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الملخص
يعاجل هذا البحث موضوع الرمز عند الشاعر الفلسطيين حممود درويش ,الذي عرف عنه أنه شاعر القضية الفلسطينية؛ فقد كان شعره مفعما باحلماسة,
و جسد من خالله عمق القضية ,و عظم املصاب الذي حل باألمة .و يهدف هذا البحث إىل التعريف بالشاعر حممود درويش ,و إلقا الضو عل
بعض اجلوانب من سريته الذاتية ,حياته ,و مؤلفاته .و من مث التعريف بتقنية الرمز اليت أبدع الشاعر يف توظيفها يف شعره ,و ذلك خلدمة قضايا فلسطني
قضية األمة األوىل ,و إليصال آالمه و آماله .و التعرف عل أبرز األسباب اليت جعلت من تلك الرموز رافدا من روافد لغته الشعرية .و األسباب اليت
جعلت الشاعر يلجأ إىل استخدامه و توظيفه يف قصائده .و ما هي أنواع تلك الرموز اليت استعان هبا الشاعر .و قد اعتمد البحث عل ثالثة مناهج
للدراسة مبا خيدم أهدافه و يفضي إىل النتائج املرجوة من البحث و هي :املنهج التارخيي ,و املنهج االستقرائي ,و املنهج التحليلي .و توصل البحث إىل
عدة نتائج لعل من أمهها :لقد حظي الرمز و تقنياته الفنية يف التوظيف الشعري للشاعر حممود درويش مبساحة كبرية من شعره ,جسد من خالله
معاناته الشخصية و الواقع من حوله ,و أعط صورة غنية بالتأويالت مبا محمله الرمز من دالالت متعددة ,أسهمت يف إثرا اجلوانب الفنية لد
الشاعر.
الكلمات املفتاحية :الشعر .الرمز .حممود درويش.
تمهيد
يعد الرمز من وسائل التعبري اليت اعتىن هبا شعرا احلداثة ,فاهتموا بتوظيفه و إغنائه خدمة ألغراضهم يف بلوغ االتقان الفين ,و القدرة عل توصيل املعىن
و التأثري ,من حيث أهنا وسيلة جديدة للتعبري ,و خوف الشعرا من التعبري املباشر و الصريح عن الواقع و اآلالم اليت يعاشها املواطن العريب و األمة
عامة؛ لوجود رقابة شديدة للسلطة احلاكمة ,عل كل ما يقال أو يكتب سوا أكان أدبا أو صحافة ,و أسهم الرمز يف إعطا مساحة للشاعر يستطيع
من خالهلا التعبري عن كل ما يدور حوله من أحداث دون أن تالحقه يد السلطة.
و الشعر بدوره لغة إحالية ,حتاول أن تبتعد قدر املستطاع عن اللغة املعجمية اليت حرص واضعوا املعاجم و القواميس عل احلفاظ عليها من حيث هي
اخليط الرابط بني كل أبنا األمة .فاللغة جتاوز مستمر ,و ختط دائم كهذه الداللة ,و الشعرا _أكثر من سواهم _ يؤكدون أن اللغة تعجز يف أحيان
كثرية عن ال تعبري عما يعتمل يف النفس من انفعاالت ,و هم الذين ملكوا زمام أمور اللغة ,يوجهوهنا حيث شا وا.
و تتجاوز العالقة بني الرمز و املرموز إليه ,العالقة بني الدال و املدلول من حيث كون هذا األخري حمدود املالمح لد كل أبنا اجلماعة اللغوية الواحدة
تواضعوا عليه و أسند وا له مهمة التواصل .و الرمز بدوره ينطلق من الواقع ,متجاوزا إياه ,و معيدا تشكيله ليصبح وجهه الفين اجلديد ,تقول فيه الذات
كلمتها ,ويف الذات " تنهار املادة و عالقتها بالطبيعة لتقوم عل أنقاضها عالقات جديدة مشروطة بالرؤيا الذاتية للشاعر" (أمحد ,8791 ,ص:
 ,) 839 :831و هذا جيسد عالقة الرمز باملعاناة ,فالشاعر ال يأخذ الواقع عل عالته ,مث فن الشعر يرتبط باخللط و التشكيل ,و مهمته تتجاوز جمرد
التصوير ,فالشعر ينفعل بالواقع و يتفاعل معه ,مث يكتب ليلخص لنا يف حلظة واحدة  ,و برمز واحد ,التجربة اإلنسانية كلها.
 _1مشكلة البحث:
حممود دويش أحد أهم شعرا النهضة الشعرية يف الوطن العريب ,و اليت ظهرت بوادرها يف النصف الثاين من القرن العشرين ,و اليت وجدت يف هذا النوع
من الشعر اجلديد أسلوبا يف التعبري لتجربة جديدة ,يفرضها واقع األمة السياسي املتقلب ,فكانت حباجة إىل الشعر احلماسي و الصورة اليت جتسد هذا
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الواقع ,و اليت بدورها تتجاوب مع احلالة النفسية اليت يشعر هبا املواطن العريب إزا كل هذه األحداث ,سيما فلسطني بلد الشاعر ,فوجد فيها الشاعر
طريقة جديدة لشعر جديد يستوعب ما يريد قوله و لكن بشكل غري مباشر و كان الرمز إحد هذه الوسائل.

_2أسئلة البحث :يسع الباحث من خالل هذا البحث اإلجابة عل األسئلة التالية:
_8من هو الشاعر حممود درويش؟
_2ما مفهوم الرمز مبعناه العام و األديب؟
_3ملاذا يلجأ الشاعر احلداثي إىل توظيف الرمز يف شعره؟
_4ما هي أنواع الرموز اليت استخدمها الشاعر حممود درويش يف شعره؟
_3أهداف البحث :يهدف هذا البحث إىل جتلي النقاط التالية:
_8إعطا نبذة خمتصرة عن الشاعر حممود درويش ,حياته و دواوينه.
_2التعريف بتقنية الرمز مبعناه العام و األديب الذي عليه مدار البحث.
 _3توضيح األسباب اليت جعلت الشاعر احلداثي يلجأ إىل توظيف الرمز يف شعره.
_4تتبع و بيان أنواع الرمز اليت جلأ إليها الشاعر حممود درويش يف أشعاره.

_4أهمية البحث :ال خيف عل املهتمني بقضايا األدب و النقد احلديث ما هلذه الدراسات من أثر يف إثرا الساحة النقدية و األدبية للشعر العريب,
كون أن هذا النوع من الدراسات قليل ,فتقنية الرمز حفلت هبا أشعار احلداثيني العرب ,كوهنم وجدوا فيها املتنفس و املخرج للبوح عما جيول يف
أنفسهم دون مسائلة أو رقابة أو إقصا  ,لذا جند أن الشعر احلداثي يتسم بالغموض و محتاج من الناقد و الباحث و املهتم بالشعر احلديث أن تكون
لديه ثقافة واسعة و اطالع حىت يستطيع فك تلك الرموز اليت ختفي ورائها آالم الوطن و املواطن.

_5منهجية البحث :ستتبع هذه الدراسة ثالثة مناهج الستجال تقنية الرمز يف شعر درويش ,و هي التارخيي يف تقدمي ترمجة موجزة عن حياة درويش,
و املنهج االستقرائي لبيان و توضيح ماهية الرمز عامة و الرمز أدبيا و أنواعه و هو موضوع البحث األساس ,و املنهج التحليلي يف شرح و حتليل مناذج
لتوظيف درويش لتقنية الرمز يف شعره.

_6محمود درويش حياته و وفاته :ولد حممود درويش بقرية الربدة و هي قرية فلسطينية تقع يف اخلليل بالقرب من ساحل عكا و كان ذلك يف 83

من مارس عام 8748م ,و هو أحد أهم الشعرا الفلسطينيني و العرب املعاصرين الذين ارتبط امسهم بشعر الثورة و الوطن ,و هو من أبرز الشعرا
العرب املعاصرين الذين كان هلم الدور الكبري يف تطور الشعر العريب احلديث و إدخال الرمزية فيه.
نتيجة لنشاطه السياسي ضد االحتالل اإلسرائيلي اعتقل درويش عدة مرات ما ينب عام 8718م حىت عام 8792م ,مما اضطره اخلروج من فلسطني
مرغما و عاش الجئا يف القاهرة اليت عمل فيها مبنظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يستقيل منها احتجاجا عل اتفاقية أوسلو ,و من القاهرة إىل لبنان و
حتديدا بريوت و أقام فيها من سنة 8793م و حىت سنة 8712م ,و أسس هبا جملة ( الكرمل ) و لكنه غادر بريوت بعد حرب إسرائيل عليها سنة
8712م ,و خرج تائها الجئا بني سوريا و قربص و القاهرة و تونس مث إىل باريس.
وفاته :تويف درويش بالواليات املتحدة األمريكية ,يف يوم السبت املوافق للتاسع من شهر أغطسطس من سنة 2001م ,بعد إجرائه لعملية القلب
املفتوح .بعد أن ترك موسوعة شعرية تعد مرجعا عربيا و مصدرا إنسانيا ملختلف درجات االهتمام من القارئ إىل الباحث اجلامعي ,حىت الشاعر و
الناقد و الدارس العريب أو الغريب من خمتلف بقاع األرض .و مسي درويش بشاعر القضية الفلسطينية؛ ألهنا حازت عل اهتمام جل أشعاره و دواوينه.
من دواوينه :عصافري بال أجنحة ,سجل أنا عريب ,أحن إىل خبز أمي ,العصافري متوت يف اجلليل ,أوراق الزيتون ,هي أغنية ,و غريها الكثري.
https://ar.wikipedia.org
_7تعريف الرمز لغة و اصطالحا:

أوال :الرمز لغة :ورد يف لسان العرب يف مادة رمز ,الرمز :معناه تصويت خفي باللسان كاهلمس ,و يكون بتحريك الشفتني بكالم غري مفهوم باللفظ
من غري إبانة بصوت إمنا هو إشارة بالشفتني ,و قيل الرمز إشارة و إميا بالعينني و احلاجبني و الشفتني و الفم (.ابن منظور ,8779 ,ص ,)887 :و
يف القرآن الكرمي ,قال تعاىل " :قال رب اجعل يل آ ية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا ,و اذكر ربك إذا كثريا و سبح بالعشي و اإلبكار" (
آل عمران ,اآلية)48 :
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و لفظ الرمز ,هنا كما اشرتطه األستاذ حممد حسني احلمصي مبعىن " :أن تعجز عن تكليمهم بغري علة ,فال تتفاهم معهم إال باإلميا  ,و اإلشارة " (
احلمصي ,ص)55 :

ثانيا :الرمز اصطالحا :الرمز من الظواهر الفنية البارزة اليت حفل هبا الشعر احلديث ,و يعد تقنية من تقنياته ,و املعىن العام للرمز هو :الداللة عل ما

ورا املعىن الظاهري ,مع اعتبار املعىن الظاهري مقصودا أيضا ( .إحسان ,8771 ,ص ,)200 :و هو بلغة أخر " عبارة عن إشارة حسية جمازية
لشي ال يقع حتت احلواس " ( .عشري ,8791 ,ص .)888 :و حتديده باملعىن الدقيق " يستلزم مستويني :مستو األشيا احلسية أو الصور احلسية
اليت تؤخذ قالبا للرمز ,و مستو احلاالت املعنوية املرموز إليها ,و حني يندمج املستويان يف عملية اإلبداع حتصل عل الرمز" ( .فتوح ,8714 ,ص:
)40
و استخدام الرمز من قبل الشاعر احلداثي دليل علة اتساع ثقافته من جهة ,و نضجه الفكري من جهة أخرة ,فالشاعر الذي يستخدم تقنية الرمز البد
له من تلك الثقافة الواسعة " ألن الرمز الشعري مرتبط كل االرتباط بالتجربة الشعورية اليت يعانيها الشاعر ,و اليت متنح األشيا مغز خاصا" (.
إمساعيل ,8792 ,ص.)871 :
و الرمز مبعناه األديب تعددت فيه األقوال و املفاهيم باختالف الباحثني و املدارس اليت انتموا إليها ,أمثال غوتا و كانط و كولردج و غريهم ,و لعل
غوتا يعد أول من نظر له مبنظار أديب ,و كان ذلك عام 8119م ,حني اعتربه " امتزاجا للذات مع املوضوع اخلارجي و حني ميتزج الذايت مع
املوضوعي يشرق الرمز الذي ميثل عالقة اإلنسان بالشي أو عالقة الفنان بالطبيعة " ( .أمحد ,8791 ,ص)39 :
أما من الباحثني العرب فعل سبيل املثال ال احلصر ,عرفه مسري سعيد " بنا عام ذو عناصر متشابكة يتكون من لغة متقنة ,تربز أو توضح معىن أو
فكرة حمددة يف نص ,أو يف قصة أو يف رواية " ( .سعيد ,2002 ,ص .)214 :و عرفه أدونيس " الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر ورا
النص ,فاملز هو _ قبل كل شي _ معىن خفي ,و إمحا  ,إنه اللغة اليت تبدأ لغة القصيدة .هو القصيدة اليت تتكون يف وعيك بعد قرا ة القصيدة ,إنه
الربق الذي يتيح للوعي أن يستشف علما ال حدود له ,لذلك هو إضا ة للوجود املعتم ,و اندفاع حنو اجلوهر " ( .بو صالح ,2000 ,ص.)14 :
نماذج ألنواع الرمز في شعر درويش:

منح الشاعر قدرة هائلة عل فهم ا لتجربة اإلنسانية و التفاعل معها ,و ذلك من خالل توظيف رموزها إليصال فكرة ,أو مفهوم أو معىن معني
للمتلقي ,تنبؤ عن جتربة ذاتية واعية مبا يدور حوهلا من أحداث .فقد وظف الشاعر العديد من الرموز توظيفا أدبيا متقنا ,يقول من خالهلا ما ال
يستطيع البوح به صراحة ,مقدما للقارئ و املتلقي صورة متكاملة للوضع الذي حالت إليه فلسطني و األمة العربية ,و قد تنوعت مصادر املوز عنده و
من بينها:
أوال :الرمز الديني :يف قصيدة ( حرب الغراب ) يستخدم تقنية الرمز الديين ,و ذلك من خالل القرآن الكرمي ,يقول درويش:

و يضيئك القرآن ( :فبعث اهلل غرابا يبحث يف األرض
كيف يواري سوأة أخيه ,قال :يا ويلىت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب )
و يضيئك القرآن ,فاحبث عن حياتنا ,و حلق يا غراب(.درويش ,ص)110 :
ي
ي
ي
ي
ث اللَّه غَرابًا يَْب َحث ييف ْاأل َْر ي
ال يَا َويْلَتَا أ ََع َج ْزت أَ ْن أَكو َن مثْ َل ََٰه َذا
ف ي َوا يري َس ْوَ َة أَخيه ۚ قَ َ
ويرمز الشاعر هنا من خالل اآلية الكرمية " فَبَ َع َ
ض ل يرييَه َكْي َ
يي
ي
ي
ي ي
ني " (املائدة .)30 ,يصور هنا الشاعر الصراع األبدي القائم بني أبنا بين آدم.
َصبَ َح م َن النَّادم َ
ي َس ْوَةَ أَخي ۚ فَأ ْ
الْغَراب فَأ َوار َ
و يف قصيدة ( طريق دمشق ) يقول درويش:
و يف جثيت حبة أنبتت للسنابل....
سبع سنابل .يف كل سنبلة ألف سنبلة(..درويش ,2005 ,ص)200 :
و يرمز الشاعر من خالل اآلية الكرمية " َّمثَل الَّ يذين ي ينفقو َن أَموا َهلم ييف سبي ييل اللَّ يه َكمثَ يل حبَّ ٍة أَنبتت سبع سنَابيل ييف ك ِّل سنب لَ ٍة ِّمائَة حبَّ ٍة ۚ واللَّه يض ي
اعف
َ
َ
َْ ْ َ
َ
َ
َ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ
ي ي
ي
يم " (البقرة,)218 ,
ل َمن يَ َشا ۚ َواللَّه َواس ٌع َعل ٌ
و يف قصيدة (مديح الظل) يقول درويش:
اهلل أَكرب ....هذه آياتنا ،فاقرأ...باسم الفدائي الذي خلَ َق ي
ا...من ج ْريح يه َش َفقا....
َّ
َ
ْ
األو ْل...
باسم
رح ْل...من وقتيكم ..لندائييه ِّ
َّ
الفدائي الذي يَ َ
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الفدائي الذي يبدأْ........إقرأْ...
اهليكل....باسم
دمر
األويل
.....األو ْلَ ....سن ِّ
َّ
َّ
ِّ
ْ
بريوت -صورتنا...بريوت-سورتنا(....درويش ,2005 ,ص)344 :
حيث يبالغ درويش يف التعبري عما يقوم به الفدائي من التضحية و التحدي و الصمود ,و يرفعه إىل درجة النيب الذي جا إليه أول ندا  ,ليقرأ باسم ربه
اخلالق و يثور يف اجلهل و الوثنية و يقام ضد أعدا اإلسالم .و يف قصيدة ( اخلروج من ساحل املتوسط ) ,يقول درويش:
و استأجرتين آية الكرسي ....دهراً ....مث صرت بطاقة للتهنئات(....درويش ,2005 ,ص)832:
و يشري الشاعر من خالل هذه األبيات إىل قدرة فلسطني و كرامتها يف املاضي ,و وضعها املأساوي يف اليوم ملعاملة العرب معها.
و يف قصيدة ( مديح الظل ) يوظف شخصية املسيح _ عليه السالم _ يقول درويش:
يا أهل لبنان  .....الوداعا.....شكرا لكل شجرية محلت دمي...لتضئ للفقرا  .....عيد اخلبز...أو
لتضي حمتل وجهي....كما ير وجهي و يرتدي اخلداعا(....درويش ,2005 ,ص)391 ,399 :
يشري الشاعر من خالل هذه األبيات إىل اجلدلية القائمة بني احلدث اجلديد و هو استنزاف دم الفلسطيين ,و احلدث القدمي و هو استنزاف دم املسيح.
الرمز األسطوري :وظف درويش أسطورة العنقا يف أكثر من قصيدة ,كرمز للموت و االنبعاث ,فعل سبيل املثال ,يف قصيدة ( غبار القوافل ) خياطب
الشاعر أولئك الذين تركوا اجلسد الفلسطيين هنبا للمجازر ,داال عل رغبة يف االنتقام ,بسخرية تشبه أن تكون تراجيديا هزلية ,يقول درويش:

ال ختافوا يا أهايل هذه الصحرا منا...حنن ال ننشد شيئاً... ,
حنن لن بعث فيكم مرة أخر نبياً.....هذه أصنامكم فلتعبدوها مثلما شئتم...
كلوا التمر ...كلوا مسا نا...حنن ال نأيت لنبق .....
حنن ال منضي لنرجع....لكن الرياح أوقعتنا خطأً يف حبكم....
فلتذحبوها بالسيوف الصدئة......و احرسوا زوجاتكم من طائر الفينق ...يف أجسادنا
واحفظوا الرمل من العشب الذي سقط  ....من أفواهنا سهوا عليكم
و احرسوا خنلتكم من ظلنا الطائر...و انسونا  ....و ناموا آمنني(...درويش,2005 ,ص)729 :
و يف قصيدة ( أحبك أو ال أحبك ) يصور الشاعر يف هذه القصيدة اليت قاهلا بعد أحداث متتالية جسام لفلسطني ,أضح بعدها اجلسد الفلسطيين
منكسرا محاول النهوض يف كل مرة متغلبا عل آثار تلك اخلطوب و االنكسارات اليت مير هبا تباعا ,و اليت تتعثر يف كل مرة ,فيصور الشاعر عودة املناضلني
الفلسطين يني و ذلك من خالل التسلل للقيام بعمليات فدائية ,فيكون مصريهم القتل أو األسر ,أو عودة خائبة إىل ما ورا احلدود ,يقول درويش:
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كل يوم منوت...و حترتق اخلطوات ....و تولد عنقا ناقصة؛ مث حنيا لنقتل ثانية....يا بالدي؛ جنيئك أسر و قتل ...و سرحان كان أسري احلروب...و
كان أسري السالم(...درويش ,2005 ,ص)857 :
ثالثا :الرمز التاريخي :تأثر درويش بالرتاث و التاريخ اليهودي ,و بدا هذا واضحا يف شعره ,فعل سبيل املثال يف قصيدة ( اخلروج من ساحل املتوسط
) يربط الشاعر من خالل هذه القصيدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيين من هتجري و مضايقة ,و بني خروج بين إسرائيل القدمي ,يقول درويش:
هاجَر .... .كانت الصحرا جالسةً عل جلدي...
بدموع َ
ٍ
بكت
و أول دمعة يف األرض ....كانت دمعةً عربية....هل تذكرون دموع هاجر َّ ....أويل امرأة ْ
هاجر  ,احتفلي هبجريت اجلديدةي من ضلوع القرب..حىت الكون
يف....هجرة ال تنتهي ؟ ....يا َ
ي
املتوسط.....احتفلي
ساحل
أهنض.....يسكن الشهدا أضالعي الطليقة....مث أمتشق القبور و
َ
هبجريت اجلديدة (.....درويش .2005 ,ص ) 834
َ
و يهدف الشاعر من خالل هذه األبيات إعطا صورة ساخرة ملوقف األنظمة و احلكومات العربية اليت مارست دور املتفرج من كل ما محدث لفلسطني
و أهلها من قتل و تشريد ,و قوافل الشهدا يوميا ,و رحيل الفدائيني الفلسطينيني من خطوط املواجهة مع العدو الصهيوين.
و يرمز الشاعر يف قصيدة ( مديح الظل ) و هو شخصية يهودية ,و هو و إن كان كذلك ,لكنه مناصر للحق ,و يتنبأ الشاعر من خالل هذا الرمز
بدمار بين صهيون عقابا ملا ارتكبوه من جرائم و فساد أخالقي ,و هو ما حصل هلم يف السيب البابلي ,يقول درويش:
أنادي أشعيا  :أخرج من الكتب القدمية مثلما خرجوا  ,أَزقَّة
غري جلدها..يا أشعيا ...ال تَر ي
ث ,,,بل أ ْهج املدينةَ كي أحبك
أورشليم ت َعلِّق اللحم
الفلسطيين فوق مطالع العهد القدمي...وت ّدعي أن الضحية مل ت ِّ
َّ
ْ
الصيب بكا ه(..درويش ,2005 ,ص)312 :318 :
علن التقو ...وأَغفر
ِّ
لليهودي ِّ
َمَّرتني ...وأ َ
و يف قصيدة ( رحلة املتنيب إىل مصر ) يوظف الشاعر شخصية الشاعر العريب املتنيب ,يقول درويش:
أر فيما أر  ....د َوالّ توزَّع كاهلدايا ....و أر السبايا يف حروب السيب ...تفرتس السبايا..
....وإين راحل(.....درويش 2005. ,ص)8002 :8008 :
عادات
كافور ....ويف زالل ...للنيل
َّ
ٌ
يف مصر ٌ
و يوظف الشاعر من خالل هذه األبيات شخصية املتنيب ,و هو توظيف ليس من قبيل املصادفة ,و إمنا بوعي تام من الشاعر ,فكل من درويش و املتنيب
غادر موطنه إىل مصر يف ظروف مشاهبة ,و لكن رحيلهما يشكل حلظات حامسة ,أثرت يف حياهتما و مستقبلهما أقو تأثري ,و كالمها له طموحه
الشخصي ,و القومي ,و كالمها مشغول باله باهلم اجلماعي العام ,مسكون مبا آلت إليه األمة ,و ما آل إليه الشاعران ,و هي قضية االغرتاب عن الوطن
و إن تباينت الظروف.
الخالصة و النتائج:
و تبني لنا من خالل هذه الورقات اليت تبحث يف تقنية الرمز عند درويش:
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 _8فلسطني قضية الشاعر األوىل ,و بدت حاضرة يف كل توظيفات الرمز بأنواعه عند الشاعر.
 _2اتساع ثقافة الشاعر؛ و هذا ما المسناه من خالل التوظيف لألحداث الدينية و التارخيية و األسطورية ,و وعيه التام هبا.
 _ 3وجد الشاعر يف استخدام الرمز و توظيفه املالذ اآلمن من املالحقة و املسائلة ,فيما لو عرب بالرفض املباشر.
 _4أضف الرمز بعدا مجاليا لشعر درويش ,فهو يؤمن بأن استخدام هذه التقنية ترفد شعره ,ليوسع دالالت لغته الشعرية أسهمت يف إثرا اجلوانب الفنية
لد الشاعر.
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