوعمـــلعلـــى

246."الجغرافيا



وأكـد .المكانبالوصـفالمباشـرتناول الشاعربرموزالحياةالروحيةوالنفسيةحيناعتنى

،والمنــدارةمعبــرااعــنالنتمــاءوالتشــبثباســتمرارعلــىأســماءالمــدنوالقــرىوالمواقــعالحيــةأ

للحفــاظحرصــهعلــىذكــراألمكنــة،وكــىنهــذاالــذكرالمتواصــلســيكونبماابــةمعاهــدةكــىن

فالمكــــانلــــهخلفيــــاتسياســــيةعنــــده،وليكتفــــي.علــــىوجــــودالمكــــانر ــــمســــرقتهواســــتالبه

.بالخلفياتالرومانسيةوحدها
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247:فدوىطوقانإلىالمهداة" يوميات جرح فلسطيني" فيقصيدتهيقول

 في حل   من التذكار  نحن"

 فينا  فالكرمل

 248."أهدابنا عشب الجليل وعلى



الكرمـلمكانـهعنوانـاالتىكيـدالـذاكرةالتــيليمكـنلهـاأنتمـوتحتـىبحلـولهزيمــةيىخـذ

ويحضـرعشـبالجليـلدللـة.موجودةمنذاألزلفـيأجسـادأهـلالمكـاننهاأل8491حرب

لمصــاحبالنمــوالعضــويافكىنــه،اليناعــةوالخصــوبةلكــييىخــذموقــعرمــوشالعيــونعلــى

فــدوىطوقــانالتــيإلــىرســالتهويتــابع.النتمــاءوالــذكرىرواء اإلنســانكــييصــبلكفــيالابــ

لهابىملالشفاءحاالم بالهزيمةالمرةوفيالوقتذاتهمدياهاإأهدىلهاالقصيدةالمذكورةمذكراا

:تغلبعليهاوالمنها

 والذي يجمعنا، الساعة، في هذا المكان "

 العودة  شارع

 249."عصر الذبول من

المعنـىلـىيزيـدعمـاأي،الرمـزيللفلسـطينيالمكان-تساؤلهمستمداامنالخيمةويكمل

تســـتردنمـــاا و،وحـــدهاللجـــوءفهـــيهنـــالتبـــدوفقـــطكمكـــان.األحـــاديالمباشـــرللخيمـــةذاتهـــا
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الســبي،ألنالخيمــةكمكــانإلــىللعربــيالبــدوي،والتوحــدبينهمــايفضــيكبيــتدللتهــااألولــى

:يجبأنتعنيالمنعةوليسالوقوعفياألسر

 ؟أين أهلي"

 من خيمة المنفى، وعادوا خرجوا

 250."أخرى سبايا مرة

 

قائمةمنأوصافالمكانالتيتصفاحساسهبالهزيمـةور بتـهفـيالتغلـبعليهـاويكمل

ا مىىا الىىذي يجعىىل صىىمت وعرفنىى":الحيـاةاحتفــالبـينالمقبــرةوالبسـاتينالتــيتقـدمعبـرالتقابــل

251". مهرجانا  وبساتين حياة/ المقبرة

 

جسدإلىحيثتتحول،النسانفتحفظهر مالجراحهايلإيشيدباألرضالتيينتميلذلس

.هائليحفظفيأحشائهأناسها



 نحن في أحشائها/ لصيف بقمح وكواكب تعد ا/ هذه األرض التي تمتص جلد الشهداء"

  252".يحارب.. وعلى أحضانها جرح/ ملح وماء 

                                                           

 .399 ."حبيبتي تنهض من نومها" مجموعة -الديوان، درويش     250

  .391 .ما سبق     613

 .392. ما سبق     616



97 

 

كىل / تحىررت مىن الشىكوى علىى بىاب الخليفىةو " :قـائالاالمعنىفـيتطبيقـهالبشـريويكرر

 253".قذيفة.. عانقوني، صنعوا مني/ ومن سوف يموتون على باب النهار /  من ماتوا

 

يفةوبابالنهار،حيثاألوليعنيالستسالموالاانيالشاعرالتضادبينبابالخلويرسم

وأنىىىىا لسىىىىت  وطنىىىىي لىىىىيس حقيبىىىىة":عبـــرالبيــــتالشــــعريوذلــــس،الغضــــبوالنفجـــارييعنـــ

254."مسافر

 

بعـدالخـروجمــن255"قصىيدة مىديح الظىل العىالي" الصـورةالتـيتغيـرتفيمـابعـدفـيوهـي

شـــتاتالغجـــرأوضـــياعلـــىإصـــورأخـــرىللحقيبـــةتتغيـــرفيهـــامعـــانيالهويـــةإلـــىبيـــروت

".وأندلس القريبة/ من جلد أحبابي / وطني حقيبة"و،"وطن الغجر وحقيبتي"األندلس



هــذاالبيــتالشــهيرالــذييلخــإموقــفالفلســطينيينمــناألرض،أعلــنالشــاعرأنفــي

لقــدصــاررفــضالحقيبــةتلخيصــاا.وطــنليمكــنالرحيــلعنــهإلــىالنتمــاءيحــولاألرض

.ىالرحيلعنمجالهاالحيويلهويةتىب



                                                           

 .391، "حبيبتي تنهض من نومها" مجموعة -الديوان، درويش     253

 .سبق ما     254

 .12-14 ،الثاني المجلد -الديوان درويش،    255



98 

 

نلحــظاســتخدامالمكــانإلبــرازالتناقضــاتالسياســيةوالمعيشــيةالحاضــرة،لــيسعبــرهكــذا

.ايرادهوحدهلغـرضاإلستشـهادالتـاريخيالسـطحي،بـلعبـرربطـهبـالواقعالسياسـيالمعـيش

بــةردوتصــعيدفالمكـانليــتماســتخدامهكمجــردمكــانأسـطوريللتــذكيربالتــاري ،ولكنــهبماا

.منالذاكرةالبعيدةلربطهبالزمانوالمكانالحاليينيىتي



مالحظــةكيفيــةاســتخدامالمكــانفــي256(8416)"أحبىىك أو ال أحبىىك"فــيديــوانلفتنــاتو

257 "يافاإلىعائد"قصيدةففي .اإلنسانشخصيةقصائدمحموددرويشكفاعلفيتغيير

فالبطــل.فــيتغييــرســيرةالمكــانيجــابيإفاعــلإلــىدالشــهيئيصــفتحــولشخصــيةالالجــ

.هوسائدفيالحيـاةالعربيـةمـنالصـبروالنتظـاروعـدمالحسـملماحالةمضادةإلىيتحول

(.ومــافيهــامــناحالــةعلــىمكــانمــيالدالمســيل")الناصــرة"،و"يافــا"إلــىيمضــيهــوفولهــذا

مقــاهي)فقــدانالهويــةإلــىروهــويــرفضأمكنــةاللجــوءبعــدحرمانــهمــنأرضــه،والتــيتشــي

.ذاتـهستشـهاد،بلويسـترداألرضعبـرفعـلال(امالمطار،الخي،ئالمدينة،الموانرصيف،ال

يرحـل،)يعاودمنخاللالفعلوهكذا.منجديداكتشافهايعاودويجعل يره،فهويعودإليها

نتظـارتلفـةعـنالذاتـههويـةجديـدةمخطـياكتشـافسـيرةالهويـاتليع(عـدميدد،يعو،يمضي

تتحـولالفدائيلهاحجرااحجـراافـيالحـينالـذيبمعرفةهناتقترنفالمدينة.والتىجيلالعربيين

ويصــف،حقائــبمنســيةفــيمطــارإلــىعنهــاهــائالمدينــةبســببا تــراببقيــةأبناأســماءفيــه

رفـةالمدينـةأيمع،نالحظاقترانكلمةالرحيلبمـاهـومنـاقضلهـا.سكانهاالمغتربينرالشع
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و /  عّنىا يرحىل اآلنهىو ":روحياار متبددالجسدفيهاقاءوالسكنوالب،حجرااحجرااالمكان-

ونحىىن /  يافىىاليسىكن /  عّنىىا يرحىىل اآلن هىو .")... ( "حجىىرا  .. حجىىرا   يعرفهىاو /  يافىىا يسىكن

نحن /  حتفه إلى يسير أن بهنهيب " )... ( " ويافا حقائب منسية في مطار/  عنه بعيدون

و / الرصىيف مقىاهي في أحزاننا لنطرح.. ونمضي/  حديثا  وشعرا  /  فصيحا   بالغا   عنه نكتب

و " .. ( .)".الجنىازة فىي قاتلىه نقنعا/ عنه، بعيدون ونحن /دار المدينة في لنا ليس: نحت 

و " .. ( .) ويتركنىا.. يمضىيهىو اآلن /  إليىه يمضي اآلنهو ! / الناصرة عن بعيد   المساء  

/  جراحىىه فىىي الجئىىة   األرضهىىي "  .. (." ) للمىىوانف يلتجىىفولىىم /  للخيىىام يلتجىىفولىىم /  منىىا

./ وعىاد مّنىا األرض أخىذ الىذي أخانىا: قولىوا/ السموات في الذي أبانا: تقولواال . / بها وعاد

 األرض  لتكتشىىىف " (  ..." )حجىىىرا  .. حجىىىرا   يعرفهىىىاو /  يافىىىا يسىىىكن  واآلن /  ي عىىىدم   اآلنهىىىو 

 258.فينا األرَض  ونكتشف / عنوانها

 

تبيــان(األرضإلــىالعائـدوأخانــا،أبانــاالــذيفـيالســموات)نجيليـةإوعبـرمصــطلحات

ولـيس،"لنـا"ليسـتبيافـاتتجسـدالتـيفيماالمدينـة،األرضوالنسانوتوحدهماأسماءلوحدة

 الناصــرةوتــذكر،(الــدائمالمكــان)فقــدانالــداريــتمو.عــابرةكىمكنــةالمقــاهيفســحةإلهنالــس

عـرفالـذيالمكـان-"المخـيم"مـناآلتـيالالجئيصيروهنا.تحديدااالبشارةإلىترمزالتي

صورةنإإذ ،"المخيمات"و"الموانئ"لـرافضاااألصلي،للبيتالناقإالمجزوءالمعنىبكونه

التضادأي،الشهادةفعلإلى تحيلوصارت،اللجوءنتاجإأعادتالمكانضياععلىالتمرد
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هــذهعــنينــتأ(والســماء/األرض)بــينيقــوممــاتضــادااأوتقــابالالكــن.والحيــاةالمــوتبــين

فـيمرادفاا"يافا"إلىالعودةيستطيعمنهووحدهوالفدائي.والحياةالموتتضمالتيالشهادة

 .الكاملالرمزيبمعناهوالوطنالكوني،بمعناهااألرضاستردادلفعلمقاومتهفعل

 

والمقاومةالتـيتصـنعلالمكانالضائعتبدونتيجةحتميةلفكرةالنضاإلىفكرةالعودةإن

العـودةهـومـنيسـتطيعبـدورهرادةا واإلنسانصاحبالفعـلو.هويةنقيضةلستسالمالالجئ

.استردادالمكانعبرفعلهومقاومته



الفرديــةلمــنفالهويــة.نيةالهويــةالفلســطياســتقاللفكــرةبــرازإعلــىمحمــوددرويــشعمــل

مؤقـــتكمكـــانيعـــيشتحـــتالحـــتاللتصـــيرمختلفـــةلمـــناختـــاردربالتضـــحية،والجنـــازة

التـياألنظمـةمـعبتعاملهاالفاعلة يرالشخصياتحضورتواطؤعلىيدلناماهيللتشييع

 نعانق"هذاتـالوقتفيومتواريةمباشرةبكلمةإليهيشيرماوهو.والستكانةالسكوتتجرعها

 259".الجنازة في قاتله



عمــلدرويــشعلــىأســماءالمكــانوتاريخــهيعيــدلنــاأطروحــة اســتونباشــالرمــنأنإن

.الهويةمرتبطةمعتجلياتاألمكنة،وأنهامنباقةعنها،ومترافقةمعتغيراتها

                                                           

 .906 ،"تنهض من نومها حبيبتي" مجموعة -الديوان  درويش،      259
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فاألرض / علتهيالمكان مهما تفاعالت، من حولها يدور وما الهوية يصنع ما

أهلهوأناسه،يتممععبروصفالمكان،ووصفعالقاتهالحية.وكبرتالكلماتالشعارات

 .النسيانهوالموت،وذاكرةالمكانتتجلىفيالشعر.استردادهفيالفعلالفلسطينيالمقاوم

 ،أما الشاعر، فهو يستطيع التجاوب مع كل هذه التجارب في آن ليخلق منها كال  جديدا  "

 260."مع العالم ف ن الشاعر هنا يتوحد 

 

،المنطقــةوبالمكــاناألول معبــرااعــنتعلقــهبتــاريدرويــشيقــولالشــاعرمحمــودوحســبما

حيــثلكــلانســانعالقــةمــعشــباكهوحديقتــهومائــهوكــلاألشــياءالخاصــةبــه،فــ نالنتمــاء

بعالقـــةمـــعالمكـــاننســـاناليـــرتبطالكـــونيللعـــالمالكبيـــريكـــونعســـيرااعلـــىالتحقـــقإنلـــم

 يبحىث أن الشىاعر علىى يجب ال":والحديقة،وحنفيةالماءالشباس،:غيرالذييمالهمالالص

 الشاعر كان فمهما الكوني، من يبدأ ال الكونيالشعر  الكلّي، عن وال المطلقة، الحقيقة عن

 أن يسىىتطيع ال هنىىا مىن جسىىده محليىىة، بيئىة نتىىاا النهايىة فىىي فهىىو أزمانىا ، عىىابرا   أو كونيىا  

 األشىياء كىل ومائىه، وحديقتىه شىباكه بىينو  بينىه عالقىة فلىه كىان، مهمىا مكان،ال من يكون

 والرييىىا، النظىىرة بىىل كونيىىا ، الشىىاعر تجعىىل مىىا الكونيىىة األشىىياء تسىىمية ليسىىت بىىه، الخاصىىة

 علىى ينفىتح أو ضىيق، وطنىي السىيال هىل ،سىياله يضىع وكيىف منىه، ينظر الذي والمنظور

261".الكبيرة والعناوين مالمفاهي ب عالن يأتي ال وهذا ،العالم

                                                           

 .32 ،(1119 ةللثقاف األعلى المجلس :مصر) ،يالعرب الشعر في دراسات -العالم صورة الشعر، صورة كريم،مفرح        260

 .71 ،وشهادات دراسات الحقيقي، المختلف ،يصل أحد ال ،درويش محمود مع حوار      261
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ــــشل ــــراءةأشــــعارمحمــــوددروي ــــتمق أننكتشــــفتفاصــــيلالمكــــاندونمــــنيمكــــنأنت

إنأيــةقــراءةلشــعرالشــاعر.بجزئياتــهوحنايــاهوروائحــهوأطيافــهوأصــواتهالواضــحةوالخفيــة

تكونمستحيلةإنلمتوقظفـيالمتلقـيأسـاطيرالمكـان،وقصصـه،وأطاللـه،وأنـواعنباتاتـه،

مـــاتـــدورحولـــهالنظريـــةالباشـــالريةالتـــيتعنـــيأنالمكـــانهـــوينبـــوعوهـــذا.وأســـماءأطيـــاره

.األشياءحقاا،وهومادارتحولهقصائدالشاعرجميعها
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:الثالث الفصل

 الوطن خارا المكان مع بالتوازي الهوية تحوالت

 الشاعر عودة وبعد( المنفى في) 

 

 را الوطن وتعددية الهويات خا المكان  3. 3

وحساسيةجعل وتعقيداا تركيباا أكار بالهوية وعالقته المكان الوطنصورة من الخروج

يبرزفيجميعأعمالهالتيسجلتتغيراتالهويةوواكبتوضع،بالنسبةللشاعر وهوما

ةالفرديالمىساةلقدراقبالشاعرعنكابوقائع.الفلسطينيينفيالعالمالعربيوفيالوطن

ظلةموالعا القسريةاللجوءفي تىجأ،والمنافي عن الناتجة الحروب خسارات وعاين

.عليهاوكانشاهداا،منظمةالتحريرالفلسطينيةحتواءاألنظمةالعربيةالمختلفةلاعاتصر

 

المك فيانبرز أنه إل واألملفيالمستقبل، للرجاء كمركز العربيفيتلسالمرحلة

 محمالا كان ذاته الوقت العربية الصراعات عن الناتجة –بالخيباتوالمرارات –العربية

وتبلورت،هكذاتصاعدتنبراتالعتابفيمعظمالقصائد.الفلسطينيةوالمذابلالتيرافقتها

.األشجانالفلسطينيةوخيباتاألمل



دمعظمقصائدالشاعرفيهذهالمرحلةمرتبطةبالمكان،وتبدوالهويةكىنهاتعاووتبدو

األمكنة من انطالقاا و ربتها نفسها بينااوتظهر.صيا ة ارتباطاا المرحلة هذه قصائد لنا
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داخلفلسطين األمكنة العواصم،وخارجهابىسماء أسماء الحميميوالعضويمع وترابطها

،دمشق):مالالعربيةوالعالميةوالمعالمالطبيعيةفيهاكاألنهارأواألمكنةالتيترمزاليها

الخروجقصائدينهاوالعديدمندووفي(.تونس،بيروت،العراق،النيل،مصر،ىبرد بعد

مناألمكنة عناوينها تستمد العواصم،كاملة على،خصوصاا سيىتيالبحثقريباا ما وهو

.ذكرهبتفصيلأكار



مانشـرهالشـاعربعـدأولالتيكانت8412عام262" 1محاولة رقم " قصائدديوانمنذ

مــنفلســطينتحفــلالنصــوإبىســماءاألمكنــةمحملــةبمعــاٍنســلبيةتؤشــرللتشــاؤمالخــروج

المكــانالفلســطينيمــعالمكــانالعربــيالــذيأســماءوتعلــنهــذهالقصــائدتمــازج.والنقبــاض

.ليهإانتقل



ـــ،الشــاعرمســىلةاخــتالفالمكــانبعــدهجرتــهيطــرح علــىمــايعكســه"النــزول"ويصــفهب

مـنالـديوان"النـزولمـنالكرمـل"قصـيدةفـييقـول،قصانمقارنةبالعلوالنزولمنمعانيالن

معــانيالمكــانواألرضاختلفــتتمامــاابعــدهجرتــهعنهــا،ر ــمأنالهويــةبقيــتكمــانإذاتــه

األولوهـروبحيفـاأولمكـانمـنضـياعابالشـكوى وهومانقرأهفيالقصيدةالتيتعأ،هي

ورائىي  تركىت /وتشىبهنا حىين نىذهب عنهىا/  ليهىاإنأتي  هذه األرض تشبهنا حين":هائاختفا

                                                           

262
 

 .242، لمجلد األولا -الديوان درويش،   
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يفىىتش كفىىي " )... ( "يسىىمي مالمحهىىا وانفجىىاري/ مالمحهىىا، واسىىمها كىىان يمشىىي أمىىامي 

 263 ."فيصادر حيفا التي هربت سنبلة ،ثانية



ففـــي.الجنائزيـــةيتـــرددفـــيأنيصـــفالعـــالمالعربـــيبالضـــيقالمســـتوحىمـــنالخلفيـــةول

ـــىاعتبـــارالعـــالمالعربـــيأصـــغر"احلالمتوســـطالخـــروجمـــنســـ"قصـــيدة يشـــددالشـــاعرعل

.264 "وكان العالم العربي أضيق من توابيىت الرجىوع"وأضيقمنالموتنفسه،فيصفهقـائالا

مىاذا يقىول النيىل، لىو ":تبثالشجنواألسـىحـينيقـولمعاتبـااالتيمخاطبةاألمكنةويتابع

المكـانالتـاريخيبمــاويقـرن .265"يىا مصىىر حنجرتىي قىىد زيفىوا" ..(.)".نطقىت ميىاه النيىل؟

.يعكسـهمــنزيــفوســرقةلصــوتهمـنقبــلالنظــامالعربــيحــينكـانفــيمصــرتحديــدااآنــذاس

المتمــــردعلــــىالذعــــانلألنظمــــةالتــــيأجــــادتاســــتغاللالقضــــيةوتونالحــــظاعــــالءالصــــ

.الوقتالذيكانتترفضفيهتعزيزالهويةالفلسطينيةفيالفلسطينية



الرمادي " :رؤيتهالسوداويةأوالمتشائمةذاتهاحينيقول"الرمادي"قصيدة في وتطغى 

وكي أجرح لون / كي أبلغ األفق الرمادي / كوني حائطي " )...( " البحر  إلىمن البحر 

الحائطمعصورةصورة يقابلوهو 266"في ثياب القتلة / من رآني ضاع مني / المرحلة 

                                                           

 .916 -910، لمجلد األولا -الديوان درويش،     263

 .131 ،سبق ما     264

 .131 ،"عودة األسير"قصيدة  ،قسب ما     265

 .132 ،"دمشق طريق"قصيدة  ،سبق ما     266
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يبىنمسافاتالعالمالعربيلمتعدإلرماديةاللونوالمحتوىبدلامناألفقالرماديليوح

إلىالشقيقةالتيتتحول-ويطرحمعادلةالمدينة.الخليأإلىأنتمتدباألملمنالمحيط

الضحية-مدينة التيتتحملها والكاراة واللوم وتنتأالحصاروالمىساة تحضروبذانابذة،

 .لمشاعرالفلسطينيو ضبهواحتجاجهعلىالعواصمكمقياسأسماءاألمكنة

 

المدينةالتيأشادبجماليتهاتتحول حين"طريقدمشق" ويبدوهذابوضوحفيقصيدة

موضععتابولومبسببالطعنفيالهويةالفلسطينية،حتىأننهرإلىفيقصائدهدوماا

" بردى/ طفل صغير تسمونه  وعورة/ العدو : / ييرخني خنجران":خنجرإلىبردىيتحول

: فأقول / وتسألني الفتيات الصغيرات عن بلدي " ..(..)"الشام إلى دمشقشكوت .. (" .)

من الموت ../ هذه مهنتي يا دمشق"..(.)"غريبا  وأمشي/  .أفتش فوق طريق دمشق

(.).. "وكنت تنامين في قاع صمتي وال تسمعين/ تبتدئين وأمشي على بردى، آه "...

وقد قلت "..(.)!"وما أبعد الشام، ما أبعد الشام عني.)... ( " .ستغرقا  فيه أو خائفا  منهم

267".دمشق بعيدة: وقال / كاهن االعترافات ساومني يا دمشق /  :شيئا ، وأكمله

 

بينمعنىاسمضحةالشاعرمسافةوايفرض " الشام " اسمو دمشق" حينيشكو"

التيتعنيالمكانا إلىلمعاصراألخيرة معنىتاريخيأكارشمولاإلىاألولىالتيتعود

إلىحتىبردىرمزالخصبوالنماءتحول.كانيوحيبوحدةالعربووجودهمالحيسابقاا

                                                           

267
 

 .116 -196 ،"طريق دمشق" ةقصيد، لمجلد األولا -الديوان درويش،   
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الكاهن فيه يساوم الذي المكان في رعب اعترافات،أداة على المحقق العسكري وهو

.للخالإااالتيكانترمز–دمشق–تلسالمدينةإلىالمسافةالفلسطينيبحيثيظهربعد

الفلسطينيتتخذ يعانيه ما تعكس التي المرآة دور هنا األمكنة معانيصارعوتت،أسماء

التيتختزنجماليةمافيالوعيالجمعييجابيةصورتهااإلبيناألسماءالمقترنةباألمكنة

".دمشق"السلبيةللعاصمةالسياسيةالحاضرةالصورةو"شام"مال



منموتجلبتهصورةالحرباألهليةفيلبنانوما268"8411"أعراس" ديوانهويحمل

الذيينتهيبالخراببسببمنحصار–المخيم–فهنالسالمكان.وخرابعلىاألمكنة

قصيدةوتتوج.الشقيق الزعتر" اهوية "أحمد العربي عدملذيالمكان على يقتصر ل

ب وملوكه،الفلسطينيبادة الهتمام طوائفه عبر فيها يشارس بل ينتسب. المذكور فىحمد

المنفى–المخيم–منالمكانمستمدااصارلقبالشخإوبذالمخيمتلالزعترالشهير،

،تلالزعترإلىتبدوصورةالفلسطينيالمقاومالذيينتسب.الذيعرفبصمودهاألسطوري

فكىنه،حيفاإلىباستشهادهيصعدأحمد.يةللضحتجسيداا،المقاومةالفلسطينيةالعربيةمقر

.يقومبصعودالمسيلالمصلوب،ألنالمدينةالعربيةجعلتمنهرهينةسهلةالمنالللجالدين

العربيالذيينتسبللعروبة، أحمد فهوتارة اإلنسان، فياسم المكانمنعكساا ويبدواسم

 مخيم ابن هو الزعتر"وأخرى ا". معنيي بين الصراع ومن يشيران وما منليهإلسمين

                                                           

 .142، لمجلد األولا -الديوان درويش، 268    
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كماتبدوصورةالصعودمقابلصورة.تولدالمىساة(المخيم–العرب)بينالمكانينتضارب

 .البطولةالمقاومةأمامالنزولتجسيداالتقييمالذاتالفلسطينيةلمايجريمنتخاذلعربي



كانواضطرارهممكانمعنويللفلسطينيينبسببفقدانهمالمإلىالشاعرالحصارحو ل

مهما العربية القبائل فيها تتحكم التي المرحلة وقود جعلهم مما اللجوء، زمن للعيشفي

وهنالس(. قتيل أنت في روما)فليسهنالسإلروماقاتلةاألنبياء.اختلفتمسمياتهاالرسمية

الشهيرة،يحاءاإل يوليوسقيصر وربما بقصة رفيقتلوائلزعيتإلىتكونهنالسإحالة

األولهكذا .روما الحلم لمكان الغادرخارجالوطنمعاكسة للمكان المقابلة الصورة تبدو

اإلنسانماهذاويقابل ،(والمنزل ،الكرمل) إلىيطرحهباشالرمنأنالفردوسهوعودة

المكاناألصلالذييمالالوطن من. المرء يتوقعه لما المكانالعربيمناقضاا يبدو فيما

 منابعها.األم-المكان أقرب من مهددة الفلسطينية الهوية خطرخاةاوالمؤ،تبدو تحمل

ومنروما،الخليأإلىأسماءاألمكنةفيسياقتهديدالهويةمنالمحيطتابعتت.الخناجر

/ يّعدون الرماح  كانوا /المحيط  إلىالخلي ، من الخلي   إلىومن المحيط ":حيفاإلى

 /تركت شوارعها المدينة /  أحمد اآلن الرهينة/ .ويقفز/ رى حيفا وأحمد العربي يصعد كي ي

(.)".لتقتله/ اليه  وأتت رصيف  إلىفالتجأت / كلما آخيت عاصمة رمتني بالحقيبة " ..

! / آه من حلمي ومن روما / حلمي فتسبقني الخناجر  إلىكم أمشي / الحلم واألشعار 
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/ سلم الكرمل  مدوأح/ حيفا من هنا بدأت و / قتيل أنت في روما / جميل أنت في المنفى 

269."لة الندى والزعتر البلدي والمنزلوبسم

 

الرمـاحلقتـلأحمـدعـدادإفهومكان،كابوسيمال درالشقيقإلىالمكانالعربييتحول

ورومــاالتــي.هنالــسإلالخنــاجرفــيمدينــةتركــتشــوارعهالتقتــلالرهينــةولــيس.الفلســطيني

تحمـــيأولدهـــاوترضـــعهمفـــيالمياولوجيـــاالقديمـــةصـــارترمـــزااللخديعـــةرمـــزتللذئبـــةالتـــي

ن،ووهمالالجئ،أنبلأولدهيغدرفهيتبدوهناموازيةللمكانالعربيالذي.بىطفالهايقاعواإل

.تلالزعترأيعبرمذابلالمخيمات،



وتتتوقــــفبمــــلفــــ ناألمــــور،تشــــييدبنــــاءرمــــزيللمكــــانمــــنحصــــارلينتهــــيور ــــم

وهـيتسـتنفرقـوةاألشـياء.ألنالتضحيةهيبدايـةاألشـياءوليسـتنهايتهـا،الضحيةالفدائي

قيامــةإلــىممالــةفــيالصــعودبمــايــذكرنابقيامــةالســيدالمســيلفــيفلســطين،ومــناــمتــدفعها

.جديدةمرتبطةبالفقراءفيكلاألمكنة



لالستشـــهادالفلســـطينيأمـــاميلخـــإالشـــاعرالمراـــاةالكبـــرى"الزعتىىىرأحمىىىد "قصـــيدةفـــي

أيــةبقعــةعربيــة،فــيعتبــاتالمكــانالعربــي،وهنــايبــدأمــنالمخــيمالــذيهــورقعــةمحاصــرة

هكــذايطــرحمتواليــة.لعبــتدوراافــياشـتدادالحصــارأنهــاالعواصــمالتــييعتقــدالشـاعريعـددل
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يصـير.األولالحـديثحسابيةحولالمخيمالصغيرالذيتغفلـهدولجسـدتالتـاري العربـي

هنـــاالمخـــيمجســـدالفلســـطيني،وتصـــيردمشـــقالبلـــدالعربـــيالـــذييطـــرحنفســـهكحامـــللقـــيم

هويصيرجـزءااممـاحتىوالحجازالذيطرحنفسهكانبااقللنظامالعربيالمستقل،العروبة

وأمامهذهالجدليةالمحيرةلمدنعربيةتخونالاائريصـبلالبحـرهـو.يتعرضلهالفلسطيني

مـنمخاطبـةجيشـهبـىنبـد ااطارقبنزيادعنـدمالـميجـدجعيةمكاناألخيرمذكرااإيانابمرال

كىىان المخىىيم " :علــىمــافــيهــذامــندللتالحصــار"العــدومــنأمــامكموالبحــرمــنورائكــم"

صىار الحصىار مىرور / كىان الحجىاز ظىالل أحمىد / كانت دمشق جفون أحمد / جسم أحمد 

والبحىىىىر طلقتىىىىه / صىىىىار الحصىىىىار هجىىىوم أحمىىىىد / األسىىىىيرة/ ين أحمىىىد فىىىىوق أفئىىىىدة الماليىىى

 270".األخيرة

 

تىسيسـهرمـزاالتىسـيسيعتبـرالحجـازالـذيإلـى،طريةدمشقالعاصمةالقدإلىالمخيم،من

العــالمالعربــيبكاملــهحيــثأفئــدةالماليــينمــنإلــىالدولــةالعربيــةالتــيأعقبــتالعامــانيين،

هـذايوفـ،لـميعـدهنالـسمـنمكـانسـوىالحصـاروحـده،العرباألسرىفيقبضةسلطاتهم

.يقومبديالاعنالمكانالحقيقييتىكيدعلىمكانافتراض



تراجيـــدياالمكـــانالمـــرتبطبالرحيـــل8412"مـــديلالظـــلالعـــالي"فـــيقصـــيدةالشـــاعرقـــدم

يظهــــرقــــدر.األوديســــيالفلســــطينيوســــطبحــــارالغربــــةكنتــــاجللحــــروباألهليــــةفــــيلبنــــان
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.فلسطينيكىنهقـدرإ ريقـييتماـلفـيمواصـلةالرحيـلعبـرمكـانطـاردبعيـدااعـنالـوطنال

برحالتأوليسالشاقةياناإاامذكرسطورييهيمنالبحركمكانللتطوافاألدةوفيهذهالقصي

 271."بحر جاهز من أجلنا" حيثأوتيكاالضائعة



مـنسـطينيبحيـثيصـبلمـايقـومبـهتستعاداألمكنةالعربيةكنتاجلواقعمضادللفلوفيها

فالصحراءالتيتعنيروحالباديـةتلبسـتكـل.دفاععناألرضالعربيةواسطةللقضاءعليه

"  ..(.)"وحىىدي أدافىىع عىىن مكىىان لىىيس لىىي".شــيء،وصــارتتقاتــلالشــعروالنــزالالنبيــل

 272".صحراء تأتينا لتلتهم القصيدة والحساما/ صحراء من كل الجهات



ويبـرزالبحـركمكـانأسـطوريلتبيـان.الرحيـلالـدائم–البحريعنيالسـفرالـدائم–والمكان

والخــروجعبــرهمــابعــدالحصــارهــو.ألوهــوالــوطن،المكــانالــذييــزدادبعــدااعــناليابســة

مالحظـةعـنأنطريقـةاسـتخدامالظـللـدىبـداءإويجـدربالباحاـة،الذيينشئالظلالعـالي

فالرحلةلم.قصائدهتقصدتبيانالزدواجيةالتييعيشهاالفلسطينيالشاعربشكلمستمرفي

القصــيدةيقــومفــيوهــو.تســفرعــنســطوعالنــوربقــدرمــاعكســتالظــلالــذييرافــقالطريــق

.كــدليلعلــىانهيــارالمكــانالعربــيالنمــوذجيللوحــدةوالتضــامن–بتوصــيفلــدماربيــروت

ويــورد.مــاهــومعــاكسفتصــيرمكــانالحصــارويــذكرحلــبمدينــةالقلعــةالشــهيرةبمنعتهــاب
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زمـنبيـروتألونمدينةالحلـمالعربـيفيمـاهـميمـ–أكاذيبالحكامالعربالمبشرينباألندلس

.رمزالمستقبلالعربيالجديدبدخانالحروب



/ حىاو ومغتصىب / فىي كىل مئذنىة ..(.) المضىرا بالىدخان (اآلن) هويىة   الزمان   وبيروت  "

ذا اسىىت: ويسىىأل صىىاحبي.. ( .) حوصىىرت حلىىب إن/ يىىدعو ألنىىدلس  للضىىغوط فهىىل  جابتوا 

 273."؟أو خيمة../ دولة /: عن/ سيسفر موتنا

 

هـلهنالـسدولـةأم:دفيمستقبلالمكانالفلسـطينيهـواألضداتقابلالذييمالوالسؤال

فينةويستعيدالشاعرتلسالمدي.بهيروشيمامدينةالقنبلةالذريةعروهنايستشهدالشا؟خيمة

الواجهــةبمخــيمصــبرا،إلــىيــدفعالمخــيمالفلســطينيالمــدمر،ومقابــلســياقالهــولالــذييــراه

-الفلســـطيني)يـــذكرصـــبراالمكـــان.فيجـــردالفلســـطينيعنـــدهاحتـــىمـــنالمنفـــىومـــناألمـــل

ظـلالكاراـةوالتصـفيةويتحـولالمكـانفـي 274."الكف في جسد قتيىل بقايا –صبرا" (الضحية

:الحمايـةالموتأوالعدم،فالسماءولخيـاملهـاحصـانةإلىالفلسطينيةيةلهوابسببحمله

ال أرض تحتىىي كىىي أمىىوت كمىىا أشىىاء، وال .. ( .)لىىي وطىىن : ألقىىول / ال، لىىيس لىىي منفىىى"

ال / ومن ال بر لىه /  والبحر صورتنا )...(ألثقبها وأدخل في خيام األنبياء/ حولي/ سماء

 275."بحر له
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مـــذكرةبيـــومالســـماءالمكـــان،وتختفـــي–ضـــاعت،واختفـــتاألرضبيـــروتالمنفـــىحتـــى

القيامــة،ولعــودةلألســاطيركــييســتطيعالفلســطينيالحتمــاءفــيخيــاماألنبيــاء،التــيهــي

 .الرمزلبسطالحمايةعلىالمحتاجين

 

صـورةالطـوافاألوليسـيفـيبحـٍرهـوالتيـهوالغـدرالـذيلينتهـيإلـىعودةالشـاعرإن

فهــل.حــاربواشــعبكريــتالــذين"أقــوامالبحــر"الفلســطينيينالقديمــةصــورةاســترجاعتســتدعي

سيظلهنالـسالسـؤالالوجـوديللمكـانالفلسـطينيإنوهل!البرإلىالبحارللعودةنزعةهي

البحروالكرمل؟أوكانوايستطيعونالحفاظعلىالجبلوالبحر،



تـــىايراتســـتدعاءا (8419)276"لمىىىدائح البحىىىر حصىىىار"الشـــاعرفـــيمجموعـــةيواصـــل

،"سـمرقند:"األمكنـةبشـكلمباشـراءعناوينهاأسـمتحملقصائدعبرينيعلىالفلسطالمكان

وتعكـسهـذهالقصـائد."تبيـرو"،"البحراألبيضالمتوسـطساحل"،"روما"،"باريس"،"مصر"

اءأمــاكنبالهمــالالعربــيحيــثتبــدومحملــةبعنــاوينتحمــلأســمالتســليمالحتجــاجورفــض

منتقاةلهادللترمزية،وكلهامشحونةبنبرةوداعيةمحملةبالعتابللمكـانالعربـيالـرافض

الســالبةتجــاهالفلســطينيينومــايجــريبشــحناتهاالمــدنمدانــة لىهكــذاتتــ.للهويــةالفلســطينية

بــادة مــنفمصــرتــذكرقرينــةبــالمتنبيوبمــافعلــهكــافوراإلخشــيديبــه.علــيهممــنإهانــاتوا 

إلـىرحلـةالمتنبـياألخيـرة" والقصائدتحـاورأمكنـةالغيـابوالمـوت،سـواءفـي.عقابوتنكيل
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اللقـاءاألخيـرفـي"إلـى،عـزالـدينالقلـقالشـهيدمـع"الحواراألخيرفـيبـاريس"إلى،"مصر

 ـــدرتمتوســـطيةوجميعهـــاعواصـــمعربيـــةأوأوروبيـــة،ماجـــدأبـــوشـــرارالشـــهيدمـــع"رومـــا

شـبهالنهـائيللفلسـطينيينمـعالوداع "قصيدةبيروت"ومالت.وجردتهمنحياتهبالفلسطيني

ألنهاكانتبماابةالمكـاناألخيـرالـذيتقب ـلوجـود،األماكنالعربيةالتيتسملبوجودالاورة

فــيكــلمــاســبق.النــواةللوجــودالفلســطينيفــيالخــارج-منظمــةالتحريــرالتــيشــكلتالجســم

خـرىعلـىأصـحاباألمكنـةاألخـاءيعـرضالـودواإلووهـالفلسـطينيةتبرزالقصائدشخصـي

.الكاملةبادةيتلقىإلالنبذوالطردإنلميكناإلفال



رحلــةدرويــشالمكانيــةمــعالمنفــىالــذييبــدلتتمحــور"مــديلالظــلالعــالي"قصــيدةفــي

عنـىالبطولـةاألوديسـيةالمنفـىيحمـلم/فقـدكـانالمكـان.أشكالهالتيتشابهالدرامااليونانية

لـذلس.أنتكاارتالضحايا،وصارتالمنافيتراجيديا يرمتناهيـةمـنالخسـاراتإلىقبلها،

فالمكـاناألصـليحولتـهالحـروب.أشكالأخرىمقترنةبتغيـراتاألمكنـةإلىتحولتالهويات

ألعداءوقمعهـماخوةصراعاإلإلىاألشقاءالوديتحولونزاع.أيالمخيملجوء،مكانالإلى

التيـهإلىتحولوالبحر.وبيروتعاصمةالرأيالحرصارتعاصمةالحصار.للفلسطينيين

نــهف ،مســتحيلةبــدتليــهإفــر مأنالعــودة،الجبــلصــارباتجــاهالكرمــلإلــىالحنــيننإحتــى

فلىىيس لىىك  .فاذهىب":يخـتمالقصـيدةقــائالالشـعبهلشــاعروا.ظـلهـواألصــلالـذيليسـتبدل

277".المزبلة / ان  وال العروش المك
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 :وتحوالت الهوية المنفى  6 .3

تلسالتيبخروج الهوياتوتحولتها تعددية عكستأشعاره األولى، الشاعرمنأرضه

الفلسطينيونخارجالبالد أارتفيأصحابالهوياتالممزقة،عاشها إذأنتغيراتالحياة

غيرتالمعانياألساسيةالتيكانتأشعارهتدورلقدت.والمنشطرةلهؤلءالالجئينوالمنفيين

بالتوازيمعتغييراتاألمكنة األعداءوالتحالفاتواألذ،حولها واقتلسالتيأنتجتتعددية

ويعبرالشاعربشكلدقيقعنسؤالالهوية.والنتماءات،ولمتعداألمورببساطتهااألولى

ال كتابته حول أجريتمعه مقابلة خالل هذه فعال  رحلة بحث عن األنا ":شعريةالمتغيرة

البحث عن المكان أسهل ألن المكان تغّير بوضوح، وليس هناك . المنقسمة والموزعة

سيال فلسفي كبير عند البحث عن مكان مفقود أو لدى التغير في شكل المكان، هناك 

كان تغّير فالم ،بصيرة إلىوال  رافياستقراء استش إلىال تحتاا ( على األقل)صورة بصرية 

. الصعب هو عالقة تغير المكان بتغير األنا، أو تغير األنا وعالقتها بتغير المكان. عيانا  

278".هذا إشكال لم أجد له حال   آلخر؟من الذي غّير ا



علىمحطةقطارسقط"السؤالحاضراافيجميعقصائدهولسيمافيآخرأشعارهويبدو

يتكروالجواب "الخريطةعن الشاعر عند في المكانعادةإر كيفية الوجوديعن للسؤال

فالوقوفعلىالمحطةليرتبطبانتظارالقادم.علىهويةالنسانومعناهوانعكاسهالضائع

جمالياتما بالبحثعن إل،ول محاولة هو الكوندراسبل في الذات ومحاولة،موضع
                                                           

عن   ،63/33/6003 انيةاللبن السفير ،بيضون عباسبلة مقا ،كتابة دواويني الكتفيت بخمسة عدتلو أ ،محمود درويش       278
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وال عواطفي الخبيئة في / القطار  ال ألنتظر..وقفت على المحطة":لتقصيأسبابالنفيواإلبعاد

ّن البحر وانكسر المكان / ،جماليات شيء ما بعيد ومتى ولدت وأين  ،كجرة خزفية/ بل ألعرف كيف ج 

279..(.عشت

 

مترافقاامعفعلتموضعالنسانفي،أيالوجود،السؤالالحيويحولفعلالولدةيتمركز

المكان الهويةالشخصيداخلالانأيتحديدالمك،حياة يحدد.مكانالعاممنأجلقراءة

إلىهئاكتشافانتماعادة سؤالهاألولفيالقصيدةذاتهابعنالشاعرعالقتهبالمكانمجيباا

إلىالمتعددةالتيتحيلناهئالجسديةوعلىأسماقتهمحافظااعلىعال،تفاصيلأرضهاألولى

ذلسألنالوجودالنسانيألصحاب،هوياتمتعددةلتكفعنالتواجدفيالمكاناألصلي

المكانلينمحي له،األرضداخل عضويلبديل مكاني كله حولي  أرى" :وهووجود

 .280"أراني في المكان بكل أعضائي وأسمائي



حيثل،الهوياتالمتعددةالتيلميتوقفعنتىكيدهافيأشعارهكلها/تلسهيالهوية

حتىلوتشظتاألمكنةوانباقتمنها،قتهباألرضاألولىيمكنلالحتاللأنينتزعمنهعال

.الهوياتالمتحولةالتيتجعلهلجئااطريداا
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بحيــثالحصــارعلــىاطــالقطاقــاتاإلنســانالمغيــبحــينيمتلــسالــوعيواإلرادةيعمــل

يتمكنمنتحويلصـورةالكـائنمـنسـجينمؤبـدداخـلأسـوارهالوجوديـةالتـيتفرضـهاحياتـه

مــنجديــد،ومــناــماكــائنيمتلــسالقــدرةعلــىإعــادةتحويــلالــذات،وصــيا تهإلــىالمكبلــة،

إلـىوهكذايستطيعالنجاةمنمكانـهالقسـريالـذيتفرضـهقيـودقاسـية،عبـرتحولـه.الطيران

.رةأنيحدثدونهذهالانائيةالمدروليمكنلهذاالتحر.كائنأايريطائر



أيالحصــــارالمــــزمنالــــذيينــــتأانائيــــة،تراضــــيدرويــــشحــــدودهــــذاالمكــــانالفيرســــم

281".أحد عشر كوكبا  " منديوان"للحقيقةوجهان"الخطابفيقصيدة



صــارتنهــاإبــل،وفقــدتأشــكالهااليقينيــةاألولــى،صــارتهويــاتمتعــددةولــىاألفالهويــة

اوكــلهــذ.الســالمأوالتســليم:هكــذايصــبلالحصــارواســطةلمعنيــين.خليطــاامــنكــلشــيء

.يحدثألنالشعارالمقدسمعناوعلينا

ع   َلىىم  "  ىىَتطإ صىىار َنف ىىك   َأن   َنس  ىىنا مفىىاتيحَ  َفل ن سىىلِّم   ال حإ سإ َدو  للحقيقىىةإ  وَنن جىىو الس ىىالم لرسىىولإ  فإر 

هانإ   282."َوَعَلي نا َلنا َسي فا   ال م َقد س   الشِّعار   كان...... وج 



ىري عالقــةالهويــةبالمكــانأوبهــذهالبقعــةأصــللاألمالــةلتــ"جداريىىة "لهــذاشــكلتوربمــا

علـىانإنعدمنهايةالحصارواستمرارهفـيعـودة يـرمكتملـةيـؤار(.الحصار)فتراضيةال
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يااوهومايصنعبينالمكانوالتاري تحد.الشخصيةلتىخذهوياتمتعددةتتداخلمعبعضها

يالعــودةللموازييــسالقــديمالــذيترتيــبميتــافيزيقيعلــىشــكلجداريــةهــفــيللهويــةالمهــددة

.كانتالشعوبتحفربهتاريخهاعلىالجدران



التحـــديرادةيخاطـــبالمـــوتمنتصـــرااعلـــىالفنـــاء،ويرســـمأفقـــاامختلفـــااإل"جداريـــة"ففـــي

.علىالصعيدالفرديأمالجماعياءالفلسطينيةسو



القصيدةعلىبقاءعالقتهالحيةبالبإن يقدملهتىكيدالشاعرفيهذه الدالتيخسرها

هذا / هذا البحر لي :" التىكيدبهذايشابهالموتالذيفرصةاستعادتهامنبراانالنسيان

إن 283."لي. .خطاي وسائلي المنوي من /هذا الرصيف وما عليه/ الهواء الرطب لي 

.الخصمحيازةالمكانهومايستدعيمخاطبتهوتىكيدهويتهاءادع



ألنمواجهةالهويةمعهويةاآلخرالخصمتقتضيالبحث،علىهذاوليقتصراألمر

الخارجي،عنتعريفمنالخارجأيتوصيفالصراعمناالث العالم ،أيحسبرؤية

وهنايرىالشاعرنقطةالتميزفيذاتهكفلسطينيكونه.وليسمنداخلذاتالمرءوحدها

علىالمواجهةواألقدر،طةبالروايةالواحدةاألشجعواألقوىعلىمقارعةسؤالالهويةالمختل

.الذاتيةوالداخلية
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التيتبدومالطلليةتخاطبالهوية"علىمحطةقطارسقطعنالخريطة"قصيدةفي

من /يقول لي القضاة المنهكون ":يصورقضاةيحكمونبينالطرفين،والماضيوالحاضر

الخريطة / سقط القطار عن .ر شائعالطرقات أم/ كل ما في األمر أن حوادث : الحقيقة 

 ال/ وكل ما في األمر أني : ولكني أقول !/  يكن غزوا  / وهذا لم . واحترقت بجمرة الماضي

 284."(لم أزل حيا  / ) أصدق غير حدسي 

 

واتخاذصورمتغيرةتكفلألصحابها،الشاعربقدرةالهويةعلىتجديدذاتهايمانإيبين

محموددرويشيمانإإن.المحتلعنتحقيقهفيكلالظروفوهومايعجز.البقاءوالحياة

.بقدرةالهويةالفلسطينيةعلىالتحديينتأاقةبالمنازلةوالحوارليمتلكهااآلخربكلتىكيد

،البحثهذهالفقرةالمطولةألهميتهافيسبرأبعادالمكانمعالهويةلدىالشاعرويورد

واآلخر الذي هو  ،هو أنا، حين أقرأ نفسي من خارجهااآلخر الذي : هناك آخران":يقول

عن ( أركيولوجيا)الغريب، المختلف، الخصم، وهو موجود في مكاني بدال  مني، التنقيب 

إذن ال بد من . الذات، يصطدم بواقع، بحاضر، بتاريخ، بحروب، بتراكم ثقافات، بتعددية

يحمل نفس الدعوى التي الدخول في سجال فكري مع اآلخر الذي احتل المكان ألنه 

أحملها أنا ويّدعي أن هذا مكانه وأنني أنا الغريب فيه، هو أيضا  في حيرة ألنه ال يجد 

هناك اصطدام بحثين، اصطدام ذاتين تبحث كل منهما عن ذاتها في اآلخر، لكن أنا . نفسه

عن  أجرأ من اآلخر في البحث عن نفسي فيه، هو ال يملك الجرأة الوجودية على أن يبحث
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اعترف بأن فيه شيئا  مني يضع وجوده نفسه موضع  ذانفسه فّي ألنه ينكر وجودي، وا  

285."تسايل

 

يقول فيقصيدة جاهز"الشاعر سيناريو ا" اصطدام اآلخرحول مع / أنا وهو" :لهوية

/ حبل النجاة.. .ننتظر الحبل/ وشريكان في لعبة االحتماالت/ شريكان في شرك واحد

 إذا./ .وحرب/ تبقى لنا من حياة ما إلى/ الهاوية –لى حافة الحفرة وع/ لنمضي على حدة 

 286."قاتل وقتيل ينامان في حفرة واحدة ههنا ..(." )ما استطعنا النجاة 

 

،الزراعيفيالعديدمنأشعارهيهاالشاعرقدرسمهويةفلسطينيةمرنةتفخربماضوكان

الطويلة قصيدته في عليها النرجس"وركز الفضةمل،مىساة سيرةالتي،"هاة فيها يتناول

 الالجئين رجوع لدى المتحققة ،ديارهمإلىالهوية هوية على يحافظون الذين نسانيةإهم

سوف نلقن األعداء درسا  في الزراعة وانبثاق ":دروسالحياةعدوتحتملأنتعلماآلخرال

نحدر ألن القمح نزرع حنطة في كل م. .سنزرع فلفال  في خوذة جندي. .الماء من حجر

287. "الحمقاء في كل العصور مبراطوريةأكبر من حدود اإل
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المتعددةيحاور الهوية التي،درويشصور المنفى مفارقات بسبب لتعدديتها فينتصر

واحدة هوية من بدلا هويات .تمنل ألنه سعيد إدوارد على لصوتهظلوياني مخلصاا

الستيطا الستعمار تقاوم كضحية األساسي قصيدته توحي بحيث لهالمهداة"طباق"ني

توكىنه والوجودمهوأيحاور البقاء أسئلة في يىلفالمنفى،،الروحي ل األليفالذي هو

 .حياةعاديةمستقبليةلهابساطةالعتياديإلىويمتلسالحنين

 

فىي النهايىة /  إن  الهويَة بنت  الوالدة، لكنهىا.../ دفاع  عن الذات: فقال/ قلت   والهوي ة ؟"

/ لكننىىي... داخلىىي خىىارجي المتجىىدِّد  / فىىي . َأنىىا المتعىىدِّد. وراثىىة مىىاض  / إبىىداع  صىىاحبها، ال 

 288."َأنتمي لسيال الضحي ة

 

فمــاذانقــولعــنفلســطينيل.فــيقصــيدتهتلــسصــورةالهويــةفــيتعــدداتهاالشــاعريقــارع

الهويــات،وهــوالــذيليســتطيعفهــوالمتعــدد!" هنىىاك"إلــى،ولينتســب"هنىىا"إلــىينتســب

يمكنللمنفىأنيصيرالعالمالداخليوكيفمكانهحتىحينمايكونداخلوطنهإلىالعودة

ســــعيدعــــنفرويــــددواردإيــــذكرناهــــذابكتابــــات.فــــاليســــتطيعالمــــرءأنيعــــرفنفســــهبينهمــــا

.عالمينبينهويتهإلىحيثينظرالمرء289وكونراد
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 نفسي ف  أ عرّ ال / بينهما؟ َأنتمن / الداخلي   العالم هوومنفى  / جي  الخار  العالم هومنفى  "

 290".تماما  

 

ـــافييصـــف درويـــشإدواردســـعيدكىنـــهيصـــفنفســـهوهوياتـــهالمتعـــددة،فقـــدأشـــبعتهالمن

بالغربةوالنفـي،وصـارمـنالمسـتحيللـهأنيعـيشهويـةواحـدةبعـدأنلزمحساسااإالسابقة

تســمللــهبــىنيقــفواحــداالكلهــا،وقــدتجســدتفــيشخصــيةكونيــةأمكنــةالعــالمواقافاتــه

.وحيداابهويةمحددةاألبعاد



.فلسـطينوكىنـهلـميرجـعإلـىالشـاعرذاتـهصـاراانـينفـيواحـد،وهـوالـذيرجـعفكىن

.والعالميفيفلسطيندونأنيىلفها،وهوالفلسطينيفيالعالمدونأنيىلفه



الطويلةفيعمردرويشتراكبااأشدتعقيدااوتعدديـةفـيعالقـاتشهدتمرحلةالمنفىلقد

ولمتقتصرعلىانائياتبسيطةتكتفيبالتقابلوالتضاد،فلقدصـارلألمكنـة.لهويةالمكانبا

الالجـئ،أوالبـاقي:أنتنباقمنهـاهويـاتمتعـددةومتنوعـةانتصـرتعلـىانائيـةالفلسـطيني

كمـاصـارللتراجيـديااليونانيـةأنتؤكـد.أمـرهمـنالنـاحيتينفيوطنـهالـذيكـانمغلوبـااعلـى

حضورالهنودالحمرفيالتجربةالفلسطينيةكماظهرفـيالعديـدإلىاقلحضورها،مضافة

مــا–خطبــةالهنــدياألحمــر"خصوصــااقصــيدة،التــيتلــتالخــروجمــنبيــروتصــائدهمــنق
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وهكـذا.(8446)أحدعشركوكباا"وانهفيديوذلس،291"أمامالرجلاألبيض–قبلاألخيرة

تســـطربوجودهـــاكونيـــةالهويـــةالمشـــتركةمـــع،انفتحـــتالهويـــةالواحـــدةعلـــىهويـــاتمتعـــددة

.شعوباألرضكافة



ماقبلذالعالمبىجمعهمنإلىجمهوريةالعالم،وكانشعرهمنتسبااإلىالشاعرمنتميااكان

منمنافيهالسابقة،ولكنمنخاللبسببليسفقطكونيااوشاعراا،الوطنإلىمرحلةالرجوع

.كتاباتهالباحاةعنالحرية



 : متعددة كمكان لتفاصيل المنفى 3.3

إلأن.الشاعرمعالمكانالعربيفيالمنفىبخيبةأملواضحةكماذكرسابقااتعامل

اهيمييصع دعالقةالشاعرمعالمنفىفيمرحلتهالباريسيةتميزتباكتسابزخماقافيومف

منمعنىوشكلالرموزواألمكنةوطريقةالتعاملمعتفاصيلالمنفىالذيتعززتديمومته

ومستمراا مكانالحنينللماضيالذهبيكما.وصاريبدومتواصالا األندلسمجرد تعد فلم

الفردوسالسابق اقترنتبخيبةمغادرة ،بلإنها سابقاا بيروتالمدينة–وردتفيأشعاره

العربيةا الديموقراطيات لجميع كمكان دوماا الشاعر عليها أانى المرحلة.لتي هذه وتبدو

مختلطةبالتماعالجماليفي،الباريسيةمزيجاامنخيباتاألملالماضيةفياألرضالعربية

بهوياتيريدأصحابهاالدفاععنهاأماممنفىلصاقهاا نظرةتجيدتىملالتفاصيلورصدهاو
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وعيتفصيليحولتسابفيباريسيبدأالشاعرباك.مؤبدااخارجاألرضالعربيةصاريبدو

أشدوبضياعليهإينظر،منناحية،فهو،حياياتالمنفىوتفاصيلالمكانالضائع بمرارة

يبدأفيوصفتفاصيلمكانيةلمتظهرفيمراحلهالسابقة،ومنناحيةأخرى،أملحقيقي

."وردأقل"خصوصاا،زةحينهاكمانرىفيمجموعاتهالمتمي



يقومالشاعرباستكناهماهيةالمنفىوالعزفعلىأوتارهبحرفيةجماليةعالية،ليسعبر

نمابرصدمايقابلهامنشعائرمضادةللمكانولالنسان إن.رصدصورهالجماليةفقط،وا 

 يتحول فيهإلىالمنفى األمل وانعدام كاافته لشدة مرضية ظاهرة مكانااف،شبه صار هو

وخصوصاا،افتراضيااتستعادفيهآلمالموتوالنفصالعنالوطنوطقوسالولدةوالموت

الطبيعيفيالمكان فقدحقه ،شبهمىساةإلىفيصيرعيشه،حينيشعرالنسانبىنهقد

وكما.أرضيةسورياليةلواقعصعبلميكنمنالسهلتقبلهإلىالمكان-ويتحولالمنفى

شعبي  ساقمجزرة ي   إلىمن مذبحة  ؟أين إلى ؟أين إلى" ":نسيانذاكرةلل"الشاعرفيكتب

 292."ويرفع شارة النصر، ويرفع األعراس ،ويتناسل في محطات األنقاض



األلــمالفلســطينيمواقــع"المــوتالــذيلمــوتفيــهفضــةمــن"الشــاعرفــيقصــيدةويشــبه

تتحولالهجـراتالقديمـةحيث شباتالمسارحبمشاهدمىلوفةللمىساةشبيهةبمايجريعلىخ

                                                           

 .30 ،ذاكرة للنسيان درويش،292
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أنا من رأى في جرحه تىاريخ ":فيقول،محضذكرياتللتمايلإلىالشعوبالتيعانتفيها

  293 ."المسارح إلىهجرات الشعوب من الكهوف 

 

مكـانلرؤيـةجـرحكبيـرمفتـوحيرصـدالبدايـةوالنهايـة،إلـىكله،تاريخنا،يتحـولفالتاري 

يغيرشعائرهليجعلمنالفلسطينيواجهةعرضلكلماقاستهالنسانيةعبـرأيأنالمكان

اســتمراريةالعــذابالفلســطينيالــذيصــاربماابــةإلــى،بــدءاامــنقســوةالكهــفاألول،تاريخهــا

 .معرضمفتوحعلىمسارحاألمم

 

ذلـسأنالخـروجمـنبيـروتأعطـى،المكـان–الشاعرسؤالاصـعباايتعلـقبـالمنفىيطرح

يتسـاءل.وقعهالمضاعفلكييزدادالمنفىقسوةوشدة،فكىنهتىبدوبـاتالحـوارمعـهصـعباا

 وأن/ أمىا كىان فىي وسىعنا أن نغافىل أعمارنىا" ":للـروحخـارجهـذاالمكـانعنـاوين"قصـيدةفي

فــالمنفىهــونهايــةاألمكنــة،وهــو294."أكثىىر نحىىو السىىماء األخيىىرة قبىىل أفىىول القمىىر؟ نتطلىىع

 .ةالتييىفلالقمرنهائياابعدهاالسماءاألخير



تكونـــهالجســـديحـــينتضـــيقفـــيالحصـــارألـــم"تضـــيقبنـــااألرض"قصـــيدةفـــيونشـــهد

.األرضعلىأصحابهاوتحاولخنقهوياتهم


                                                           

  .334 ،"هي أغنية.. هي أغنية مجموعة -الثاني المجلد -الديوان درويش،     293

 .364 ".ورد أقل"مجموعة  ما سبق،     294
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:يقول

الحدود األخيرة؟  عدأين نذهب ب إلى )...(تحشرنا في الممر األخير . تضيق بنا األرض"

 هنىا)...( ؟أيىن تنىام النباتىات بعىد الهىواء األخيىر ؟األخيىرة أين تطير العصىافير بعىد السىماء

 295."يغرس زيتونه دمنا سوف هنا أو هناك. هنا في الممر األخير. سنموت

 

الممربماهـورمـزللـولدةحيـث.الشاعربينصورةالممراألخيروالحدوداألخيرةيربط 

لـنتجـدمكانـااللطيـرانإناختفـتوالعصافيرالمحلقةالتي،يىتيالمولوديصبلمكانااللموت

. رسـةدمـاءإلىويتحولالزيتونرمزالعالقةالسرمديةبينالفالحواألرض.السماءاألخيرة

أمكنـةإلـىتلسهيبعضالتناقضاتالتيتطـيلبـالطقوسالكونيـةللمكـانحـينتتحـولهـذه

هكذاينبنيالمنفى،ولىفتطيلبىولياتالهويةاأل،والنباتوالفالحالعصافيرمستعصيةعلى

 .عتياديةفيشعردرويشمعاكساالشعائرالحياةوطقوسهاال

 

ليجـد "يحـقلنـاأننحـبالخريـف"قصـيدةفـيالشاعرطقوسالولدةوالمـوتذاتهـاويتتبع

ــــىأن ــــادةالمنف ــــدمــــناإلب ــــثلينجــــوالولي ــــاةشــــعبنابحي ــــاالحي ــــادةمكان جعــــلالعــــذابواإلب

،لكــــييصـــــير(المهــــد)رموضــــعنــــومالطفـــــلالوليــــدالشــــعائري،وهـــــووالمجــــازر،لــــذايتغيـــــ

                                                           

 .362 ،"ورد أقل" مجموعة -الثاني المجلد -الديوان درويش،      295
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بمـايحـدثللطفـلوالـولدةالمـوتمعانـاةمشـبهاا 296،"أيولد شعب على مقصىلة؟"(:المقصلة)

 .مستقبليةمعشعبهمنولدة

 

الشاعرفيإحدىمقابالتهوهويصفمنفاهالشخصيالذيصارعنواناامستديماايقول

مفتوحصارجزءاامنتكوينهحفهويصفهبىنهبماابةجر،فلسطينإلىهلهحتىلدىعودت

ليس عندي عقدة منفى على مستوى عالقتي باألمكنة، وكما قلت " :بهحساسحتىفقداإل

في أحد الحوارات، إنه لكثرة وجود المنفى وكثافته، لم أعد أحس بأنه موجود، فقد تحول 

من  حررنيلتاريخية كلها بيدي، ف ن ذلك لن ينمط حياة، وحتى لو كانت فلسطين ا إلى

اإلحساس بالمنفى الموجود داخلي، ولست أعرف إن كنت سأشكو من وجود المنفى فّي، 

ألن العالقة مع المنفى أصبح فيها شيء من األلفة واإلدمان على العزلة، إني قد أجد 

 297".هالمنفى معي في فلسطين، وقد يكون إحساسي بالمنفى أقل في المنفى نفس

 

.يكتسببعدااصوفياالشدةماهوبعيدعناألرضاألولىوعنالمكاناألصليفالمنفى

أننفهــممعنــىالفقــدانهــذا،ومــايــدعوإليــهمــنيــىسوبــىسوتمــرد،حينمــانقــرأويمكننــا

مــاإلــىفــالمنفيالعائــديــدرساســتحالةإعــادةاألمــور.للمنفــيعــنأرضــهبرجىىر جىىونتفســير

ف نىه لىو . كل الجف يكتشىف بقلبىه أنىه مىن المسىتحيل أن يعىود" :األرضكانتعليهكامـل

 إلىىإنىه مىن المسىتحيل العىودة . استطاع العىودة جسىديا ، فهىو قىد تغيىر بعمىق خىالل منفىاه
                                                           

 .339 ،"ورد أقل" ةمجموع -الثاني المجلد -الديوان درويش،     296

 .93، ال أحد يصل ،درويش     297
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إن األمل الوحيىد فىي إيجىاد مركىز اآلن . الحالة التي كانت فيها كل قرية بمثابة مركز العالم

 التضىىامن العىىالمي الواسىىع يمكىىن لىىه أن يمحىىو آثىىارإن  فقىىط .ينوجىىد فىىي العىىالم بأجمعىىه

 ".المنفى



“ Every migrant knows in his heart of hearts that it is impossible 

to return.Even if he is physically able to return, he does not 

truly return because he himself has been so deeply changed by 

his emigration. It is equally impossible to return to that 

historical state in which every village was the center of the 

world.The one hope of recreating a center now is to make it the 

entire earth. Only worldwide solidarity can transcend modern 

homelessness.” 298 



المنفىبكونهمايشعرالنسانحينيجدبىنالمكاناألصليباريتنباخ برايتنصفوي

الحياة في العتيادية التوقعات من يحرم بحيث وجوده، من خالياا ،صار به إلىويدفع

العالمبعدماطردمنالمكاناألولإلىفيإعادةرمزيةوجودهستبسالإلاإلىوأيضاا،العزلة

 الرحم الذييمال الحنين تحتطائلة الوقوع هذا وسوفيحتم دونإلىاألصلي، الوطن

                                                           

John Berger, And Our Faces, My Heart, Brief as Photos.(U.S.A: Vintage International 1984).      298  



129 

 

 تتناولتوقعاتالعودة طمىنينة بىية المكاناألولإلىالشعور ال تراب،. عنهذا ويتولد

بعدهذايمكنلالنساناكتسابالقدرةعلىالعيشفيأيمكانلكنه.والحنينمشاعرشتى

علىوالحصول.همنمنظورمختلفهوالتعويضآخر،بحيثيصيرالندماجبمايتضمن

:مسافةالرؤياالكافيةالتيتشبهأنتكوننوعاامنالترضية

“It is true that you not only live outside the social and 

physical pattern where you could have functioned instinctively 

and completely, but that you must also accommodate the lack, 

the absence, the feeling of having been deprived of normal 

expectations. There is some alienation involved here , a land 

sickness , a hankering after booming breakers and the mordant 

wit of a drunken proletariat and ripe stars and the weighty 

perfume of gardenias embalming the night on a darkened 

veranda. But elsewhere you survive, as if in compensation, with 

an accrued knack for adaptation; you get to inspect the inner 

lining of “integration"; you are given distance as consolation 

prize and perhaps you gain perspective too;..”. 299 



                                                           

Breyten Breytenbach, Notes from the Middle World،Haymarket Books, Chicago 2009, 196.       299 
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قصيدةفي"وردأقل"المكاناألصليفيمجموعةهاياتأجندةزمانيةومكانيةلنونجد

مكانبعدأنوكىنالمكانصارهوالال،حيثالغيابسيدالموقف"القطاراألخيرتوقف"

والقطار األخير توقف عند  (..). وما من أحد.. ( .) الوقتانتهى":انتهىالتواجدهناس

300."الرصيف األخير

 

خطسيرهااألخير،والوقتانتهى،وهومايغايرإلىفار ة،والقطاراتوصلتفاألماكن

علىمحطة"قصيدةفيويتكررالموقفذاتهفيالديواناألخير.شعائرالقطاراتالعتيادية

قطارسقطعنالخريطة احيننرىالقطارفيحالة" منالعدم لذيعبايةكاملةمستمدة

نإإذ301."في عبثية الشكل يمضغ ظله .()..عدم موثق":يخلقهالستعمارالكولونيالي

نهايةإلىشيءإلإلىيفضيانوسكةالقطارلالمستعمرينلهويةصاحبالمكاننكارإ

.األشياءوعبايتها



ــــةوتــــىويالتمتباينــــة بعــــدأنعكســــتدللتهــــاوالمفــــاهيموتىخــــذاألمكنــــةأبعــــاداامختلف

التياقترنتبالزرقةوالشفافيةصارتموئالاللطـائراتالمعدنيـةوأ لفـةفالسماء،المرتبطةبها

الطبيعــةالحالمــةيقتــرنبــالنومالــذييتكشــفعــنإلــىالــذييعــودوالمكــان.قــذائفهاالحديديــة

ــموالشــرق،المــوت  سىىماء لقىىد أفىىرغتهم":لضــحايااشــالءىيعــدمقترنــاابشــروقالشــمسبــلبل

طىار .. ( .)السىفح، أعلىى مىن البحىر، أعلىى مىن السىرو  علىى)...(الحديد من الىذكريات 
                                                           

 .331 ،"ورد أقل"مجموعة  .الثاني المجلد -الديوان درويش،      300

 .61 ،ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي درويش،      301
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المكـــانالشـــاعريـــذكروعنـــدما 302."جهىىىة حىىىددتها أصىىىابعهم شىىىرق أشىىىالئهم إلىىىىالحمىىىام 

المكــانمتخليـااعــنشـعائرهالمرتبطــةبجماليــاتيبـدو "عــدنإلـىذهبنــا"التـاريخيفــيقصـيدته

 .وعلىالعكسيصبلحزينااعلىامرفالقيس،"جنةعدن"ليةالجنةالخيا

 اليمن قبل تاريخنا، فوجدنا اليمن  إلىذهبنا " 

 303..."القيس  على امر  حزينا  

 

الــديوانالجــزءفســاحإيــىتيبســبب"وردأقــل"علــىديــوانثتركيــزهــذاالجــزءمــنالبحــإن

المـؤارمـنبيـروتروجبمـايبـدوكـىنالخـ،القريبـة/البعيـدةلوصـفاألمكنـةبمسـافاتهاكبراأل

األمكنةالواردةبجماليةفيالتفاصيلوتقترن.قمةاإلحساسبالمنفىالشاعرأبرزفيأعمال

فقـدصـارتالمتـونتحمـلنبضـااتراجيـدياامؤكـدةاكتشـافالبعـدعـن.لمتعرفهاقصـائدهقبلهـا

.المكاناألصليبحدةوشفافيةخالصة



الفلسـطينيمـنامـتالسحقـهفـيالمكـانالعـامكمـايحـرمسخريةالشاعرمـنعـالموتدور

 304."أأرض البشر لكل البشر؟":درجةيتساءلفيهاإلى" أقولكالمااكايراا"قصيدةفيورد

 

                                                           

 .332 ،ورد أقل"مجموعة  -الثاني المجلد -الديوان درويش،      302

 .399 ،ما سبق      303

 .333 ،"أقول كالما  كثيرا  "قصيدة  -ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي درويش،      304
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أنالشاعرليتوقفعنالتساؤلعنكيانالفلسطينيالمحروممنالوجودحتىفيكما

أيىىىن كىىىوخي "غير،حـــينيجـــدأن يابـــهيضـــيعالـــنفسذاتهـــامكـــانقـــديكـــونمجـــردكـــوخصـــ

 ".الصغير وأين أنا؟

 

المكــانيــرتبطبحيــث"ونحــننحــبالحيــاة"هــذاتغيــرأحكــامالزراعــةفــيقصــيدةوســتتبع

ونىزرع حيىث أقمنىا ":يقول.فعلمضادوهوزراعةالموتإلىالزراعيبالحصادالذيينقلب

305". منا قتيالنباتا  سريع النمو، ونحصد حيث أق

 

فاألشـياءلتمضـيإلعكـسمـا.تضاربشعائرالمنفىمعطبيعةاألمـورواضـحاايبدو

حصــدالقتلــى،والنــاييرســمالحلــمالبعيــدجــدااإلــىهــومتوقــعلهــا،وزراعــةالنباتــاتتفضــي

.إليهلوالمشكوسفيالوصو



فكل.اتالتينطالعهاحقلللخسائرالمتواصلةفياألبيإلىالمنفى–تحولالمكانلقد

 :يقولالشاعروحسبما .واألشياءتفقدشعائرهاالمىلوفة،مضاداالالنسانالتوقعاتتىخذموقعاا

ئّية تماما   جيّ لم تكن المسافة بين المنفى الداخلّي والخار " في المنفى الخارجي أدركت . مر 

لم يعد . «هنا»هي  «هناك»، وكم أن «هناك»هي « هنا»كم أن .. كم أنا قريب من البعيد

                                                           

 .313، "ونحن نحب الحياة"قصيدة  -ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي درويش،         305
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. نحن أم الوطن: ولم أعرف أّينا هو المهاجر. أي  شيء عاّما  من فرط ما يمس  الشخصي

 306."ألن الوطن فينا، بتفاصيل مشهده الطبيعي، تتطّور صورته بمفهوم نقيضه المنفى

 

ووأحـــدمالمحهـــاهـــ.نصوصـــهتبـــدأشـــعائرجديـــدةللمنفـــىفـــيالظهـــورفـــيبيـــروتبعـــد

ولىي  ،أنىا مىن هنىاك" :يقـولالشـاعر."هنـاس"ـالو"هنا"ـالأي.ةالقريبوالبعيداختالطدلل

307".ذكريات



إلــىانتمــاءالهويــةلمعــاودةيســتهلالبدايــةمــنخــاللشــعائرالحنــينالمكتوبــةدومــااوهنــا

ويصــنعمــناخــتالطدللــةالقريــبأوالبعيـــد.(التــذكر)عبــرشــبكةالــذكرياتالضــائعمكانهــا

هئطــردهواقصــاإلــىالنســانعلــىلنقــالبمعنــىالمكــانمــنالحنــانوالحــرإكــامالاااتنبيهــ

معالخروجمناألندلسكمايتماهيرمزياا،بالخروجمنالجنةأحيانااعنه،بحيثيذكرناهذا

.أخرىفيأحيان



"هنىا"الــإلـىوبينحينوآخرنرىاألندلستعاودالظهور،عبـرهـذهاإلشـاراتالسـاطعة

وألنهيتناولفي.الوطنالضائع"هناس"هوالمنفى،والـ"هنا"ودائماامايكونالـ."هناك"والـ

ف نهسوفيعاوداستجوابمعنـىاألفـق،مجموعةالقصائدتلسنهايةمرحلةالمنفىالبيروتية
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يــةالنهايــةالتــيترســممرحلــةزمنحيــث".هنىىاك" ىو الىى" هنىىا" الىىىبمــايعنيــهمــنمتضــادينبــين

يعلـنفكىنـه.وتغلقالقوسالذييرسمهاألفقبكلمايعنيههذامـنانقـالبالمعنـىالمـىلوف

."هناتنتهيرحلةالطير"إسدالستارةالختامعلىالرحلةاألولىفيقصيدته



 حنصىىال)...( بعىىدنا أفىىق للطيىىور الجديىىدة  ومىىن )...(هنىىا تنتهىىي رحلىىة الطيىىر، رحلتنىىا"

بعىىىد قليىىىل هبىىىوط األرامىىىل فىىىي سىىىاحة  سىىىنهبط( ...) البعيىىىد أسىىىماءنا فىىىوق سىىىفح الغيىىىوم

ويعلىىو  النبىىاتبعىىدنا سىىوف ينمىىو  ومىىن...( )للريىىاح األخيىىرة  اخيمتنىى ونرفىىع..(.)الىىذكريات

308".النبات على طرق لم يطأها سوانا



فالشـاعر.نرىانقالبالمعانيالتيكانتتطفلباآلمالقبلهاحـينتوصـفاألمكنـةوهنا

إلـىتهكلخياراتهوخطواتهالتيقامبهافعلياا،إلأنهيختارعدمالنكـوإيحكيعنمعاود

إلـىكىنـهيؤشـر309،"قرطبىة إلىىولكنني ال أعود ":أيمرحلةبيروتقائالا،الماضيالذهبي

أنتبنـيعالمـااقيميــااتحلـمانتهـىحيـثالمنفــىالبعيـداآلنعـنالمقاومـةالمســلحةالتـيأراد

بيـروتإلىويبدوكىنهيشير.رة،لكنهبعيدعنالتجسدوبعيدعنالوطنيبدوأشبهباألسطو

بــاريسعــامإلــىبطريقــةمــاهنــا،علمــااأنالقصــيدةكتبــتبعــدالخــروجمــنبيــروتووصــوله

8419.
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بحيـثتـؤارعلـىمفـردات(عتياديـةالسفروالبتعـادعـنسـويةالحيـاةال)مفرداتوتطغى

ذلــسالــذي،ســطينيبالمســافرالمرفــوضوالــدائمبــينالــدوللقــدعرفــتشخصــيةالفل.الهويــة

يقــول.فيصــيركمــنيمشــيباتجــاهأيمكــانعــدابيتــه،يعلــقبــينمطــاراتلتريــداســتقباله

يصـفالسـيرنحـوالمكـانالـذييطفـلبالغربـةكـيحـين "بلـدإلىنسير"الشاعرفيقصيدة

وبحىىر لنىىا  ،علينىىا بحىىر )...(مىىن لحمنىىا بلىىد لىىيس  إلىىنسىىير ":يصـيرمقــرااوعنوانـاالالمكــان

 310".كل بيت سوى بيتنا إلىأوصلتنا  تيعرش على أرجل قطعتها الدروب ال )... (

 

واألرجلذهبـت.ويومعليس،يوملس:المكانيصيرمرادفاالماقالتهالعرب-البحرإن 

إنالرمـــوز.أيبيتهـــا،كـــلالـــدروباألخـــرىعـــداالمكـــانالـــذييفتـــرضأنتـــذهبإليـــهإلـــى

ومــنانقــالب،الشــتات–المكانيــةتــزدحمبالســخريةالســوداءلكــيتظهــر ضــبهامــنالمنفــى

.المكانعلىأهله

 

يعتبرو قصيدة في كالناس"الشاعر نسافر من" خالياا لشعبه بالنسبة صار السفر أن

 الوصول ينعكسو،مكانمحددإلىعملية التيتبدو علىالهوية نأيأ،"سيزيفيةهذا

.فوقر معبايةالوصولإلىالهويةالفلسطينيةتبدومالسيزيفالذيظليدفعالصخرة
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لإدن منا مئات السنين لنكمل : وقلنا لزوجاتنا .. ( .)السفر طريق الغيوم  كأن":يقول

نسافر كالناس، لكننا ال نعود )... ( ساعة من بالد ومتر من المستحيل  إلى/ هذا الرحيل

التيتنطبقعلىجميعالناس(شعائرالسفر)هذاكنايةعنتغيروفي 311."أي شيء إلى

باتجاهوجهةواضحةأخرى،ومنمكان مكانعداإلىالذينيسافرونمنوجهةواضحة

،حسبتعبيرإدواردسعيد،الذيتختلفشعائرتنقالته"خارجالمكان"الفلسطينيالذييظل

.وحركتهعناآلخرين



الجنوتىخذ قصيدةالريل في بوجودها المرتبطة للشعائر مغايرة ميتافيزيقة دللة وبية

اليمنالذييحصلعليهاألعداءمجاناا،خصوصااإنعرفناإلىتشيرحين،"تخالفناالريل"

ريح الجنوب "وذلسألن،لكنهاتخالفهذاعندنا،أنجهةالجنوبتدلعلىاليمنوالسعادة

 ،نموت: ونكتب في المرة األلف فوق الهواء األخير ...()والممر يضيق . تحالف أعداءنا

أيأنهيصنع،بجعلالهواءمشابهااللنفساألخيرالمنفى يقوم عندها 312."ولكنهم لن يمروا

.الحياةنمطقوسالموتبدلا



 صهيلعلى"الوضعالمعنويفيلتبيان(تحت،فوق)يستخدمالشاعراألبعادالمكانيةو

وعنـدها،فرضالتحدينفسـهبـىنيكـونالفلسـطينيفـيموقـعالوجـودأوالعـدميحين "السفل

التجاهــاتحصــرياابــاألعلىواألســفل،أييصــفالمعنــىالرمــزيحــينإلــىالمســافةتتحــول
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فــيحقهــافــيممارســتها،هبوطهــاوأوهــومــايمااــلالهويــةفــيصــعودها،الصــعودوالهبــوط

مىىىا : صىىىهيل الخيىىىول علىىىى السىىىفح":الوجـــودأور بـــةالغيـــرفـــيالنمحـــاء إمىىىا الهبىىىوط وا 

 313".الصعود

 

يجريعلىالهويةالفلسطينيةالتيتقـعفـينطـاقمايتابعوصفانعداماألملأمامهكذا

:بنبرةحزنعالية"لماسوفيىتيوداعاا"قصيدةفيالمنفى–الحلقةالمغلقةللمكان

 .. وداعا  لما سوف يأتي به الوقت بعد قليل"

 314 .."لما سوف تأتي به األمكنة عا  ودا



بطريقــة"هنــاس"و"هنــا"ضــميري "نحــنقــربهنــاسهنــا"الشــاعرفــيقصــيدةيســتخدمكمــا

/ ثالثىون بابىا  لخيمىة "  :ترضالمغايرةفيصفاتالشيءذاتهيفالذيتعيدالمدىالسوريالي

ألي مكىان  / مكىانمكىان لصىوت، مكىان لحريىة، أو . هنا نحن بىين الحصىى والظىالل مكىان

األمكنــةبـينالحصــىتباينـاتظهــروت315."تىدحرا عىىن فىىرس، أو تنىىاثر مىن جىىرس أو أذان

نرىتفتتالمكانوتغيـربحيث،وضياعالفرسأوتناارأصواتالجرسأواآلذان،والظالل

هــذاعلــىوينســحب.ليعــودالمكــانمكانــاااعتياديــااوســطالنفــيوالهجــرات.صــفاتهالمىلوفــة
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قىد نحىب وقىد ال نحىب ":فـياقترانـهبالمـدنالمختلفـةيصبلأيضااموضعتسـاؤلالذيالحب

  316."على طريق دمشق ومكة والقيروان



حــولأفكــارهوفــيشــعائرالمنفــىليكــفالشــاعرعــناســتخدامأمكنــةاألســاطيرلتبيــان

لتــيفهنــاســيعملالبرابــرةعلــىهــدمالمكــان،مســتذكراامعــارسهيلــينالجميلــةا.مصــيرشــعبه

دارتحاملــةاأللــموالعــذابوأاــرتفــيمصــيرتشــريدأولــيس،ومــاســببهجمالهــاالســاطعمــن

أيأنالجمالالذييمتدحعادةيىتيمفر اامنشعائرهليصبلواسطة،الخرابلشعبكامل

النصـرتخـالفالمعهـودمنهـاكـيتصـيرواسـطةقتـلإلـىأنالخيلالتـيتشـيركما.للهزيمة

لتعلو الخيىول علىى جثىث النىاس مىن بحىر ايجىا ":يقولوالدردنيل،كماحينبينبحريايجه

 317".الدردنيل إلى



المكــانالتــاريخيليصــورالدهشــةعلــىمــاكــانومــاســيكونأومــاســوفيجــريويسـتخدم

الـذيكـانالمكـانيصـيروكمـاذكرنـاآنفـاا.فيمعركةالصراععلىتابيـتالهويـةالفلسـطينية

وفـيالشـام"قصيدتهتاريخيااواسطةاللمكيدة،ومعنىمناللتباسكمافييعنيالعزوالسؤدد

صــاحبهــذاالمكــانالــذييتنكــرلمحمــولاســمهإلــىلــذايقــومالشــاعربتوجيــهالعتــب. "شــام

لماذا رفعىت سىفوحي لكىي ":أيشآمالعزوالكرم،ويعاتبالشقيقالمتلبسبالعدوان،الرمزي

. النىاي بكىى)...( شام شام، إذا شئت، في الشام مرآة روحيال ففي..(.)تسقط خيلي عليّ 
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البكـاءيقتـرنبدهشـةالتىسـيعلـىمـانإحتـى 318."عرفت دمشقا.. لو أستطيع البكاء كناي

.لكنالبكاءذاتهفعلجمالييىتيمنموسيقىالنايتحديداا،يحدث



تلـسالتـي"عاألخيـررأيـتالـودا"تصورهلرحلةالمكانوسوداويةالمنفىفيقصـيدةويكمل

أال قبىر لىي بعىد هىذا . ولكني ال أرى القبر بعىد" :تحرمالمرءمنالستراحةفياألرضقائالا

 319."التعب؟

 

المكانوانعدامالفرإالمتكافئةحينالموتيصبلعدماابسببضيقيعنيهذاسوىأل

إليـهاألبعـادالميتافيزيقيـةكمـاتشـير،العـدمالزمـانيإلـىإنالعدمالمكانييـؤدي! يابالقبر

الخـــارجوالحنـــينمـــنمـــنوهـــويعنـــيحكمـــاامقاومـــةفنـــاءالهويـــةالمصـــابةبـــالظلم،الماورائيـــة

.الداخل



 :والوطن لمنفىا -الهويات واألمكنة مفارقات9.3

المفارقـــاتالتـــيتـــدخلفـــينطـــاقالســـخريةالســـوداءفـــيالعديـــدمـــنأعمـــالمســـيرة نشـــهد

ديـوانمـن"شخصية أربعةعناوين"قصيدةفيباهربوضوحالمفارقاتوتتجلىهذه،الشاعر

فهنـاسيقـومالشـاعربتحـويراألمكنـةالمىلوفـةكـيتصـيرواقعـة320."هيأ نية..أ نيةهي"
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وهكذاتتغيرالعناوين،وهذايعنيتغييرالهويةوليسطبيعةالمكانوحده،فينطاقالمفارقة

:لتصبلالمتوقعة

 .جنمربعفيسمتر -8

 .فيقطارمقعد -6

 (.المستشفى)العنايةالفائقةأيحجرة -2

 .فيفندق رفة -9

إنرقمأربعةيمالالتجاهـاتاألربعـة،أي.كلهاضيقالمساحة،و ربةالمكانويجمعها

.هومؤشرالتجاهاتكلها



مقابـلالقطـار،(الفنـدق)أي،حينمايبدوأنهنالـسخصوصـيةمـافـيمكـانمحـددحتى

فلــيسهنالــسإلالبتــذالالــذييــنعكسعلــىهويــةالفلســطيني،(العمــومي)نوالمقعــدوالســج

المعتــرفالبيــتإلــىويبــدوهــذاالبتــذالنوعــاامــنالجــزاءعلــىافتقــاده،حتــىلــوكــانعاشــقاا

ولسىىنا سىىوى رقمىىين ينامىىان فىىوق السىىرير المشىىاع ":والـذييماــلالــوطنبطريقــةمــنالطـرق

 ".ه عابران على الحب قبل قليلالمشاع، يقوالن ما قال

 

تصـيرحـين "انتحـارمحاولـة"هذهالسوقيةالمتناقضةمعالرفعـةوالعلـوفـيقصـيدةتتكرر

فمنمقابلة.الهويةالفلسطينيةالتيتشابهالنسرمربوطةمعسوقيةالحقائبالتيتنقلهامعها

حقائـبواألشـياءالتـيلتحمـلماديـةوابتـذالالإلـىفيالسـماءالعاليـةوعلوهالنسربينأهبة
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هىل مىىن قمىىة أخىرى لنسىىر  ال يريىىد ":السـتخداميبــينمكـانومكــانلتنقـلهويـةمحـددةعــداا

321".الموت في حقل الحقائب؟

 

الخســارةالشخصــيةللهويــةالفلســطينيةمحمولــةعلــىجنــاحيالمنفــىفــيمفارقاتــهونطــالع

وتالـــذييواجههـــافـــي يـــابمكانهـــافـــالم،حتـــىلتبـــدوهويـــةمقـــامرةبمـــاتجـــدهفـــيطريقهـــا

نكانمصنوعاامنفضةجعلاألصليي .الخسارةحتميةوا 



لىم . لىم يبىق لىي شىيء ألخسىره هنىا"":منفضةالموتالذيلموتفيه"يقولفيقصيدة

فىي / .كتابات الكهىوف إلىلم يبق لي شيء يناديني وال شيء يضاف / يبق شيء كي أراه 

الفلســطينيتجــدمــايعاكســهافــيفقــوة 322".انكسىىاري قىىوة المعنىىىوفىىي  الممىىر،قىىوتي ضىىعف 

كمــاأن.العــالمالعربــيإلــىوهــذاتلمــيلمقصــود،أيالطريــقالــذيتعبــرمنــه،الممــرفضــع

أي،قــوةالمعنــىإلــىوهــومــايحيــلالنكســار،الفلســطينيتظهــربموقــعالضــعيفصــيةشخ

أقصـىحالتهـالتشـكلحالـةإلـىسـائرةيعكـسالمنفـىاألمـورويجعلهـا.هويةاللجوءوالهجـرة

بحياتهـاولـوعلـىسـبيلمرةمنالمفارقاتالغريبةالتيتجردالذاتمنخشـيتهاوتـدفعهاللمقـا

 .التحدي



                                                           

 .614 ،الثاني المجلد -الديوان درويش،       321
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فــيالمنفــىعبــرالضــائعةالــروحيجــادإالشــاعرالغربــة،ويفتــرضضــرورةمعــاودةيتحــدى

يؤكـدالشـاعرلذلس."نأولنكوننكو:"مقولةشيكسبيرإلىالتحديالوجوديالذييعيدنا

إلـىمنالضروريالبحثعنالروحالتيتعيدالوطنوالـدفءأنه"بلدإلىنسير"فيقصيدة

الــنفسبــدلامــنالتجمــدفــيالــنفسالداخليــةبــالتوازيمــعالتوقــففــيالحيــاةالمشــلولةبفعــل

 علىىى":يجادهــاإعــادةا ضــياعالــروحوفــيوهــويطالــببحســمهــذهالمفارقــةالمتجســدة.المنفــى

المكانهوالذييصـنعهويـةالـروحألن، 323"الروح أن تجد الروح في روحها أو تموت هنا

 .أولاوأخيراا



يسيطرعيظهر كىنه التيتعذبالبشر مفارقاته القصيدةلىالمنفىويصنع ،موضوع

 فيوصفهكىنهاحتىلتبدوالقصائد .كتبتخصيصاا وحين،"كالناسفرنسا"ففيقصيدة

المسافاتبيناألمكنةبفعلتختفي 324"أي شيء إلىنسافر كالناس، لكنا ال نعود " يقول

تجريدخالإإلىحدأنالمسافاتذاتهاتتحولإلىالمنفىالذييقصىالناسعنالمكان

وينعكسهذاعلىهويةالفلسطينيالخاسرحيث.بسببانعداممعناهاوسطضياعالمنفى

 .مكانهاألولإلىللوصوليدفعهااقواضحلمصيرأوطري

 

فيقصيدةلفلسطينيينبالنسبةلوالسفر،الطبيعيأليكانالسفر المفارقةبينمعنىتبرز

داخلمطاريتاحلغيرهممنالبشرجمادإلىحينيفرضعلهيمأنيتحولوا،"مطارأاينا"
                                                           

323
 

 .330 ،الثاني المجلد -الديوان درويش،      

 .333 ما سبق،        324
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رماديتهاوىإلىوياتهماألولىوهومايحوله.الطبيعيينالسفرفيهكليومبسهولةبالغة

. يغير من سكانه كل يوم ثيناوكان مطار أ":عنالتعاملمعهمكبشرنوبحيثيعجزاآلخر

تكراركلمةوفي 325".بقينا مقاعد فوق المقاعد ننتظر البحر، كم سنة يا مطار أثينا/ ونحن

بدللةمكانية طععلىالهجراندليلسا،"مقاعدفوقالمقاعد"هيفوق،مقاعدوتوسيطها

والحياة الحركة الجمود،ونقإ معنى يقدم بالمقاعد تشبيههم في المبالغة خيار ألن

.والسكونية



هوياتارتصهكذا بسكينها تذبل أن عن تكف ل لمفارقات نبعاا الوطنية الهوية

 .أصحابهاالذينيعيشونتحترحمةاألقدارمجردينمنكلمامنشىنهالدفاععنهم

 

الشاعرأسست قصائد في لسوداوية األجنبية المطارات وتيه العربية األماكن أزمات

لكنهالمتحلدونتعبير.نولعدميةفيالهويةمنشىهاالمذابلالتيتعرضلهاالفلسطينيو

األرض سيدة العيشفيظل تستحق الحياة بىن ليستاألرض"فلسطين"الشاعر وهي ،

"هذهاألرضعلى"صيدتهيعطيجدارةللحياة،وذلسفيقبلمكانمعنوي،الفلسطينيةفقط

يقول األرض، أم  سيدة ،على هذه األرض. هذه األرض ما يستحق الحياة على" :حين

 326."البدايات أم النهايات

 
                                                           

325
 

 .336 ،الثاني المجلد -الديوان درويش،       

326 
      

 .362 ما سبق،
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تبنيصوتالذاتوصورتهاعبـرالسـيرةيأهممفارقاتالمنفىالذيعاشهالشاعرهإن

عـــــنالشـــــعبالمعبـــــرالصـــــوتإلـــــىقـــــةأوبـــــىخرىفـــــر مأنالشـــــاعرتحـــــولبطري.الذاتيـــــة

ف نهخطـاخطـوةنوعيـةلكـييماـلصـوتهالخـاإحـامالاسـيرتهالذاتيـةومضـمناا،الفلسطيني

.هوتطويرالجماليبرنامجه ناءإمماانعكسعلى،إياهافيأعماله



كبرى الذات في مختلف تقاطعاتها أصبحت شرطا  شعريا  بامتياز، وهي أحد االختراقات ال"

" أحىد عشىر كوكبىا  "فحتىى فىي ديوانىه . األخيىرة اربىهالتي أقدم عليها محمود درويىش فىي تج

مىىرآة، فىىي مائهىىا تتكشىىف تلىىك الجراحىىات األخىىرى، البعيىىدة، التىىي كانىىت  إلىىىالىىذات تتحىىول 

 327".تراجيديا، ما زالت تكرر حضورها، وكان التاريخ لم يبدأ بعد

 

تطــورفـيشــعردرويــشخـاللمســيرةحافلــة،يـرىصــبحيحديــديأنالبرنـامأالجمــالي

قددشنتطورااجديدااتماماافيمشروع(8442)"لماذاتركتالحصانوحيداا"وأنمجموعة

.درويشالشعري



ألنه هذه المرة كّرس مجموعة بأسرها لموضوع محوري واحد هىو كتابىة السىيرة، وألنىه "

الفىىرد " أنىىا" ،"أنىىا"لصىىعود الىىى ( عرهلعلهىىا غيىىر مسىىبوقة فىىي شىى)أعطىىى فسىىحة سىىخية تمامىىا  

                                                           

 .392 ،(6001 الحرف للنشر والتوزيع دار: المغرب) ،لشفاهي في الشعر العربي المعاصرالكتابي واسريف،  بو صالح      327
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الشىىىاعر فىىىي فسيفسىىىاء عالقتهىىىا بالىىىذات والتىىىاريخ والمكىىىان والزمىىىان، ووقوفهىىىا علىىىى قىىىدم 

 328."التمثيل اإلنساني والوطني للذات الجمعية –أو تفوقها أحيانا  على –المساواة مع

 

نفسلمراقبــةداخــلالــإلــىالمكــانبعــدهــذهالمنــافيالطويلــةعــودةإلــىتعنــيالعــودةفهــل 

يحمـلالـذاتففيعبرالسنين؟تهاالهويةفيتمازجا إلـىتناولهللمكـانيخـتإببعـٍدحميمـيم

.آفاٍقمنالشفافيةندرالوصولإليها



مـنجهـة،،وهكـذاظـليتعـايشمـعالمنفـى.بالدهفكانـتعـودةمنقوصـةإلىدرويشعاد

وهــذامــايمكـنأننســميهاخــتالطومـعاألرضالفلســطينيةالتـيتمكــنمــندخـولجــزءمنهـا،

"هناك"و"هنا"كىنالمنفىوس عأجنحته،وأعطاهقدرةعاليةعلىالتحليقكييكون.المراحل

فكىنـهكــانيغلـقمــاتشـققمــنالمكـانالضــائععبـرهــذهالكتابـةالشــعريةالتـيتتمحــور.معـاا

.حولالمكانوتحولتالهوياتالمقترنةبه



بقارئهىا، ألن االمىتالء هىو  تهىاقيحدد وضع الكتابة، أو يشىرط عال ليس االمتالء هو ما"

 329".إغالق للمكان، وحجب لشقوقه وتصدعاته

 

                                                           

 .10 ،(3222 دار الشروق: عمان) ،مجلة الشعراء ،؟ماذا يفعل العاشق من دون منفى حديدي،  صبحي     328

 .31 ،الشفاهيالكتابي و  سريف، بو     329
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المراوحةبيناألمكنةخلقتحوارااداخليااحيوياانقـرأفيـهتعدديـةالهويـاتالتـييعيشـهاهذه

المتمــردةعلــىقصــائدهعبــر،قبــلالرجــوعارهــاوزوتعدديــةاألمكنــةالتــيمــربهــاي،الفلســطين

فــيتقــففــيموقــعالنــدكمــاالفلســطينيةوجعــلالهويــة،أرادمخاطبــةالتــاري ســائدةالقوالــبال

ذلـــسعبـــرصـــورشـــعريةجماليـــة نيـــةوتـــم ،330"مأسىىىاة الفضىىىة، ملهىىىاة النىىىرجس" قصـــيدة

نسـانيإوكفعـل،كفـردوكمـواطنرىتعبرعنحتميةمخاطبةالتاري للبحثعمـاجـ،باأللوان

ـــذاخاطـــبفـــيقصـــيدتهالمـــذكورةجماليـــةالمكـــان.لـــوجالعـــالمكشـــعبمســـتقلفـــير بـــةو /ل

فـيوقـتلـميكـنألحـدفيـهإجـراءتلـسالمخاطبـة،متصوراارجوعالشعبالالجئإليهالوطن،

بســببضـــيقاألفــقالـــدولي،والمرافعــةالمكافــةحـــولتــاري الشـــعوبوالحــروبفــيالمنطقـــة

الخروجمنبيروت،علمااأنتـاري تـالوةتلـسالقصـيدةوجمودالقضيةالفلسطينيةفيأعقاب

انــــدلعكتبــــهمحمــــوددرويــــشفــــيتــــونس،وبعــــدالــــذيارتــــبطبــــ عالنالســــتقاللالتــــاريخي

فــيوقــتمتقــاربالقصــيدةكتــبالشــاعروهنــايجــبمالحظــةأن.8411النتفاضــةاألولــى

مكافـاالمسـاءلةالتـاري ،ورابطـااذلسالذيكتبأيضااباعتبـارهتلخيصـاا.منإعالنالستقالل

.عــنالحصــاربعيــداااألرضإلــىوالعــودة،للحظــةالنتقاليــةالتــيتتــيلعــودةالبشــرالمنفيــين

إلــىوتصــورشــعريلفكــرةعــودةالفلســطينيين،فــيأنالقصــيدةشــرحكتــابيقــةوتكمــنالمفار

كـييتغلـبمشـاعرالعظـيفـيوجـدانالاجـدتفىيةجرأةفكريـةووطنيـةعاليـةود.أرضهماألولى

.الشعروالسياسةحقليوبين،المنفىوالعودةفكرتيبينعلىالحاجز


                                                           

 ،14 عددمجلة نزوى  ،الشعر والحكاية التاريخية/ درويشالنرجس ملهاة الفضة، محمود  أساةم ليانة بدر،    330
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يمكنناأننتبعخطتطورمعانيالهويةالفلسطينيةفيعالقتهامعالمكانإنلمننظرل

التـيتداخلهمعالشاعرليفـرزمزيجـااعبقريـاامـنالحساسـيةفيمحموددرويشالسياسيإلى

ايفســـرهالشـــاعرفـــيإحـــدىوهـــومـــ،اســـتدراسالتـــاريخيشـــعرياافـــيجديـــدةاربـــةمقصـــنعت

، التىي اعتبىرت 3241عام " ملهاة الفضة... مأساة النرجس"كذلك كتبت قصيدة ":مقابالتـه

إذن، ال . أن العىودة قىد تحققىت، وأن القضىية الفسىطينية بمعناهىا السىابق قىد تحولىت تمامىىا  

االنتفاضىىة دلتنىىي علىىى أن الموضىىوع . آلن فقىىد كتبتهىىايمكىىن أن أكتىىب عىىن العىىودة بعىىد ا

عىىودة  إلىىىمفهىىوم العىىودة  راكىىمأرضىىه، وهىىذا خلىىق عنىىدي جاذبيىىة أن أ   إلىىىالفلسىىطيني عىىاد 

إذن، المسىىألة هىي قىراءة فىىي حركىات المعنىىى داخىل الواقىع نفسىىه، ولكىن هىىذا . البشىر أيضىا  

ال فسيبقى محروما  من الخيال إلىطبعا  يحتاا  331."حدس، وا 

 

،يـنعكسعلـىكتاباتـهممـابالتفصـيلموقفـهالناقـدوتحفظاتـهعلـىأوسـلو،الشـاعرويفسر

رغم كل نقدي لنص أوسلو، أن الواقع الفلسطيني  ،وكنت أنا من الذين يعتقدون":فهويقول

فىىي ظروفىىه الجديىىدة المليئىىة بىىالزخم والحيويىىة وحركىىة المجتمىىع قىىد يجىىري تعىىديال  لمصىىلحة 

و أن القراءة الفلسطينية لالتفاق على مستوى التطبيق واألداء واإلدارة الشعب الفلسطيني، أ

الواقع أيضىا  يطىابق  نإوالعناد في الوضع التفاوضي قد تجري تعديال ، ولكن لألسف الشديد 

حد ما الجوانب السلبية لالتفاق نفسه، علما  أن المجتمع الفلسطيني فىي مىأزق ولىيس  إلى

اآلن مغلقىة، والمسىتقبل شىديد الغمىوض، والماضىي بعيىدا  جىدا ، فقط القيىادة، فاآلفىاق تبىدو 

                                                           

 .1 ،(3222 حزيرانوزارة الثقافة : رام اهلل)، العدد الثالث" ثقافية دفاتر" ،مقابلة مع محمود ردويش ،وآخرون بدر ليانة      331
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فالمأزق أكبر مما هو معلىن، والمىأزق ال يمىس  يتوهات،والحاضر محموما  معبأ بمشروع غ

بل يمس أيضىا  طموحىات المجتمىع وقدرتىه علىى إيجىاد خيىارات  ،اآلن القيادة السياسية فقط

اع الذي ما زال مستمرا  بين االحتالل وبين الصر  إدارة نضالية للخروا من هذا المأزق، وفي

332".المجتمع الواقع تحت االحتالل



هـــذهالتوطئـــةالسياســـيةبمقـــدماتهاضـــروريةلفهـــمتحـــولتالهويـــةعنـــدالشـــاعرفـــيتبـــدو

باســتردادالمكــانالتــيالحلــمألنفســحة،الــوطنإلــىعالقتهــامــعالمكــانفــيمرحلــةعودتــه

المشـروعاألولفشـلور ـم.االتحققإلعبرفكرةرمزيةالعـودةلهضقي أسسلهاأوسلولميد

الفلســـطينية،فـــ نأعمـــالمحمـــودنـــاطقواســـتمرارالحصـــاروولدةالغيتـــوالفلســـطينيفـــيالم

.ذكيااللمنفىوتواري الحصارفكرياادرويشظلتتعقباا



فـــيرويـــشممـــاجعـــلشـــعرمحمـــودد،فمفارقـــةالمفارقـــاتاســـتمرارالمنفـــىفـــيالـــوطن

وانزياحــهنحــوتفاصــيل،مــنالسياســيالمباشــرتحــررالــوطنينحــونحــوالإلــىمرحلــةعودتــه

فــيمعظــمقصــائدهالتــيرىصــارتتكــونالحــدثالــرئيساآلن،كمــانــالتــي المكــانالصــغيرة

"لمـاذاتركـتالحصـانوحيـداا؟"ففيديـوان.فلسطينإلىاألخيرةبعدالرجوعهدواوينتضمنتها

نلمـــلأصـــغرالتفاصـــيلالتـــيتحملهـــااألمكنـــةالغائبـــةوهـــيدواويـــنتـــالهمـــنمـــاو (8442)

.حضورهاتفيضحياةفي
                                                           

  ،محمد الظاهر :وتحرير رصد ،األردنية تورالدس، 3221 أيار 63 في الفضائية اللبنانية مع حوار درويش،محمود       332

 . درويش محمودللشاعر  اإللكتروني موقعال
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لــىوآخــريإلــى"قصــيدةففــي الــبالدإلــىرجوعــااالمنفــىمــنابنــهاألبيىخــذ 333.."آخــرها 

حيـاةتسـيلتفاصـيلإلـىتتحـولأنتلبـثللكنهـاوالمواقـع،المـدنأسماءالبدايةفيفتتراءى

 .بهجةنبضوت

 

ىىَعد  " ، إلىىىفاص  ىىاسىىنقطع / كتفىىي   شىىمال  هىىذا / األخيىىرةَ  والسىىنديان الىىب ط مغابىىة / قليىىل   عم 

 334".الجميل   عكا سور إلى/ دمشقَ  من ك لٌّها لناوالسماء  / خلفنا منولبنان  / الجليل  

 

.التفاصيلالمكانيةممتلئةبعذوبةأخاذةفيهذهالقصيدة،كمافي يرهاوتنداح



ىيق   صىغير  درب  /  العامِّ  الشارع خّروَبةإ شرَق "  ىب ارإه َيضإ  إلىى يسىير ثىم البدايىة،فىي /  بإص 

َسَع /َ البئرإ  َسَع،أو  ىل   ثم َأو  مإ علىى / ي طإ  يضىيع  ثىم /  والَحَلوإي ىات التبىغبىائعإ " / جميىل  " َعمِّىي َكىر 

 يىا البيىَت، تعىرف هل- /ب َغاءَ بَ  شكلفي /  البيت، فيوَيجلإس /  يستقيمَ َأن /  قبل َبي َدر   على

ق  ياسىمين  : / َأعرف ىه   الىدرب َأعرف مثلما- / ولدي  ضىوء  ودعسىات  /  حديىد مىن بو ابىة   ي طىوِّ

ىد   أليىف  ونحىل  / المكىان وراء مىا فىي ي َحىدِّق   شىمس  وعب ىاد  /  الحجىريِّ  الىدرا على  الفطىور ي عإ

                                                           

 .الجديدة األعمال درويش،     333
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 غىد   السىيااوخلف / وحصان   صفصافة  و  بئر   البيت باحةوفي / الخيزران طبقعلى /  لجدِّي

 335".َأوراقنا يتصف ح  

 

المكـان،فـيبالتحـديقالمرتبطالشمسعباد)والجميلةاألليفةالمكانتفاصيلتبدولحقاا

الذيوالسياجوالحصان،والصفصافةالبئرحيثالبيتباحةالخيزران،طبقاألليف،والنحل

أسـماؤهاتغيـرتومـدنمواقعمنالعودةوبعدالوطن،فيالحميميةإلبهذه(الغدخلفهيكمن

 .متكررلمنفىتلخيصااتظللكنها

 

فعالاانائيةتنطبق "فعلتعماتعتذرل"ديوانمن"الحديقةفيوخشفرجل"قصيدةفي

أحياناا،أويتطابقان،فالضرورةألنيكوناعلىانسجام،ر مأنهمايتضادان،الذاتوالمكان

يحكيقصةالغزالالـذيتـآلفمعـهفهو.امايصنعالعالقةالجدليةالحيويةبينهمافهذ،دائم

الرجــلالطيــبفبكــىعليــه،وعنــدماماتــاضــمتهماالحديقــةســوياا،ومــنهــذانــتأمكــانجديــد

.علىحزنهصنعماضياافيالمكان



ديقىة رجل وخشف في الح: / ماض صغير في المكان / : نام في قبر الغزال، وصار لي"

 336."يرقدان


                                                           

 .304 ،الجديدة األعمال درويش،      335
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ملهـاةالفضـة،مىسـاةالنـرجس"العودةللحياةالعتياديةتلسالتيبشربهافـيقصـيدةإن

فيـهدورالبطولـةالفرديـةالتـييسـقطكانتنداءشجاعاالخـوضميـدانجديـدمـنالمقارعـة،"

.اتهجسدتهاشخصيةالفدائي،ويبرزفيهبطولةالجماعيالذييمالهالشعبعلىاختالففئ

طبيعيبكلمايعنيههذامنبعدنسان كالعيشوفيهذهالمرحلةشددالشاعرعلىضرورة

شــؤونالمواطنــةالنســانيةوالحــبإلــىواللتفــات،عــنالشــعارالسياســيالمباشــروالخطــابي

كايــــرمــــنإلــــىالصــــغيرةفــــيحيــــاةقاســــيةاللتفاتــــاتبالنســــبةلوكــــلمــــاتصــــنعهالتفاصــــي

قصــيدة"صــبحيحديــديفــيدراســةتحــتعنــوانيكتــب.لشــتاتوالمنــافيالفلســطينيينفــيا

فــيقصــيدةمحمــوددرويـــشاألساســيعلــىتغييــرالموضــوعمعلقــاا"الحــبوالنــداءالملحمــي

 1999 سىنةفىي ":مغـادرةمرحلـةالبطولـةلـىإ شارةكوالتفاتالشاعرصوبقصيدةالحب

 الحّب، قصيدة لموضوعة بأكملها ةالمكّرس" الغريبةسرير " درويش محمود مجموعة صدرت

نسىان، كشىاعر نفسىه شيون إلى درويش التفات مرحلة إلى بقّوة والمنتمية لىىو  وا   شىيون ا 

 المجازيىىة، أو الفعليىىة مضىىامينها كانىىت أيىىا  ، "البطولىىة" مرحلىىة غىىادر أن بعىىد الفلسىىطيني

 وانتقىىل،... كونيىىةال أو العربيىىة أو المحليىىة المتخي لىىة، أو الواقعيىىة الرمزيىىة، أو الملموسىىة

 سىىواء الوطنيىىة، والميسسىىة االحىىتالل ظىىلّ  فىىي والعىىادّي، اليىىوميّ  مرحلىىة إلىىى ببسىىاطة،

337".بسواء
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عــنئناشــرمــزيكمكــانالحصــاروفــيالوقــتذاتــهاســتمرعمــلالشــاعرعلــىموضــوع

تحــولالحصـارالــذيكـانفــيمرحلـةالخــارجبماابــةدفقـ.فلســطينمـناألولوالطــردالمنـافي

فيووطنهالفلسطينيبينشكل يتوتحولعلىجزيرةأووسيطةأرضإلىافتراضيمكان

.الحصــارواســطة،أوأداةلســتذكارالمكــاناألصــليبتفاصــيلهاألولــىرصــاوهكــذا.الـداخل

كـانونفـي كتـبالـذي"  حصىار حالىة"نـإخصوصـاااألخيرة،دواوينهمعظمفيهذاونشهد

 338.الجيشالسرائيليجتياحدينةتعانيمناراماهللوالميف 6006الااني

 

الشاعرالتيتلتأعمالمعظمفيواابتمتغيركمعنىالحصارحالةمالحظةوب مكاننا

 .المؤبدينوالمكانالزمانهويصيرتلسالفترةحين

 مكانا   الزمان   يصير الحصار،في " 

رَ  ه   في تحج   َأَبدإ

 زمانا   المكان   يصير الحصار، في

ه   َأمسه عن تخل ف  339 ."َوغدإ

 

ظـلالعـودةالملتبسـةالتـيلتمنحـهحـقالسـكنفـيفيفلسطينإلىرجوعهأنهوبعدأي

علــىرينَيــالــذيالشــاملالجــوهــوالحصــار،ظــل 8491الجــزءاآلخــرمــنفلســطينأراضــي

                                                           

338 
      

 .311 ،دةالجدي األعمال درويش،

 .696 ،سبق ما       339
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 "األجنبــيالســائليفعــلكمــال" قصــيدةفــي.إليهــاالوصــوليســتطيعأويزورهــاالتــياألمكنــة

 :المكسورةالمآذنعلىالعاورومنفيها،كنائساالثمنقريتهعلىيستدل

 ينبىت:  القصىائد فىيوكمىا /  نىاقص قمىر   وهنىا زائىد،شىجر  / هنىا. المكىان وصف أتبعكنت "

 غيمىةولكنه /  وطني، طائر على يدل رمز هووال /  حلم هو ال. يتوجع حجرعلى /  عشب

 340..". أينعت

 

ووضعهالحقيقي(الخارج)تغيراتالمكانبينصورتهمنليشهدالجوهريالسؤالويطرح

 صىفةأو / األسىاطير فىي لصورتهانعكاسا  /  المكان يصير كيف: تساءلتثم ":(الـداخل)في

:/ آخىري لىي قىال مخيلتىيلىوال /  ؟الشىيء مىن /أقوى الشيء صورة وهل الكالم؟ صفات من

341."هنا لستأنت 

 

:المستعمراآلخريعرفهلالذيالجليلهواءيمسسحينالحضورامتالسيعاودلكنه

 : نفسها إلى نفسي أّعرف ،أمشي"

،  342."المكان صفات إحدى نفس، يا أنتإ

 

                                                           

 .334 ،الجديدة األعمال درويش،    340
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هيالعالمعنالفرد ياببعدكانتلوحتىاألصل–الطبيعة–المكانإلىالعودةنإ

مـعرتبـاطاليعـاودنـهفكىالطبيعـة،مـعبالنـدماجإلالحصـارهـذامـنمنجاةفال،البقاءسر

التـيقـامبدراسـتهابــتمعنكامـل،كـذلسمـعالمياولوجيــاتلــسالحمـرالهنـودومعتقـداتأسـاطير

أمىا " :عمراابكاملـهاستغرقاليونانيةالتيجعلتمنعودةأوليسحكايةرحلةصا هانسيأ

 امىرأة بىرةإ فىيفأدخىل /  حرير خيط القز دودة تحولنيحيث /  التوت شجر في فسأدخل أنا،

 .343"الريح من كشال أطير ثم /األساطيرنساء /  من

 

الهويةتحولتالدرويشيبىنيعملفقطعلىتبيانانعكاسالمكانعلىالنإيكتفيل

 ،توسيعاألفقاإلنسانيالذيتنتميإليهالهويةالفلسطينيةإلىالفلسطينية،بليتجاوزهذا

محكماا بينالمكانلكي،وعلىربطاإلنسانبالمكانربطاا كونياا نكتشفأنهنالستعاقداا

التعاقدتحكمهجماليةالمكان،وتؤاثتفاصيلهبكلالممكنات،واإلنسان(األرض) وأنهذا

 انتماء من المتوفرة والحاضرإلىاإلنسانية الماضي في حياته وتفاصيل وبالده الشعب

.المستقبلإلىوصولا



فيالتسابالجماليلألرضيشتتجلىعنددرو(ر،الجمالالحق،الخي)معادلةمالإن

التالي وتصبلعلىالشكل الجمال)والمكان، الوطن، الهوية، من(. خيراا الباحاة ولتجد

الشاعروهويصف نائيتهالتيتدعوهألنيحفرفيالتاري والجغرافيا،للتوحيدبينتفسير

                                                           

343
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. وحدة ف ن النفس التراجيدي فيه واضح كل الوضوححينما يقرأ ك":سيرةالفردوسيرةالمكان

ولكن طريقة بناء هذا العمل مختلفة، ألنها تعتمد البناء الغنائي المتقطع الذي يحفر في 

سيرة شخصية، وسيرة المكان : جغرافيا وتاريخ بعيدين، ويحاول أن يوحد رواية ثالث سير 

344."تعدد أشكال التعبير فيهوتاريخه، وسيرة الثقافة الشعرية للشاعر، وهذا يفسر 



درويشعلىصيا ةمفهومإنسانياجتماعيللهويةالفلسطينيةمنطلقاامنتجاربعمل

علىالتعريفاتالتيجعلتمنالفلسطيني متقدماا والوطنية، الشخصية فيحياته األمكنة

فقط لتوصيفاتاللجوء أو وحدها، لقضيته .تابعاا دور أبرز األنا"لقد فيوالذات" الفردية

والقبيلةوالجماعة إن التوازن بين ما ":ويوضلالشاعربالقول.مجتمعيقومعلىالعشيرة

نحتاا . انساني مطلق هو ما نحتاجه في عملنا الشعري إلىيصلح من راهنيتنا ألن يتطور 

 إلىأن نخرا من الراهنية المكونة من ضغط الظروف السياسية الخارجية، للتفرا والنظر 

أغلب شعرنا الفلسطيني شعر يتكلم عن القضية الفلسطينية، . اني في هذه العمليةاإلنس

نحن عندنا الموضوع . الشعب الفلسطيني وعن حياته وعن أسئلته نسانيةإوال يتكلم عن 

345."صغيرة إنسانيةقضية كبرى يتكون من جزيئات  إلىإن التطلع . أكبر من الذات

 

                                                           

 .1، "ثقافية دفاتر" في محمود درويش مع مقابلة، وآخرون بدر       344
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ذكىىر الىىدم هىىي التىىي تعطىىي الشىىعر  إلىىىون الحاجىىة بىىد –هىىذه اإلنسىىانية " :القــولويتــابع

346."وهجه، وتجعله حامال  لمقومات بقاء خارا شرطه التاريخي



وتبيــانطبقاتــهالجيولوجيــةالكامنــةعبــرالــنإ،ففــيمقابــلخصوصــيةتناولــهللمكــانإن

رالعلمالطبيعيلطبقـاتاألرضشـك لدرويـشالمقابـلالاقـافيلطبقـاتالحنـينوالرتبـاط،نـد

أنيتحلىبهـاشـاعرواحـدضـمنتـاري عـريضمـنالممارسـةالشـعريةالتـيشـكلتالنتمـاء

درويشفضاءالنإعبرتىايرالمكان،شكل.المتتاليواإلبعادالمكافمقابلالنفيالمتزايد

وأســـسلجعـــلالهويـــةمرتبطـــةبالمكـــانعلـــىنحـــوحاســـم،وهـــوبهـــذايتجـــاوزشـــعراءالقضـــية

كـزواأشـعارهمعلـىالقضـيةفـيمعناهـاالسياسـيوالفكـريأوالجغرافـيدوناالسابقينالـذينر

لغـةعبـر.أنيعيرواشىناالهويةاإلنسانالبسيطالمرتبطباألرضعلـىنحـووجـوديوتلقـائي

متقشــفةعمليــاا،لكنهــامرتبطــةبالفضــاءاتالنفســيةوالداخليــة،نجــلدرويــشفــيبنــاءمنظومــة

عــنإلــىالمصــفوفةبــدورهاوتحولــتهــذه.جماليــةكاملــة تقليــديســحبجمهــورهالــذيمــاانفــس 

الحميمــةســتعاراتاإلشــاراتوالرمــوزوالخيمــةإلــىالجميــعأدخــلالتســاعوالتوســع،بحيــث

 .هذه

 

أيحــدتقــدمدرويــشفــيتكــوينجماليــةاألرضإلــىهــذهالســترجاعاتكــينــرىوتقودنــا

غراقفيها،بماأسسفيالـوعيالعـاملنقـالبوالمكان،وفياإلعرابعنها،ووصفها،والست
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تـــينلغـــةومعالجـــةأدبيإلـــىرةلغـــةالسياســـةالمتقشـــفةوالفقيـــنمـــ(المكـــان-فلســـطين)معنـــى

.بالحياةواأللوانتينوفائرتينوحيويتين نيتينجمالي



قيلعنقصيدةواحدةيلخإانتصارهللجماليفيالمكانينطبقعلىجميعأعمالـهوما

وقصيدة لوصف زهر اللوز هي انتصار للجمالي الذي أصبح أولوية مسىبتعدة تحىت " :تقريباا

ضىىىغط متطلبىىىات العىىىيش اليىىىومي والحىىىدث السياسىىىي، واللىىىوز شىىىجر مىىىن شىىىجر المكىىىان 

الفلسطيني، الذي يمتاز بصىفات عىدة منهىا الجماليىة فىي الربيىع والثمىر األخضىر واليىابس، 

 347."والعالقة الحميمة بين قشره ولبه

 

نجدأنجميعكتاباتالشاعرتتعاملمعالمكانوتجعلـهواسـطةتعبيريـةلكتشـافذاهك 

جمــاليكامــلبــداعإوليجــريهــذاإلبشــروط.معــانيالهويــةفــيتقلباتهــاالتاريخيــةوالزمنيــة

النصوإمنبواباتعريضةتجعلمنالمكانجسرااأساسياالعبـورإلىيتيلللقارفالدخول

.العالمبىجمعه

                                                           

347
      

 .339 ،التجنيس وبالغة الصورة ،"كزهر اللوز أو أبعد"الصورة في  تشكيل صالح،
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خاتمة



ب مكاننــاأننجــدفــيمراجعتنــاللفرضــيةاألساســيةحــولتــىايرالمكــانعلــىوفــيالختــام،

الهويـــةفـــينتاجاتـــهأنالتحقيـــبالزمنـــيلحيـــاةالشـــاعرقـــدســـاهمفـــيرصـــدهـــذهاإلشـــراقات

 :يشددعلىالستخالصاتالتاليةأنويمكنللبحث.والتحولتداخلأعماله

األكاـــرتميـــزاالشـــكليجماليـــةالمكـــانفـــيأشـــعاردرويـــشباتمـــازجالـــوطنوالـــذاتفـــ-

.ورهافة

.ابتكارهوياتمغايرةومتناسقةمعبعضهافيالوقتذاتهللفلسطيني–

.إرساءقواعدلجمالياتالمكانفيكافةالنصوإ–

الهويــةالفلســطينيةمندرجــةفــيالتــراثإلــىالعــالمنظــارأالبعــدالكــونيوشــدإلــىالنتبــاه-

.اإلنسانيالكوني



عبــرالفلســطينيةدورهاســتانائياافــيجعــلنتاجــهاألكاــرتــىايراافــيالتعبيــرعــنالهويــةكــان

تعــدداتهاوتشــعباتها،وذلــسبتتبــعجماليــاتالمكــانوالعــودةإليهــاكىيقونــةلشــعبشــريديقــدس

كـييقـومبتحديـداتوتحـديااتعلـىهللذيأه هذاالنتاجالمتجددهوا.معنىاألرضاألولى

نمامنخـاللمواكبـة صورةالهويةالتقليديةللفلسطيني،وليسفقطمنخاللمسافةبعيدة،وا 

.جديةلجميعالتطوراتالسياسيةوالحياتيةالتيعاشهاشعبه
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علــىالجــزءاألكبــرفــيأهميــةأعمالــهلــيسفــيأنهــاقاربــتتعريفــاتمتعــددةللهويــةيكمــن

فـيطرحهـاالجمـاليالمسـتمرلكـلمـاأيضاا،،ولكنفقط،،المستوىالفرديوالعربيوالعالمي

الزمانيـةواألمكنـةراحـلجماليةارتبطتبطريقـةأوبـىخرىبالم.يستتبعنظرةماعلىماتماله

.وعاشخاللحياتهداخلفلسطينوخارجهاهافيالتيمر



الهويــةالتقليديـةالتـيراجــتحـولصـورةالفلســطينيتحـدىدرويـشمنــذبداياتـهصـورةلقـد

،وهــذه8491وقامـتعلــىتمالـهبصـورةالمـواطنالخاســرخـاللحـربفلسـطين،بعـدالنكبـة

فهـوإمـايعـيشفـي.الصورةجعلتمنهمجردلجئفاقـدللمـؤهالتاألساسـيةللعـيشوالحيـاة

حـتوصـاياتمنوعـة،سـواءالمخيمات،أوأسيرشروطالمحتلفـوقأرضـه،منـزوعالهويـةت

مقاومـةا،:ونجدأنشعرهواكبتطوراتهـذهالهويـةفـيشـتىتجلياتهـا.فيالخارجأوالداخل

وبـــــذلسعكـــــسدرويــــشتجليـــــاتالتغيـــــراتفـــــيأشـــــكالالهويـــــة.وعــــذاباا،وتحـــــدياٍتمتنوعـــــة

ــإلــىالفلســطينيةالناشــئة،بدايــةمــنتحويــلصــورةالالجــئ ىإنســانحقيقــييقــاومويعمــلعل

إاباتتفردهالشخصي،دونأنيعنينشوءحركةالمقاومةالفلسطينية ياباالجماليةاإلنسـان

وعالقاتــهالمكانيــة،أيأنــهعمــلفــيكتاباتــهعلــىتشــكيلشخصــيةالفــدائيك نســانطبيعــي،

وليسمنجانـببطـوليمجـرد،بمـاأضـفىعلـىشخصـيةالمقـاومبعـدااكونيـاايمااـلتجليـات

.أوليس





160 

 

يكمــنتميــزالشــاعربفــرادٍةأهلتــهكـييلــتقطالتغييــراتالتاريخيــةالتــيخاضــهاالشــعبهنـا

الفلســطينية،ومــناــمأنيقــومبرصــداألســاطيرالكبــرىفــياومــةالفلســطينيبنشــوءحركــةالمق

فقـدأظهـر.معنـىكـونيشـاملإلىتاري البشرية،والتقاطشخصيةالمنفيالكوني،وتحويلها

والهويـــاتبوضـــوٍحعـــاٍلفـــيكتاباتـــهالشـــعريةوالناريـــة،خصوصـــاافـــيارواألدتغيـــردرويـــش

ولكـلناقـدوجهـة.كماالتيهاألوديسييونينارتباطهامعتغييراتالمكانالتيخاضهاالفلسط

الكاتـبالكبيـرايتـالوليـهإوكىنـهيحقـقمـارمـى.نظروزاويةمنفردةتنحازلعمـلمحـددعنـده

كنلـألدبأنيمـارسنوعـاامـنالتـىايرلـيسبصـورةصـريحة،ولكـنيمنهإكالفينوعندماقال

فىرض نمىاذا مىن  ىوهذا يتمثل في القىدرة على":الشـاعر/بالتىكيدبقصديةمنجانبالكاتب

وباختصار، بابتكىار نمىوذا . اللغة والرييا والخيال والجهد العقلي والترابط المنطقي للحقائق

خاصىة فىي  –خالقيىة، وضىرورية ألي خطىة عمىلمن القىيم هىي فىي وقىت واحىد جماليىة، وأ

 348."الحياة السياسية

 

فىىي ":مــاعبــرعنــهصــبحيحديــديحــولهــذاالتــىايرالمهــموالســتانائيللشــاعروهــو

فيهىا علىى عىاتق شىاعر  ت لقىى ثقافات األمم تكررت على الدوام تلك البرهة االستثنائية التىي

عىي لألّمى قىّوة وطنيىة وثقافيىة،  إلىى الشىعر ة، وتحويىلمهمة كبرى مثل التقىاط الوجىدان الَجم 

349."روحية ومادية، جمالية ومعرفية

                                                           

 .24 ،(6001 أزمنة دار: األردن) ،3ط، حسام بدار: ترجمة ،آلة األدب كالفينو، ايتالو      348

 .التعاقد الشاق حديدي، 349     
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العـيشبعيـدااعنهـاعـدةإلـىهويـةابـناألرضالفالحيـةالـذيتسـرقأرضـهواضـطرفمن

هويـــةجديــدةللاــائرالـــذييجعــلمــناســـتعادةاألرضإلــىالالجـــئاألزلــي،إلــىكيلــومترات،

منــــذوهكــــذا.الســــجنوالحــــبستحــــتاإلقامــــةالجبريــــةإلــــىالضــــائعةعنوانــــااأساســــياالشــــعره،

قبىىل أن أغىىادر " :ويلخــإهــذابــالقول،البــداياتظــلمحمــوددرويــشأســير يــابالمكــان

350."المغادرة األولى الكبرى كنت غريبا  في وطني، ومنفيا  في وطني، وسجينا  في وطني



نكـــانإدواردســـعيدقـــدوجـــدمكانـــاافـــيالغـــربضـــمنالال مكـــان،فلـــميحـــدثهـــذامـــعوا 

محمودالذيوجـدنفسـه ريبـاافـيجميـعاألمكنـة،لكنـهعمـلعلـىتىسـيسوطـنمعنـويمـن

فصـــدمبهـــابشـــكلأو،أمكنـــةالحلـــمالبعيـــدةإلـــىخـــرجمـــنالمكـــاناألولفقـــد.خـــاللالكتابـــة

اةالرحلةتجعلالطريقمهمةورائدةفـيحيـنبىالشاعركافافياستخالإلكنهخرجب.بآخر

.أصحابها



: غيرت هىذا ألقىول وقلىت ،  ما يسمى بالبيت، وهو ليس بيتا  حقيقيا إلىولكني عندما عدت "

البيت أجمل من البيت ألن الحلم ما زال أكثر جمىاال  وصىفاء مىن الواقىع  إلىما زال الطريق "

  351".لقد عدت بأولوية الطريق على البيت. الذي أسفر عنه هذا الحلم

 

                                                           

 .1 ،"ثقافيةدفاتر " في درويش مقابلة ،وآخرون بدر       350

351
     

 .331 ،يقع على نفسه الغريب وازن،



162 

 

بقـــوةالعاطفـــةالتـــيتىســـرمفعمـــة(الـــوطن–المنفـــى–الـــوطن)جاتـــهمـــنتتابعـــتنتاولقـــد

المتلقي،خصوصـاافـيظـلعملـهالحايـثعلـىالتقـاطالمتغيـراتالمواكبـةللقضـيةوعالقاتهـا

خـــارجفلســـطيناســـتطاعمحمـــوددرويـــشأنيراقـــبمشـــهدية.مـــعاألوضـــاعالعربيـــةوالعـــالم

ـــدااومغـــايرةلمـــاكـــا ـــرتعقي ـــهأوســـع،وحـــالتأكا ـــداخل،وقويـــتعالقت ـــهالوضـــعفـــيال نعلي

الفلسـطينيينسجلكـونييبـدأمـنالبعـدإلىبحركاتالتحررفيالعالم،وبذابدأفيانتسابه

وهــــولهــــذاعمــــلعلــــىتطــــويرمفهــــومالهويــــةمــــنمنظــــارمتعــــددالرؤيــــة،وبغايــــة.والعربــــي

عـامزةنوبـللـهفـيفلسـطينومازيارةحـائزوجـائ.النصهارفيقلبالعالمالمتعددالاقافات

.للتضامنمعهومعالشعبالفلسطينيإلماالعلىهذا6006



اســتطاع،352ســلطةالكلمــةأومجــدها،كمــاكــانيقــولدرويــشفــيمناســباتكايــرةمــن

الشاعرأنيحتضنهوياتمتنوعةلكـييقودهـانحـومسـاركـونيليحـتفظبالخطـابأسـيراا

صــبحيحديــديأنمحمــودعمــلجاهــدااعلــىالناقــدويعتقــد.بشــروطهالمحليــةيــدلوضــعمق

تطــويرأدواتــهالجماليــة،والشــعريةألنــهاكتشــفتطــورنفــوذهاألخالقــيوالاقــافيفــيالوجــدان

لقد استطاع محمود درويش أن يوحد التجىربتين، ":بشهادتهخوريإلياسيدليمافي،العربي

رام اهلل، جعىل مىن قصىيدته  –يس، وعمىان وبىار  روت،الجليىل، وبيى: فشاعر المنافي األربعة

353".أرض اللقاء بين روايتين، كي تكتمل الحكاية ويتم تجاوزها في آن واحد

 
                                                           

       
 .دةمناسبات علنية ع درويش، محمود 352
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 .وسيال الضحية ويةاله خوري،       
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يصفهإلياسخوريبشاعرالمنافياألربعةكىنـهيصـففـرادةحـالالشـاعرالـذيوحينما 

مسـار،اـ8491والمـوتلتهجيـرالتيظلعليهـاالفلسـطينيونر ـما.أتىمناألرضالباقية

وسطالتيهمعمهاجريالشتاتفيالخارج،حامالافيداخلـهجـذوةالطـالعوالمعايشـةلواقـع

هذاالواقعالسرياليلمنحرموامنلغـتهموأرضـهموهـمعليهـاشـك َل.يكتشفصفاتهالصعبة

،لجئــينفــيأعقــابالنكبــةإلــىرافعــةاوانغراســاافــيواقــعلــميعرفــهالفلســطينيونالــذينتحولــوا

وهـــيســـرائيلإالـــذيأقامتـــهللغـــويفشـــهدواصـــراعالبقـــاءالشـــرسفـــيظـــلالتحـــديالاقـــافيوا

.تحرمهممنالمكوثعلىأراضيهمالخاصة



هــذهالهجــرةوالشــتاتواإلقصــاءبعيــدااعــنالعــالميشــك لدرويــشلغتنــاالجديــدةالتــيومــن

.شكلحروكريمالعالموتستدعيهإلينا،حامالاالمستقبللكينعيشبإلىتذهب



الكـــونيعبـــرتميـــزإنتـــاجالشـــاعر،واقافتـــهإلـــىالـــوطنيالمحـــدودأدبيـــااالمســـتوىنقـــلتـــم

وضــعتبنــيإلــىالعــالميالضــميرإبــداعاتاآلخــرين،ومــناــمدفعــهىالعاليــة،واطالعــهعلــ

كـاندرويـشيطمـلعبـرمشـروعه.الفلسطينيينكوضعوجـوديليقبـلبـهالضـميرالكـوني

وكمـاتكتــبخالــدة.أننكــونحقــاافـيقلــبالعــالمإلـىمرجعيــةاقافيـةتفضــيبنــاتىســيسإلـى

سـانيللقضـيةجعلـتتعلـقعلـىكـونشـعرهصـاركونيـاا،فـ نصـلتهبالتـاري اإلنحـينسعيد

قـوةالاقافـةتغلـباقافـةالقـوة،وقـدكتبـتأعمـالدرويـشمـنمنطلـقتغييـرإن:منهسفيراالها

.العالمبطريقةأكارعدلاوجمالاتشكيليمالحلماافيإعادةالعالم،فكلنإإبداعي
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لحظىىىىة "قــــارعالشــــاعرالتــــاري بوصــــفهلحظــــةاختيــــارحاســــمتمليهــــاالكتابــــة،وهــــيلقــــد

هــومــاصـــنعمــندرويـــشمـــلالرجـــوع يــرالمكتنإإذبــارت،رولنكمـــايراهــا،354"حريىىة

تحديــد،وليعــودمرتبطــاابقريــةأوبلــدةأومواطنــااكونيــاا،ألنالنتمــاءيصــبلعصــيااعلــىال

فلقـدصـنعالمنفـىمـندرويـشمواطنـااعالميـاابامتيـاز،والشـاعربـدورهجعـلمـن.وطنواحـد

.قضيةشعبهقضيةكونيةبامتيازأيضاا



شعرهكلهيخبرنامعهذاكيفيحييدرويشتفاصيلالمكان،ويجعلـهنابضـاابالحيـاةلكن

.هويةهيبنتالمكان،ولنينتهيالمكانواإلنسانفال.واألملوالجدل



هيما ناهوفتشعنهوأ نىحيواتناوأرواحنابه؟لستكناألندألم

أنتجتهالنرويجيةمارتينارود،وافقمحموددرويشالذي (6004)" هوية الروح"فيلمفي

جنــدييحلــم:"علــىالظهــوركــييلقــيقصــيدةللشــاعرالكبيــرهنريــسإبســنوقصــيدةلــههــي

هواختتاموجودهاإلنسـانيالسـاحر(الصورة)قديكونظهورهعلىشاشة".بالزنابقالبيضاء

وهــوحــينيلقــيالقصــائدفــيالفــيلميــتكلمعــنأمكنــةفــيعــالمالشــمال،أيالنــرويأ،.بيننــا

شاشـةكونيـةإلـىوأمكنةفيفلسطين،أيجنـوبالعـالم،فكىنـهيحيـلوجـودهبيننـابعـدرحيلـه

.عمالقةستحتفظبحضورهالعبقريالمدهش

                                                           

 .(6002 العين دار: مصر) ،9ط، محمد برادة :ترجمة، الصفر للكتابة الدرجة بارت، روالن     354
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وللحـديثبقيـةتنتظرهـا.تكفيأيكلمـاتلوصـفتـىايرهعلـىحيواتنـاكشـعبوكـىفرادولن

دراســـاتوأبحـــاثســـوفتكتشـــفالكايـــرالكايـــرمـــنإبداعاتـــهالتـــيمـــازالـــتتتمتـــعبحضـــور

.ديناميكيبيننا
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