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 امللخّص

لقد حظي القرآن الكرمي ورموزه بأمهية بالغة لدى الكثري من الشعراء املعاصرين وقد تواصل الشعراء بأشكال خمتلفة مع 

يق الشخصيات القرآنية باعتبارها رافداً ثرّاً ومصدراً فنياً تساهم بشكل كبري يف إغناء القصيدة الشعرية وختصيبها وتعم

دالالهتا كما أن استثمار الرموز الدينية وقصصها وإسقاطاهتا يف النص الشعري يزيد من مجاليته وإشراقه. فغدا استدعاء 

الشخصيات القرآنية يف الشعر الفلسطيين املعاصر السيما "شعراء الشتات" أمراً يثري املضمون الشعري ويدحض عنه 

بني الشعب الفلسطيين والعدوّ اإلسرائيلي جعل الرموز املستدعاة تكاد تدور حول  اخلطابية والغنائية البحتة. فطبيعة الصراع

موضوعات بعينيها ترتبط وتتعلق بذلك الصراع، وهلا تأثري مباشر على حياة ومصري الشعب الفلسطيين. وعلى هذا األساس 

بعاد داللية متتلكها احلافظة أمن  ملا هلا اهتم شعراء الشتات بتوظيف شخصيات األنبياء وعلى رأسها شخصية املسيح 

اإلنسانية من تقدير وإجالل آخذة شرعيتها الداللية من وجهيت النظر الدينية واإلنسانية. فهذا األمر حدا بالشاعر الفلسطيين 

اصرة.هذا على تطوير البنية الداللية لرمز املستدعاة وفق رؤيته املعاصرة، متهيداً للتعبري عن أفكاره وقضاياه الوطنية املع

كما يعاجل الدالالت  التحليلي يرمي لبيان أمهية الرمز الديين ومدى أثره على التجربة الشعرية، -املقال وفقا للمنهج الوصفي

الوليدة من الرمز املستدعاة )املسيح( وبيان أثرها وفاعليتها على املتلقي. وقد توصلت هذه الدراسة إى أنّ توظيف واستثمار 

لرموز املسيحية تعكس الترابط واملعادلة املوضوعية بني )الفلسطيين املعاصر املضطهد وشخصية املسيح شخصية املسيح وا

 .الفدائية( وقد تساهم يف ايصال القضية الفلسطينية للعامل املسيحي واستمالة العون منه
 

 ةلمات الرئيسكال

 . حية املسيين، شخصيين، الشعر الفلسطيالرمز الد ،التطور الداليل
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 ةمقدم

د منه الشعراء املعاصرون، ة الذي استفايين مصدرا ًمهماً من املصادر الثريعترب الرمز الدي

ساهبا قوة كومة والبقاء، وإمياة، وإعطائها صفة الدية بنسغ احلييف مدّ جتارهبم الشعر

تمتع بشه  من ي الناس، وملا ريمجاهى ن من حضور فعال وقوي لديله الدكشيملا  كة، وذليوفاعل

 ة رائعة ربّما اليج أدبدّ الشعراء بنماذمين يون الد كمة، هذا باإلضافة إىية  عظيريقوة  تأث

عين هذا أن الشاعر ي ال» ة يف الشعرينيفاستخدام الرموز الد ى.خردوهنا يف مصادر أجي

أت كة، إنّما اتينيعظات وخطابات د ه حتولت إىيدة لدية، أو أنّ القصينينطلق من جتربة دي

ة الشاعر يرؤ هذه العناصر معى دة عليوأفادت منه بدالالته املختلفة، لتقوم القص كذلى عل

صهر هذه الرموز ضمن ى اهتا اخلاصة والعمل عليوجودها وحو تهاكيلّة ًحركوواقعه، مش

س كعيعاب النقدي للماضي، إلنتاج نص شعري يستة وااليستشرافا االيتوسّد الرؤيحدس واعٍ 

قال يما كين يفاستلهام الشاعر للتراث الد .(396 :م2009 )صاحل،« ه جتاربه وما حلّ بشه يف

ة يد، ويف بناء شرعيريالذي  ة املعىنيسعفه يف تقوي املبدع واملتلقي ونية بكة مشتريثل أرضمي

اد لغة جيساعده يف إيع قوله، ويستطي ال ة صوت النص، ويف قول ماية تساهم يف تقويحضار

املبدع. نعم إنّ ى راً علكح كظل ذلي رموزها وال كنه من فكة مع املتلقي متيفرة حيوش

ة فهم يدخله يف حوار حضاري معه بغيعزز ثقة املتلقي بالشاعر ويين يراث الداستلهام الت

شاطر الشاعر يف توتره وأزماته وهواجسه ورمبا يعله جيشف املستقبل، وكاحلاضر و

زه الذايت حول كتخلص من دائرة مترين ويذوات اآلخر لج الشاعر إىي كتناقضاته، وبذل

 نهما. يالوجداين والذهين والثقايف ب الاالتصتحقق يهم ويه إلينقل وعينفسه، و

يعين تقدميه للقارئ بصورة سطحية وتقريرية مباشرة،بل يعين  فتوظيف الرمز الديين ال

صياغته بطريقة جديدة متطورة معتمدة على داللته التراثية اإلحيائية بوصفها معطى حضارياً 

 اجتماعيةلدينية املستدعاة أبعاداً وشكالً فنياً يف بناء العملية الشعرية. إذ تعكس الشخصيات ا

ودينية وسياسية وفكرية يف العصر احلاضر،مما يتيح التواصل بني املاضي واحلاضر، ويف هذه 

احلالة يربز دور املتلقي الذي يكشف بوعيه عن قيمة ذلك التواصل، وأثره يف النص الشعري 

ات األنبياء وقصصهم( يف لقد دخلت الرموز القرآنية )شخصي .(48 :م2013 )عبيات، اجلديد

الشعر الفلسطيين املقاوم وهي حمملة يف كثري من األحيان دالالت عدّة منها فكريه ومنها 
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يتطلبه السياق الشعري. فكانت عودة  عميقة، بعد امتصاص دالالهتا املوروثة مبا سيكولوجية

قليد، والتدعو إى الشاعر الفلسطيين إى التراث عودة فنية، التقوم على أساس املتابعة والت

املقاطعة واإلمهال، وإمنا تستلهم ذلك التراث كما يقال يف نتاجات أدبية متميزة جتمع بني 

واملعاصرة، ومتدىل أواصر املاضي يف احلاضر وتوجهها  و املستقبل، عرب آليات قوامها  األصالة

 .(75: م1995منر موسى، ) التلميح والترميز ولغتها اإلجياز والتكثيف املشعة باإلحياء والظالل

لقد عكف الشاعر الفلسطيين على امتصاص الثراء الداليل للموروث الديين من خالل 

حماورته لشخصياته، واستثمار قصصه، ومواقفه النفسية واإلنسانية، وإعادة كتابتها من جديد 

 يف نتاجه الفين بصورة تعرب عن قضاياه ورؤاه املعاصره.

أمنوذجاً  -ينينية القرآنية عند شعراء الشتات الفلسطيشخصهذه الدراسة موسومة بـ"ال

ن أُبعدوا قصراً عن وطنهم واختذوا من ي" ونقصد بشعراء الشتات الذح ية املسيشخص

ة يف نتاجاهتم يحين استثمروا الرموز املسيأخترنا فيها أبرز الروّاد الذ نا هلم، وقدكاملنايف س

التحليلي، ترصد استدعاء  -املنهج الوصفيى عل ة. هذه الدراسة اعتمدت يف خطتهاياألدب

شخصية املسيح ى ز اهتمامها علكترو دالالهتا يف الشعر الفلسطيين املعاصرو الرموز الدينية

التجربة الشعرية وهل ى أثره على ماهو الرمز القرآين وما مد سي:يتعاجل السؤال الرئو ؛

ما تعاجل ك ة؟ينية يف األوساط الغربيسطة الفليالقضى ر علكذيح القرآنية أثر ية املسيلشخص

 .الفرعية األسئلة

أثر ى ما مد :ثانياًيف الشعر الفلسطيين؟  ما هي أبرز دالالت شخصية املسيح  والً:أ

 خميلة املتلقي؟ ى هذه الدالالت عل

 ة البحثيفرض

ح ية املسيين املتمثل بشخصيف الرمز الديين املعاصر عرب توظياستطاع الشاعر الفلسط

 مية املرتبط هبم، تقدينة والدوائر الغربيم والتعسف من قبل الصهايلقرآنية وسط التعتا

ة معاصرة أو موازي هلا يف ينية فلسطيشخصكالفدائية للعامل الغريب  ح ية املسيشخص

 ة والفداء واالضطهاد.يالتضح

 هدف البحث

ة ينية يف بنيالد ف العناصرييهدف البحث إى إثبات أن استدعاء الرموز القرآنية وتوظ
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خراجه من السطحية، إق األثر الفين ويدة الفلسطينية املقاومة لالحتالل من شأنه تعميالقص

حي خاصة، بضرورة ي الشارع املسري اإلنساين عموماً وضمريالضم يكما يقوم بتحرك

بنهج  كن والتمسية والفداء والوقوف جبانب املضطهديالتضحى تراثه القائم عل مراجعة

 ين األعزل. يما الشعب الفلسطيل الشعوب السك لميركش الياء يف العيواألنب  حياملس

 البحث:خلفية 

ى زة اليت حظي هبا عليدة واملتميته الفريين املعاصر بسبب خصوصيالشعر الفلسطإنّ 

 من الدراسات واألحباث يف جماالت شيت ومل ريثكد العريب والعاملي، تناولته اليالصع

 ديتور عشري زاكنه. ومن هذه الدراسات، دراسة الديموضوع بعى عل األحباث كختتصر تل

ة يف الشعر العريب املعاصر" وهي أهمّ دراسة يف هذا يات التراثيستدعاء الشخصا(" "1997)

ات التراثية ودالالهتا يالشخص استدعاءتاب دوافع كاجملال حيث عاجل الباحث يف هذا ال

أنّ الشعراء  د توصّل الباحث يف دراسته إىالرمزية يف الشعر العريب املعاصر، وق

توظيف الشخصيات التراثية، ليتمكّنوا من تصوير خلجات حاجاهتم ى املعاصرون أقبلوا عل

النفسية وآالمهم ومهومهم من خالل هذه الشخصيات؛ ودراسة لؤلؤة حسن عبداهلل 

التراث مبا فيها ح القاسم" وقد درست الباحثة أنواع يف التراث يف شعر مسي"توظ (:2010)

أنّ التراث له  الشخصيات يف شعر الشاعر الفلسطيين مسيح القاسم، وقد توصّلت إى

وجدان أمته بطريق  الشاعر حني يريد الوصول اىو دائم يف وجدان األمة،و حضور حي

الوسائل تأثريا؛ ودراسة مدحت ى ون قد توسل اليه بأقوكتوظيفه لبعض مقومات تراثها ي

الشاعر والتراث، دراسة يف عالقة الشاعر العريب بالتراث" وهي دراسة " (1995ار )ياجل

العالقات القائمة بني الشاعر العريب وتراثه، ومن نتائج هذه الدراسة هي أنّ ى تبيّن مد

الشاعر يرجع إى التراث على أمل أن يستطيع هبذه الوسائل أن يعبّر عن أصدق متثيل 

ئة هلا؛ ومقال للباحث حممد فؤاد سلطان: "الرموز هلمومه اخلاصة، وربّما أكثر هتد

 ،14 لداجمل ى،ش" جملة جامعة األقصييف شعر حممود درو ةيواألسطورة ينية والديخيالتار

سطورية اتب يف هذه الدراسة عاجل أهمّ الرموز التارخيية والدينيّة واالك، والاألول  عددال

قد وصل  كبشحنات داللية أعمق، وبذل اليت أقبل عليها حممود درويش إلثراء نصه الشعري

 التأثري.و اإلحياءى جتربته مبعني ال ينضب من القدرة عل

ر الشعر الفلسطيين احلديث يحدٍ ما يف تطو إى أسهمتو الدراسات كفتنوعت تل
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 ــ حد ظنّنا واهلل أعلمى عل ــاليت  ن بصددها  اً. والدراسةيمعنو ومنحت أصحابه زمخاً

 نيفرد أحد من الباحثيدة اليت عاجلت هذا املوضوع بصورة مستقلة، فلم هي الدراسة الوحي

ل ما كيف الشعر الفلسطيين احلديث، بل  حبثا ًمستقال ًتناول فيه شخصية املسيح 

إشارة عابرة مل تعطِّ ى عد سويمل  األحباثات ييف ط ان متناثراًكوجدناه يف هذا الصدد 

 لمة حقّها.كال

 ة املعاصرةينيدة الفلسطيتها يف القصيوفاعل ح ياملس ةيشخص

بعدا داللياً ملا متتلكه يف احلافظة اإلنسانية من تقدير وإجالل،  تكتسب شخصية املسيح 

وهي تأخذ شرعيتها الداللية من وجهيت النظر الدينية واإلنسانية من تقدير وإجالل، وهي 

عاش املسيح بني الناس ملا »لقد تأخذ شرعيتها الداللية من وجهيت النظر الدينية واإلنسانية. 

يتعرضون له من مشقات تتعبهم وآالم حتزهنم،ومسرات تفرحهم،وكان ينفعل وجتيش نفسه 

بشىت العواطف واالنفعاالت اليت يعرفها كل الناس من هنا ومن خالل هذا التشكل هلذه 

 خصية املسيحفالش .(76 :م1979)عبدالوهاب،  «الشخصية غدت رافداً ثراً ارتكز عليه الشعراء

من الشخصيات الىت استخدمت بكثرة كاثرة ىف الشعر الفلسطيين املعاصر سيما شعراء  

الشتات وراح الكثري منهم يعلقون مهوهم الذاتية وقضاياهم املوضوعية على عاتق تلك 

مل  الشخصية الدينية واليت جتلت فيها روح التضحية والفداء والتضحية يف سبيل اآلخر ما

 ية أخرى.حتمله شخص

ولقد عرفت الدالالت املسيحية طريقها إى القصيدة العربية احلديثة بشكل الفت ابتداء 

بدر شاكر السياب  ودامت هذه الظاهرة حىت اوائل الستينيات مع الشاعر 1957من عام 

 وانسحابلتتعرض بعضها إى مرحلة الضمور »والبيايت وصالح عبدالصبور ودنقل وآخرين 

ولكن ما إن اختفت الدالالت  .(2 :م2007 )كرم،الشعري ألسباب عدّة  تدرجيي من النص

املسيحية من نصوص القصيدة احلديثة اليت ظهرت يف العراق ولبنان حىت ظهرت من جديد 

يف القصيدة الفلسطينية احلديثة مع شعراء "حممود درويش" و"معني بسيسو" و"مسيح القاسم" 

الالت مكاناً بارزاً يف النص الشعري الفلسطيين و"توفيق" وغريهم. فقد احتلت هذه الد

 واحتاللواكتسبت نكهة خاصة هبا رسخّها طعم املعاناة اليت ذاقها الفلسطيين من تشريد 

سالميّ حيمل يف طيّاته داللة النصر والغلبة املطلقة، فإنّ ألرضه. فإذا كان الرمز العريبّ واإل

سيحيّ دالليت املهزوم )بالصلب واالستالب( صورة املسيح على صليبه حتمل يف مفهومها امل
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ومها الداللتان املكوّنتان للذات الفلسطينيّة  املنتصر )على املوت وواهب احلياة والرجاء(

املمزّقة بني شعور االستالب والرغبة يف االنتصار. وبعد االجتياح االسرائيليّ لبريوت وخروج 

قوى ميينيّة مسيحيّة مدعومة من إسرائيل  الفلسطينينّي منها وجمازر صربا وشاتيال على يد

سالميّ هنائيّاً ليبقى على مرأى ومسمع من احلكومات العربيّة اهنار الرمز الشعريّ العريبّ واإل

 مكانه الفلسطيينّ الواقف وحيداً يف بؤرة املأساة وال سبيل له سوى الصليب.

يظهر الصليب كتعبري ظاهريّ سالميّ مل يف هذه األزمة اليت سقط فيها الرمز العريبّ واإل

عن القدر الفلسطيينّ، بل ظهر جماالً حيويّاً أو فعالً حياتيّاً. فقد أصبح الصليب من جهة 

عامالً متسامياً معادالً للذات الفلسطينيّة املنتفخة تستشرف من خالله احلصار املقبل. ومن 

لفلسطيينّ على املاضي جهة أخرى ظهر الصليب النقطة احليويّة العليا اليت يطلّ منها ا

واحلاضر واملستقبل. وظهر الصليب أيضاً عامالً قدريّاً، فهو القدر الوحيد والطريق الوحيد إى 

من جهة أخرى قد شكّلت الداللة املسيحيّة حتدّياً جديداً للنقد الشعري  القيامة الفلسطينيّة.

كان النقّاد والقرّاء العرب أو  العريبّ وثورة على صعيد العريبّ املألوف واملتعارف عليه. فإن

املسلمون قد تقبّلوا بعض الشيء توظيف الرموز والدالالت األسطوريّة كتمّوز وسيزيف 

وبروميثيوس، إلّا أنّ توظيف داللة املسيح والصليب واخلبز واخلمر شكّل لدى بعضهم صدمة 

سالميّة سواء الشعريّة واإل كبرية وخصوصاً أنّ الداللة املسيحيّة ظهرت يف وجه املعايري العربيّة

 :م2007 )كرم،أم الدالليّة كبديل وحقيقة معبّرة عن الواقع العريبّ ا بط سياسيّاً يف شكل عام 

نتفق معه متاما ً بأنّ استدعاء شخصية املسيح جاءت  قد يصحّ بعض هذا القول ولكن ال .(3

ازداد توجّه الشاعر إثر نكسات العرب وخيبة الشعب الفلسطيين بالنصر، بل بالعكس 

الفلسطيين بتراثه وتشبثه جبذوره القومية ورموزه العربية واإلسالمية بعد نكسة حزيران عام 

لصدّ حماوالت العدوّ ا تل الرامية لطمس ثقافته وهويته الوطنية. فاإلقبال على  1967

ملستدعاة. استدعاء شخصية املسيح عند الشاعر الفلسطيين تكمن يف نظرته إى ذلك الرمز ا

 )هبجت، عاش يف مصر طفولته وصباه، مث عاد إى فلسطني مع أمّه مرة ثانية»ألنّ املسيح 

كما أنّ الشاعر الفلسطيين، من خالل توظيفه لتلك الرموز املسيحية كما يقال،  ،(231 :م1983

 حياول أن يقنع العامل املسيحي جبوهر قضيته، وأن يقرّبه منه، ويستميل عطفه. 
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 ينية يف النص الشعري الفلسطيودالالته الرمزح ياملس

 ة والفداءيدالالت التضح
املضحي  إنّ املسيح املصلوب هو املسيح الفلسطيين املعاصر الذي سار على هنج املسيح 

بنفسه من أجل إسعاد اآلخرين، فالفلسطيين ايضا ًضحى بنفسه من أجل استعادة كرامته 

ضلة )مي صائغ( استطاعت املزواجة بني ما يتعرض له وعزته وحريته ووطنه. فالشاعرة املنا

الفلسطيين وماتعرض له السيد املسيح من ظلم وإضطهاد فاختذت من املسيح رمزاً للفرد 

 الفلسطيين ومن صليبه اخلشيب رمزاً لآلالم واالحزان الىت تعتري املواطن يف األرض ا تلة:

س/ قلب أعينهم زجاج/ صدورهم ترو طفاالً/أطفال فالصبح ينبت من دم األ

/ ويف ىمحلت يف املنف وعلى أكفهم ميوت األمس، حمروق اليدين/ عشرون عاماً،

 (18: م1968)الصائغ، أخشاب الصليب البالية  العتمات،

أما يف املعجم الشعري "لدرويش" تكثر الرىلموز الدّيني ة املسيحي ة كثرة ملحوظة، وهي يف 

 كبري جُهدٍ الستجالئها. وأبرز هذه الرّموز قاطبةً هو رمز الغالب رموز مباشرة ال حتتاج إى

يسوع املسيح، ويرمز به إى الشّاعر الذي يُضحّي يف سبيل بالده وشعبه، وقد يرمز به أحياناً 

إى الشّعب بأكمله وتندَرجُ حتت هذا الرّمز رموزٌ أخرى مت صلة به ومتفرشِّعة عنه كالصّليب أو 

 عبء الت ضحية والس ري يف طريق املعاناة ودرب اآلالم الطّويلة، فيظلّ الص لب الذي يُشريُ إى

الشّاعر يُعاين من حمنته على الص ليب بدافع اإليثار واملُقاومة من أجل السّعادة واخلالص، 

وتتجلّى هذه املعاين بوضوح يف قصائد الدّيوان اليت ورد فيها هذا الرّمز. يقول درويش يف 

 مود":قصيدة "عن الصىل

؟/ نَحم لُ عارَنا وصليبَنا!/ وإشالمَ قَلعا الش وكَ واألحزانَ ...إنّا سَنَقلعُ بالرىلموشش/ 

 (40: م1989 )درويش،والكون يَسعى 

 ويف قصيدته املوسومة بـ"رُباعيّات" يقول:

 (64 :م1989درويش، )! مل يُعط ين حُبّي لكَ/ غريَ أخشاب صلييب وطين

موزَ املُت ص لة باملسيح كالص ليب وإكليل الش وك هي قصيدة "شهيد وخري قصيدةٍ ترُبشزُ الرىل

األغنية"، فالشّاعر يأىب اخلضوع واخلُنوع وحيتمل العذاب مُتصبشِّراً ليتحو لَ صليبُهُ إى "صهوة" 

وهو  ميتطيها مُنطلقاً، وليتبد ل إكليلُ الش وك املنقوش بالدّم والنّدى إى إكليل غار رمزاً لالنتصار،

 إى ذلك ليس "أوّل حامل إكليل شوك"، يأىب الشّاعرُ الذُلّ وخيتار عليه اعتالء "خشب الص ليب":
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ودقّات  نَصَبوا الص ليبَ على اجلدار/ فكّوا الس السلَ عن يدي/ والس وط م روَحة...

 -يا أنتَ/ قالَ نباحُ وحش:/  -النشِّعال/ حلنٌ يصفّر: سيدي/ ويقولُ للموتى حَذار!/ 

 أعطيكَ دربَكَ لو سَجَدتَ/ أمامَ عرشي سَجدَتنَي/ ولَثَمتَ كفي يف حياء ، مر تنَي/ أو...

تعتلي خشَبَ الص ليبَ/ شهيدَ أغنيةٍ وشَمس،/ ما كُنتُ أو ل حامل إكليلَ شوك ]...[/ 

فعسى صلييب صهوة/ والش وك فوق جبيين املنقوش/ بالدّمش والن دى/ إكليل غار! 

 (103 :م1989درويش، )

ويف خضم هذا نستطيع أن جنيب عن كثرة حضور رمزية الصليب عند شعراء فلسطني، 

نّه وشعبه ووطنه مصلوب أألنّ كل واحد منهم أحس ب» ومنهم الشاعر "حممود درويش"

الزمن ارتبط كلياً بأرض فلسطني منذ صلب السيد املسيح على يد اليهود  والصليب منذ غابر

ومن ذلك الوقت ظلت قصة الصليب رمزا ً للفداء والتضحية من أجل  القتلة يف أرض فلسطني

حدث لفلسطني يف العصر احلديث يشبه إى حدٍ كبري قصة الصليب،  وما خالص اإلنسان.

فلقد متزقت فلسطني على يد الصهيونة، وأصبحت مأساهتا منوذجا ً غري عادي ألفظع قصة 

 .(209: م2001 )النقاش، «ين املعاصرتعرض هلا شعب من الشعوب خالل التاريخ اإلنسا

/ وكنت مصلوباً على النار.../ ورمبا تطفئ ىمن غابة الزيتون/ جاء الصد

 (48: م2000 )درويش،هذا اخلشب الضاري/ أنزل يوماً عن صلييب 

ه من ريح وغيثلها املسميم اليت يع القي، مثل مجنيفالشاعر هنا مصلوب مثل وطنه فلسط

فرمبا تشيت السماء رمبا »فارق ا نة بداللة ي ن األمل الك، ولنيصلحاء والثوار واملياألنب

ب من النار،وهي صورة تضاعف يب هنا صليولنالحظ أنّ الصل« تطفئ هذا اخلشب الضاري

 .(211-210: م2001)النقاش، ده كالعذاب وتؤ معىن

يُعبشِّرُ بصورةٍ موحية  وال غَروَ أن  رمز الص لب وما يتعلّقُ به من الصليب واملسامري واجل رح،

ذات أبعاد عن املوقف والتّجربة اليت يَمُرىل هبا الشّاعر الفلسطيين، فقد عاىن صليبَ األمل 

ومات منتصراً موتاً يستدعي تضحيةَ املسيح وفداءهُ، فالصّليب منرب الشّاعر ليعبّر من فوقه 

 لود:عن موقفه، واملسامري وتره املشدود الذي يعزفُ عليه أحلانَ اخلُ

وتر/ هكذا يزنل  أو عصا نغم/ ومسامريه... ...منرباًهكذا يصبح الصليب/ 

 (239: م2000)درويش، املطر/ هكذا يكرب الشجر 

 ري( والتعبنية العادلة )فلسطيمنرب إلعالن القض ب" إىيتحول "الصليويف هذا النص  

للعذاب  االحتمالا ومن خالل هذ تهيغين من خالهلا لقضيأوتار  ه إىريعنها وتتحول مسام

 رب الشجر.يكزنل املطر وينتصر العدل وي
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 لنفسه بعض صفات صلب ريستعيح وية املسيستحضر الشاعر شخصيويف مقطع آخر 

ة احلدث املأساوي اءلقرى راة مرة أخركد الذايعي ك. وبذلكل شويلكرأسه إى ح وعلياملس

رة مرة كدون اليعيوم يفال، بهن قاموا بصليهود والذيد الى يعل حيد املسيالذي وقع به الس

 ين األعزل:يبالشعب الفلسطى أخر

وإكليل/  أريد يسوع/ نعم من أنت/ أنا أحكي من إسرائيل/ ويف قدمي مسامري...

 (235: م2000، درويش)من األشواك أمحله/ فأي سبيل/ أختار يابن اهلل أي سبيل 

 ه.يعل واالصطبارح" رمزاً هلذا العذاب يصبح "املسي كوبذل

 لنا الوصول إى كنّها تترإح فية املسيطوقان" تستدعي شخصى ما الشاعرة "فدوأ

ن يالذ كأنّ اولئ أنّها ترمز إىكنة القدس تصلب، وية املعاصرة، وجتعل مديدالالهتا الرمز

 نيحتالل فلسطابى راء مرة أخركتهم النميح يف املاضي، قد أعادوا جريقاموا بصلب املس

أالّ نغفل يف هذا السياق أنّ هويّة املسيح "الفلسطيينّ" قد فرضت والقدس وصلبها. وينبغي 

نفسها، يف مرحلة أصبح فيها الفلسطينيّون يعانون من ظلم االحتالل اإلسرائيليّ. ويف هذا 

 السياق تتوجّه إليه الشاعرة الفلسطينيّة فدوى طوقان يف عيد ميالده منشدة:

العام/ أفراح القدس/ صمتت يف جمد األكوان/ يف عيدك تصلب هذا  سيد يا يا

هذا العام  الإعام مل تصمت/ يف عيدك  ىسيد كل األجراس/ من ألف عيدك يا

 (132: م1993)طوقان، 

 حالة "القدس" ومصادرة أفراحها، ريتوحي لنا بتغ االستدعاءمن خالل هذا  فالشاعرة

د يالع ابتداءاً منذ دة بقرع األجراس، واليت مل خترس أبدياألفراح اليت تتمثل يف القص كتل

 احتلوااليت ،ينينينة مع الفلسطيهود الصهايتعامل هبا الية اليت ياهلمجى لتربز لنا مد

)درب اآلالم، اجللد  ات حادثة الصلبياهتا مث تأخذ الشاعرة جزئري وصادروا خنيفلسط

ه مع يين ومتاهياجلالد( لتوحي حبالة الشعب الفلسط ديب ا نة، الزنف حتت يحتت صل

دم خيبناء النص مبا  االلتحامهود. مث تتابع الشاعرة يعتاة ال دييف  وهو حيد املسيالة السح

اء حياإل ات لتصل إىيرّامون" بعد أن حتطم اجلزئكد "اليجد سي مث تتبعه برمزيالرمز الرئ

ما أشرفت حالة كادت، كاملوت أو ى ة اليت أشرفت علي/القدس( املأسونيحبالة )فلسط

 اء:ين قتلوا الرسل واألنبيرّامون الذكهود اليوت من قبل أشرار الاملى ح علياملس

القدس على درب اآلالم/ جتلد حتت صليب ا نة/ تزنف حتت يد اجلالد/ 

سيد/ واغتصبوا  والعامل قلب منغلق/ دون املأساة.../ قتل الكرامون الوارث يا
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القدس/ شيطان الكرم/ وخطاة العامل ريش فيهم طري/ اإلمث/ وانطلق يدنس طهر 

جمد القدس/ من بئر األحزان من اهلوة/  سيد يا ملعون، ميقته حىت الشيطان/ يا

طوقان، ) عنها هذي الكأس سيد من قاع الليل/ من قلب الويل/ رمحاك أجز يا

 (501-500 :م1993

ويف مقطع آخر يظهر يف لغة القصيدة تأثر الشاعرة بالتراث الديين، حيث وظفت اآلية 

 الرد على من ادعى وشهد بصلب السيد املسيح عليه السالم، حيث قال تعاى القرآنية يف

فتقول الشاعرة موظفة هذه اآلية،  ،(157/)النساء ﴾م  ه  ل   ه  ب  ش   ن  ك  ل  و   وه  ب  ل  ا ص  م  و   وه  ل  ت   ا ق   م  ﴿و  

 ، يف براءهتا وهدوءها وحبها للسالم:" يف مقابل عيسى ىدة "منتهيجاعلة الفتاة الشه

تلوا منتهى وما صلبوها/ ولكنها صعدت منتهى/ تعلق أقمار أفراحها يف وما ق

 (435: م1993طوقان، )السماء الكبرية 

وتعتمد الصورة يف القصيدة على رسم صورة كلية من خالل السرد القصصي الواضح 

وإمنا هي عبارات خفيفة مجيلة ذات  ،يف القصيدة، فال تعبأ الشاعرة بالصورة التقليدية

داللية أعمق من أن تفسر بالصورة التقليدية املتعارف وعليه فالقصيدة كلها جتسد أبعاد 

اإلست صورة الرباءة املغتالة على أيدي االحتالل البغيض، فمقصود الصورة من وراء هذا 

 تصوير األمل والفظاعة اليت يثريها االحتالل. هو دعاء

لذلك  ،نها مع جتربته وموقفه السبعاوي" ما يتناسب مميركفقد استلهم الشاعر "عبدال

كثرت إشاراته إى حياة عيسى ابن مرمي عليه السالم ألهنا تنطوي على الكثري من الدالالت 

 اليت تصور معاناة الشعب الفلسطيين، وأمثلة ذلك كثرية نذكر منها قوله:

؟؟/ وكم مرة سوف تُقرعُ أجراس بيت سنة يءوجتوكم مرة ستروح سنةْ/ 

؟؟/ وكم مرة تسقط القدسُ/ بني يدي أمه املثخنةصلب/ حلم/ يولد طفلٌ وي

؟؟/ أمتمتُ يف التيه يا وطين أربعني سنة/ الدمُ حىت يغطي الكنيسة واملئذنةيرتفع 

)السبعاوي: هرمت وما زلت أصعدُ جلجليت ساحباً/  و أرضك خطوايت املوهنة 

 (23: م1999أبوخالد،  يعن نبيل عل نقالً ؛71

ير معاناة أطفال فلسطني على بعث قصة معاناة املسيح عليه يعتمد الشاعر يف تصو

السالم على أيدي اليهود، وما يهيجه ذكر اجللجلة يف النفوس من معاين القهر والعذاب، 

فهي املكان الذي كان يقتل فيه ا كوم عليهم باملوت، والذي يعتقد املسيحيون أن املسيح 

ر يف تصوير معاناة الشعب الفلسطيين فيشري عليه السالم صلب ومات فيه، ويستغرق الشاع
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إى املذابح اليت ارتكبها الصليبيون يف فلسطني، وينتهي بذكر شتات الفلسطينيني يف املنايف 

 من خالل اإلشارة إى تيه بين إسرائيل.

ويؤكد الشاعر متاهي معاناة الشعب الفلسطيين مع معاناة املسيح عليه السالم فيقول يف 

 الرسول":" ـمة بشقصيدته املوسو

أنا ملك امللوك/ عرشي التراب/ تاجي الشوك/ شاريت املسمارُ يف كفيّ 

 (25 ،1999أبوخالد، )

ويستحضر الشاعرصورة املسيح وصلبه لبلورة دالالت معاصرة تتماشى مع واقعه وواقع شعبه 

 ة املبعدين:ي واحلنني الدائم لعودـالذي ضاق األمرين من التشرد واللجوء إى الشتات واملناف

أنا بالورد واحللوى/ وكل احلب أنتظر/ وأرقب هبة الريح اليت/ تأيت من 

يأيت لنا خرب/ لعله ذات يوم يهتف النهر:/ تنفّس!! / الشرق/ لعل على جناح جناحها

 (49: م1994، درويش)عربوا!  مصلوب/ قد أهلك الغُياب/ يا

 ، العريب الذي حيتمل األمل واملعاناةويوظف "نصراهلل" املسيح للداللة على العريب املصلوب

 قول: يث يح ،فعلوايصربه مهما حاول أعداؤه أن  فقدي وال

جتيب شقوق يديك/ وهذي الشروخ اليت يف شفاهك/ تسأل: هل صلبوك 

طويالً/ جتيب خروق املسامري يف راحتيك/ ويف قدوميك ويف نظراتك/ على ضوء 

 (108: م1980)نصراهلل، / لنبدأ يف الفجر مومسنا الًوجهك تغفو قلي

فهذا "سليم خمويل" يرسم صورة ناصعة للطفولة الفلسطينية املقاومة املفعمة بالطهر 

والرباءة والىت تقف أمام دبابات العدو بسالحها احلجريّ، فتقتل وتذبح بدم بارد من قبل 

 سعادهم:االحتالل بصورة السيد املسيح الذى حتمل املعاناة وصلب من إجل اسعاف اآلخرين وإ

هوذا الطفل جتلى كاملسيح/ يف سحاب الرمل والرمل انتشار/ خلاليا الروح يف 

الصدر الفسيح/ يرقد الطفل جرحياً/ أو ذبيحاً وينام/ يف ضالل املهد/ أو عطر 

 (242: م1992 )خموى،اخلزام 

 دالالت املفارقة

هلا خلق مفارقة فالشاعر"معني بسيسو" وجد يف شخصية املسيح مادة موحية يستطيع من خال

حول  اصطفافهالبيان ختبط موازين العدل عند قوى الظلم والطغيان يف املاضي واحلاضر يف 

طالق سراح السفاح إالفلسطيين( يف  - )املسيح اجملرم والسفاح وتكالبها ضد الفقري
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ل "باراباس" ليتمتع باحلرية، وجلب السيد املسيح للسجن والتعذيب واإلعدام. إذ تظهر من خال

قال هلم بيطالس فماذا »ل اليهود كما جاءت يف اإلجنيل: النص حماكمة السيد املسيح من قب

أفعل بيسوع الذي يدعي املسيح ...فأجاب مجيع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أوالدنا...حينئذٍ 

فاليهود  .(27اإلصحاح:  جنيل مىت،إ)« أطلق هلم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب

يف املاضي وحيملون تبعة دم املسيح الفلسطيين يف العصر  ون تبعة دم املسيح حيمل

 الراهن:

كأس اخلل بيمناي/ وإكليل الشوك على رأسي/ "اراباس" ابن السكني طليق/ 

 (163: م1987 )بسيسو،ساقوه إى الصلب وللرجم 

 أس اخلل وتعرضك ح الذي جترعيصورة املس ومن خالل هذه الصورة رسم الشاعر

تعرض ألصناف العذاب ى ين األعزل الذيهود يف صورة الفلسطيل من قبل الكيالتن ألبشع

 ث.يوين يف العصر احلديد ا تل الصهى يالت عليوالو

 أما الشاعر"سعافني" وظّف حلظة ميالد املسيح للمفارقة مابني املاضي واحلاضر، إذ يقول: 

حتلم أنّ زمانا فيه/ تساقط  / المزّق/ خصلتها والنخلة جزّ ضفريهتا/ ريحٌ مسمومٌ،

رطباً/ اطلب ماساً/ اطلب ذهباً/ لكن الحتلم أن زماناً/ فيه تساقط رطباً/ كان زمان 

 (43 :م2005 )سعافني،فيه يصلي النخل/ وحيلم بالشمس، والريح/ وشقشقة األطيار 

 ﴾اً يّ ن  ج   باً ر ط   ك  ي  ل  ع   ط  اق  ت س   ة  ل  خ  الن   ع  ذ  ج  ب   ك  ي  ي إل  ه ز  و  ﴿فالشاعر أشار إى القصة القرآنية املعهودة 
من خالل بعض املفردات )النخلة، وتساقط رطبا( فاجتزأ مشهدا ًمنها وهو مشهد  (25)مرمي/

تساقط الرطب ووفقاً هلذا املشهد عمل الشاعر على إعادة بناء النص السابق وفق رؤيته املعاصرة 

مومسه وصوره املبهجة  ساقط الرطب" يف غريإلجياد مقارنة مابني الزمن املاضي املعجز "بت

بالنخل الذي كان يصلي وحيلم بالشمس وشقشقة األطيار الدالة على طهر ونقاء املاضي وزمن 

"والنخلة  احلاضر مليء بالرياح املسمومة اليت تنفث مسومها أحقادها فتحرق النخلة املعطاء بداللة

يف سخريته من الزمن احلاضر يتوجه الشاعر  جزّ ضفريهتا ريح مسموم" ولتأكيد رؤيته وإمعاناً

 حيصل على ما حيلم مبثل هذه املعجزات، فاملواطن العريب قد باخلطاب إى املواطن العريب أنّ ال

 فال سبيل إليه. االنكسار،يريد من املاس وذهب، وأما تساقط الرطب أي حصول النصر يف زمن 

رمز للمواطن العريب يل اهلل" الذي دته مبخاطبة "خنيتم الشاعر قصخيرته كد فكيولتأ

لي ومن ي: العدو ا تل اإلسرائنيألنّ هذا الزمن هو زمن األفاق ؛دثحيزن مما حي أن ال

 دعمه ممن باعوا أحالم املواطن العريب:ي



  485 (أنموذجاً شخصية المسيح ) الشخصية القرآنية عند شعراء الشتات الفلسطينيين

 

لكنّ التّنني احلارس ووحوش الغاب/ باعوا أحالم النّخل وأحالم األطيار/ 

حتزن يا خنل اهلل/ فهذا زمن األفاقني  الوأحالم عذارى املاء، وعاثوا أفاقني/ 

 (44: م2005سعافني، )

 دالالت العودة واإلنقاذ 

، واالحتالل االستعمار ريالتحرر من ن منقذاً ورمزا من رموز حيق صائغ" يف املسي"توفى ريو

 قول: يث يترقب جميئه بشغف حيف

 سيعود، ن على التلة/ إليهاأعرف أنّه سيعود/ وأنتظر عودته/ مقربتنا اآل

 (45: م1990 )صائغ،خملفاً اجلموع 

وجميء  فاالنتظارى ح مرة أخرية صلبة تؤمن ببعث املسيانمينطلق من قاعدة إيفالشاعر 

 عد خالصاً من ا نة. يح ياملس

 دالالت املقاومة

أما الشاعر الفلسطيين "دبيات" يف استدعاء صورة املسيح يرسم منها شخصية صلبة مقاومة 

 حبها القدمي: وتتحمل الضرب واملهانة من قبل قوات ا تل للوصول إى جتتاز احلدود

؟/ اءوأسقطوه، هشّموه/ كيف جيرؤ "الدعيّ" أن يعاود السؤال/ دون ما حي

يلملم الطريح ذيل ثوبه/ وتغسل التراب عن شفاهه الدّموع/ وميتطي يسوع 

ء/ وجهه جحشه/ حتمرّ وجنتان/ يدان ترجتفان/ وفجأة يصرّ أن يعيد لإلبا

 (49-48 :م2008)دبيات، املهان/ جيوز حاجز الطغاة/  و حبّه القدمي 

فجعل من معاناة  وقد عبّر الشاعر عن توحد اإلنسان الفلسطيين بالسيد املسيح 

الفلسطيين معاناة للمسيح وجعل املهانة واملمارسة الإلنسانية اليت يلتقاها املسيح من قبل 

عرض له الشعب الفلسطيين الصامد يف األرض ا تلة. لكن يت ا تل جزاءً يسرياً مما

العبقرية املعهودة عند الشاعر ارتقت بتعبريه الفين وجعل من ثورة الشعب الفلسطيين، ثورة 

ضد  االحتاللاملسيح" اهلادفة إلزالة كل مظاهر الظلم والتعسف اليت متارسها سلطات  "السيد

فنية حتولت رمزية املسيح من داللة السالم وا بة، إى الشعب األعزل ا تل. وهبذه اللفتة ال

رمز للثورة واملقاومة ورفض كافة أشكال الظلم واملهانة. فأصبح املسيح والفلسطيين يف خندق 

 واحدا ضد الظلم والقمع الصهيوين. 

ين الثائر يف ية املناضل الفلسطيشخص حية املسييف شخصى ريح القاسم" يأما "مس

 ح:يار الذي توشح بدماء املسنابلس جبل الن
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كيف ترى يستريح/ وقد وشحته دماء املسيح/ وإنّي رسول جبال اجلليل إى 

 (318: م2003)القاسم، جبل النار/ من مرشدي 

تقاموا الشرّ، بل  م الكأما أنا فأقول ل»ح هذا: يرفض الشاعر قول املسيويف مقطع آخر 

 .«آلخرن فحوّل له امياأل كخدى عل كمن لطم

 لة البعث والنهوضدال

، ءمّه العذراأو حية املسييف استحضار شخصى ريين "ماجد أبوغوش" يأما الشاعر الفلسط

 رمزاً للبعث واخلصوبة والفداء:

يف شارع/ مشى فيه املسيح/ وعلى جنبه زرع وصاياه/ يف عني ماء/ كانت العذراء/ 

 (81: م2002 )أبوغوش، متأل جرهّتا/ ماء وحباً/ كان احلواريون/ يدافعون عن بيت اهلل

 ،ينيع احلواريح وحده املنبعث وإمنّا مجين املسيكنبعاث يف النص ومل ط االيلقد اتسع حم

 ،ميدة مريالس» ين. حىتيتمال الدكواال س األوىيقامون دفاعاً عن حلظة التأسيبل بدأوا 

ثي املعرب عنه نبعا" والتجدد االمتأل جرهتا ماءً وحباًة. "يفتها اإلخصابيظلت مقترنة بوظ

جوهر يف كة يالعذرى ة، لتتسع عليحيطها املوصوف يف املسياألم حم ة وتغادرياً بالعذريرمز

 ،(208: م2007)املعموري،  تيس وأناهيزيأنانا، وعشتار وأ ل إىية، وحتيانات الشرقيالد

نة فحضوره وتطوره ية معريوتى ن عليك مل نيح عند شعراء فلسطيفاستدعاء رمز املس

 عن رؤاه رياءاته للتعبحيف إيجناحه يف توظى ة الشاعر وإبداعه ومديضع لعبقرخييل الدال

تلف عما خيغ" يق الصايتوفيين عند الشاعر"ف هذا الرمز الديتوظى املعاصره. وهلذا نر

تسي هذا الرمز حالة يكث يحب»ته يقق رؤحيسبقه. فالشاعر تعامل مع هذا الرمز بأداء 

ى  أن متتحمياد مالمح الرمز القدكدة. فتيجتربة الشاعر يف القص ها أبعادية تتمثل فيإنسان

ى ح سويربطها باملسي دة الية جدية وتنهض معامل شخصياملعاجلة الشعر أو تبهت يف إطار

تأمل ي غ" اليفالشاعر"صا د إبداع الشاعر اخلاص.يآخر ول يكون بعثاًدنو أن  يحىت ط واه،يخ

قق له حيح إله يه عن مسيبحث فيللبشر فحسب، بل ح من منظور إله الفداء ية املسيشخص

من تأمل  كتبع ذلي م املطلق املتجسده يف اإلله، وماي اإلنسان املعاصر وقنيتصوره للعالقة ب

ف يف طرح األسلة من يستشف من السجال العنية بعامة. وياة واأللوهيرة املوت واحلكيف ف

 اًينيد عد رمزاًيح مل يت الحب" أن املسايدة "أربع أغنيما يف قصك حه،يمسى قبل الشاعر عل

ة اليت تنم عن صراع ية الشاعر وجتربته الشعريدي، وإنّما أصبح من خالل رؤيباملفهوم التقل
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حول  ة من العذاب تدور أغلبهايوحاالت قاسى عماق الشاعر، مبعثاً لرؤأف يف يري خمكف

اب اجلوهر الروحاين يوغ ة يف هذا العامليم اإلنسانيع بفقدان القيإحساس الشاعر الفظ

فإنه  كاً للمثال املنشود. ولذليالشاعر تالشى عين لديح ياة اإلنسان. فموت املسياحلي من ح

ح، بروح ية املوت والفناء من خالل حماولة بعث املسيطرح قضي ــدة ية القصيمنذ بدا ــ

 .(115-114: م2002)شعث، املوت ذاته ى مفعمة بالثورة والتمرد عل

دفني، اهنضن/ مزّق األكفان/ لوّن الوجنتني/ واتركن ديار الصقيع/ مسيحي ال

مايل أراك التففت/ بالعلم األبيض/ وأالتقيت السالح/ قبل أن تُرشَقَ بالسالح؟! 

 (190: م2005 )الصايغ،

 دالالت التحدي والصمود والثورة

سات ا تل تفوق جة مماريبأنّ أمله وأمل شعبه نتى ريين "مجال قعوار" يأما الشاعر الفلسط

ع يأملها ومج صليتحداها أن يح، بل يح املسيحجر ضرى دة العذراء" علي من أمل "السريثكب

 ون، بشجائه وأمله: كالى شج

نتفض اجلسد/ اصلبوا ا بة/ والسماحة والفداء/ يف جسم فادي اخللق/ ف

راء/ جرح املسيح/ وأنا اجلريح/ أنا اجلريح/ ملّي شجون الكون/ يا عذ أحزنت يا

/ متكن من أملٍ/ األضالع/ / لن تبلغي ما ضمّتوانسكيب/ على حجر الضريح

 (22: م1978 )قعوار،وأستبد 

 الرمز املستدعاة والواقع نيدة مابياد عالقات جدجيين من خالل إيتارة الشاعر الفلسط

ل وفق جتربته املعاصره. وهذا ما ملسناه يف قوى دة تتماشيبحث عن خلق دالالت جديالراهن 

 ح: ية املسي"دحبور" يف استدعائه لشخص

ختربين األجراس هذا الليل/ عن مقاتل يعرفه الصّغار/ يف يديه مسماران/ 

تكرب احلقول حوله/ ووجهه منارة تضيء مرة/ ومرة تقول ال/ وحني يستجديه منا 

قاصرٌ ينهره/ يأمر بالنهوض حىت يركض الكسيح/ حىت تصبح البالد قاب 

 (271-269: م1984)دحبور، فى قاب خطوتني/ يفرح احلزن خطوة/ والشجر املن

 استطاعتاليت قدمّها يف تناوله للرمز  دةيحات والقراءة اجلديفالشاعر من خالل التلم

الصلبة والتحدي والنهوض من أعماق األمل  اإلرادةى ثة قائمة عليدته إجناب داللة حديقص

دة للرمز املستدعاة ين صورة جدشف عيك كاة يف عنفواهنا. وبذليبعث احليوالعذاب ف

ربأ، يح فيسكالى سح علميح العصر، يين الذي أصبح مسياب املقاتل الفلسطيح( يف ثي)املس
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ل يه مالمح الغربة والنفي وانبعاثه من أعماق الليح الذي جتسدت فينهض. املسيف كيعمله يو

العزم ونفي حالة و اإلرادةى د األمل وطموح اإلنسان القائم عليرغم جسامة املوقف لتجس

 العجز واهلوان وإعادة البسمة والفرحة لإلنسان املطارد املشرد عن األوطان. 

 االستفادةستدعاء الرمز يف النص القصيدة تارة بسبب اخلطابية وسرد القصة الدينية دون ا

من جزئياهتا يوقع الشاعر يف املباشرة فتوظيفها مل ختدم الناحية الفنية للقصيدة وهذا ما 

 "غنيم" والذي مل يكن موفقاً يف توظيف شخصية املسيح إذ يقول:  سناه يف قول الشاعرمل

عودة املسيح/ تريثوا/ فمنذ حلظة رأيت سيدي املسيح/ رأيته على الصليب نازفاً 

حتمل الصراخ منه كل ريح.../ هذا  ذبيح/ مسيح عصرنا/ رأيته/ مسعته/ هتبّ...

راحه/ إنّ الذي يف يده تلتئم اجلراح/ أعياه أن فلتعانقوه/ ولتلمسوا ج هو املسيح...

فارتدى/ قفازه/ وعاد للسماء واستراح.../ مسيح عصرنا/ ليست  يعاجل اإلنسان...

أنه/ أتى لنا يسمعنا موعظة  غري له مقدره املسيح/ ومل يعد إى السماء بعد...

سيدي  سيدي املسيح/ معذرة يا سيدي املسيح/ لتكسر الصليب/ يا املسيح.../ يا

لبيت حلم من جديد/ بسيف أمحد/  املسيح إن هتفت بك/ أن عد إى بالدنا...

 (16-13: م1974)غنيم، فدعوة السالم مل تعد تفيد 

ة النص بسبب يم بنيات الرمز املستدعاة لتدعيف جزئين موفقاً يف توظيكفالشاعر مل 

ح ي مسنيبة وبيزات الرهة املعروفة ذات املعجينيح الدية املسي شخصنياملباشرة فهو خلط ب

عن  واالبتعادين. فاملباشرة والوضوح ي مالحمه وهو اإلنسان الفلسطنيالعصر والذي ب

ده هو يره يف نص القصكة الرمز، فأصبح ذيات احلدث وإعادة بنائه أسقط فنيم جزئيحتط

 ثر.كة ال أينية دير شخصكجمرد ذ

 

 ائجالنت

تنبع من  رامزةلغة  ىإة يل اللغة الشعريحتو  اىنياستطاع شعراء املقاومة يف فلسط -

 رياء والتأثحياإلى ة وقدرته الباهرة علياحلاجة لإلثراء النص من ثراء التراث ورموزه الفن

 ذهن املتلقي.ى عل

دالالهتا عرب التحوير والقلب  عمل الشاعر الفلسطيين على توظيف الرموز وتطوير -

عن  واالبتعاداملعاصرة واخلروج عن أطرها املعروفة واملفارقة وفق املعطيات اجلديدة والتجارب 



  489 (أنموذجاً شخصية المسيح ) الشخصية القرآنية عند شعراء الشتات الفلسطينيين

 

وحشد كل الطاقات التعبريية هبدف  الوضوح بغية متاشيها مع املرحلة اليت يعايشها الشاعر.

تطوير القصيدة وإكساهبا دالالت مجالية ذات ظالل إحيائية واسعة، يف حماولة حثيثة للخروج 

ل إلـى مناطق أكثر كثافة ومشوالً تُكسب جتارهبم من األطر الضيقة للذاتية والغنائية، والدخو

 بُعداً موضوعياً وعمقاً درامياً ميكّنها من استيعاب متغريات احلياة وبلـورة متناقضاهتا.

ين من خالل يالثراء الداليل للموروث الد امتصاصى ين عليف الشاعر الفلسطكع -

ة، ية واإلنسانيفه النفسح(، واستثمار قصصه، ومواقية املسيشخصكاته)يحماورته لشخص

اه ورؤاه املعاصره، حماوالً النفاذ يعن قضا ريفين راق لتعب بأسلوب ديوإعادة إنتاجها من جد

 ق جتاربه. ياه، ومواقفه، وتعمي عن قضارير معاناته، والتعبيمن خالهلا لتصو

 بل ،ةياإلسالمالرموز ى ين، فقط علية يف الشعر الفلسطينيات الديمل ختتصر الشخص -

 ينيتساحمهم الدى عل ربهنية مما يات السماوينيصحاب الدأاء وينبمشلت دعوات األ

 ن.يوتعاطفهم مع اآلخر

ة والفداء يين جتاوزت دالالت التضحيح يف الشعر الفلسطية املسيشخص فيتوظ -

ة ية الداللير البنيات تطويف آليبلش بفضل إبداع الشعراء وتوظ ةيحياملترسبة يف الثقافة املس

اً مع جتارب الشعراء يلى كة ترمز لعدّة دالالت تتماشيمز املستدعاة راحت هذه الشخصللر

ة وداللة املقاومة وداللة العودة يم ومن أبرز هذه الدالالت هي داللة التضحيوواقعهم األل

ل هذه الدالالت انصبت يف كواإلنقاذ فضالً عن داللة املفارقة والبعث والصمود والثورة و

ش يتها بالعية وأحقينية الفلسطيصال القضيلي هبدف إياإلسرائ -ينيالفلسط الصراع كمعتر

 حي واستمالة العون منه.يللعامل املس ميركال
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