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و يسسد  اكرا  ..... و سبحانه و تعالى..... ى كل فكر يسبح اهللإل
 هدي  مرر  جدي إلى التي  ممتتي و هتا  .... في عظمه و عظمته

            عمى و هتا، و غمرتتي بدفء عاطفتجا، إلى رمز الحب و الحتان
            ، إال من تعب و كد و  د ليكون نورا ساطعا يتير دربي" مي الحتون"
 فظجما اهلل، إلى  طيب و   ن إنسان في الو ود  " والدي العزيز" 

و إلى  رق إنسانن في الكون  طال اهلل في  .....  دي اللالي ر مه اهلل  
. إلى ستدي في الحيار..... عمرها

عبد الجادي، عبد اإلله، إكرام، لويزر، : و من قـاسمي ر م  مي
. ر يد

إلى كل من عممتي  رفـا، و بباان ااستاا الممرف  
. " مودي محمد "

. نبيمن،  ميتن، عائمن: إلى كل الصديقـات العزيزات
إلى من تمتى لي التساا في دراستي و مدلي يد العون من  

. قريب  و من بعد
. إلى كل من  ممجم قـمبي و لم يذكرهم قـممي

. 2016-2015إلى  ميي طمبن الملن و  دابجا دفعن  
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

ععن ال  تمع و من    بك من ق لب ال يخشع منذاللهم إن أعو
ق لم ال يينع و من  ععا ال ييستعا لل  نحتد و  ششكد  ج  ش ل  

 :مصتاق ع لكولل  ععلى
 ﴾...  أليت شم   شك حو ي و للن  

ا الحشواا  ذ طعلم هي إيعهحع مينسنالذيعلى الععيحم الصصك  
  سحيى أن يشون  يتا علحعع  عاعع  الذيا العحج  ذ بليلسشلج  هت

. لشج من يطلع علعل
: و ا طلك ع من قول الك ول صلى اهلل علعل و  لم

 ا  ن لم  تتوا مع  اشعالوهومن صيع لشم معكوا ع  ...   
 ﴾. بل اتعوا لل  سى يكى أ شم  عاف حل   شعالوه

و أ كتد بعلششك التعيج لشج من واف إلى  ع صي من قكيب  
أو من بععت و  ععت ي اي ا تعأل هذا الصنح الحسوااعع و على  

الذي  و حم  "  حو ي منحت"اأ هم ا  سعذ الن عاج الحشكر  
. اعل و ق عا الشعوخ و  يعن اآلبعاع و لل من  ج السكتيك و اال سكاد

 ا ا عاج بكيم الللم  ا حع ال ينو يي أن أ شك  ج أ ع ذ ن
. العكبعم على ميععت هم ليع طوال  عع يع التاا عم التعمععم

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



  



 

 

  





  



 



  المقـدقـةة
 

 

 أ

: مقـــــدمـة

بسم اهلل الرحمن الرحيم و الحمد هلل الذي ال إلو إال ىو وحده ال شريك                 

           لو و صالة و السالم عمى نبيو محمد خاتم األنبياء، الذي ال نبي بعده و عمى 

: و من تنبع مسمكيم و اقتدى ييدييم إلى يوم الدين و بعد آلو و أصحابو

الشعر الفمسطيني تراث أدبي ثمين يمثل وجدان الشعب الفمسطيني و مرحمة من 

           مراحل حياة، شعبو قبل النكبة و بعدىا، و انتشر عمى رقعة واسعة من الوطن 

العربي و العالم تواكبو جراحو و األمن و يسيطر عميو الذىول و الضياع، سنوات غربة 

، غربة تمثمت بحنين إلى وطن ...الفمسطيني امتدت، و تمتيا األعوام و األيام و الشيور

بأرضو، و حكايات سمعيا من أىمو، أو ربما عاشيا بنفسو، و لكنيا  يشكل لو جذور متأصمة

      تبقى بعدا عن الوطن في كل الحاالت، فجأة وجد الفمسطيني نفسو وحيدا بعيدا عن 

أحبابو و أقاربو و قريتو التي لعب فييا، منسمخ عن مجتمعو المحبب و ذكرياتو إلى غربة 

من نوع آخر لم يخترىا بنفسو و لم يفكر لمحظة واحدة أنيا ستفارقو العمر كمو، فيرتبط 

              الحنين ارتباطا وثيقا بالغربة في الشعر الفمسطيني، فعندما يبتعد اإلنسان عن مكان 

من خيرات، و ذكريات جميمة رافقتو طوال  ما، يشعر بالحنين إليو و يشتاق لكل ما فيو، 

. حياتو

 

 

 



  المقـدقـةة
 

 

 ب

            و استعر لسان المجتمع و األمة و المعبر عن جوىر الشعب و حقيقة 

                      الحياة، و آالم و أحالم الناس، و في حياتنا الراىنة كثير من مآسي 

            ة و الدموع و القمق، و قد عبر عن ىذه رالضياع و الشرود و العزبة و الحي

الظواىر و اآليات عدة شعراء رفعوا لواء التحدي، و نادوا بالتغيير، و الثورة عمى األساليب 

القديمة، و الخروج عن طوع القصيدة الكالسيكية، بأساليب أخرى أكثر تحررا و أكثر 

. عصرنة، فكان أن ظير ما سماه البعض بالشعر الحديث

        محمود درويش بدر شاعر : عمى أيدي جماعة من الشباب و عمى رأسيم

. سياب، نازك المالئكة، صالح عبد الصبور و غيره كثير

و قد خصصت بحتي ىذا، بعمم من أعالم الشعر المعاصر و ىو محمود درويش، إذ 

يعد شاعر القضية الفمسطينية األول إال أن ىمو أبدا لم يكن محصورا بالحدود الجغرافية 

لفمسطين أو حتى لمعالم العربي، إنما ىمو كان دائما ىما إنسانيا عالميا و كأن إحساسو 

الفطري كان يخبره، أن مأساة اإلنسان في كل بقاع األرض ىي ذاتيا، و ال تختمف عنده 

مأساة الينود الحمر عن مأساة الشعب الفمسطيني أو مأساة مواطني، جنوب إفريقيا السود إال 

. في اختالف المكان و الزمان

و تأمل في التطمع إلى يوم جديد، و لعل ما لفت انتباىي في تمك الظواىر، ظاىرة 

        الحنين، حنينو إلى وطنو، و إلى طفولتو، و إلى حبيباتين و إلى كل ما ىو جميل في 

: حياتو، ألقف وقفة قصيرة عندىا ألسباب دانية و أخرى موضوعية نجمميا فيما يأتي

 



  المقـدقـةة
 

 

 ج

 ".فلسطين" لمشاعر و لشعره، و حبنا لوطنو و وطننا الثاني حبى .1

الرغبة في التعريف بمحمود درويش، و الكشف عن ظاىرة الحنين، التي انتشرت  .2

 . المعاصرين عامة، و الميجريين خاصةفي شعر 

 :و من ىذا المنطمق نطرح اإلشكال

 ىل يعتبر الحنين كيان يبني عميو محمود درويش شعره؟ 

 :أو بصيغة أخرى أدق

 ىل يعتبر الحنين ميزة من مميزات الشعر العربي الحديث؟

 :فميذه األسباب أو ألخرى جاءت مذكرتي تحمل العنوان األتي

 .«الحنين في شعر محمود درويش»

 .مقسمة إلى مقدمة، و ثالثة فصول و خاتمة و ممحق

 فأودعت الكالم عن أسباب اختيار الموضوع، و الفصول و المصادر :أما المقدمة 

األساسية التي اعتمدنا عمييا، و المنيج و الخاتمة كحوصمة لبذرة جيدي ىذا 

 .المتواضع

 فقد تضمن معنى الحنين لغة، و الحنين في الفكر السيكولوجي ثم :أما الفصل األول 

عرجنا إلى الحديث عن الحنين في الشعر العربي بصفة عامة و أخذت نماذج شعرية 

من عصور مختمفة لشعراء عدة أمثال امرؤ القيس، طرفة بن العبد، ابن            

زيدون، محمود ساحي البارودي، و إيميا أبو ماضي، فدوى الطوقان، مفدي            

 .زكريا، بدر شاكر السياب



  المقـدقـةة
 

 

 د

 لمحة عن حياة محمود درويش و أىم و أبرز آثاره         :و جاء في الفصل الثاني 

 .الشعرية، و النثرية، و الجوائر، و أبعاد تجربتو الشعرية

 بحيث خصصت الحديث عن الحنين في شعر           :ثم جاء في الفصل الثالث 

محمود و استيمت ذلك بمقدمة صغيرة تضمنت حيزة الحنين في شعره ثم حنينو إلى 

وطنو فمسطين، و أمو الوالدة التي افتقدىا، ثم تحدثت عن حنينو إلى الموت، و كذا 

 .حنينو إلى الطفولة

و ختمت المذكرة بخاتمة ضمت ذكر النتائج التي توصمت إلييا عن حياة           

 .محمود، و عن شعره و ظاىرة الحنين كميزة أساسية فيو

و من المصادر التي اعتمدت عمييا في بحثي ىذا، دواوين محمود درويش، التي 

أخذت منيا القصائد التي استعنت بيا في التحميل، و استفت من سراجو عدة و الكتب التي 

 .تناولت حياة و محمود و شعره

منيج تاريخي، و منيج وصفي تحميمي، فاألول : و اعتمدت في بحثي عمى منيجين

أثناء الحديث عن حياة محمود و أىم آثاره، و الثاني من خالل تعريف ظاىرة                

 .الحنين و ورودىا في الشعر العربي، و السيما في قصائد محمود درويش



 

 
 
  

 .الحنين مق اربة مف اهيمية .1
 .الحنين لغة -أ 

 .الحنين في الفكر السيكولوجي -ب 
 الحنين إلى الوطن. 
 هوس الوطنية 

 .الحنين في الشعر العربي .2
 



  

 
 
  

 .{خاصية الحنين في شعر محمود درويش}: تمهيد -أ 
 .{ف لسطين}الحنين إلى الوطن   -ب 
 .الحنين إلى األم -ج 
 .الحنين إلى الحبيبة -د 
 .الحنين إلى الطفولة -ه 
 .الحنين إلى الموت -و 

 



 

 
 
  

 .نبذة عن حياة محمود درويش .1
 .{الشعرية، النثرية و الجوائز} آارر   .2
 .أبعاد تجربة محمود الشعرية .3

 .معاناة الشاعر -أ 
 .الواقع يفجر الشعر -ب 
 انتماء الشاعر -ج 
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 :الحنين مقاربة مفاهيمية .1

 :الحنين لغة -أ 

نًن جاء في لساف العرب عف ابف منظور  نًن ، 1حَح إليو، يحُف إليو، يحُف حنينا فيو حَح

 .َحافٌ 

 .الشوؽ و توقاف النفس، و المعنياف متقرباف: و الحنين

 نزعت إلى أوطانيا، أو أوالدىا، و الناقة تحُف في إثر ولدىا حنينا :و حّنت اإلبل

 :تطرب مع صوت و قيؿ

 . نزاعيا بصوت و بغير صوت، و تحّننت الناقة:حنينها

 :تعطفت، قاؿ رؤية: عمى ولدىا

 َحًنػػػػػػػػػت َقمُػػػػػػػػػػػوِصػػػػػػػي َأْمػػػػػػِس باأُلرُدَف     ِحػػػػػٍنػػػػػػػػي فمػػػػػػػا ُظٍمػػػػػْمػػػػػػِت أف تِحٍنػػػػػػػي

نًن : يقاؿ  قمبي إليو، فيذا انزاع و اشتياؽ مف غير صوت، و َحًنت الناقة إلى  حَح

 :أالقيا، فيذا صوت مع نزاع، و كذلؾ َحًنػػت إلى ولدىا، قاؿ الشاعر

 ُيَعاِرْ َف ِمْمَواًحا َكَ فَّن َحِنْيَنَيا     ُقَبْيَؿ اْنِتفاِؽ الُصْبِ  تْرجيُع َزاِمرِ 

 

 

 

                                                 
 .129، ص1994" مادة حفً "ابف منظور، لساف العرب، دار صادر، بيروت، لبناف، طبعة الثانية، 1
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و يقاؿ َحًف إليو أي نزع إليو، و في الحديث أف النبي صؿ اهلل عميو و سمـ كاف 

يصمي في أصؿ أسطوانة جذع في مسجده، ثـ تحوؿ إلى أصؿ أخرى، فَحًنػػت إليو      

ترجيع الناقة : و أصؿ الحنيف:  قاؿ1األولى و مالت نحوه حتى رجع إلييا فاحت نيا فسكنت،

رقة  : الذي يحف إلى الشيء، و الِحنَّنة: صوتيا إثر ولدىا، و تَحاًنػػت كَحًنػػت و الحًناف

التي ليا حنيف كحنيف اإلبؿ أي صوت يشبو صوتيا : مف الرياح: القمب، عف كراع و الحنيف

 :عند الحنيف، قاؿ النابغة

 2َغِشْيُت َلَيا َمَناِزَؿ ُمفقراِت   ْتَدْغدُغيا ُمَذعَذعُة َحُنوفُ 

 :الحنين في الفكر السيكولوجي -ب 

 :{Homesickness} حنين إلى الوطن 

الحنيف الوطف ىي حالة نفسية تصيب الشخص الذي يغادر وطنو أو عائمتو لمدة مف 

 فيشعر بال يؽ النفسي، القمؽ، االكتئاب العصبية، الرغبة باالنعزاؿ              3الزمف،

عف الناس، الحزف الشديد، الخوؼ مف األماكف المختمفة الخوؼ مف المجتمعات، و الخوؼ 

مف األماكف المفتوحة، و تختمؼ شدة اإلصابة ىذه األعراض باختالؼ عمر             

 .الشخص و جنسو، شخصيتو، و عادات و تقاليد بمده و البمد المست يؼ

 

 
                                                 

 .129، ص" مادة حفً "ابف المنظور، المرجع نفسو،  1
 .130نفسو، ص 2

3
 Kerns, Brumarie, Abraham, Kathryn A, Laure, E. michelle m. (2009/04/13), 

Homesicknessat, Summer camp, Merill Palmer quarterly, 54. 
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 :هوس الوطنية 

جنوف الوطنية، أو الكمؼ الال معقوؿ بالوطف و بكؿ ما يتصؿ بو و أظير ما يكوف 

في الغربة، فإذا كاف حنينا إلى الوطف فيو الوطاف، و إذا اشتر الحنيف بالمرء و صار  

ىوسا، فقد تنازعو نفسو لمعودة إلى الوطف، فيقفؿ راجعا و عندئذ يكوف ما بو ىوس         

 1.االجتواء و اإلياب

 :الحنين في الشعر العربي .2

لقد كاف الشعر و ما يزاؿ ىو الكالـ الموزوف المقفى المعبر عف األخيمة           

 فيعتبر الشعر دواء اإلنساف لداءه عمى مر الزمف، و لقد 2البديعية و الصور المؤثرة البميغة،

كاف الشعر و ما يزاؿ سالح اإلنساف الذي ال تزوؿ فعاليتو، لمواجية نفسو و غيره، كما يعبر 

الشاعر عف أحاسيس و مشاعره النبيمة و الدفينة نتيجة مواجيتو لظروؼ الحياة          

القاسية، و المؤلمة كاليجرة، و فقداف األحبة و الوالديف، و الحرماف مف                     

الحب و الحناف و استعمار و الظمـ و الطغياف، حيث يجد المرء نفسيو منعزال و وحيدا داخؿ 

متاىة ال منفذ ليا، فيدفعو شوقو و حنينو لؤلذى و أعز األشياء الجميمة في حياتو، ب ف 

يجعؿ مف شعر أنيسا لو، فيرجع إلييا بذاتيتو، فيفرغ و يخرج عما بداخمو مف حنيف و حرقة 

و شوؽ يشفي بيا غميمو و يروى ظم ه في قوالب شعرية تعكس برزت منذ بداية الشعر 

الجاىمي، فال يكاد الشاعر يمر بمكاف حتى يتذكر عيدا ق اه فيو، و أحبة ترحموا عنو 

                                                 
 .1401، ص1995، 2، الطبعة 2عبد المنعـ الحنيفي، موسوعة الطب النفسي، مكتبة المدبولي، ـ. د 1
 .25 أحمد حسيف الزيات، تاريخ األدب العربي، دار المعرفة، بيروت، لبناف، الطبعة الخامسة، ص2
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امرؤ " فيبدع و يتفنف في شعره، مف الشاعر الجاىمي، 1فتييجو الذكرى فيحييو و يبكيو،

 :الذي وقؼ وقفة تحسر لدرجة درؼ الدمع لفراؽ الحبيب فيقوؿ" م545-م497القيس 

  يسْقِط الّموى بْيَف الّدُخوِؿ َفحْوَمؿِ ِقَفا َنْبكي مْف ِذكَرى حِبيٍب َو َمنِزِؿ 

ـْ يْعُؼ َرسَمَيا        ِلَما نَسَجْتَيا مف جُنوٍب و َشْم ؿِ َفُتوِ ُ  فالمْقراُة َل

      لدى سمرات الحي ناقؼ َحْنطؿَك نِّي َغَداَة البْيِف َتحَمُموا         

ـْ        يُقوُلوف ال تْيَمْؾ َأمى و تحّمؿُوُقوًفا بيا َصحِبْي َعمّي مطيتُي

ؿِ و أفَّن شَفاِئي عْبَرٌة مْيَراقٌة         2     َفَيْؿ ِعْند رْسـِ داِرٍس ِمف ُمعوَّن

لآلف األماكف التي " سقط الموى، الدخوؿ، حومؿ، تو  ، المقراة"فالشاعر ىنا يحف، 

كانت يوما ما عقال لو، أصبحت اليـو قفارا و خالء موحشا، و المكاف الذي يحف إليو قمبو 

ىو سقط الموى، حيث كانت تقطف حبيبتو، و لـ تترؾ لو سوى الذكريات و بقايا لحظات 

 .الجميمة، و الشاعر يحف لتمؾ الذكريات و يتمنى أف تعود

بكى عمى فراؽ األحبة و الحنيف         " م564-م538طرفة بن العبد "و عف 

و تشبيييا ببقية الوشـ في ظاىر اليد، ثـ وقؼ " خولة"إلييـ، و ابتدأىا طرفة بذكر أطالؿ 

 3.بيا وقفة قصيرة تخيؿ فييا قباب الحبيبة غداة طعنيا فوصفيا وصفا موجزا

 

                                                 

 .27 مرجع نفسو، صأحمد حسيف الزيات، 1

 .176، ص2 زكريا صياـ، دراسة في الشعر الجاىمي، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 2
 .48 المرجع نفسو، صأحمد حسيف الزيات، 3
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نعتيا ىي نعتا جميال ىاج في صدره اليـ، فنجا مف تذكاره و احت اره عمى ناقة 

 :وصؼ أع اءىا و أو اعيا في إسياب و إغراب و إجادة يقوؿ

   بيوجاء مر قاؿ تروح و تغتديو إني ألم ي اليـ عند احت اره   

    وظيًفا وظيًفا فوؽ مْور معبَّندتباري عتاقا ناجيات، و أتبعْت      

      بعيدة و خد الرحؿ موَّنارة اليدُصيابّيُة العنوف موَجدُة القر        

 1      َعسكَّناف ُبوِصّي بدجمة مصِعدو أتمُع نياٌض إذا أصعَّندْت بو     

يحف كذلؾ في قصائده إلى " م1071-م1004العباسي ابن زيدون "و نرى الشاعر 

 :و ىي بقرطبة و ىو باشبيمية فيقوؿ في قصيدة" والدة بنت المستكفي"محبوبتو 

    و َناَب َعْف طيب ُلْقَياَنا تجاِفيَناأْ َحى التَّنناِئي َبِدياًل مف تَدانيَنا   

ـْ َو ِبّنا فَما اْبَتّمْت َجواِنُحنا       ـْ و ال َجفَّنْت ما َقيَنابْنُت      َشْوًقا إَلْيُك

ـْ  ماِئُرنا              َيْقِ ي َعَميَنا األَسى َلْواَل تَ سَّنيَناَيَكاُد ِحيَف تُناحيُك

 2       سواًدا و كانت بكـ بيَ ػػػا لياليناَحالْت لبعدكـ أَياَمَنا فَغَدت       

فقد تحدث عف شوقو و حنينو إلى " م1904-م1839سامي البارودي "أما محمود 

األىؿ و األحباب و الوطف و ىو في منفاه بعيدا عف كؿ ىؤالء و كانت سمسمة مف المتاعب 

و المعاناة و األنباء غير السارة و قد تركزت عواطفو في حديثو عف زيارة طيؼ ابنتو 

 ".سميرة"

                                                 

 .49المرجع نفسو، صأحمد حسيف الزيات، 1

 .242 المرجع نفسو، صأحمد حسيف الزيات، 2
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و يعاود طيفيا يالحقو مف كثرة ما يفكر فييا، و ينك  جراحو و يستشير               

 :التي مطمعيا" شييرة"ذكرياتو، ينشئ قصيدتو التي أبتيا و جوىرىا حنينو و حرقتو إلى 

َب طْيٌؼ          و ما الّطيُؼ إال ما َتراُه الخواِطرُ زِائُر        " سميرة"َتَ وَّن

ـّ و ُدونُو                ُمحيٌط مف الَبْحر الَجُنوِبي زاِخرُ َفيالؾ مف طْيٍؼ َأَل

      ِسَوى َنزَوات الّشوؽ حاًد وزاِجرُ تخَطى إلّي األْرَض وْجًدا و مالُو  

َّـن و َلـ يمَبْث و ساَر ولْيتُو       ـَ و لْو طاَلْت َعميَّن الّدياِجيرُ أل          أَقا

و يتوالى مسمسؿ األحزاف و ي تيو نب  وفاة زوجو و يفاجئو النب  و يكاد يعصؼ بو 

 :فيقوؿ

          و َأَطْرِت أَيَة ُشْعمٍة بُفَؤاديأَيَد الَمنوِف قَدْحِت أيَّن زَناِد       

ـَ َفَجْعَتني بحميَمٍة                كانت ُحاَلصَة ُعّدتي و عتادييا َدىُر ِفي

 1      نَيَشت صميـ القمب حيُة واديفَسَقْطُت مغشٍيا عمي كَ ّنما      

المعروؼ أف أبوما ي قد خاض مغامرة الغربة " ـ1957-ـ1889إيميا أبو ما في "و 

منذ كاف فتى في حادي عشر مف عمره حيف انتقؿ مف لبناف إلى مصر لمعمؿ بالتجارة، لكف 

ىذه الغربة ميما تكف لـ تترؾ في نفسو أثرا بميغا ألنيا لـ تدـ طويال و ألنو وجد اإلسكندرية 

مجتمعا ال يختمؼ كثيرا عف مجتمعو إذ سرعاف ما اندمج فيو و أحب المدينة و أىميا بالرغـ 

مف بعض الصعوبات المادية بالخصوص التي تعرض إلييا مدة إقامتو ىناؾ، و التي دفعتو 

                                                 
عمي عبد الحميد مراشدة، في الشعر الحديث محمود سامي البارودي، لمنشر و التوزيع أربد، الطبعة  1

 .68األولى، ص
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إلى أف يغير وجيتو بعيدا إلى الواليات المتحدة األمريكية و في ىذا العالـ الجديد عاش 

غربتو الحقيقية مف نواحييا المختمفة، فال شؾ أنو سيحس و ىو في تمؾ األصقاع البعيدة 

 ".الشاعر في السماء: "بالقربة و الحنيف إلى وطنو األصمي كمما  اؽ بو المكاف يقوؿ في

         قؿ لي إذف ما الذي تشاءفقاؿ يا شاعر عجيًبا         

         في أرض لبناف أو شتاءفقمت يا رب فصؿ صيؼ    

  1           و ليس في غربة ىناءفإنني ىاىنا غريب          

و كثيرا ما يكوف الحديث عف الغربة، ليعود إلى تذكر الما ي زمف البدء و ميد 

 .الطفولة أو لييرب مف وحش ىذه الغربة إلى عالـ تنتفي فيو جميع المتناق ات

لكف الشاعر في الحالتيف، حالة التذكر و حالة البحث عف البديؿ بقي عاجزا عف 

تخطي الواقع المميء بزيؼ المدينة و بغرور ال فادع، و في اآلف نفسو عاجز عف بموغ 

 .السعادة المنشودة مف ذلؾ الفردوس المفقود

أما فدوى الطوقاف فتعددت قصائدىا مف حنينيا إلى ما ييا و شوقيا لمحظات 

ىياـ عمى أطالؿ حب و البحث عف " أشواؽ حائرة"السعيدة التي ق يتيا مع حبيبيا فقصيدة 

 :السعادة ال ائعة فتقوؿ

 

 

                                                 
، 2006الشاذلي الفالح، الرومنطيقية العربية، دار الصامد لمنشر و التوزيع، الطبعة األولى، فيفري  1
 .117ص
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          بي ألؼ إحساٍس يحرقنيماذا أحس؟ ىنا ب عماقي      

           شوؽ إلى المجيوؿ يدفعياَنَفْسي موزَّنَعٌة ُمعّذبٌة           

 1         ِبحِنينيا ِبُغُموِض َلْيَفَتياترتُج أىوائي و أشواقي         

" ـ1977-ـ1908"لقد ارتبط شعر مفدي زكريا بالثورة التحريرية و الن اؿ الثوري 

فإننا نجده يتقمص شخصية المرأة         " نشيد بنت الجزائر"فإذا انظرنا مفدي في 

 :الجزائرية، و يعبر عف دورىا الشيـ تجاه الثورة، و قاؿ معبرا عنيا قائال

        أنا بنت العربأنا بنت الجزائر            

        و دعا لمكفاحيـو نادى المنادى          

 2        و ترتكت المزاحقمت أحمى بالدي        

فشعره يزخر بالشوؽ و الميفة، السيما " ـ1964-ـ1926بدر شاكر السياب "أما عف 

 .و ىو وحيد في ُغْرَبتْو، بعيدا عف وطنو العراؽ، الذي ال زمف طيفو مف شدة حنينو إلى بالده

فرسـ لوحات شعرية جميمة، تنطؽ بالحنيف إلى العراؽ، و لعؿ أبرز لوحة، تمؾ التي 

 :و ىي بمثابة بكاء عمى العراؽ يقوؿ فييا" أنشودة المطر"عنوانيا 

 

 

 
                                                 

، 1994شعر و التزاـ، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، : غريد الشيخ، فدوى طوقاف 1
 .99ص

 .144، ص1994حواس بري، شعر مفدي زكريا، دراسة و تقويـ، ديواف المطبوعات الجامعية،  2
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 َعْيَناِؾ َغاَبَتا َنِخيٍؿ َساَعة الّسَحر

 أو شرَفَتاِف َراَح َيْن ى َعْنُيَما الَقَمر

 َعْيَناِؾ ِحيَف تُْبُسَماِف ُتوٍرُؽ الُكُرـو

 1َكاألْقَماِر في َنير....... َو َتْرَقُص األ واءُ 

و بيذه الوقفات رأينا كيؼ برزت ميزة الحنيف عند عدة شعراء مف امرئ             

القيس وصووال إلى بدر شاكر السياب، الذيف أخمصوا لفنيـ و كانت ليـ مواقؼ متباينة في 

ظالؿ العصور المتتالية، فمـ يكف ذكرىـ خافتا، و ال لونيـ باىتا، و ال صوتيـ  ائقا، فقد 

تنوع والؤىـ و تميزت أساليبيـ، و تعددت مذاقاتيـ و رؤاىـ و تجاربيـ ليصموا إلينا شامخيف 

قادريف معبريف عف جوىر اإلحساس اإلنساني، و قد كاف حنينيـ إما لحبيباتيـ و إما 

 .ألوطانيـ و ظاىرة الحنيف كانت منتشرة جدا عند الميجريف

كما انتشرت ىذه الظاىرة عند الظاىرة عند الشعراء المعاصريف، الذيف يعبروا عما 

يخالجيـ مف أحاسيس اتجاه مف يحبوف، مف وطف، و أىؿ و أحبة و لعؿ محمود درويش 

؟  واحد مف ىؤالء فكيؼ حنينو؟ و إلى مف حفَّن

 

 

   

                                                 
 .474، ص1971دناجي عموش، ديواف بدر شاكر السياب، دار العودة، بيروت،  1



 تجلياتلالحنينلفيلشعرهلمحمودلدرويشللللللللللللللللللل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالثاني للــــــالفصـ
 

 

14 

 09- م1941مارس13}: نبذة عن حياة محمود درويش .1

 {:2008أغسطس

أحد أىم الشعراء الفمسطينيين، و العرب الذين ارتبط اسميم بشعر                     

الثورة و الوطن، يعتبر درويش أحد أبرز من ساىم بتطوير الشعر العربي الحديث، و إدخال 

الرمزية فيو في شعر محمود درويش يمتزج الحب بالوطن بالحبيبة األنثى قام بكتابو وثيقة 

 . التي تم إعالنيا في الجزائر1إعالن االستقالل الفمسطيني،

 :حياتو 

محمود درويش ىو شاعر فمسطيني و عضو المجمس الوطني الفمسطيني التابع 

لمنظمة التحرير الفمسطينية، و لو دواوين شعرية مميئة بالمضامين الحداثية، ولد عام 

م في قرية البروة و ىي قرية فمسطينية، تقع في الجميل قرب ساحل عكا حيث كانت 1941

م إلى 1948أسرتو تممك أرضا ىناك، خرجت األسرة برفقة الالجئين الفمسطينيين في العام 

م، بعد توقيع اتفاقية اليدنة، لتجد القرية ميدمة و قد أقيم 1949عام : لبنان ثم عادت متسممة

، فعاش مع 2و كيبوتس يسعور (أحييود)" قرية زراعية إسرائيمية"عمى أراضييا موشاف 

 .عائمتو في الجديدة

                                                 
 .97رجاء النقاش، محمود درويش شاعر األرض المحتمة، دار اليالل، الطبعة الثانية، ص 1
 .98 المرجع نفسو، صرجاء النقاش، 2
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 انتسب إلى الحزب كفرياسيفبعد إنيائو، تعميمو الثانوي في مدرسة يني الثانوية في 

الشيوعي اإلسرائيمي و عمل في صحافة الخرب، مثل االتحاد و الجديد التي أصبح في ما 

 .بعد مشرفا عمى تحريرىا كما اشترك في تحرير جريدة الفجر التي كان يصدرىا مبام

 :الدراسة و السياسة 

م، بتيم 1961أعتقل محمود درويش من قبل السمطات اإلسرائيمية، مرارا بدأ من العام 

م، حيث توجو إلى االتحاد 1972تتعمق بتصريحاتو و نشاطو السياسي و ذلك حتى عام 

السوفيتي لمدراسة، و انتقل بعدىا الجئا إلى القاىرة في ذات العام حيث التحق بمنظمة 

التحرير الفمسطينية، ثم لبنان حيث عمل في مؤسسات النشر و الدراسات التابعة لمنظمة 

 عاما إنو استقال من المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجا عمى 1التحرير الفمسطينية،

 .اتفاقية أوسمو، كما أمس مجمة الكرمل الثقافية

 :المناصب و األعمال 

شغل منصب رئيس رابطة الكتاب و الصحفيين الفمسطينيين و حرر مجمة             

الكرمل، كانت إقامتو في باريس قبل عودتو إلى وطنو حيث أنو دخل إلى فمسطين بتصريح 

" الكنيسة اإلسرائيمي العرب و الييود"لزيارة أمو، و في فترة وجوده ىناك قدم بعض أعضاء 

م إلى سنة 1973اقتراحا بالسماح لو بالبقاء و قد سمح لو بذلك في الفترة الممتدة من سنة 

م، عاش في بيروت و عمل رئيسا لتحرير مجمة شؤون فمسطينية، و أصبح مديرا 1982

م، بحمول 1981لمركز أبحاث منظمة التحرير الفمسطينية، قبل أن يؤسس مجمة الكرمل سنة 

                                                 
 .65ديبا عمى حس، محمود درويش، رحمة الشعر و الحياة، دار المنارة، بيروت، ص 1
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م، بيع من دواوينو العربية، أكثر من مميون نسخة، لكن الحرب األىمية المبنانية 1977بسنة 

م بعد أن غزا الجيش 1982م، فترك بيروت سنة 1991م و سنة 1975كانت مندلعة بين 

و حاصر العاصمة بيروت لشيرين و طرد منطقة " أربيل شارون لبنان"اإلسرائيمي بقيادة 

منتقال من                " منفيا تائيا"التحرير الفمسطينية منيا، أصبح محمود درويش 

سوريا و قبرص و القاىرة و تونس إلى باريس ساىم في إطالقو و اكتشافو                

عندما بدأ ىذا األخير ينشر قصائد لمحمود " روبير غانم"الشاعر و الفيمسوف المبناني 

 و محمود 1درويش عمى صفحات الممحق الثقافي لجريدة األنوار و التي كان يترأس تحريرىا،

درويش كان يرتبط بعالقات صداقة بالعديد من الشعراء منيم محمد الفيتوري من          

السودان و نزار قباني من سوريا و فالح الحجية من العراق، و رعد بندر من العراق و غيرىم 

 .من أفذاذ األدب في الشرق األوسط

و كان لو نشاط أدبي ممموس عمى الساحة األردنية، فقد كان من أعضاء الشرق في 

مقبل موني و سميح              : نادي أسرة القمم الثقافي مع عدد من المثقفين أمثال

 .و غيرىم... الشريف

 

 

 

 

                                                 
 .68محمود درويش، رحمة الشعر و الحياة، ص 1
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 :وفاتو 

، بعد إجراءه 2008 أغسطس 09توفي في الواليات المتحدة األمريكية يوم السبت 

لعممية القمب المفتوح في مركز تكساس الطبي في ىيوستن، تكساس التي دخل بعدىا في 

ميولاير هيرمان االنجليزية }غيبوبة أدت إلى وفاتو بعد أن قرر األطباء في مستشفى 

Mémorial Hermann Hôpital}1. نزع أجيزة اإلنعاش بناءا عمى توصيتو 

و أعمن رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس الحداد ثالثة أيام في كافة األراضي 

وراء المشروع " عاشق فمسطين"الفمسطينية حزنا عمى وفاة الشاعر الفمسطيني، واصفا درويش 

 أغسطس 13الثقافي الحديث و القائد الوطني الالمع و المعطاء و قد وري جثمانو الثرى في 

في مدينة رام اهلل حيث خصصت لو ىناك قطعة أرض في قصر رام اهلل الثقافي، و تم 

، و قد شارك في جنازتو "قصر محمود درويش لمثقافة"اإلعالن أن القصر تمت تسميتو 

 و شخصيات 48أالف من أبناء الشعب الفمسطيني، و قد حضر أيضا أىمو من أراضي 

أخرى عمى رأسيم رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، ثم نقل جثمان الشاعر محمود 

 .درويش إلى رام اهلل

 

 

 

 

                                                 
 .53، ص2003تياني راشد، محمود درويش ناثرا، المؤسسة العربية، بيروت،  1
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 :(الشعرية، النثرية و الجوائز)آثاره  .2

لقد تفنن محمود درويش في أعمالو الشعرية و النثرية ىذا ما جعمو ينال عدة              

عصافير بال أجنحة                 : " مثل1جوائز و أكثر من ترجمة، و تعددت دواوينو،

آخر الميل               "، و "1966عاشق من فمسطين"، و "1964أوراق الزيتون"، و "م1960

الكتابة عمى ضوء البندقية                     "، و "1969يوميات جرح فمسطيني "، "1967

حبيبتي تنيض من نوميا               "، و "1960العصافير تموت في الجميل "، و "1970

تمك صورتيا          "، و "م1973 07محاولة رقم"، و "م1972احبك و ال أحبك"، و "1970

مديح الظل العالي                "، "1977 أعراس"، و "م1975و ىذا انتحار العاشق 

أرى "، و "1986ىي أغنية ... ىي أغنية"، و "1984حصار لمدائح البحر "، و "1983

لماذا تركت الحصان وحيدا               "، "1992أحد عشر كوكبا "، و "1990ما أريد 

ال تعتذر عما فعمت           "، و "2000جدارية "، و "1999تسرير الغربية "، "1995

 ".2009ال أريد ليذي القصيدة أن تنتيي"، و "2005كزىور الموز أو أبعد "، "2004

 

 

 

 

 

                                                 
 .83ىاني الخير، محمود درويش، رحمة عمر في دروب الشعر، دار فيمتس لمنشر، الطبعة األولى، ص 1
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يوميات الحزن "، و "م1971شيء عن الوطن سنة ": و عرضت لو آثار نثرية مثل

ذاكرة "، و "م1974وداعا أيتيا الحرب وداعا أييا السالم سنة "، و "1973العادي سنة 

في انتظار البرابرة سنة "، و "م1987في وصف حالتنا "، و " م1987لمنسيان سنة 

عابرون في "، و "م1989الوسائل محمود درويش و سميح القاسم سنة "، و "م1987

حيرة سنة             "، و "م2006في حضرة الغياب سنة "، و "1991كالم عابر سنة 

 1".2008آثر الفراشة سنة "، و "م2007

 2:و من وراء أعمالو الشعرية و النثرية تحصل عمى عدة جوائز

  م1969في اليند عام " اتحاد كتاب آسيا و إفريقيا"جائزة لوتس. 

  م1980، ايطاليا عام "باليرمو"جائزة البحر المتوسط، المركز الثقافي المتوسط. 

  م1981درع الثورة الفمسطينية، منظمة التحرير الفمسطينية عام. 

  م1981جائزة أبي عمي بن سينا الدولة في االتحاد السوفيتي عام. 

  م1982لوحة أرويا لمشعر في ايطاليا عام. 

  م1983جائزة لينين من قبل االتحاد السوفيتي عام. 

  جائزة الشعر من أجل السالم، من قبل مجمس بمدي فيالديمادوف في ايطاليا عام

 .م1987

                                                 
، الطبعة األولى، ةالمبنانيجمال بدران، محمود درويش، شاعر الصمود و المقاومة، الدار المصرية  1

 .101، ص1999
 www . Mahmoud darwish. comموقع حمود درويش،  2
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  شيادة تقدير من جامعة التشيمي، مركز الدراسات العربية بجامعة تشيمي، مدينة

 .م1998سنتياغو في تشيمي عام 

  وسام االستحقاق الوطني الفرنسي من قبل وزارة الثقافة الفرنسية برتبة فارس في

 .م1997فرنسا عام 

  م1997جائزة اآلداب من وزارة الثقافة الفرنسية في فرنسا عام. 

  الصنف األول من وسام االستحقاق الثقافي تونس يقدم من قبل الحكومة

 .1998التونسية في تونس عام 

  وسام الكفاءة الفكرية في المغرب، يقدم من قبل الحكومية المغربية في المغرب

 .م2000عام 

  من قبل لطربك إنطاكية وسائر " ميدالية ذىبية"وسام القديس بطرس بولس

 .م2001الشوق في دمشق عام 

  فيالدلفيا، الواليات المتحدة " مؤسسة النان"جائزة الحرية الثقافية التي تمنحيا

 .م2001األمريكية عام 

  جائزة السمطان عمى العويس لالنجاز الثقافي و العممي مناصفة مع الشاعر

 1.م2003السوري، أدونيس من دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 

  جائزة األمير كالوس اليولندية، تقدم من قبل القصر الممكي في أمستردام ىولندا

 .م2004عام 

                                                 
1 www . Mahmoud darwish. Com :                                                                موقع محمود درويش  
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  م2006من محافظة الكوال في ايطاليا عام " لودومبابونامي"جائزة أدبية دولية. 

  م2006جائزة الورد الفضية، من اتحاد الكتاب البمغار في جميورية بمغاريا عام. 

  جائزة األركانة العالمية لمشعر، تقدم من قبل بيت الشعر في المغرب، عام

 .م2008

  البونسية، قدمت من قبل ميرجان أيام سراييفيو في البوسنة عام " الشاىد"جائزة

 .م2008

 جائزة ناظم حكمت التركي في تركيا. 

  م2008وسام القدس الذي صدر بمرسوم من الرئيس محمود عباس عام. 

  م2009جائزة البحر األبيض المتوسط لمسالم، في ايطاليا عام. 

 درع مجسم مدينة القدس في باريس. 

  مطرانية حمص لمروم األرث دوكس" إيميا الحمصي"درع القديس الشييد. 

 1.درع تقدير من وزارة الثقافة المصرية 

  1998منح محمود درويش الدكتورة الفخرية من جامعة لوفان الكاثوليكية عام 

 .بمجيكا

 

 

 

                                                 
1 www . Mahmoud darwish. Com :                                                               موقع محمود درويش  
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 :أبعاد تجربة محمود الشعرية .3

 :معاناة الشاعر -أ 

حاول شاعرنا النقى أن ينفى عن نفسو تيمة اإلرىاب، فقال نغمة جديدة قادة من 

 :نبض قمب يفيض بالحب و الحرية.... أعماق السجن، 

بىِّى   مُمفَفتَفحةٌة، يا شبابيك حُم

 تمر المدينة

 أمامك، عُمْرسُم طُمغاة

ْرثاةُم أمٍّ حزينة  و مَف

ْمفَف الستائر أقمارُمنا  و خَف

 1.و زنزانتي موصدة

لم يكن إلقاء شاعرنا الكبير في السجن لممرة األولى خاتمة المطاف، و إنما تبعو مراد 

و مرات، حتى كاد يظن الظانُّ أن سجن إسرائيل صار محل إقامتو، حتى كاد السجن أن 

 .يكون مميمو في التعطش إلى الحرية في السير فوق أرضو، بين أىمو و مع رفاقو

 

 

 

 

                                                 
 .21، ص1999جمال بدران، شاعر الصمود و المقاومة، الدار المصرية المبنانية، الطبعة األولى،  1
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 :الواقع يفجر الشعر -ب 

.... فنالحظ أن الشاعر يتخذ من كل معاناتو و إصاباتو، شحنة تدفعو إلى الاّل يأس

حتى العصافير .... فالقيد خاتم مجد، و الجروح أْوِسمَفة، و االنكسار انحناء و الوقوع كبوة

ْتيَفا الرياح أمَّا الذي يبقى ..... المنتحرة ىي في حقيقتيا بميدة ال تستحق الصمود بعد أن ذَفرَّ

 :فشيء آخر

 عندما يسقطُم القَفمَفْر 

 كالمرايَفا المحطمة

 يشربُم الظلُّ عارنا

نا  و ندارى فرارَف

 1.عندما يسقط القمر

 يصبح الحبُم ممحمة

قد شّب عن الطوق، و صاريدرك ما لم يكن            " أكبر األسير"إنو في قصيدتو 

يدركو و ىو صغير و عندما تفتحت مداركو عمى حقائق قاتمة، لم تسممو إلى القبوع 

 :بل أحيت مكامن األمل فيو... اليائس

 

 

 

                                                 
 .33 شاعر الصمود و المقاومة، ص1
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 ....كبرتُم ..... و أنا كبرتُم 

 حطَّمتُم المرايَفا كّميا

 و نفْضتُم أجنحة الغباْر 

 1.عن جّنة نبتْت بصورة

 :انتماء الشاعر -ج 

لم ييجر محمود درويش أرض الوطن السميب مثمما فعل غيره من الشباب 

الفمسطيني، و ذلك راجع لتأثير أبيو عميو، فكثيرا ما كان يمح عميو بالمكث، و عدم التخمي 

حتى كمما تسرب اليأس إلى قمبو، و ظن أن ال خالص ... عن أرض التي عاش، و ولد فييا

من المغتصب الصييوني، الذي أخذت أعداده تتزايد سنة عن ستة، و ساق ما قالو لو أبوه 

 ":أبي"يصرح القول في قصيدتو 

 :و أبي قال مرة

 الذي مالو وطنٌة 

 مالو في الثَّرى ضريح

 2.و نياني عن السفر..... 

ليذا اقتنع محمود درويش مبدئيا برأي أبيو، و عاش متحمال القير و عذابات السجون 

 .و عشرات من السنين

                                                 

 .34شاعر الصمود و المقاومة، ص 1

 .77شاعر الصمود و المقاومة، ص 2
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 :الحنين في شعر محمود درويش .1

 :تمهيد -أ 

ما أصعب أن يكون المرء فمسطينيا و أن يكون فمسطينيا و أن يكون الشاعر 

فمسطينيا إذ عميو أن يكون داخل نفسو و خارجيا في أن يحقق الجمالية و الفعالية معا، عميو 

أن يترك سياسة األسطورة و يستبسر شعرية الواقع، عميو أن يكون اثنين في                  

 .واحد، شاعرا، و سياسيا

الشاعر المعاصر ينظر إلى شعره و إلى نفسو بوصفو  صوتا من أصوات ىذا 

الوجود، تمك األصوات التي تتجاوب أصداؤىا عبر التاريخ في                             

 و كذا كان 1الماضي و الحاضر و المستقبل و التي تصنع بمجموعيا سيمفونية الحياة،

 .محمود، و كان شعره

لقد عاش محمود حياة مخضبة باآلالم و األحزان مند طفولتو، عندما كان عمره ست 

سنوات، حيث كان يقيم في قرية جميمة و ىادئة ىي قرية بروة، و عندما بمغ السابعة من 

عمره، توقفت ألعاب الطفولة، ففي إحدى الميالي الصيفية أيقظتو أمو من نومو فجأة، فوجد 

نفسو مع مئات من سكان القرية و كان الرصاص يتطاير فوق رأسو و لم يفيم شيء من ما 

يجري، و عاش طفولة ليست كطفولة األطفال، محروم من كل شيء جميل يحمم بو طفل 

 .بريء، رمت بو األقدار، و عصفت بو الرياح في كل اتجاه

                                                 
، الشعر العربي المعاصر، قضاياه و ظواىره الفنية، دار العودة، بيروت، الطبعة إسماعيلعز الدين . د 1

 .306، ص1981الثالثة، 
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عاش محمود الجئ في لبنان و تعمم و عانى، عندما استمع لؤلول مرة كممات جديدة 

فتحت أمامو نافذة عالم جديد، الوطن، الحرب، األخبار، الالجئون، الجيش، الحدود                 

و بواسطة ىذه الكممات بدأ يدرس و يفيم و يتعرف عمى عالم الجديد الذي حرمو               

 .طفولتو، درس في قرية دير األسر بمبنان

 دفعتو بعد أن              1إذن ىذه المرارة التي أحس بيا الشاعر منذ بداية حياتو،

نضج و اكتمل تكوينو األدبي، حيث يصور بريشة المصور البارع مشاعر اإلنسان تجاه 

حرمانو من شرف االنتماء إلى وطنو األم، عمما أن العصافير و الفراشات، و األشجار            

و حبات المطر تعرف جيدا أن ىؤالء ىم سكان ىذه األرض، لكن العنصرية الصييونية 

ترفض االعتراف بالحقيقة، و تعتبر أبناء فمسطين بال جنسية بحيث كانت مواضيع محاوالتو 

الشعرية األولى ىي مشاعر الطفولة، و قد خمق لو الشعر المتاعب منذ البداية، حيث طمب 

منو مدير المدرسة أن يشترك في ميرجان في قرية دير األسد، و عندىا و ألول مرة في 

حياتو وقف أمام الميكرفون، و قرأ قصيدة كانت صرخة من طفل عربي إلى طفل             

ييودي، عاش محمود طوال حياتو يحمم بالطفولة و العودة إلى األم، و يجد في الماضي 

عزاء في الحاضر بل ىو يزخرف الماضي، ألن في ذلك التمويو تعويضا عن قسوة 

 2.الحاضر

 
                                                 

 .10ىاني الخير، محمود درويش رحمة في دروب الشعر، دار فمتيس، الطبعة األولى، ص 1
كاظم حطيط، دراسات في األدب العربي، دار الكتاب المبناني، مكتبة المدرسة ، الطبعة األولى،  2

 .132م، ص1977
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  1:«عـــاشـــق مـــن فمسطــــيـــن »: قصيـــدة: (الوطن)الحنين إلى فمسطين  -ب 

عيونك شوكة في القمب 
و أعبدىا  ..توجعني 

و أحمييا من الريح 
أغمدىا .. و أغمدىا وراء الميل و األوجاع

فيشعل جرحيا ضوء المصابيح 
و يجعل حاضري غدىا 
أعّز عمّي من روحي 

و أنسى، بعد حين، في لقاء العين بالعين 
! الباب، اثنينبأّنا مرة كّنا وراء، 

كالمك كان أغنية 
و كنت أحاول اإلنشاد 

و لكن الشقاء أحاط بالشفقة الربيعّية 
كالسنونو طار من بيتي ..كالمك

فياجر باب منزلنا ،و عتبتنا الخريفّية 
 ..وراءك، حيث شاء الشوق
و انكسرت مرايانا 
فصار الحزن ألفين 
 !و لمممنا شظايا الصوت

لم نتقن سوى مرثية الوطن 
سننزعيا معا في صدر جيتار 

وفق سطوح نكبتنا، سنعزفيا 
و أحجار  ..مشوّىةألقمار 

 :نسيت يا مجيولة الصوت.. و لكنّي نسيت
 !أم صمتي؟.. رحيمك أصدأ الجيتار
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تعكس ىذه القصيدة عشق الشاعر الوطن، و يتحدث فييا عن المنفى و العودة 

أي ذكراىا شوكة في قمبو تسبب لو " الوطن"يستيل الشاعر قصيدتو في تغزلو بمحبوبتو 

األلم، السيما عندما يتذكر أحداث النكبة، و ما قام بو المحتمون من ممارسات وحشية ضد 

فمسطين، و يريد الشاعر أن يحمي ىذا الوطن من الريح، أي من الضياع فالريح رمز 

لمضياع، و شبو الشاعر ىذا الوطن بالسيف الذي يريد أن يغمده بالمقاومة باعتبارىا الغمد 

  1.الذي يحمي الوطن من المختمين

فالمقاومة ىي التي تضيء لنا نور الحرية، يؤكد الشاعر عمى إننا نحيا ىذا الوطن 

بالمقاومة، من أجل الوصول إلى غد أفضل، يتذكر الشاعر نفسو و الوطن قبل النكبة، فقد 

خمف الباب، و الباب ىنا ىو باب منزلو القديم، و ىو الحد " الوطن"كان ىو و المحبوبة 

الفاصل بين الداخل الوطن و الخارج المنفى، ىو بداية التشرد و الضياع، و ىو في الوقت 

نفسو باب العودة، لقد نظم الشاعر قصائد كثيرة، تغنى فييا الوطن و ذكر             

معاناتو، فكالمو، عن وطنو كان أغنية، و لكنيا لم تسمم من الشقاء و قد شبييا بطائر 

السنونو، و ىو طائر يياجر إلى األماكن الدافئة، و ىنا يرمز الشاعر إلى فقدان               

 بسبب الطيران السريع ليذا الطائر الذي يرمز إلى ىجرة الالجئتين و بسبب تحيا بوالوطن و 

ىذه اليجرة السريع ليذا الطائر الذي يرمز إلى ىجرة الالجئين و بسبب ىذه اليجرة ىو 

                                                 
خالد عبد الرؤوف، قراءات في شعر محمود درويش، دار جرير لمنشر و التوزيع، الطبعة األولى، . د 1

 .178، ص209
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 الذين أرغموا عمى ترك نالتي رمز بيا إلى االحتالل و تيجيره لمفمسطينيي" العتبة الخريفية"

 .وطنيم، لقد عبر الشاعر عن الحزن و األلم

 .«مهرجان يشرب القهوة في الكفاتيريا»: قصيدة

 و رائحة البن جغرافيا

 و رائحة البن يد

 و رائحة البن صوت ينادي و يأخذ

 (ذات يوم يعود)و رائحة البن نادي صوت و منذنة 

 و رائحة البن ناي يزغرد فيو المزاريب تنكمش

 1الماء يوما و يبقى الصدى

تتشكل رائحة البن عن محمود درويش في صور متعددة، فيي                       

جغرافيا و يد و صوت، و لكن كيف تتراكب ىذه الصور و تتشكل لتصبح ذات معنى، أي 

كيف تصبح رائحة البن جغرافيا؟ و كيف تصبح رائحة البن اليد؟ و كيف تصبح رائحة البن 

 صوتا؟
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فرائحة البن جغرافيا ألنيا تستدعي وطنا لو حدود و ترابو، و رائحة البن صوت ألن 

ىذه الرائحة تستدعي صوت اإلنسان الذي أحضرىا و قدميا لمضيوف و لمزبائن في المقيى 

 فرائحة «رائحة البن ناي يزغرد فيو مياه المزاريب، ينكمش الماء يوما و يبقى الصدى»و 

 1.البن ىنا أيضا ناي يزغرد

و لقد صور محمود درويش القدس و المدن الضائعة، فنجده تارة يشبييا بأنيا ناقة 

 :تمتطييا البداوة إلى السمطة الجائعة، و تارة بأنيا منبر خطابو، يقول

 و ما القدس و المدن الضائعة

 سوى ناقة تمتطييا البداوة

 إلى السمطة الجائعة

 و ما القدس و المدن الضائعة

 سوى منبر لمخطابة

 و مستودع لمكآبة

 و ما القدس إال زجاجة خمر و صندوق تبغ 

 2............و لكنيا وطني...... 

 

                                                 
صالح أبو أصبع، الحركة الشعرية في فمسطين المحتمة، المؤسسة العربية لمدراسات، بيروت، ص ص  1
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فالشاعر يشبو القدس بناقة تمتطييا الحكومات العربية لموصول إلى السمطة و ىو 

و ىؤالء " ناقة"يدين ىذه الحكومات و يصفيا بالتخمف و البداوة، فالقدس بالنسبة ليا سوى، 

تمتطي ىذه الناقة إلى السمطة ثم ىذه المدن منابر  " البداوة"المتاجرون بجراح أمتيم 

الخطابة، و مستودع لمكآبة، ثم ىي زجاجية خمر، يثمل اآلخرون بنخبيا، و ىي صندوق 

 1.تبغ يدخنو اآلخرون و لكن برغم كل ىذا التآمر العربي عمييا تظل وطنيا

نتيجة المجوء و الضياع، بانكسار المرايا، و في المنفى أصبح الشيء الوحيد الذي 

لكن الشاعر يؤكد عمى عدم " مرثيو الوطن"يتقنو الالجئون ىو البكاء عمى ضياع الوطن 

نسيانو لقضية و استمراره، بالتغني بيا فوق سطوح النكبة، و السطح ىنا رمز النطالقة 

الرؤية، ألن الرؤية تكون شاممة واضحة إذا كانت من السطح و يرى الشاعر أن جيناره 

 .أصبح صدئا أما بسبب رحيمو عن وطنو أو بسبب صمتو و توقفو عن نظم القصائد
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 :«عابرون في كالم عابر»: قصيدة

القصيدة عبارة عن دعوة لمجالء من األرض المحتمة، و تشدد الداللة عمى أن 

 :االحتالل عابر لو ظل في األراضي المحتمة قرونا فيقول في قصيدتو

 1أييا المارون بين الكممات العابرة

احمموا أسماءكم وانصرفوا 

و انصرفوا  واسحبوا ساعاتكم من وقتنا،

وخذوا ما شئتم من زرقة البحر و رمل الذاكرة 

و خذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا 

 لن تعرفوا إنكم

كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء 

 المارون بن الكممات العابرةأيها :  

أي ... الشاعر ىنا يخاطب الصياينة و يقول ليم، أييا المارون بين الكممات العابرة

أنيم ليسوا بباقين في أرض فمسطين فيو ينعتيم بأنيم كممات عابرة سوف تنقشع و تزول إلى 

 .غير رجعة
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 1 :احمموا أسماءكم و انصرفوا  

الشاعر يطمب من الصياينة بأن يحمموا أسماءىم و ينصرفوا، فيم في نظره ال 

 .يممكونا ىوية فأسماءىم بالنسبة لو مزيفة و وىمية

 اسحبوا ساعاتكم من وقتنا و انصرفوا: 

 و خذوا ما شئتم من زرقة البحر و رمل الذاكرة : 

أي الشاعر ىنا يأمر الصياينة بأن يأخذ و كل شيء حتى ذكرياتيم األليمة و مآسييم 

 .المفجعة

 خذوا ما شئتم من صور كي يعرفوا: 

 2: أنكم لن تعرفوا 

الشاعر يسخر من اإلسرائيميين و يقول ليم خذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم 

 .لن تعرفوا أي رغم معرفتكم لن تعرفوا شيئا

 لن يعرفوا كيف يبني حجر : 

 .أرض فمسطين سقف السماء و ىنا داللة عمى أصالة أرض فمسطين

 

 

 
                                                 

أوسن دواود يعقوب، محمود درويش، مختارات شعرية ونثرية، دار صفحات الدراسات و النشر،  1
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 ":الوالدة"الحنين إلى األم  -ج 

 .«إلى أمي»: في قصيدتو

  أحّن إلى خبز أمي

  و قيوة أمي

  و لمسة أمي

  و تكبر في الطفولة

  يوما عمى صدر يوم

  و أعشق عمري ألني

  مّت، إذا

  !أخجل من دمع أمي

 1إذا عدت يوما خذيني،

يحن الشاعر لموطن األم فمسطين، متأمال العودة إلييا، كما يحن إلى طعام              

 .أمو و شرابيا و دفء، و شعوره بالحاجة إلى وفاء ألمو

 (أحن)شدة التعمق ،. 

 (أحن إلى خبز أمي) حممو باالنتصار و ىو العودة إلى األم. 

 (خبز، قيوة) خيرات األم البالد فمسطين. 

 (عمى صدر) في مرابع الوطن و ساحاتو. 

                                                 
 .71محمود درويش، رحمة عمر في دروب الشعر، ص 1
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 (أعشق عمري) التمسك بالحياة. 

 (إذا مت أخجل) التعميم عمى خدمة الوطن و التضحية من أجمو. 

 أخذني إذا عدت تمني العودة و االرتماء في أحضان الوطن األم. 

أما عن اختياره الخبز فيو إنما جاء ليصبر عن قوام الحياة و أساسيا، و القيوة 

ليشعرنا باليدوء و االستقرار الذي كان يعيشو و يشعر بو مع أمو، فالقيوة، رمز ليداءة البال 

و االستقرار و ليذا يحن، و إلى لمسو أمو و ما فييا من حنان و عطف و عطاء و دفاء          

 1.و حنو ال يحس إال في لمستيا لما فييا من سريان متدفق من المشاعر الرقيقة

ما أروع الشاعر حينما يجعل الطفولة تتجسد أمامو، و تتراءى لو في كل حين حينما 

تكبر شيئا فشيئا عمى صدر أمو، و كأنو تخطى طفولتو لتكبر عمى صدرىا، أبدع درويش 

 2.«تكبر في الطفولة»: حينما قال
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 :الحنين إلى الحبيبة -د 

 .«شتاء ريتا الطويل»: قصيدة

عالقة حب بين رجل و امرأة " بنيتيا السطحية"قصيدة درويش تجسد في ظاىرىا، 

 :تؤول إلى تجربة جنسية بكل أبعادىا، و أجوائيا الرومنسية، و ىكذا تبدأ القصيدة

 قميلُل : ريتا ترتب ليل غرفتيا

 ىذا النبيدُل 

 و ىذه األزىارُل أكبر من سريري

 فافتح ليا، الشباك كي يتقطر الميل الجميلُل 

 ضع، ىينا، قمًرا عمى الكرسي، ضع

 فوق، البحيرة حول مند يمي ليرتفع النخيلُل 

 1.أعمى و أعمى
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إذا كان النص الحاضر يجسد تمك العالقة الجنسية، فإن النص الغائب يكمن خمف 

ىذه العالقة أبعادا أخرى، و لكن باطنيا عالقة كينونة حقيقية، أي عالقة الذات و البحث 

عن اليوية، و ما اصطناع الرمز ىنا و عدم التصريح إال تعبير عن موقف فكري واضح 

فرموزىا الفنية توحي أكثر مما تخبر، سواء أ كانت ريتا امرأة حقيقية من لحم و شحم               

و دم، لقييا الشاعر فأحبيا و تعمقيا، أم كانت رمزا فنيا، أم كانت امرأة ثم تحولت إلى رمز 

فني أو قناع حممو الشاعر ما يريد قولو، فإن ذلك ال يخير من حقيقة فيمنا لمقصيدة       

 .الرمز و الداللة، و الرسالة و الموقف

إن ريتا ىنا، ىي المعادل الموضوعي و الفني لمحمم الصييوني المتطمع إلى إسكات 

الفمسطيني، و مسح ذاكرتو لكي ينسى الماضي لكن الفمسطيني يصر عمى إبقاء جذوره ذلك 

 1.الماضي مستقمة، حية ال تموت
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 .68م، ص2005



 الحنينلفيلشعرلمحمودلدرويشللللللللللللللللللللللللللل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالثالث للــــــالفصـ
 

 

38 

 :لمحمود درويش يقول" لوحة عمى األفق"ففي قصيدة 

 رأيت جبينك الصيفي

 مرفوعا عمى الشفق

 و شعرك ما عز يرعى

 حشيش الغيم في األفق

 تود العين لو طارت إليك

 1.كما يطير النوم سجني

ىناك حبيبة يرنو إلييا و ىذه حبيبة ليا جبين صيفي يموح بالسمة، و ىذه السمرة التي 

و ىذا الجبين العربي مرفوع عمى الشفق " ذات أصول عربية: "تكسوه توحي إلى أن الحبيبة

حيث نقطة التقاء المغيب بالنيار، و كأن الشاعر أراد أن يصور لنا ىذه المحبوبة العربية 

 .بجبينيا الصيفي، كأنو يصور لنا جبينا شامخا مييئا الستقبال والدة جديدة
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 :الحنين إلى الطفولة

فتنادي القدس عمى أطفال بابل الذين ولدوا في األسر و السبي، و تعدىم بالعودة إلى 

القدس إلى أقرب األزمان، ثم يكبرون و ينسون ما مر معيم في سبييم، و ال يبقى سوى 

 :ذاكرة الماضي في ليالي بابل يقول درويش

 و تغني القدس

 يا أطفال بابل

 يا موالد السالسل

 ستعودون إلى القدس قريبا

 و قريبا تكبرون

 و قريبا تحصدون القمح من ذاكرة الماضي

 قريبا يصبح الدمع سنابل

 آه يا أطفال بابل

 ستعودون إلى القدس قريبا و قريبا تكبرون

 1.و قريبا و قريبا، ىممويا ىممويا

أنو األمل المنشود الذي يتمنى درويش أن يأتي، في مقبل األيام، إنيا قصة العودة 

إلى الوطن، و القدس قد تييأت الستقبال أبناء المنفيين، الذين يواجيون السجن و النفي في 

 1.البالد التي رحموا إلييا
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إنيا قصة بني إسرائيل في سبييم القديم في أرض بابل لكنيا قصة سبي الفمسطيني 

اليوم في بقاع األرض، و ما يواجيو من مصاعب و مشاق، و ما القدس ما زالت تطمب 

أطفاليا و تأمل منيم أن يكبروا و أن يحصدوا الخير و النعمة، بعد                          

 2.الشقاء و النقمة، و ستصبح دموع السبي و األحزان دموع فرح و خير

أنو األمل المأمول الذي يراه الفمسطيني و يحمم بو، عمو يعود إلى وطنو                    

قريبا، و القصيدة قيمت في زمن كان الفمسطيني يرى أنو عائد ال محالة إلى أرض         

فمسطين، فيي قيمت في نياية السبعينات و النضال و األمل مشتعالن، و يختم درويش 

 3.مزاميره باليممويا، ترنيمة المزامير التوارثية المعروفة
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 :الحنين إلى الموت

 :يقول محمود درويش في جدارتو

 !كن صديقا طيبا يا موت 

 كن معنى ثقافيا ألدرك كنو حكمتك الخبيئة

 ربما أسرعت

 في تحميم قابيل الرمادية، ربما أبطأت

 1في تدريب أيوب عمى الصبر الطويل

إن ىذا المقطع القصير، يأتي في غمرة مناجاة درويش لمموت في جداريتو، بعد 

شفائو من مرضو، و إن دل ىذا عمى شيء، فإنما يدل عمى مدى اليشاشة اإلنسانية، التي 

أصبحت تظير في شعر درويش، فيو يريد من الموت، أن يكون معنى متحضرا لينا            

 لذلك يرى درويش أن الموت قد !لطيفا، حتى يعرف درويش كنو الموت و الحكمة منو؟ 

أسرع في تعميم قابيل عمى الرمادية، و سرعة التعمم قوة لمتعمم، فقابيل أول من تعمم           

عمى          " أيوب"، في بطء تعمم الرمز الثاني "قابيل"القتل و قتل، و تظير الرمز األول 

الصبر، لقد شكل الموت لمشاعر ىاجسا حقيقيا، ال ألنو تناول أول قاتل و مجرد لمقتل 

، و ال تتناولو الصابر عمى اآلالم و القروح مقاومة لمموت، و إنما الموت أصبح "قابيل"

ميددا حقيقيا لوجود الشاعر، إما بالمرض، و إما لطول العمر و توقع دنو األجل، إن رموز 
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درويش ىذه الفترة، تبدو رموزا خاصة بعالم الشاعر نفسو، تتناول الياجس الشخصي لمحمود 

 :درويش

 :و يقول أيضا

 .كل حي يسير إلى الموت

 و الموت ليس بمآلن

 الشيء يبقى سوى اسمي المذىب

 "سميمان كان"بعدي 

 فماذا سيفعل موتي بأسمائيم

 ىل يضيء الذىب

 ظممتي الشاسعة

 أم نشيد األناشيد

 1و الجامعة؟
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إن كل شيء ذاىب إلى الزوال، فالموت قادم ليأخذ الجميع، دون أن يمتمئ بمن 

ماتوا، بل يطمب المزيد حتى يأتي عمى كل حي، و تبقى أسماؤنا بما خمفناه من             

ذكريات، فالذىب ال يضيء ظممة قبره الممتدة، و إنما يضيء اسم درويش ما خمفو من 

و ىما نشيد أن سميمان في " نشيد اإلنشاد و الجامعة: "أشعار خالدة كخمود أشعار سميمان

آخره عمره، عندما  رأى دنو األجل، إذ يعرض في نشيد الجامعة باطل                     

الدنيا و فنائيا و تغير أحواليا، و تقمب أوقاتيا عمى اإلنسان، فميس لو سمطان             

 .عمييا و الحكمة خير من القوة

بعد شفائو من المرض " الجدارية"و ما سميمان في الجدارية إال درويش الذي قال ىذه 

الذي كان درسا قويا لو، و عبرة عظيمة في تعميمو حقيقة الدنيا الزائمة، و بطل ما            

عمييا و ما الحاضر إال استعداد لمموت، و القصيدة قائمة عمى تقابل الثنائيات، و ىي ثنائية 

 1.الموت و الحياة أو الفناء و الخمود
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و قد شكل الموت عصب الجدارية، إذ يختم محمود درويش جداريتو بو و يعترف أنو 

ترسم "لن يبقى لو إال متران من التراب، تضم جسده، و الباقي عبث فوضوي، و ىي بذلك 

الرغائب و األحالم لذات تعترف إلى نفسيا مثمما تعترف إلى غيرىا، لتحكي صيرورة الشاعر 

فما بقي من أثر سميمان، ىما نشيد اإلنشاد و الجامعة، و كل ما شيده غير          1ال سيرتو، 

لم يبقى لي سوى : ذلك، ذىب في ميب الريح، فمم نجد لو أثرا، فكأن محمود درويش يقول

 .أشعاري التي ستخمفني من بعد، و تحمل اسمي حروف من ذىب
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 1.«عــــاشـــــق مـــن فمسطــــين»

  عيونك شوكة في القمب
  و أعبدىا..توجعني 

  و أحمييا من الريح
  أغمدىا.. و أغمدىا وراء الميل و األوجاع

  فيشعل جرحيا ضوء المصابيح
  و يجعل حاضري غدىا
  أعّز عميّ من روحي

  و أنسى، بعد حين، في لقاء العين بالعين
  !، أثنينبأنّا مرة كنّا وراء، الباب

  كالمك كان أغنية
  و كنت أحاول اإلنشاد

  و لكن الشقاء أحاط بالشفقة الربيعيّة
  كالسنونو طار من بيتي..كالمك 

  فياجر باب منزلنا ،و عتبتنا الخريفيّة
  ..وراءك، حيث شاء الشوق

  و انكسرت مرايانا
  فصار الحزن ألفين

  !و لمممنا شظايا الصوت
لم نتقن سوى مرثية الوطن 

سننزعيا معا في صدر جيتار 
  وفق سطوح نكبتنا، سنعزفيا

  و أحجار..مشوىّةألقمار 
  :نسيت يا مجيولة الصوت.. و لكنيّ نسيت

  !أم صمتي؟.. رحيمك أصدأ الجيتار
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  رأيتك أمس في الميناء
  بال زاد.. مسافرة بال أىل 

  ركضت إليك كاأليتام،
  : أسأل حكمة األجداد

  لماذا تسحب البيّارة الخضراء
  إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناء

  و تبقى رغم رحمتيا
  األشواق،و رغم روائح األمالح و 

  تبقى دائما خضراء؟
  :و أكتب في مفكرتي

  و أكره الميناء. أحّب البرتقال
  : و أردف في مفكرتي

  عمى الميناء
  و كانت الدنيا عيون الشتاء.وقفت 

  ! و خمفي كانت الصحراء.  لنالقشرة البرتقاو 
رأيتك في جبال الشوك 

  راعية بال أغنام
  ..مطاردة، و في األطالل

  و كنت حديقتي، و أنا غريب الدّار
  أدّق الباب يا قمبي

  ..عمى قمبي
  ! يقوم الباب و الشبّاك و اإلسمنت و األحجار

  رأيتك في خوابي الماء و القمح
  رأيتك في مقاىي الميل خادمة.محّطمة 

  .رأيتك في شعاع الدمع و الجرح
  .. و أنت الرئة األخرى بصدري
  .. أنت أنت الصوت في شفتي
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  !و أنت الماء، أنت النار
  عند الدار.. رأيتك عند باب الكيف

  معمّقة عمى حبل الغسيل ثياب أيتامك
  ..في الشوارع.. رأيتك في المواقد

  في دم الشمس.. في الزرائب
  ! رأيتك في أغاني اليتم و البؤس

  رأيتك ملء ممح البحر و الرمل
  كالفلّ .. كاألطفال.. و كنت جميمة كاألرض

 :و أقسم
  من رموش العين سوف أخيط منديال

  و أنقش فوقو لعينيك
  .. و إسما حين أسقيو فؤادا ذاب ترتيال

  .. يمّد عرائش األيك
  :سأكتب جممة أغمى من الشيداء و القّبل

  "!و لم تزل.. فمسطينية كانت"
  فتحت الباب و الشباك في ليل األعاصير

  عمى قمر تصّمب في ليالينا
  !دوري: وقمت لميمتي

  ..وراء الميل و السور
  ..فمي وعد مع الكممات و النور

  ..و أنت حديقتي العذراء
  ما دامت أغانينا

  سيوفا حين نشرعيا
  .. و أنت وفية كالقمح
  ما دامت أغانينا

  سمادا حين نزرعيا
  و أنت كنخمة في البال،
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  ما انكسرت لعاصفة و حّطاب
وما جّزت ضفائرىا 
  ..وحوش البيد و الغاب

  و لكني أنا المنفيّ خمف السور و الباب
  خذني تحت عينيك
  خذيني، أينما كنت
  خذيني ،كيفما كنت

  أرّد إلي لون الوجو و البدن
  وضوء القمب و العين
  و ممح الخبز و المحن
  !و طعم األرض و الوطن
  خذيني تحت عينيك

  خذيني لوحة زيتّية في كوخ حسرات
  خذيني آية من سفر مأساتي

  حجرا من البيت.. خذيني لعبة
  ليذكر جيمنا اآلتي
  !مساربو إلى البيت

  فمسطينية العينين و الوشم
  االسمفمسطينية 

  فمسطينية األحالم و اليم
  فمسطينية المنديل و القدمين و الجسم

فمسطينية الكممات و الصمت 
  فمسطينية الصوت

  فمسطينية الميالد و الموت
  حممتك في دفاتري القديمة

  نار أشعاري
  حممتك زاد أسفاري
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  :و باسمك صحت في الوديان
  أعرفيا! خيول الروم

  !و إن يتبدل الميدان
  ..خذوا حّذرا

  من البرق الذي صّكتو أغنيتي عمى الصوّان
  أنا زين الشباب ،و فارس الفرسان

  .و محّطم األوثان. أنا
  حدود الشام أزرعيا
  !قصائد تطمق العقبان

  :و باسمك، صحت باألعداء
  كمى لحمي إذا ما نمت يا ديدان

  ..فبيض النمل ال يمد النسور
  .. و بيضة األفعى

  !يخبىء قشرىا ثعبان
أعرفيا .. خيول الروم

  و أعرف قبميا أني
أنا زين الشباب، و فارس الفرسان 
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 .«عــــابـــرون فــي كـــالم عـــابـــر لمحمود درويش»

أييا المارون بين الكممات العابرة 
احمموا أسماءكم وانصرفوا 

و انصرفوا  واسحبوا ساعاتكم من وقتنا،
وخذوا ما شئتم من زرقة البحر و رمل الذاكرة 

و خذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا 
 لن تعرفوا إنكم

كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء 
 أييا المارون بين الكممات العابرة 

ومنا دمنا - منكم السيف 
ومنا لحمنا - منكم الفوالذ والنار
ومنا حجر - منكم دبابة أخرى
ومنا المطر - منكم قنبمة الغاز 

وعمينا ما عميكم من سماء وىواء 
فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا 

و انصرفوا .. وادخموا حفل عشاء راقص 
وعمينا ، نحن ، أن نحرس ورد الشيداء 
و عمينا ، نحن، أن نحيا كما نحن نشاء 

أييا المارون بين الكممات العابرة 
كالغبار المر مروا أينما شئتم ولكن 
ال تمروا بيننا كالحشرات الطائرة 

خمنا في أرضنا ما نعمل 
و لنا قمح نربيو و نسقيو ندى أجسادنا 

و لنا ما ليس يرضيكم ىنا 
أو خجل .. حجر

فخذوا الماضي ، إذا شئتم إلى سوق التحف 
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و أعيدوا الييكل العظمي لميدىد ، إن شئتم 
عمى صحن خزف 

لنا المستقبل ولنا في أرضنا ما نعمل  ما ليس يرضيكم ، لنا
أييا المارون بين الكممات العابرة 

كدسوا أوىامكم في حفرة ميجورة ، وانصرفوا 
وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس 

أو إلى توقيت موسيقى مسدس 
فمنا ما ليس يرضيكم ىنا ، فانصرفوا 

وطن ينزف شعبا : ولنا ما ليس فيكم 
وطن يصمح لمنسيان أو لمذاكرة 
أييا المارون بين الكممات العابرة 

آن أن تنصرفوا 
وتقيموا أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا 

 آن أن تنصرفوا

ولتموتوا أينما شئتم ولكن ال تموتوا بيننا 
 فنا في أرضنا ما نعمل

 ولنا الماضي ىنا

 ولنا صوت الحياة األول

 ولنا الحاضر ، والحاضر ، والمستقبل

 واآلخرة ْ .. ولنا الدنيا ىنا 

 فاخرجوا من أرضنا

 من بحرنا.. من برنا 

 من جرحنا.. من ممحنا .. من قمحنا 

 من كل شيء ، واخرجوا من ذكريات الذاكرة ْ 

 !أييا المارون بين الكممات العابرة ْ 
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« إلـــــى أمــــي»
  أحّن إلى خبز أمي

  و قيوة أمي
  و لمسة أمي

  و تكبر في الطفولة
  يوما عمى صدر يوم
  و أعشق عمري ألني

  مّت، إذا
  !أخجل من دمع أمي

  خذيني ،إذا عدت يوما
  وشاحا ليدبك

  و غّطي عظامي بعشب
  تعمّد من طير كعبك

  ..و شّدي وثاقي
  بخصمة شعر

  ..بخيط يموّح في ذيل ثوبك
  عساي أصير إليا

  ..إليا أصير
  !إذا ما لمست قرارة قمبك
  ضعيني، إذا ما رجعت

  ..وقودا بتنور نارك
  وحبل غسيل عمى سطح دارك

  ألني فقدت الوقوف
  بدون صالة نيارك

ىرمت ،فرّدي نجوم الطفولة 
حتى أشارك 
  صغار العصافير

  ..درب الرجوع
 !لعّش انتظارك
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« الجــــداريـــة»
 ُكْنَت تيذي: تقول مَُمرِّضتي 

 :كثيرًا ، وتصرخ بي قائالً  
 ال ُأريُد الرجوعَ إلى َأَحدِ 
 ال ُأريُد الرجوعَ إلى بمدِ 
 …بعد ىذا الغياب ألطويل 

 ُأريُد الرجوعَ فََقطْ 
 إلى لغتي في أقاصي اليديل
 .َىَزمَْتَك يا موُت الفنوُن جميعُيا 

 ىزمتك يا موُت األغاني في بالد
 ِمسَمَّةُ المصرّي ، مقبرةُ الفراعنِة ،. الرافدين 

 النقوُش عمى حجارة معبٍد َىَزمَْتكَ 
 وانتصرْت ، وِأْفَمَت من كمائنك

 …الُخُموُد 
فاصنع بنا ، واصنع بنفسك ما تريُد 

 …وَأنا ُأريُد ، أريُد َأن َأحيا 
 .فمي َعَمٌل عمى جغرافيا البركان 

 من َأيام لوط إلى قيامة ىيروشيما
 كأنني َأحيا. واليباُب ىو اليباُب 

 ىنا َأبدًا ، وبي َشَبٌق إلى ما لست
 .َأبعََد ” اآلن ” قد يكون . َأعرف 

 .والغَُد الماضي . قد يكوُن األمس َأقرَب 
 من يَِدِه ليعبُرَ ” اآلن ” ولكني َأشدُّ 

َمُن المَُدوَُّر ،  قربيَ التاريُخ ، ال الزَّ
 ىل. مثل فوضى الماعز الجبميِّ 

 أنجو غدًا من سرعة الوقت اإللكترونيّ ،
َأم َأنجو غدًا من بُْطء قافمتي 
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 .1م1971محمود درويش في أول رحمة لو خارج فمسطين المحتمة إلى موسكو سنة 

 
 

 
 
 
 

 محمود درويش يتوسط الزعيمان الراحالن جورج حبش و الشييد ياسر عرفات

                                                 
 .الصورتان من األرشيف الخاص لممرحوم األديب و الفنان و اإلذاعي الراحل داوود يعقوب 1
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 الرئيس التونسي زين العابدين بن عمي يقمد الشاعر محمود درويش وسام السابع من نوفمبر
 

 
 محمود درويش في أمسيتو األخيرة في مدينة رام اهلل     (اثر الفراشة)في مؤتمر صحفي اثر توقيع ديوانو 

 

 
 في بيروت المكان األثير
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 في رحمتو الباريسية مطمع الثمانيات من منفى إلى آخر
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

سقطت ذراعك فالتقطيا، و اضرب عدوك بي، فأنت اآلن          "
 ".حر، و حر، و حر

 
 
 
 
 
 

 كان دوما مؤمنا بأن النصر آٍت ال محالة
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 . سحر الكممة و الصوت–محمود درويش مع مارسيل خميفة 
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 .وداعا توأم الروح- مارسيل
 
 

 ".من أنا ألخيب ظنَّ العدم؟"العب النرد، 
 
 
 
 
 
 

 
 

محمود درويش مع الزعيم الراحل الشييد ياسر عرفات 
 .في تونس
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 نجما فمسطين محمود درويش و المفكر الراحل ادوار سعيد

 

 
 
 

 .1983 محمود درويش بريماكوف أثناء استالم جائزة لينين عام 
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في  (لماذا تركت الحصان وحيدا)أوس داوود يعقوب مع الشاعر محمود درويش في حفل توقيع ديوان 
 بيت الشعر التونسي
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: الخـــــاتمـــة

في مسيرة محمود درويش الشعرية، يمتزج الخاص العام، و تتداخل التجربة الذاتية 

باليواجس الوطنية الواعية و المشاعر القومية و األحاسيس اإلنسانية العميا، أنو شاعر  

القضية، شاعر اإلنسانية، و ال نقصد ىنا قضية فمسطين الدامية و ما نتج عنيا، إنيا قضية 

اإلنسان المقموع في كل زمان و مكان الذي اقتمع من أرضو بصورة وحشية من أجل تدمير 

 .تراثو الروحي و تاريخو المضيء و ثقافتو الخاصة، و إذا بتو عنوة في محيط غريب عنو

لقد نذر شاعرنا الكبير دمو و روحو، و بقايا أعصابو، و حصيمة ثقافتو                

العربية و العالمية التي يختزنيا في ذاكرتو و وجدانو، بعدما بمغ من النضج الفكري ما          

بمغو، و بعدما استوعب من ثقافات الدنيا ما استوعب من أجل أن يكون شعره بصورة        

عامة، رسالة حق و رسالة صدق و سالم ألبناء البشرية كافة لئال تتكرر مأساة فمسطين 

الذي  (اليم النضالي)العربية في أمكنة أخرى من العالم و ىذا ما يجعمنا نتممس في شعره 

يسكنو حتى في اشراقات اإلبداع الذاتي، فما من حبيبة إال و ىي الوطن، و ما من امرأة 

حسناء إال و ىي الوطن و ما من حرمان أو شقاء بشري إال و ىو نابع من حرمان الشاعر 

 .من وطنو السميب
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التي أنتجت عن عفو " المعاناة و التجربة المريرة"فكان محمود درويش بحق شاعر 

خاطر ىذا الشعر النقي الصافي العذب، الذي يبشر بانتظار الحق و سيف العدالة             

األزلي، الذي يبشر بانتصار الحق بعد رحيل و اندحار موجات الجراد البشري عن وطننا 

ما " زرقاء اليمامة"العربي، كما حدث في الماضي، إنو يقرأ بحسو اإلبداعي، و يرى يحيني 

أعداء         .... ىو قادم و ما ىو آت ال محالة، من تباشير النصر العظيم عمى أعداء الحياة

 .أعداء السمم و األمان الصياينة مغول ىذا العصر.... الحب و الجمال
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