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امللخّص
لقد حظي القرآن الكرمي ورموزه بأمهية بالغة لدى الكثري من الشعراء املعاصرين وقد تواصل الشعراء بأشكال خمتلفة مع
الشخصيات القرآنية باعتبارها رافداً ثرّاً ومصدراً فنياً تساهم بشكل كبري يف إغناء القصيدة الشعرية وختصيبها وتعميق
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
اخلطابية والغنائية البحتة .فطبيعة الصراع بني الشعب الفلسطيين والعدوّ اإلسرائيلي جعل الرموز املستدعاة تكاد تدور حول
موضوعات بعينيها ترتبط وتتعلق بذلك الصراع ،وهلا تأثري مباشر على حياة ومصري الشعب الفلسطيين .وعلى هذا األساس
اهتم شعراء الشتات بتوظيف شخصيات األنبياء وعلى رأسها شخصية املسيح ملا هلا من أبعاد داللية متتلكها احلافظة
اإلنسانية من تقدير وإجالل آخذة شرعيتها الداللية من وجهيت النظر الدينية واإلنسانية .فهذا األمر حدا بالشاعر الفلسطيين
على تطوير البنية الداللية لرمز املستدعاة وفق رؤيته املعاصرة ،متهيداً للتعبري عن أفكاره وقضاياه الوطنية املعاصرة.هذا
املقال وفقا للمنهج الوصفي -التحليلي يرمي لبيان أمهية الرمز الديين ومدى أثره على التجربة الشعرية ،كما يعاجل الدالالت
الوليدة من الرمز املستدعاة (املسيح) وبيان أثرها وفاعليتها على املتلقي .وقد توصلت هذه الدراسة إى أنّ توظيف واستثمار
شخصية املسيح والرموز املسيحية تعكس الترابط واملعادلة املوضوعية بني (الفلسطيين املعاصر املضطهد وشخصية املسيح
الفدائية) وقد تساهم يف ايصال القضية الفلسطينية للعامل املسيحي واستمالة العون منه.
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مقدمة
يعترب الرمز الديين مصدرا ًمهماً من املصادر الثرية الذي استفاد منه الشعراء املعاصرون،
يف مدّ جتارهبم الشعرية بنسغ احلياة ،وإعطائها صفة الدميومة والبقاء ،وإكساهبا قوة
وفاعلية ،وذلك ملا يشكله الدين من حضور فعال وقوي لدى مجاهري الناس ،وملا يتمتع بشه من
قوة تأثريية عظيمة ،هذا باإلضافة إى كون الدين ميدّ الشعراء بنماذج أدبية رائعة ربّما ال
جيدوهنا يف مصادر أخرى .فاستخدام الرموز الدينية يف الشعر «ال يعين هذا أن الشاعر
ينطلق من جتربة دينية ،أو أنّ القصيدة لديه حتولت إى عظات وخطابات دينية ،إنّما اتكأت
على ذلك وأفادت منه بدالالته املختلفة ،لتقوم القصيدة على هذه العناصر مع رؤية الشاعر
وواقعه ،مشكلّة ًحركيتها ووجودها وحياهتا اخلاصة والعمل على صهر هذه الرموز ضمن
حدس واعٍ يتوسّد الرؤيا االستشرافية واالستيعاب النقدي للماضي ،إلنتاج نص شعري يعكس
فيه جتاربه وما حلّ بشه» (صاحل2009 ،م .)396 :فاستلهام الشاعر للتراث الديين كما يقال
ميثل أرضية مشتركة بني املبدع واملتلقي ويسعفه يف تقوية املعىن الذي يريد ،ويف بناء شرعية
حضارية تساهم يف تقوية صوت النص ،ويف قول ما ال يستطيع قوله ،ويساعده يف إجياد لغة
وشيفرة حية مع املتلقي متكنه من فك رموزها وال يظل ذلك حكراً على املبدع .نعم إنّ
استلهام التراث الديين يعزز ثقة املتلقي بالشاعر ويدخله يف حوار حضاري معه بغية فهم
احلاضر وكشف املستقبل ،وجيعله يشاطر الشاعر يف توتره وأزماته وهواجسه ورمبا
تناقضاته ،وبذلك يلج الشاعر إى ذوات اآلخرين ويتخلص من دائرة متركزه الذايت حول
نفسه ،وينقل وعيه إليهم ويتحقق االتصال الوجداين والذهين والثقايف بينهما.
فتوظيف الرمز الديين ال يعين تقدميه للقارئ بصورة سطحية وتقريرية مباشرة،بل يعين
صياغته بطريقة جديدة متطورة معتمدة على داللته التراثية اإلحيائية بوصفها معطى حضارياً
وشكالً فنياً يف بناء العملية الشعرية .إذ تعكس الشخصيات الدينية املستدعاة أبعاداً اجتماعية
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
اجلديد (عبيات2013 ،م .)48 :لقد دخلت الرموز القرآنية (شخصيات األنبياء وقصصهم) يف
الشعر الفلسطيين املقاوم وهي حمملة يف كثري من األحيان دالالت عدّة منها فكريه ومنها
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سيكولوجية عميقة ،بعد امتصاص دالالهتا املوروثة مبا يتطلبه السياق الشعري .فكانت عودة
الشاعر الفلسطيين إى التراث عودة فنية ،التقوم على أساس املتابعة والتقليد ،والتدعو إى
املقاطعة واإلمهال ،وإمنا تستلهم ذلك التراث كما يقال يف نتاجات أدبية متميزة جتمع بني
األصالة واملعاصرة ،ومتدىل أواصر املاضي يف احلاضر وتوجهها و املستقبل ،عرب آليات قوامها
التلميح والترميز ولغتها اإلجياز والتكثيف املشعة باإلحياء والظالل (منر موسى1995 ،م.)75 :
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.
هذه الدراسة موسومة بـ"الشخصية القرآنية عند شعراء الشتات الفلسطينيني -أمنوذجاً
شخصية املسيح " ونقصد بشعراء الشتات الذين أُبعدوا قصراً عن وطنهم واختذوا من
املنايف سكنا هلم ،وقد أخترنا فيها أبرز الروّاد الذين استثمروا الرموز املسيحية يف نتاجاهتم
األدبية .هذه الدراسة اعتمدت يف خطتها على املنهج الوصفي -التحليلي ،ترصد استدعاء
الرموز الدينية ودالالهتا يف الشعر الفلسطيين املعاصر وتركز اهتمامها على شخصية املسيح
؛ وتعاجل السؤال الرئيسي :ماهو الرمز القرآين وما مدى أثره على التجربة الشعرية وهل
لشخصية املسيح القرآنية أثر يذكر على القضية الفلسطينية يف األوساط الغربية؟ كما تعاجل
األسئلة الفرعية.
يف الشعر الفلسطيين؟ ثانياً :ما مدى أثر
أوالً :ما هي أبرز دالالت شخصية املسيح
هذه الدالالت على خميلة املتلقي؟
فرضية البحث
استطاع الشاعر الفلسطيين املعاصر عرب توظيف الرمز الديين املتمثل بشخصية املسيح
القرآنية وسط التعتيم والتعسف من قبل الصهاينة والدوائر الغربية املرتبط هبم ،تقدمي
الفدائية للعامل الغريب كشخصية فلسطينية معاصرة أو موازي هلا يف
شخصية املسيح
التضحية والفداء واالضطهاد.
هدف البحث
يهدف البحث إى إثبات أن استدعاء الرموز القرآنية وتوظيف العناصر الدينية يف بنية
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القصيدة الفلسطينية املقاومة لالحتالل من شأنه تعميق األثر الفين وإخراجه من السطحية،
كما يقوم بتحريك الضمري اإلنساين عموماً وضمري الشارع املسيحي خاصة ،بضرورة
مراجعة تراثه القائم على التضحية والفداء والوقوف جبانب املضطهدين والتمسك بنهج
املسيح واألنبياء يف العيش الكرمي لكل الشعوب السيما الشعب الفلسطيين األعزل.
خلفية البحث:
إنّ الشعر الفلسطيين املعاصر بسبب خصوصيته الفريدة واملتميزة اليت حظي هبا على
الصعيد العريب والعاملي ،تناولته الكثري من الدراسات واألحباث يف جماالت شيت ومل
ختتصر تلك األحباث على موضوع بعينه .ومن هذه الدراسات ،دراسة الدكتور عشري زايد
(" ")1997استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر" وهي أهمّ دراسة يف هذا
اجملال حيث عاجل الباحث يف هذا الكتاب دوافع استدعاء الشخصيات التراثية ودالالهتا
الرمزية يف الشعر العريب املعاصر ،وقد توصّل الباحث يف دراسته إى أنّ الشعراء
املعاصرون أقبلوا على توظيف الشخصيات التراثية ،ليتمكّنوا من تصوير خلجات حاجاهتم
النفسية وآالمهم ومهومهم من خالل هذه الشخصيات؛ ودراسة لؤلؤة حسن عبداهلل
(" :)2010توظيف التراث يف شعر مسيح القاسم" وقد درست الباحثة أنواع التراث مبا فيها
الشخصيات يف شعر الشاعر الفلسطيين مسيح القاسم ،وقد توصّلت إى أنّ التراث له
حضور حي ودائم يف وجدان األمة ،والشاعر حني يريد الوصول اى وجدان أمته بطريق
توظيفه لبعض مقومات تراثها يكون قد توسل اليه بأقوى الوسائل تأثريا؛ ودراسة مدحت
اجليار (" )1995الشاعر والتراث ،دراسة يف عالقة الشاعر العريب بالتراث" وهي دراسة
تبيّن مدى العالقات القائمة بني الشاعر العريب وتراثه ،ومن نتائج هذه الدراسة هي أنّ
الشاعر يرجع إى التراث على أمل أن يستطيع هبذه الوسائل أن يعبّر عن أصدق متثيل
هلمومه اخلاصة ،وربّما أكثر هتدئة هلا؛ ومقال للباحث حممد فؤاد سلطان" :الرموز
التارخيية والدينية واألسطورية يف شعر حممود درويش" جملة جامعة األقصى ،اجمللد ،14
العدد األول  ،والكاتب يف هذه الدراسة عاجل أهمّ الرموز التارخيية والدينيّة واالسطورية
اليت أقبل عليها حممود درويش إلثراء نصه الشعري بشحنات داللية أعمق ،وبذلك قد وصل
جتربته مبعني ال ينضب من القدرة على اإلحياء والتأثري.
فتنوعت تلك الدراسات وأسهمت إى حدٍ ما يف تطوير الشعر الفلسطيين احلديث
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ومنحت أصحابه زمخاً معنوياً .والدراسة اليت ن بصددها ـ على حد ظنّنا واهلل أعلم ـ
هي الدراسة الوحيدة اليت عاجلت هذا املوضوع بصورة مستقلة ،فلم يفرد أحد من الباحثني
يف الشعر الفلسطيين احلديث ،بل كل ما
حبثا ًمستقال ًتناول فيه شخصية املسيح
وجدناه يف هذا الصدد كان متناثراً يف طيات األحباث مل يعد سوى إشارة عابرة مل تعطِّ
الكلمة حقّها.

شخصية املسيح

وفاعليتها يف القصيدة الفلسطينية املعاصرة

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
تأخذ شرعيتها الداللية من وجهيت النظر الدينية واإلنسانية .لقد «عاش املسيح بني الناس ملا
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
الشخصية غدت رافداً ثراً ارتكز عليه الشعراء» (عبدالوهاب1979 ،م .)76 :فالشخصية املسيح
من الشخصيات الىت استخدمت بكثرة كاثرة ىف الشعر الفلسطيين املعاصر سيما شعراء
الشتات وراح الكثري منهم يعلقون مهوهم الذاتية وقضاياهم املوضوعية على عاتق تلك
الشخصية الدينية واليت جتلت فيها روح التضحية والفداء والتضحية يف سبيل اآلخر ما مل
حتمله شخصية أخرى.
ولقد عرفت الدالالت املسيحية طريقها إى القصيدة العربية احلديثة بشكل الفت ابتداء
من عام  1957ودامت هذه الظاهرة حىت اوائل الستينيات مع الشاعر بدر شاكر السياب
والبيايت وصالح عبدالصبور ودنقل وآخرين «لتتعرض بعضها إى مرحلة الضمور وانسحاب
تدرجيي من النص الشعري ألسباب عدّة (كرم2007 ،م .)2 :ولكن ما إن اختفت الدالالت
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"
و"توفيق" وغريهم .فقد احتلت هذه الدالالت مكاناً بارزاً يف النص الشعري الفلسطيين
واكتسبت نكهة خاصة هبا رسخّها طعم املعاناة اليت ذاقها الفلسطيين من تشريد واحتالل
ألرضه .فإذا كان الرمز العريبّ واإلسالميّ حيمل يف طيّاته داللة النصر والغلبة املطلقة ،فإنّ
صورة املسيح على صليبه حتمل يف مفهومها املسيحيّ دالليت املهزوم (بالصلب واالستالب)
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املنتصر (على املوت وواهب احلياة والرجاء) ومها الداللتان املكوّنتان للذات الفلسطينيّة
املمزّقة بني شعور االستالب والرغبة يف االنتصار .وبعد االجتياح االسرائيليّ لبريوت وخروج
الفلسطينيّني منها وجمازر صربا وشاتيال على يد قوى ميينيّة مسيحيّة مدعومة من إسرائيل
على مرأى ومسمع من احلكومات العربيّة اهنار الرمز الشعريّ العريبّ واإلسالميّ هنائيّاً ليبقى
مكانه الفلسطيينّ الواقف وحيداً يف بؤرة املأساة وال سبيل له سوى الصليب.
يف هذه األزمة اليت سقط فيها الرمز العريبّ واإلسالميّ مل يظهر الصليب كتعبري ظاهريّ
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
جهة أخرى ظهر الصليب النقطة احليويّة العليا اليت يطلّ منها الفلسطيينّ على املاضي
واحلاضر واملستقبل .وظهر الصليب أيضاً عامالً قدريّاً ،فهو القدر الوحيد والطريق الوحيد إى
القيامة الفلسطينيّة .من جهة أخرى قد شكّلت الداللة املسيحيّة حتدّياً جديداً للنقد الشعري
العريبّ وثورة على صعيد العريبّ املألوف واملتعارف عليه .فإن كان النقّاد والقرّاء العرب أو
املسلمون قد تقبّلوا بعض الشيء توظيف الرموز والدالالت األسطوريّة كتمّوز وسيزيف
وبروميثيوس ،إلّا أنّ توظيف داللة املسيح والصليب واخلبز واخلمر شكّل لدى بعضهم صدمة
كبرية وخصوصاً أنّ الداللة املسيحيّة ظهرت يف وجه املعايري العربيّة واإلسالميّة سواء الشعريّة
أم الدالليّة كبديل وحقيقة معبّرة عن الواقع العريبّ ا بط سياسيّاً يف شكل عام (كرم2007 ،م:
 .)3قد يصحّ بعض هذا القول ولكن ال نتفق معه متاما ً بأنّ استدعاء شخصية املسيح جاءت
إثر نكسات العرب وخيبة الشعب الفلسطيين بالنصر ،بل بالعكس ازداد توجّه الشاعر
الفلسطيين بتراثه وتشبثه جبذوره القومية ورموزه العربية واإلسالمية بعد نكسة حزيران عام
 1967لصدّ حماوالت العدوّ ا تل الرامية لطمس ثقافته وهويته الوطنية .فاإلقبال على
استدعاء شخصية املسيح عند الشاعر الفلسطيين تكمن يف نظرته إى ذلك الرمز املستدعاة.
ألنّ املسيح «عاش يف مصر طفولته وصباه ،مث عاد إى فلسطني مع أمّه مرة ثانية (هبجت،
1983م ،)231 :كما أنّ الشاعر الفلسطيين ،من خالل توظيفه لتلك الرموز املسيحية كما يقال،
حياول أن يقنع العامل املسيحي جبوهر قضيته ،وأن يقرّبه منه ،ويستميل عطفه.
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املسيح ودالالته الرمزية يف النص الشعري الفلسطيين
دالالت التضحية والفداء
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
وعزته وحريته ووطنه .فالشاعرة املناضلة (مي صائغ) استطاعت املزواجة بني ما يتعرض له
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:
فالصبح ينبت من دم األطفال أطفاالً /صدورهم تروس /قلب أعينهم زجاج/
وعلى أكفهم ميوت األمس ،حمروق اليدين /عشرون عاماً ،محلت يف املنفى /ويف
العتمات ،أخشاب الصليب البالية (الصائغ1968 ،م)18 :

أما يف املعجم الشعري "لدرويش" تكثر الرىلموز الدّينية املسيحية كثرة ملحوظة ،وهي يف
الغالب رموز مباشرة ال حتتاج إى كبري جُهدٍ الستجالئها .وأبرز هذه الرّموز قاطبةً هو رمز
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 متصلة به ومتفرشِّعة عنه كالصّليب أو
الصلب الذي يُشريُ إى عبء التضحية والسري يف طريق املعاناة ودرب اآلالم الطّويلة ،فيظلّ
الشّاعر يُعاين من حمنته على الصليب بدافع اإليثار واملُقاومة من أجل السّعادة واخلالص،
وتتجلّى هذه املعاين بوضوح يف قصائد الدّيوان اليت ورد فيها هذا الرّمز .يقول درويش يف
قصيدة "عن الصىلمود":
إنّا سَنَقلعُ بالرىلموشش /الشوكَ واألحزانَ  ...قَلعا! /وإشالمَ نَحملُ عارَنا وصليبَنا؟/
والكون يَسعى (درويش1989 ،م)40 :

ويف قصيدته املوسومة بـ"رُباعيّات" يقول:
وطين! مل يُعطين حُبّي لكَ /غريَ أخشاب صلييب (درويش1989 ،م)64 :

وخري قصيدةٍ تُربشزُ الرىلموزَ املُتصلة باملسيح كالصليب وإكليل الشوك هي قصيدة "شهيد
األغنية" ،فالشّاعر يأىب اخلضوع واخلُنوع وحيتمل العذاب مُتصبشِّراً ليتحولَ صليبُهُ إى "صهوة"
ميتطيها مُنطلقاً ،وليتبدل إكليلُ الشوك املنقوش بالدّم والنّدى إى إكليل غار رمزاً لالنتصار ،وهو
إى ذلك ليس "أوّل حامل إكليل شوك" ،يأىب الشّاعرُ الذُلّ وخيتار عليه اعتالء "خشب الصليب":
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نَصَبوا الصليبَ على اجلدار /فكّوا السالسلَ عن يدي /والسوط مروَحة ...ودقّات
النشِّعال /حلنٌ يصفّر :سيدي /ويقولُ للموتى حَذار! - /يا أنتَ /قالَ نباحُ وحش- /:
أعطيكَ دربَكَ لو سَجَدتَ /أمامَ عرشي سَجدَتَني /ولَثَمتَ كفي يف حياء ،مرتَني /أو...
تعتلي خشَبَ الصليبَ /شهيدَ أغنيةٍ وشَمس /،ما كُنتُ أول حامل إكليلَ شوك [/]...
فعسى صلييب صهوة /والشوك فوق جبيين املنقوش /بالدّمش والندى /إكليل غار!
(درويش1989 ،م)103 :

ويف خضم هذا نستطيع أن جنيب عن كثرة حضور رمزية الصليب عند شعراء فلسطني،
ومنهم الشاعر "حممود درويش" «ألنّ كل واحد منهم أحس بأنّه وشعبه ووطنه مصلوب
والصليب منذ غابر الزمن ارتبط كلياً بأرض فلسطني منذ صلب السيد املسيح على يد اليهود
القتلة يف أرض فلسطني ومن ذلك الوقت ظلت قصة الصليب رمزا ً للفداء والتضحية من أجل
خالص اإلنسان .وما حدث لفلسطني يف العصر احلديث يشبه إى حدٍ كبري قصة الصليب،
فلقد متزقت فلسطني على يد الصهيونة ،وأصبحت مأساهتا منوذجا ً غري عادي ألفظع قصة
تعرض هلا شعب من الشعوب خالل التاريخ اإلنساين املعاصر» (النقاش2001 ،م.)209 :
من غابة الزيتون /جاء الصدى /وكنت مصلوباً على النار /...ورمبا تطفئ
هذا اخلشب الضاري /أنزل يوماً عن صلييب (درويش2000 ،م)48 :

فالشاعر هنا مصلوب مثل وطنه فلسطني ،مثل مجيع القيم اليت ميثلها املسيح وغريه من
األنبياء والثوار واملصلحني ،ولكن األمل ال يفارق ا نة بداللة «فرمبا تشيت السماء رمبا
تطفئ هذا اخلشب الضاري» ولنالحظ أنّ الصليب هنا صليب من النار،وهي صورة تضاعف
معىن العذاب وتؤكده (النقاش2001 ،م.)211-210 :
وال غَروَ أن رمز الصلب وما يتعلّقُ به من الصليب واملسامري واجلرح ،يُعبشِّرُ بصورةٍ موحية
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
عن موقفه ،واملسامري وتره املشدود الذي يعزفُ عليه أحلانَ اخلُلود:
هكذا يصبح الصليب /منرباً ...أو عصا نغم /ومسامريه ...وتر /هكذا يزنل
املطر /هكذا يكرب الشجر (درويش2000 ،م)239 :

ويف هذا النص يتحول "الصليب" إى منرب إلعالن القضية العادلة (فلسطني) والتعبري
عنها وتتحول مسامريه إى أوتار يغين من خالهلا لقضيته ومن خالل هذا االحتمال للعذاب
ينتصر العدل ويزنل املطر ويكرب الشجر.
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ويف مقطع آخر يستحضر الشاعر شخصية املسيح ويستعري لنفسه بعض صفات صلب
املسيح وعلى رأسه إكليل شوك .وبذلك يعيد الذاكراة مرة أخرى لقراءة احلدث املأساوي
الذي وقع به السيد املسيح على يد اليهود والذين قاموا بصلبه ،فاليوم يعيدون الكرة مرة
أخرى بالشعب الفلسطيين األعزل:
أريد يسوع /نعم من أنت /أنا أحكي من إسرائيل /ويف قدمي مسامري ...وإكليل/
من األشواك أمحله /فأي سبيل /أختار يابن اهلل أي سبيل (درويش2000 ،م)235 :

وبذلك يصبح "املسيح" رمزاً هلذا العذاب واالصطبار عليه.
أما الشاعرة "فدوى طوقان" تستدعي شخصية املسيح فإنّها تترك لنا الوصول إى
دالالهتا الرمزية املعاصرة ،وجتعل مدينة القدس تصلب ،وكأنّها ترمز إى أنّ اولئك الذين
قاموا بصلب املسيح يف املاضي ،قد أعادوا جرميتهم النكراء مرة أخرى باحتالل فلسطني
والقدس وصلبها .وينبغي أالّ نغفل يف هذا السياق أنّ هويّة املسيح "الفلسطيينّ" قد فرضت
نفسها ،يف مرحلة أصبح فيها الفلسطينيّون يعانون من ظلم االحتالل اإلسرائيليّ .ويف هذا
السياق تتوجّه إليه الشاعرة الفلسطينيّة فدوى طوقان يف عيد ميالده منشدة:
يا سيد يا جمد األكوان /يف عيدك تصلب هذا العام /أفراح القدس /صمتت يف
عيدك يا سيد كل األجراس /من ألفى عام مل تصمت /يف عيدك إال هذا العام
(طوقان1993 ،م)132 :

فالشاعرة من خالل هذا االستدعاء توحي لنا بتغري حالة "القدس" ومصادرة أفراحها،
تلك األفراح اليت تتمثل يف القصيدة بقرع األجراس ،واليت مل خترس أبداً منذ ابتداء العيد
لتربز لنا مدى اهلمجية اليت يتعامل هبا اليهود الصهاينة مع الفلسطينيني،اليت احتلوا
فلسطني وصادروا خرياهتا مث تأخذ الشاعرة جزئيات حادثة الصلب (درب اآلالم ،اجللد
حتت صليب ا نة ،الزنف حتت يد اجلالد) لتوحي حبالة الشعب الفلسطيين ومتاهيه مع
حالة السيد املسيح وهو يف يد عتاة اليهود .مث تتابع الشاعرة االلتحام بناء النص مبا خيدم
الرمز الرئيسي مث تتبعه برمز جديد "الكرّامون" بعد أن حتطم اجلزئيات لتصل إى اإلحياء
حبالة (فلسطني/القدس) املأسوية اليت أشرفت على املوت أو كادت ،كما أشرفت حالة
املسيح على املوت من قبل أشرار اليهود الكرّامون الذين قتلوا الرسل واألنبياء:
القدس على درب اآلالم /جتلد حتت صليب ا نة /تزنف حتت يد اجلالد/
والعامل قلب منغلق /دون املأساة /...قتل الكرامون الوارث يا سيد /واغتصبوا
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الكرم /وخطاة العامل ريش فيهم طري /اإلمث /وانطلق يدنس طهر القدس /شيطان
ملعون ،ميقته حىت الشيطان /يا سيد يا جمد القدس /من بئر األحزان من اهلوة/
من قاع الليل /من قلب الويل /رمحاك أجز يا سيد عنها هذي الكأس (طوقان،
1993م)501-500 :

ويف مقطع آخر يظهر يف لغة القصيدة تأثر الشاعرة بالتراث الديين ،حيث وظفت اآلية
القرآنية يف الرد على من ادعى وشهد بصلب السيد املسيح عليه السالم ،حيث قال تعاى
﴿وما ق ت لوه وما صلبوه ولكن شبه لهم﴾ (النساء ،)157/فتقول الشاعرة موظفة هذه اآلية،
جاعلة الفتاة الشهيدة "منتهى" يف مقابل عيسى  ،يف براءهتا وهدوءها وحبها للسالم:
وما قتلوا منتهى وما صلبوها /ولكنها صعدت منتهى /تعلق أقمار أفراحها يف
السماء الكبرية (طوقان1993 ،م)435 :

وتعتمد الصورة يف القصيدة على رسم صورة كلية من خالل السرد القصصي الواضح
يف القصيدة ،فال تعبأ الشاعرة بالصورة التقليدية ،وإمنا هي عبارات خفيفة مجيلة ذات
أبعاد داللية أعمق من أن تفسر بالصورة التقليدية املتعارف وعليه فالقصيدة كلها جتسد
صورة الرباءة املغتالة على أيدي االحتالل البغيض ،فمقصود الصورة من وراء هذا اإلست
دعاء هو تصوير األمل والفظاعة اليت يثريها االحتالل.
فقد استلهم الشاعر "عبدالكرمي السبعاوي" ما يتناسب منها مع جتربته وموقفه ،لذلك
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 ستروح سنةْ /وجتيء سنة؟؟ /وكم مرة سوف تُقرعُ أجراس بيت
حلم /يولد طفلٌ ويصلب /بني يدي أمه املثخنة؟؟ /وكم مرة تسقط القدسُ/
يرتفع الدمُ حىت يغطي الكنيسة واملئذنة؟؟ /أمتمتُ يف التيه يا وطين أربعني سنة/
هرمت وما زلت أصعدُ جلجليت ساحباً /و أرضك خطوايت املوهنة (السبعاوي:
71؛ نقالً عن نبيل علي أبوخالد1999 ،م)23 :

يعتمد الشاعر يف تصوير معاناة أطفال فلسطني على بعث قصة معاناة املسيح عليه
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
عليه السالم صلب ومات فيه ،ويستغرق الشاعر يف تصوير معاناة الشعب الفلسطيين فيشري
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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
قصيدته املوسومة بشـ "الرسول":
أنا ملك امللوك /عرشي التراب /تاجي الشوك /شاريت املسمارُ يف كفيّ
(أبوخالد)25 ،1999 ،

ويستحضر الشاعرصورة املسيح وصلبه لبلورة دالالت معاصرة تتماشى مع واقعه وواقع شعبه
الذي ضاق األمرين من التشرد واللجوء إى الشتات واملنافـي واحلنني الدائم لعودة املبعدين:
أنا بالورد واحللوى /وكل احلب أنتظر /وأرقب هبة الريح اليت /تأيت من
الشرق /لعل على جناح جناحها /يأيت لنا خرب /لعله ذات يوم يهتف النهر /:تنفّس!!
أهلك الغُياب /يا مصلوب /قد عربوا! (درويش1994 ،م)49 :

ويوظف "نصراهلل" املسيح للداللة على العريب املصلوب ،العريب الذي حيتمل األمل واملعاناة
وال يفقد صربه مهما حاول أعداؤه أن يفعلوا ،حيث يقول:
جتيب شقوق يديك /وهذي الشروخ اليت يف شفاهك /تسأل :هل صلبوك
طويالً /جتيب خروق املسامري يف راحتيك /ويف قدوميك ويف نظراتك /على ضوء
وجهك تغفو قليالً /لنبدأ يف الفجر مومسنا (نصراهلل1980 ،م)108 :

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
االحتالل بصورة السيد املسيح الذى حتمل املعاناة وصلب من إجل اسعاف اآلخرين وإسعادهم:
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
اخلزام (خموى1992 ،م)242 :

دالالت املفارقة
فالشاعر"معني بسيسو" وجد يف شخصية املسيح مادة موحية يستطيع من خالهلا خلق مفارقة
لبيان ختبط موازين العدل عند قوى الظلم والطغيان يف املاضي واحلاضر يف اصطفافها حول
اجملرم والسفاح وتكالبها ضد الفقري (املسيح  -الفلسطيين) يف إطالق سراح السفاح
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"باراباس" ليتمتع باحلرية ،وجلب السيد املسيح للسجن والتعذيب واإلعدام .إذ تظهر من خالل
النص حماكمة السيد املسيح من قبل اليهود كما جاءت يف اإلجنيل« :قال هلم بيطالس فماذا
أفعل بيسوع الذي يدعي املسيح ...فأجاب مجيع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أوالدنا...حينئذٍ
أطلق هلم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب» (إجنيل مىت ،اإلصحاح .)27 :فاليهود
يف املاضي وحيملون تبعة دم املسيح الفلسطيين يف العصر
حيملون تبعة دم املسيح
الراهن:
كأس اخلل بيمناي /وإكليل الشوك على رأسي" /اراباس" ابن السكني طليق/
ساقوه إى الصلب وللرجم (بسيسو1987 ،م)163 :

ومن خالل هذه الصورة رسم الشاعر صورة املسيح الذي جترع كأس اخلل وتعرض
ألبشع التنكيل من قبل اليهود يف صورة الفلسطيين األعزل الذى تعرض ألصناف العذاب
والويالت على يد ا تل الصهيوين يف العصر احلديث.
أما الشاعر"سعافني" وظّف حلظة ميالد املسيح للمفارقة مابني املاضي واحلاضر ،إذ يقول:
والنخلة جزّ ضفريهتا /ريحٌ مسمومٌ ،مزّق /خصلتها /ال حتلم أنّ زمانا فيه /تساقط
رطباً /اطلب ماساً /اطلب ذهباً /لكن الحتلم أن زماناً /فيه تساقط رطباً /كان زمان
فيه يصلي النخل /وحيلم بالشمس ،والريح /وشقشقة األطيار (سعافني2005 ،م)43 :
فالشاعر أشار إى القصة القرآنية املعهودة ﴿وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً﴾

(مرمي )25/من خالل بعض املفردات (النخلة ،وتساقط رطبا) فاجتزأ مشهدا ًمنها وهو مشهد
تساقط الرطب ووفقاً هلذا املشهد عمل الشاعر على إعادة بناء النص السابق وفق رؤيته املعاصرة
إلجياد مقارنة مابني الزمن املاضي املعجز "بتساقط الرطب" يف غري مومسه وصوره املبهجة
بالنخل الذي كان يصلي وحيلم بالشمس وشقشقة األطيار الدالة على طهر ونقاء املاضي وزمن
احلاضر مليء بالرياح املسمومة اليت تنفث مسومها أحقادها فتحرق النخلة املعطاء بداللة "والنخلة
جزّ ضفريهتا ريح مسموم" ولتأكيد رؤيته وإمعاناً يف سخريته من الزمن احلاضر يتوجه الشاعر
باخلطاب إى املواطن العريب أنّ ال حيلم مبثل هذه املعجزات ،فاملواطن العريب قد حيصل على ما
يريد من املاس وذهب ،وأما تساقط الرطب أي حصول النصر يف زمن االنكسار ،فال سبيل إليه.
ولتأكيد فكرته خيتم الشاعر قصيدته مبخاطبة "خنل اهلل" الذي يرمز للمواطن العريب
أن ال حيزن مما حيدث؛ ألنّ هذا الزمن هو زمن األفاقني :العدو ا تل اإلسرائيلي ومن
يدعمه ممن باعوا أحالم املواطن العريب:
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لكنّ التّنني احلارس ووحوش الغاب /باعوا أحالم النّخل وأحالم األطيار/
وأحالم عذارى املاء ،وعاثوا أفاقني /ال حتزن يا خنل اهلل /فهذا زمن األفاقني
(سعافني2005 ،م)44 :

دالالت العودة واإلنقاذ
ويرى "توفيق صائغ" يف املسيح منقذاً ورمزا من رموز التحرر من نري االستعمار واالحتالل،
فيترقب جميئه بشغف حيث يقول:
أعرف أنّه سيعود /وأنتظر عودته /مقربتنا اآلن على التلة /إليها سيعود،
خملفاً اجلموع (صائغ1990 ،م)45 :

فالشاعر ينطلق من قاعدة إميانية صلبة تؤمن ببعث املسيح مرة أخرى فاالنتظار وجميء
املسيح يعد خالصاً من ا نة.
دالالت املقاومة
أما الشاعر الفلسطيين "دبيات" يف استدعاء صورة املسيح يرسم منها شخصية صلبة مقاومة
جتتاز احلدود وتتحمل الضرب واملهانة من قبل قوات ا تل للوصول إى حبها القدمي:
وأسقطوه ،هشّموه /كيف جيرؤ "الدعيّ" أن يعاود السؤال /دون ما حياء؟/
يلملم الطريح ذيل ثوبه /وتغسل التراب عن شفاهه الدّموع /وميتطي يسوع
جحشه /حتمرّ وجنتان /يدان ترجتفان /وفجأة يصرّ أن يعيد لإلباء /وجهه
املهان /جيوز حاجز الطغاة /و حبّه القدمي (دبيات2008 ،م)49-48 :

فجعل من معاناة
وقد عبّر الشاعر عن توحد اإلنسان الفلسطيين بالسيد املسيح
الفلسطيين معاناة للمسيح وجعل املهانة واملمارسة الإلنسانية اليت يلتقاها املسيح من قبل
ا تل جزاءً يسرياً مما يتعرض له الشعب الفلسطيين الصامد يف األرض ا تلة .لكن
العبقرية املعهودة عند الشاعر ارتقت بتعبريه الفين وجعل من ثورة الشعب الفلسطيين ،ثورة
"السيد املسيح" اهلادفة إلزالة كل مظاهر الظلم والتعسف اليت متارسها سلطات االحتالل ضد
الشعب األعزل ا تل .وهبذه اللفتة الفنية حتولت رمزية املسيح من داللة السالم وا بة ،إى
رمز للثورة واملقاومة ورفض كافة أشكال الظلم واملهانة .فأصبح املسيح والفلسطيين يف خندق
واحدا ضد الظلم والقمع الصهيوين.
أما "مسيح القاسم" يرى يف شخصية املسيح شخصية املناضل الفلسطيين الثائر يف
نابلس جبل النار الذي توشح بدماء املسيح:
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كيف ترى يستريح /وقد وشحته دماء املسيح /وإنّي رسول جبال اجلليل إى
جبل النار /من مرشدي (القاسم2003 ،م)318 :

ويف مقطع آخر يرفض الشاعر قول املسيح هذا« :أما أنا فأقول لكم ال تقاموا الشرّ ،بل
من لطمك على خدك األمين فحوّل له اآلخر».
داللة البعث والنهوض
أما الشاعر الفلسطيين "ماجد أبوغوش" يرى يف استحضار شخصية املسيح وأمّه العذراء،
رمزاً للبعث واخلصوبة والفداء:
يف شارع /مشى فيه املسيح /وعلى جنبه زرع وصاياه /يف عني ماء /كانت العذراء/
متأل جرّهتا /ماء وحباً /كان احلواريون /يدافعون عن بيت اهلل (أبوغوش2002 ،م)81 :

لقد اتسع حميط االنبعاث يف النص ومل يكن املسيح وحده املنبعث وإمنّا مجيع احلواريني،
بل بدأوا يقامون دفاعاً عن حلظة التأسيس األوى واالكتمال الديين .حىت «السيدة مرمي،
ظلت مقترنة بوظيفتها اإلخصابية" .متأل جرهتا ماءً وحباً" والتجدد االنبعاثي املعرب عنه
رمزياً بالعذرية وتغادر األم حميطها املوصوف يف املسيحية ،لتتسع على العذرية كجوهر يف
الديانات الشرقية ،وحتيل إى أنانا ،وعشتار وأيزيس وأناهيت (املعموري2007 ،م،)208 :
فاستدعاء رمز املسيح عند شعراء فلسطني مل يكن على وترية معينة فحضوره وتطوره
الداليل خيضع لعبقرية الشاعر وإبداعه ومدى جناحه يف توظيف إحياءاته للتعبري عن رؤاه
املعاصره .وهلذا نرى توظيف هذا الرمز الديين عند الشاعر"توفيق الصايغ" خيتلف عما
سبقه .فالشاعر تعامل مع هذا الرمز بأداء حيقق رؤيته «حبيث يكتسي هذا الرمز حالة
إنسانية تتمثل فيها أبعاد جتربة الشاعر يف القصيدة .فتكاد مالمح الرمز القدمي أن متتحى
أو تبهت يف إطار املعاجلة الشعرية وتنهض معامل شخصية جديدة ال يربطها باملسيح سوى
خيط واه ،حىت يدنو أن يكون بعثاً آخر وليد إبداع الشاعر اخلاص .فالشاعر"صايغ" ال يتأمل
شخصية املسيح من منظور إله الفداء للبشر فحسب ،بل يبحث فيه عن مسيح إله حيقق له
تصوره للعالقة بني اإلنسان املعاصر وقيم املطلق املتجسده يف اإلله ،وما يتبع ذلك من تأمل
يف فكرة املوت واحلياة واأللوهية بعامة .ويستشف من السجال العنيف يف طرح األسلة من
قبل الشاعر على مسيحه ،كما يف قصيدة "أربع أغنيات الحب" أن املسيح مل يعد رمزاً دينياً
باملفهوم التقليدي ،وإنّما أصبح من خالل رؤية الشاعر وجتربته الشعرية اليت تنم عن صراع
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فكري خميف يف أعماق الشاعر ،مبعثاً لرؤى وحاالت قاسية من العذاب تدور أغلبها حول
إحساس الشاعر الفظيع بفقدان القيم اإلنسانية يف هذا العامل وغياب اجلوهر الروحاين
احلي من حياة اإلنسان .فموت املسيح يعين لدى الشاعر تالشياً للمثال املنشود .ولذلك فإنه
ـ منذ بداية القصيدة ـ يطرح قضية املوت والفناء من خالل حماولة بعث املسيح ،بروح
مفعمة بالثورة والتمرد على املوت ذاته (شعث2002 ،م.)115-114 :
مسيحي الدفني ،اهنضن /مزّق األكفان /لوّن الوجنتني /واتركن ديار الصقيع/
مايل أراك التففت /بالعلم األبيض /وأالتقيت السالح /قبل أن تُرشَقَ بالسالح؟!
(الصايغ2005 ،م)190 :

دالالت التحدي والصمود والثورة
أما الشاعر الفلسطيين "مجال قعوار" يرى بأنّ أمله وأمل شعبه نتيجة ممارسات ا تل تفوق
بكثري من أمل "السيدة العذراء" على حجر ضريح املسيح ،بل يتحداها أن يصل أملها ومجيع
شجى الكون ،بشجائه وأمله:
صلبوا ا بة /والسماحة والفداء /يف جسم فادي اخللق /فانتفض اجلسد/
أحزنت يا جرح املسيح /وأنا اجلريح /أنا اجلريح /ملّي شجون الكون /يا عذراء/
وانسكيب /على حجر الضريح /لن تبلغي ما ضمّت /األضالع /من أملٍ /متكن
وأستبد (قعوار1978 ،م)22 :

تارة الشاعر الفلسطيين من خالل إجياد عالقات جديدة مابني الرمز املستدعاة والواقع
الراهن يبحث عن خلق دالالت جديدة تتماشى وفق جتربته املعاصره .وهذا ما ملسناه يف قول
"دحبور" يف استدعائه لشخصية املسيح:
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
خطوة /والشجر املنفى قاب خطوتني /يفرح احلزن (دحبور1984 ،م)271-269 :

فالشاعر من خالل التلميحات والقراءة اجلديدة اليت قدمّها يف تناوله للرمز استطاعت
قصيدته إجناب داللة حديثة قائمة على اإلرادة الصلبة والتحدي والنهوض من أعماق األمل
والعذاب فيبعث احلياة يف عنفواهنا .وبذلك يكشف عن صورة جديدة للرمز املستدعاة
(املسيح) يف ثياب املقاتل الفلسطيين الذي أصبح مسيح العصر ،ميسح على الكسيح فيربأ،
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ويعمله كيف ينهض .املسيح الذي جتسدت فيه مالمح الغربة والنفي وانبعاثه من أعماق الليل
رغم جسامة املوقف لتجسيد األمل وطموح اإلنسان القائم على اإلرادة والعزم ونفي حالة
العجز واهلوان وإعادة البسمة والفرحة لإلنسان املطارد املشرد عن األوطان.
استدعاء الرمز يف النص القصيدة تارة بسبب اخلطابية وسرد القصة الدينية دون االستفادة
من جزئياهتا يوقع الشاعر يف املباشرة فتوظيفها مل ختدم الناحية الفنية للقصيدة وهذا ما
ملسناه يف قول الشاعر "غنيم" والذي مل يكن موفقاً يف توظيف شخصية املسيح إذ يقول:
عودة املسيح /تريثوا /فمنذ حلظة رأيت سيدي املسيح /رأيته على الصليب نازف ًا
ذبيح /مسيح عصرنا /رأيته /مسعته /هتبّ ...حتمل الصراخ منه كل ريح /...هذا
هو املسيح ...فلتعانقوه /ولتلمسوا جراحه /إنّ الذي يف يده تلتئم اجلراح /أعياه أن
يعاجل اإلنسان ...فارتدى /قفازه /وعاد للسماء واستراح /...مسيح عصرنا /ليست
له مقدره املسيح /ومل يعد إى السماء بعد ...غري أنه /أتى لنا يسمعنا موعظة
املسيح /...يا سيدي املسيح /لتكسر الصليب /يا سيدي املسيح /معذرة يا سيدي
املسيح إن هتفت بك /أن عد إى بالدنا ...لبيت حلم من جديد /بسيف أمحد/
فدعوة السالم مل تعد تفيد (غنيم1974 ،م)16-13 :

فالشاعر مل يكن موفقاً يف توظيف جزئيات الرمز املستدعاة لتدعيم بنية النص بسبب
املباشرة فهو خلط بني شخصية املسيح الدينية املعروفة ذات املعجزات الرهيبة وبني مسيح
العصر والذي بني مالحمه وهو اإلنسان الفلسطيين .فاملباشرة والوضوح واالبتعاد عن
حتطيم جزئيات احلدث وإعادة بنائه أسقط فنية الرمز ،فأصبح ذكره يف نص القصيده هو
جمرد ذكر شخصية دينية ال أكثر.

النتائج
 استطاع شعراء املقاومة يف فلسطني اى حتويل اللغة الشعرية إى لغة رامزة تنبع مناحلاجة لإلثراء النص من ثراء التراث ورموزه الفنية وقدرته الباهرة على اإلحياء والتأثري
على ذهن املتلقي.
 عمل الشاعر الفلسطيين على توظيف الرموز وتطوير دالالهتا عرب التحوير والقلبواملفارقة وفق املعطيات اجلديدة والتجارب املعاصرة واخلروج عن أطرها املعروفة واالبتعاد عن
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الوضوح بغية متاشيها مع املرحلة اليت يعايشها الشاعر .وحشد كل الطاقات التعبريية هبدف
تطوير القصيدة وإكساهبا دالالت مجالية ذات ظالل إحيائية واسعة ،يف حماولة حثيثة للخروج
من األطر الضيقة للذاتية والغنائية ،والدخول إلـى مناطق أكثر كثافة ومشوالً تُكسب جتارهبم
بُعداً موضوعياً وعمقاً درامياً ميكّنها من استيعاب متغريات احلياة وبلـورة متناقضاهتا.
 عكف الشاعر الفلسطيين على امتصاص الثراء الداليل للموروث الديين من خاللحماورته لشخصياته(كشخصية املسيح) ،واستثمار قصصه ،ومواقفه النفسية واإلنسانية،
وإعادة إنتاجها من جديد بأسلوب فين راق لتعبري عن قضاياه ورؤاه املعاصره ،حماوالً النفاذ
من خالهلا لتصوير معاناته ،والتعبري عن قضاياه ،ومواقفه ،وتعميق جتاربه.
 مل ختتصر الشخصيات الدينية يف الشعر الفلسطيين ،فقط على الرموز اإلسالمية ،بلمشلت دعوات األنبياء وأصحاب الدينيات السماوية مما يربهن على تساحمهم الديين
وتعاطفهم مع اآلخرين.
 توظيف شخصية املسيح يف الشعر الفلسطيين جتاوزت دالالت التضحية والفداءاملترسبة يف الثقافة املسيحية بلش بفضل إبداع الشعراء وتوظيف آليات تطوير البنية الداللية
للرمز املستدعاة راحت هذه الشخصية ترمز لعدّة دالالت تتماشى كلياً مع جتارب الشعراء
وواقعهم األليم ومن أبرز هذه الدالالت هي داللة التضحية وداللة املقاومة وداللة العودة
واإلنقاذ فضالً عن داللة املفارقة والبعث والصمود والثورة وكل هذه الدالالت انصبت يف
معترك الصراع الفلسطيين -اإلسرائيلي هبدف إيصال القضية الفلسطينية وأحقيتها بالعيش
الكرمي للعامل املسيحي واستمالة العون منه.
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