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 درويش بين هوية اللغة ولغة الهوية 

 رحلة األخيرة من تجربته الشعريةاملفي 

 معاذ إشتية

ص
َّ
  :امللخ

إن الباحث في تجربة محمود درويش الشعرية على امتداد مسيرته اإلبداعية يجد أنها مرت    

املستوى  فعلى، بتحوالت كثيرة تتصل بالظروف التي مّر بها الشاعر على املستويين الخاص والعام

حيث تطرأ على حياته الخاصة تحوالت تتصل ، الخاص فإن درويشا هو إنسان قبل أن يكون شاعرا

أما على املستوى العام فقد شهد درويش تحوالت عدة ، لعمر والتنقل والسفر واملعرفة والثقافةبا

ه من وال شك أن لذلك تأثيرا على حيات، تتصل بالقضية الفلسطينية والقضايا اإلنسانية والعاملية

على  كفمن الطبيعي أن يلمس الباحث في تجربته أثر ذل، من هنا، شأنه أن ينعكس في إبداعه وفنه

ملاذا )بـ منذ ديوانه املوسوم، وعليه فإن املتتبع إلبداعاته بعامة، نظرته تجاه الحياة والوجود والشعر

يجد ، م1995الصادر بطبعته األولى عن دار رياض الريس في بيروت سنة  (تركت الحصان وحيدا

اصر جد أن هناك عنوكما ي، التي تتصل بالوجود، أن هناك تحوال في رؤية درويش لكثير من القضايا

فإن الباحث يرى أن اللغة واحدة من هذه العناصر ، وعليه، جديدة للهوية التي يقدم بها نفسه

فقد بدا في مرحلته األخيرة صاحب مشروع لغوي حرص ، التي حرص درويش أن يقدم نفسه عبرها

ويته عنوانا لهيأتي هذا البحث للوقوف على اللغة في شعر درويش بوصفها ، التعبير عنه؛ من هنا

 الجديدة.

  :تمهيد

ر فكثي، إن االعتداد باللغة وإظهارها مقوما داال على وجود الشاعر ليس جديدا على الشعراء  

وليس أدل من املتنبي ، هم الشعراء الذين عبروا عن اللغة بوصفها هوية دالة على وجودهم

  :يقول ، املتمثلة باللغةالذي راح يخاطب سيف الدولة معلنا عن هويته اإلبداعية 

ــــي ــ ــــى أد ــ ــ ــــ  إلـ ــ ـــــر األع ـ ـــــذي نظـــ ـــا الــ ــ  أنــ

 

 

ـــــمم  ــ ـــــه صـــ ــ ـــن بـــ ــ ــ ـــــاتي مـــ ــ ـــمعت بلمـــ ــ ــ  وأســـ

 أنــــــام مــــــلء جفــــــوني عــــــن شــــــواردها 

 

ـــم   ــ ــ ــ ــ ـــا ويختصـ ــ ــ ــ ــ ـــــ  جراهـ ــ ــ ــ ـــهر الخلـ ــ ــ ــ ــ ويسـ

(1) 
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  :وقد سلك أبو العالء املعري االتجاه ذاته حين قال

 أنــــــــــــــــــــا وإن كنــــــــــــــــــــت األخيــــــــــــــــــــر  مانــــــــــــــــــــه

 

 

ـــــل  ــ ــ ــ ــــتطعه األوا ـ ــ ــ ــ ـــم تســ ــ ــ ــ ــ ـــا لـ ــ ــ ــ ــ  (2)آلت بمـ

ملاذا نه "بديواواملتتبع لشعر درويش بعامة واملرحلة األخيرة من تجربته الشعرية التي تبدأ  

يجد أنه حرص على التعبير عن هويته اإلبداعية ، بخاصة (1995)تركت الحصان وحيدا" 

 املتمثلة باللغة والكتابة والشعر.

 مكانلل بديال وطنا اإلبداعية تجربته من املرحلة هذه في اللغة اتخذ درويشا أن والواضح    

، ائعض وطن إعادة في للغة األسطورية القدرة من انطل  وقد، صعبة عودته بدت الذي الغا ب

 تأكيد يدليع لغته في الشاعر سكن  إلى واضحة إشارة في، وطنه هي لغته أن الدوام على ردد وقد

 .(3) شعبه لتاريخ حكايته

على  ولعل ذلك ينطب ، يجب أن نعلن االنتماء ملقوماتهاويعبر درويش عن رؤيته للهوية التي 

هي ما نورث ال ما نرث. ما نخترع ال ما  "الهوية :حيث يقول ، اللغة اإلبداعية املتمثلة بالشعر

 .(4)"أن نكسرها بلما أعجبتنا الصورة !نتذكر. الهوية هي فساد املرآة التي يجب 

والدارس لشعره عبر تجربته اإلبداعية التي تمتد إلى أر عة عقود يجد أن هذا االتجاه يعد   

ربما يعزى ألسباب كثيرة ذات ارتباط بحياة درويش العامة والخاصة؛ حيث ، تحوال في شعره

 عنوانا نتبا التي الفلسطينية بالقضية صلة ذات متسارعة ووقائع بأحداث التحول  هذا اتصل

 إذ ؛م1995 سنة الديوان هذا إصدار حت  الشعرية تجربته امتداد على درويش شعر في بار ا

 العمليات وتفجر، م1993 سنة أوسلو اتفاق وتوقيع، مدريد بمحادثات تتصل مرحلة في جاء

 . التحرير منظمة في وانشقاقات، الفدا ية

 استقال قدف ؛واإلبداعي الذاتي املستويين على درويش حياة على تأثيرا املرحلة لهذه أن شك وال  

 الذات عن عبيرالت إلى نزوعا أكثر بدا أنه كما، الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة من

 املثقفين على بظاللها ألقت بمعطيات يتصل ذلك أن علما؛الالحقة ودواوينه املذبور  ديوانه في

 ملعلنةا االتفاقات من الرغم فعلى ؛فيه الظاهر عن مختلفة بصورة الواقع قرأوا الذين واألدباء
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 يادعاو  مشروعا منظورهم في بدا التحرري واملشروع، األرض على جاثما ما ال االحتالل أن إال

 .(5)بالرفض أو بالقبول  إما الخيار للمثقف أصبح لذا ؛مقاتلة مجموعات وجود مع

 ريقةوط تناوله في الالفت التفاوت من الرغم على درويش شغل قد الهوية موضوع أن ويبدو  

 تجربته في املفهوم أبعاد مع التعامل إلى يقودنا ذلك فإن، لديه الهوية لثيمة تناولنا وفي ؛طرحه

 للغة االرتداد يصبح، وهنا، (6) فلسفية أو وجودية أو اجتماعية أو سياسية مستويات في

 هويةال عن البحث من وجزء املبدعة للذات االرتداد عن تعبيرا املرحلة هذه في الشعر ومشروع

 يسهم الذي الشعر مشروع لتشييد محاولة وهو، األخرى  املشاريع على املراهنات فشلت أن بعد

 الشعري  ول املجه إلى هي رحلتي إن" :يقول ، وجوده يحفظ فنيا ميراثا تركه عبر الشاعر تخليد في

، آخر  من في حياتها شرط وتحق ، التاريخي  منها تخترق  أن على قدرة ذات قصيدة عن بحثا

 .(7)"إليه أسعى ما هذا

 عريةالش أعماله عناوين من بعضا االعتبار عين في أخذنا إذا درويش لدى هاجسا شكل ذلك بل

 التي تنتهي أن القصيدة لهذي أريد وال، م2000 سنة الصادرة" درويش محمود جدارية"كـ

 .م2009 بسنة الشاعر وفاة بعد صدرت

، دارللج نذرها صاحبها أن يجد" درويش محمود جدارية"بـ املوسوم الديوان عنوان في والباحث   

 الكهوف في اإلنسان وجد حيث، الشعوب مارسته قديما تقليدا يحيي أن أراد فقد وبذلك

 ؛عليها ومهورس وبلماته بصماته يترك أن يستطيع أمكنة ألواح من تحويه وما والجدران والقبور 

 املراحل أدق من تعد مرحلة في الطريقة بهذه درويش يفكر أن غريبا وليس ؛غيابه بعد عليه لتدل

 لعملية خضوعه بعد القصيدة هذه كتب فقد، الخاصة حياته مستوى  على بها يمر التي

 التي دةالقصي كتابة من بد وال، الغياب ساعة بدنو يشعر بدا ولعله ؛القلب في دقيقة جراحية

 لتكون  حهارش وقد، اإلبداعية شخصيته تختزل  التي القصيدة إنها، فراقه بعد سيرته ستحفظ

 .(8)الشعرية هويته

 مواصفات عن للكشف فيأتي"  تنتهي أن القصيدة لهذي أريد ال" ـب املوسوم ديوانه أما  

، حددم واضح هدف لها ليس، منتهية وغير مفتوحة فهي ؛إليها للوصول  يطمح التي القصيدة



 معاذ إشتية

 202 صفحة، (2018) 13العدد ، املجمع

 أن ويجب ،املوت عن بالتعبير تلتزم أو، سعيدة بنهايات تختم وال، املنفى حدود عند تقف وأال

 وحر  فيها فيبث، الصدي  قبل العدو وهواجس ؛اإلنسانية هواجس عن لتعّبر، ذاته تتجاو  

  :يقول ، لوجوده امتدادا لتصبح، الخلود

  أبدا تنتهي أن القصيدة لهذي أريد ال

  واضحا هدفا لها أريد ال

  منفى خريطة تكون  أن لها أريد وال

  بلدا وال

  تنتهي أن القصيدة لهذي أريد ال

  بالردى وال، السعيد بالختام

 :تكون  أن تشتهي كما تكون  أن لها أريد

 قصيدة. ضدي قصيدة. غيري  قصيدة

 ...ندي

  وعدّوي  أخي صالة تكون  أن لها أريد

 .فيها املتكلم الغا ب أنا فيها املخاطب كأن

  أنا وكأني، جسدي الصدى كأن

 .(9)!  آخري  كأني. غيرنا أو، أنت  

 صا دهاق إن" :يقول  حيث املرحلة بهذه تتصل التي اإلبداعية خطته صراحة درويش أعلن وقد   

 نتباهاال  حاسة تثير قصا د إنها.. متكامل شعري  مشروع بلها لكنها، القديمة قصا دي تقاوم

 إلى اهنالر  تحول  صلبة لغوية أرض إلى وتسعى، الراهن مع تتعامل إنها... التقليد ضد الشديد

 عنه كتبت الذي الحدث في الشعري  النص سقوط دون  من، العام الهم تعالج وهي، ماض

 .(10)"  القصيدة

 من شدروي شعر من األخيرة املرحلة في اللغوية الهوية على لتقف الدراسة هذه تأتي، وهكذا    

 وطنال وهي، تجلياتها أس   في الذات على تدل درويش شعر في اللغة جاءت وقد، عدة أطر في
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 والتاريخ املكان في املسلوب حضوره خالله من يؤكد خل  فعل وهي، والذاكرة والذات

  :تيةاآل األطر في الهوية هذه يحصر أن للباحث يمكن، (11)واألصل

 .والقصيدة الشعرــــ  اللغةـــ  الكتابة ـــ

  الكتابة :أوال

 حروفها خطي التي لعبته وهي، امللكية إلثبات وسيلة بوصفها درويش شعر في الكتابة تظهر   

 وقد ،للمعن  تتعطش التي الصور  من قوالب في ووضعها أشتاتها جمع على قادرة، ماهرة بيد

 النثري  كتابه ففي، نثرا الفلسفة هذه عن التعبير سياق في، الفاتح الكلمة بفارس نفسه صور 

 :يقول "  الغياب حضرة"  بـ املعنون 

 انهذي في بالفاتح بها والعب حيادها من فخذها، أمامك الحروف... يملكه شيئا يكتب من"

 فخار أواني الحروف. معن  إلى عطش   والصورة، صورة إلى جائعة، قلقة الحروف. الكون 

 حك، املعن  قارعة على متناثر حص   في أخرس نداء الحروف. األول  الغزو  بسهر فامألها، فارغة

م مرسوما اسمك تجد حرف على حرفا
ّ
 الستقبال جاهزة الحروف بل/...  الدرج قليل كسل

 تس ي أن إال عليك ما، االنسجام إلى الحاجة تخل  ماهرة يد عن الباحث، الكا ن/  الشكل

 .(12). / بعد فيما نفسها على تعّرفك وبا نات، قبل من تعرفها با نات بيدك

 لىع يحرص الذي العدو به يواجه وسالحا الحقوق  النتزاع أداة درويش لدى الكتابة وتظهر  

  :يقول ، الصخر في أثرها تحفر مخالب إلى تحتاج أنها يرى ، هنا من، تغييبه

 مخالب لىإ تحتاج الكتابة لكن ؟القصة أرض يكسب اآلخر قبل قصته يكتب من أن صحيح هل"

 . (13)الصخر في األثر تحفر بي

 قول ي حيث، شعرا ذلك عن عبر وقد، ووجودا كينونة الكتابة في ترى  رؤية من درويش وينطل  

   :جداريته في

 :الغامضات الحروف له تقول  من أنا

 ! تكن اكتب



 معاذ إشتية

 204 صفحة، (2018) 13العدد ، املجمع

 (14)! تجد واقرأ

 في دهوجو  يؤكد حضاريا وأسلوبا الشاعر هوية على داال رمزا درويش شعر في الكتابة وتظهر   

 في تردده نع يعبر الغيب مع يقيمها التي حواريته ففي ؛تستهدفه التي التغييب محاوالت ظل

 وفعال، جهة نم والقضية للتاريخ توثيقا الكتابة في يرى  ثم، الهوية بضياع شعوره بعد الكتابة

، دهوجو  مقومات على الحفاظ في تسهم حيث، أخرى  جهة من التغييب محاوالت وجه في مقاوما

  :..."كما نعود لن للمسافر املسافر قال"  قصيدة في يقول 

 :لي الغيب قال الصحراء وفي

 !اكتب

  أخرى  كتابة السراب على فقلت

  السراب   ليخضر   اكتب فقال

  الغياب   ينقصني :فقلت

  بعد   الكلمات   أتعلم لم :وقلت

  لتعرفها اكتب :لي فقال

  أنت   وأين، كنت أين وتعرف

  ومن، جئت   وكيف
  تكون 

 
 ، غدا

  واكتب   يدي في اسمك ضع

  غماما واذهب، أنا من لتعرف

 املدى في

  حكايته يكتب من، فكتبت
 

 يرث

 .(15)!  تماما املعن  ويملك، الكالم أرض

 صباح بل مع يصحو حيث، الخاصة طقوسها لها وهواية حرفة درويش حياة في الكتابة وتظهر   

 تستثير تيال البيضاء األوراق تأثير تحت فيقع ؛القهوة فنجان مع املتال مة أدواتها مع موعد على

 موضوع تجاو  ي أصبح املرحلة هذه في همه أن، يعلن وهنا، وتناديه والكالم الكتابة روح نفسه في
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 التي عانيامل رسم على قادرة صور  في الحلم صياغة على تقوم التي هيئتها إلى ويتعداه الكتابة

  :يقول ، نفسه في تعتمل

 ظلت تيال والحرفة، حرفة صارت التي الهواية إلى، الغامض إلى... الصباحي موعدك إلى وتمض ي"

 وفي. وداألس الحبر دواة قرب يمينه على األقالم وعلبة، املكتب يسار على القهوة فنجان. هواية

 لسابقينا ذاكرة من فيها ما وفيها، وتناديها تناديك، بيضاء بكتابة مألى بيضاء أوراق الوسط

 هذا في بك الخاص سطرك على تعثر أن تحاول ، ضمان وبال معين بال وحدك وأنت املتخفية

 ؟تبأك كيف بل، أكتب ماذا :تسأل تعد لم، والكالم الكتابة بين ما املمتد األبيض الزحام

 تخطيت دق أنك ظنك وفي. اإليقاع به فيضي  معن  وتناشد، الصورة من فيفّر  حلما تستدعي

 يغيب ضور ولح يحضر لغياب االستعارة فتح على وتدربت، والهاوية األف  بين الفاصلة العتبة

 فيه يتطلع إيقاع في املعن  حركة من يتكون  الشعر في املعن  أن وتعرف. مطيعة تبدو بتلقا ية

 .(16)النثر أرستقراطية إلى الشعر فيه ويتطلع، الشعر رعوية إلى النثر

 اللغة  :ثانيا

 ذلك رظه وقد، وهويته قضيته اللغة ظهرت حيث ؛باللغة للغة ينظر أشعاره في درويش راح   

 حيث، به مرت التي اإلحباط حالة بعد املاض ي القرن  من الثمانينات ومطلع السبعينات أواخر في

 للذات حضورا شعره في اللغة حضور  شكل وقد، (17)"الجديدة قصيدتي هو وطني" :قال

 تكتمل ال يةالفلسطين هويته أن يرى  ونجده، بوتقتها في انصهارها تعلن فتئت ما التي الشاعرة

 موجودا ،لتاريخ نتاجا يكون  أن :األول  ؟فلسطينيا الشاعر يكون  أن معن  وما"  :يقول ، باللغة إال

 .(18)"  باللغة منتصرا، لتاريخ ضحية يكون  أن :والثاني، باللغة

 تنافساني عاشقين فيظهران، متبادلة وطاعة وحب إلفة عالقة اللغة وبين بينه العالقة وتبدو  

 ملجهول ا استضافة على يتسابقان وامرأة كرجل وتغزوها اللغة ولتغزوك":يقول ، الود إظهار في

 (19)املتبادلة الطاعة بكرم
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 املعلقات عم يتحد فهو، به ويشككون  ينكرونه الذين اآلخرين على الرد في للغة درويش ويرتد  

 به اقتض أن بعد، بكلماتها حمله في الفضل لها بان التي للغته موضوعيا معادال بدت التي

 .:"معلقات أجل من قافية قصيدة في يقول ، األرض

 أنا؟ من ...

 ، أنا لغتي أنا، له جواب وال اآلخرين سؤال هذا

 لغتي هذه، عشر... معلقتان...معلقة أنا

 لغتي أنا

 :الكلمات قالت ما أنا

 كن

 ما أنا. جسدا لنبرها فكنت، جسدي

 مع جسدي ملتقى بوني للكلمات قلت

 أقول  كما أبون  بي بوني.الصحراء األبدية

  كالمي فيحملني تحملني األرض فوق  أرض ال

 .(20)...مني متفرعا طا را

 معجزته اللغة فتظهر ؛وجوده عن املعبرة املقومات ألهم ارتداد هو للغة ارتداده أن ويرى    

 وجوده ق تح التي األولى وهويته، ومسلته، وعجيبته، الصقيل وسالحه، سحره وعصا، الخالدة

  :ذاتها القصيدة في يقول ، املحو محاوالت بل على بها وينتصر

 .سحري  عصا. ومعجزتي لغتي هذه

 ، األولى وهويتي، ومسلتي بابلي وحدا  

 .(21)الصقيل ومعدني

 ؛وموته يابهغ فكرة ويتقبل، لغته على خوفه درويش يظهر اآلخر العالم نحو الخيالية رحلته وفي

  :جداريته في يقول ، بها تعلقه عن ويعلن، همه اللغة فتبقى

 لغتي على أخاف
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 حاله   على ش يء بّل  فاتربوا

 .(22)!لغتي إلى الحياة وأعيدوا

 ووجوده هوكينونت، وأمها أبوها وتارة، ابنها تارة فهو واندماج توحد عالقة اللغة مع عالقته وتبدو

 يحق  يب مساعدتها ويطلب يرجوها ونجده، (بان بانت وإن بانت بان فإن) بكينونتها مرتبطة

 ". صاف   والجو الثالثاء نهار (1) منفى"  قصيدة في يقول ، وتميزه مجده بها

ريني
ّ
 ساعديني، لغتي يا بصوفك دث

  لديني. اال تالف أبلغ لكي االختالف على

ك   أبوك وحينا، حينا ابنك أنا. ألد 

 .(23) كنت   كنت   وإن، كنت   كنت   إن. وأّمك

 :والقصيدة الشعر :ثالثا

 مقوما رظه حيث، للشعر والءه يعلن اإلبداعية تجربته من األخيرة املرحلة في درويش أصبح   

 حب ال الحب حرب يعتمد ألنه ؛مقاوما حضاريا سالحا فيه رأى كما، وسيرته حياته مقومات من

، سالفار  دور  عن يقل ال أمته في الشاعر دور  أن وبين، العادلة القضايا عن الدفاع في الحرب

 رساناف تنقل بلمات .أبيض ليل إلى النون  بحرف املهمو   اإليقاع ويأخذك الشعر تحب":يقول 

 ال. الجن بالد في مخطوفة أميرة عن دفاعا الحب حرب إلى، املاء بئر عن دفاعا الحرب حب من

 قصيدةوال السيف يصارعها مقادير. والحب والشعر الفروسية بثالثية إال الحكاية تستقيم

 مهزوما إال عرشا ينتصر ولم، بشاعر إال قبيلة تنتصر لم. مجتمعين بهما إال غلبة تكون  فال، معا

 (24)"الحب في

 جدو  أن بعد، صنعة ـ نظره وجهة من ـ بدا الذي الشعر مع تجربته تتبع على درويش ويحرص   

 ما عدأب الشعر أن له تبين وقد، أمته عن الدفاع بواجب وملتزما، الحب لسطوة خاضعا نفسه

، الظاهر يف الباطن وتجلي، الباطن في الظاهر إمعان في الرمز على يعتمد ألنه ؛اللعبة عن يكون 

، الكلمات هفي ترّوض غد إلى السباق في أسرع أسرع تقفز لو وتودّ . وببطء مهل على تكبر" :يقول 

 ّري الس لك فينفتح، القبيلة عن الدفاع وبواجب الحب بقوة مدفوعا حماسيا شعرا وتقول 
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، الباطن ىإل الظاهر تحدي  بل، ظننت كما لعبة تكون  فال الوعي على الكلمات بانفتاح الخفي

 ستس ي، ل والقو  القا ل بين التمييز تعرف فال، وتكونك فتكونها، الظاهر في الباطن وتجلي

 حراب السماء وتس ي الريح عبث من الصوت لحفظ جّرة البحر وتس ي، مقلوبة سماء البحر

، الكبار يراها ال أجنحة من للكلمات ركبت ما فرطت من الحالم سموك..... الغيوم على معلقا

 .(25)واغتربت، بالغامض وتحرشت

 عم الصراع في الشاعر دور  إبرا  إلى يسعى نجده بالشعر عالقته درويش إظهار سياق وفي   

 ذهايتخ كما، أوال الوطن هذا على وجوده مقومات بها يحرس سالحا قصيدته يتخذ فهو ؛اآلخر

 وآهات ياالضحا أنات ونقل أمته حقوق  عن التعبير في والتراجع الضعف من لغته لحماية وثيقة

 جرش يحرس أن غير التاريخ جرافة أمام يفعل أن الشاعر يستطيع فماذا" :يقول ، املكلومين

 عن عالتراج رباكة من اللغة يح ي وأن املرئي؟ وغير منه املرئي، املاء ونبع القديمة الطرقات

، لغدا ذكرى  من بحصتهم املطالبين الضحايا أصوات من إفراغها ومن، املجا ية خصوصيتها

 .(26)الكلمات قوة :السالح قوة من أبعد هو ما إلى عليها الصراع يدور  التي األرض تلك على

 تودعمس وحضارية إنسانية قيم من تحمله بما أنها ويرى ، (الشعر) بالقصيدة درويش ويؤمن   

 أ ي ياتروم من" قصيدة في يقول ، به يؤمن ما ويستودعها عليها يعتمد نجده لذا ؛للناس الخير

 :"الحمداني فراس

 القصيد   بلمات في يمكث الناس   ينفع ما

 .(27) بدا جلدها على فتطفو الطبول   وأّما

 إليها ىيسع التي والتغييب الطمس محاوالت من وتحميها األرض تحفظ الشعر لغة أن ويعتقد 

  :" الجسر على نمش ي"  قصيدة في يقول ، العدو اآلخر

  قد :قال أّينا
 
  تحفظ

 
 
 من بها يلم   مما األرض   اللغة

 .(28)؟الشعر انتصر   إذا غياب  
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 تعبيرا يهف يرى  كما، تكوينه في ال مة سمة الغموض أن فيرى  الشعر ملفهوم رؤيته عن ويعبر   

 عن برويع، مادي إلى والطيف، طيف إلى املادي يحّول  حيث ؛التفسير عن يربأ الذي الحنين عن

 :" غامضة كحادثة"  بعنوان له حوارية في يقول ، الجمال القتسام املرء حاجة

 آخر في الشعر   ما... ؟الشعر   ما :قلت  

 ؟األمر

  الشعر  ، الغامض   الحدث هو :قال

  ال الذي الحنين   ذاك هو صاحبي يا

  الش يء   يجعل   إذ، يفّسر  
 
  وإذ، طيفا

  يجعل  
 

  الطيف
 
  يفّسر   قد لكّنه. شيئا

 (29)... العمومّي   الجمال   القتسام   حاجتنا

 التي الكتابة بعدوى  ويصيبه، استئذان دون  يتلبسه مرض إلى درويش عند الشعر ويتحول   

 تجعله لتيا الهذيان من حالة إلى وينتقل شطرين إلى لديه الذات تنشطر إذ، باالنفصام تشعره

وى " قصيدة في يقول ، شعر من خطه مما هو أين يعرف ال  :"عد 

 ، يصيب ك شعر هنالك
 
  سرا

  فتهذي، واالنفصام الكتابة بعدوى 

رج  
 
ك وتخ

 
 :وتقول ... غيرها إلى منك ذات

 .(30)أنا ولست  ، وهذا هذا هو أنا

 تطل تهبواب بيت في يعيش نفسه وجد حين طفولته منذ أصابه قد، مرض الشعر أن ويعترف   

 أمب ورأى أمامه يسقطون  الشهداء رأى حيث، االحتالل بسبب شعبه معاناة وعاش، البحر على

 في ول يق، الشعر قول  إلى دفعته التي األولى البواعث على يقف هنا هو، ينكسر وطنه عينه

  :"النرد العب" قصيدة

  أبون  أال يمكن بان
 
  مصابا

قة بجّن 
ّ
  الجاهلية   املعل
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  بانت الدار بوابة أّن  لو
 
  شمالية

 البحر   على تطّل  ال

   .... 

  عشر خمسة أّن  لو
 
  شهيدا

 املتاريس بناء أعادوا

 .(31)ينكسر   لم الزراعي   املكان ذاك أّن  لو

 والدتها لقب القصيدة مع تجربته درويش يسرد" النرد العب" بـ املوسومة ذاتها القصيدة وفي   

 الذي إليقاعها بخضوعه تتصل التي األولى اللحظات عن يعبر حيث، الوجود حيز إلى وخروجها

 إلى مامهأ تنشطر ذاته ويرى ، الكلمات غيبوبة في ذاته تالش ي قبل وحدسه أحاسيسه عن يعبر

  :يقول ، أخرى  ذوات

 القصيدة   في لي دور  ال

 :إليقاعها امتثالي غير  

  يعّدل حّسا األحاسيس حربات  
 
 حسا

 
 
سا ّزل  وحد 

 
ن  معن  ي 

 الكلمات   صدى في وغيبوبة

  انتقلت   التي نفس ي وصورة

 .(32)غيرها إلى أناي   من

 رهنظ وجهة بحسب فالشاعر، الحقيقي للشاعر وصفه طري  عن للشعر مفهومه ويعرض   

 ويرعى ليلال يجعد ؛املتباعدات بين الجمع من تمكنه خالقة قدرة ولديه طفولته مراتع إلى يحن

  :"بد ال بان إذا" قصيدة في يقول ، معها وتفاعله باألشياء إحساسه عن ويعبر، الشمس

  شاعر من بد ال بان إذا
 

 مختلف

 الجبال ليل يجّعد، الحنين رعوي   فليكن

  يأتلف وال. الخيال تخوم عند الغزالة ويرعى
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 (33)والجمال والندى باملدى حّسه سوى  ش يء مع

 :الخاتمة

 ،لقد ظهرت اللغة في األعمال األدبية بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر اإلبداع الفني  

لكن األمر مختلفا عند درويش في ، حيث يعتمد عليها املبدعون في صياغة أفكارهم ورؤاهم

حيث ظهرت اللغة بوصفها عنوانا داال على الذات ، املرحلة األخيرة من تجربته اإلبداعية

سعى هذا البحث للكشف عن اللغة في اتجاه يختلف عن ، رويش؛ من هنااإلبداعية لدى د

ل ب، الدراسات األخرى التي تقدمها بوصفها عنصرا من عناصر اإلبداع الفني في الشعر

حيث حاول عبرها التعبير عن وجوده الذي يتجاو  حدود ، بوصفها عنوانا لهوية الشاعر

حلة األخيرة من حياته اإلبداعية صاحب مشروع املكان والزمان؛ علما أن درويش ظهر في املر 

 شعري حرص على رفع صرحه.

وقد راح الباحث يكشف عن حضور اللغة في شعر درويش بوصفها مقوما من مقومات   

بالتوا ي مع إبرا  موقف درويش من اللغة الشعرية في سياق حرصه على التعبير عن ، هويته

د على اللغة في تشييد صرح مشروعه الشعري من وبيان حرصه على االعتما، ذاته اإلبداعية

 أجل التعبير عن فكرة الخلود.
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 :النتائج

 :باآلتية إليها توصل التي النتائج حصر للباحث يمكن

 في حديثة قديمة ظاهرة الشاعر وجود على داال ومقوما هوية واتخاذها للغة االرتداد إن -

 .العر ي الشعر

 .صعبة عودته بدت الذي للمكان بديال ووطنا هوية اللغة درويش اتخذ -

 .الشعرية درويش تجربة في التحوالت مالمح من ملمحا يعد هوية اللغة اتخاذ إن -

، ويةه برو ها في األول  ؛متال مين بعدين اللغة يمنح هوية واتخاذها للغة درويش تنظير إن -

 .للهوية حملها في واآلخر

 منذ بدأت التي، الشعرية تجربته من األخيرة املرحلة في درويش لدى اللغوية الهوية ظهرت -

 القصيدة لهذي أريد ال" األخير بديوانه وتنتهي م1995" وحيدا الحصان تركت ملاذا" ديوانه

 .م2009" تنتهي أن

 .لشعروا القصيدة، اللغة، الكتابة ؛ثالث اتجاهات في درويش لدى اللغوية الهوية تجسدت -

 سالحاو  وجوده عن للتعبير أداة اتخذها في درويش لدى اللغوية الهوية من جزءا الكتابة بدت -

 .التغييب ملقاومة

 القصيدة تماهت حيث، الشعر لسطوة خضوعه أعلن حين اللغة مع تماهيه درويش أظهر -

 .بوتقتها في وانصهر معه

 .هاوالدت حت  الشعري  اإللهام لحظة منذ بالقصيدة وعالقته اللغوية هويته درويش رسم -
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 .118ص :نفسه (21)

 .66ص، درويش محمود جدارية :درويش (22)

 .123ص، م2009، 3ط، بيروت، للنشر الريس رياض دار، أبعد أو اللوز  كزهر :محمود، درويش (23)

 .27ص، الغياب حضرة في :درويش (24)

 .31ص :نفسه (25)

 .143ص :نفسه (26)

 .104ص ، ملاذا تركت الحصان وحيدا :درويش (27)

 .29ص، سرير الغريبة :درويش (28)

 . 153ص ، ال تعتذر عما فعلت :درويش (29)

 . 151ص ، أثر الفراشة :درويش (30)

 .39ص، ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي :درويش (31)

 .43ص :نفسه (32)

 .99ص  :نفسه (33)


