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  لم أعد"جئُت ولكّين "

"والثقافيّ  محمود درويش الجامعيّ  كريس" تدشني ةفعالي  

-فيدرالية والونيا  بروكسيل  

مع باالشرتاك  

ة وجامعة لوفان الكاثوليكيةالحّر  بروكسيل وجامعةبوزار   

 

ليبروكس – قرص الفنون الجميلة – 2017يناير 25يوم األربعاء   

 

9.00 االستقبال     

 

9.30 :الفعالية والتعريف بـ"كريس محمود درويش" افتتاح     

–فيدرالية والونياد الوزير رودي ديموت رئيس السيّ  • ل.يبروكس  

ة للكريس.فخريّ السفرية السابقة لفلسطني والرئيسة الدة السفرية ليلى شهيد السيّ  •  

.بوزار عاّم  مديردوجاردان بول  •  

 

ص مخّص ال  Europe"اأوروّب " الفرنسّية من المجّلة األدبية 2017فرباير  -عرض عدد يناير   10.15

:عمال الشاعرمستديرة حول أ طاولةلمحمود درويش و  ستوديو  

  .ا")ومرتجم، رئيس تحرير مجلة "أوروبّ  (شاعر وناقد أدبيّ جان باتيست بارا  •

في  ذ في قسم الدراسات العربية، أستا(شاعر ومرتجم وناقد أدبيّ  اظم جهاد حسنك •

.، باريس)INALCOالحضارات الرشقية غات والوطين للّ  المعهد  

 

 11.00 - 13.00 :نقد أدبيّ : 1 مستديرة طاولة -محمود درويش    

-سندباد  سلسلةنارش، مدير خ ومؤّر ( فاروق مردم بك   :يديرها  ستوديو سود)كت آ   

.)طليطلةفي  يقيمومرتجم،  أدبيّ (شاعر وناقد  يل كاسادوغمي •  

في قسم الدراسات  أستاذةاألدب المقارن، اللغة العربية و في ة(باحث ريما سليمان •

.، باريس)INALCO الرشقيةغات والحضارات المعهد الوطين للّ العربية في   

 عضون، واتواألدب المقارن، جامعة فرساي سان كوناألدب (أستاذة في  إيفانغيليا ستيد •

.)الفرنيسّ  المعهد الجامعيّ  في  

 األدب الفرنيس في جامعة ميسينا ، أستاذأدبيّ (شاعر ومرتجم وناقد رينيه كورونا  •

.)بإيطاليا  
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  : شهادات2مستديرة  طاولةمحمود درويش    17.00 - 15.00

.)مة اليونسكوسفري دولة فلسطني لدى منّظ مرتجم، خ وكاتب ومؤّر ( لياس صنربا   :يديرها  ستوديو  

)ر/غاليماة شعر، مدير سلسلنارشكاتب وشاعر و(فيلرت أندريه •  

رام  يقيم في ،السياسية والثقافية حداثاألعلى  معّلقوومرتجم  جتماعاعالم ( حسن خرض •

.)وبرلني هللا  

، الطبعة "ة الدراسات الفلسطينيةمجلّ " تحرير سرئي، وصحفيّ  روائيّ ( الياس خوري •

.)في بريوت يقيم العربية،  

قيم ، يالسياسية والثقافية حداثعلى األ معّلقو ومرتجم ناقد أدبيّ ( صبحي حديدي •

.)ويعمل في باريس  
 

16.45 " طليطلة خطاب" :محمود درويش" :لفيلم القصريا   "كريس  -لسيمون بيتون  -دقيقة 15 -

محمود درويش"  ستوديو  

 

اسرتاحة   17.00  

 

سيمون بيتون لياس صنرب واسيناريو  ،"محمود درويش، واألرُض ُتْوَرُث كاللغة" لوثائقي:الفيلم ا   18.00

.سيمون بيتونالياس صنرب و، بحضور دقيقة) 59، 1998 (فرنسا،  ستوديو  

 

اسرتاحة     19.00  

 

20.30   – الحفل الموسيقيّ   

-"ثلث"   M صالةال زالة ن الفلسطيين تامر أبو غلموسيقار والمطرب والملّح ل    

إيقاعّيات)، محمود والي (بيانو)، خالد ياسني ( عود)، شادي رشم الحسيين تامر أبو غزالة (غناء،   -

)(غيتار    

 

.إرنست بينيون إرنست اليت تتناول محمود درويش وعالمه بوزار أعمال الفنان التشكيليّ  عرضكما سي  
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كريس محمود درويش  

 

أّنى كانوا" في اختالفهم وتنّوعهم البرش"بحثُت عن   

 

استجابًة لمبادرة السّيد الوزير رودي ديموت رئيس  2016" عام الجامعّي والثقافيّ  "كريس محمود درويش ُأنئش

–فيدرالية والونيا بروكسيل.   

، وكذلك إلى كبري من شعراء القرن العرشين ويهدف إنشاء هذا الكريس إلى تخليد األثر الشعرّي والفكرّي لشاعر

  .منظور قائم على الحوار والتواصل العالميّ  التعريف بثقافة العالم العربّي المعارصة ونْرشها، في

وقد ُترِجمت أعماله اليت تضّم عرشين مجموعة شعرّية  ،أحد أكرب الكّتاب العرب المعارصينمحمود درويش ُيَعّد 

د المقاالت والمحاورات إلى ما يقرب من أربعني لغة. وسبعة كتب نرثّية وعدي  

 1948لفرار من قريته عام ل ضطّر ا ،نيالفلسطينيّ الكثري من  وشأنه شأن، 1941ُوِلد محمود درويش في الجليل عام 

 من موسكو والقاهرة وبريوت كّل  حياة المنفى فيعاش  الجئًا داخل وطنه"،"أصبح  وبعدما .إرسائيلبعد إنشاء دولة 

. 2008فارق الحياة عام وقد للعيش في رام هللا. أواخر حياته يعود في  أن وتونس وباريس قبل  

، ضائعالفردوس الو: المنفى، ولكّنه يشمل بغنائه كامل الوضع البرشيّ  فلسطنيدرويش بـ محمود شعر يتغّىن 

 معارض لكّل و يتهلهّو  وفيّ ، حّر كاتب ملزتم و هو .وتوسيع إمكانات التواصللحوار احنني إلى الطفولة، وكذلك الو

تعايش إلى  احوار، ودعلاسالم ولا  من أجلعمالً ذاته  وانفي األو ةمقاوم فعَل الكتابة . هكذا جعل من ة منغلقةهويّ 

.تاريخه" يروي أن في طرٍف  كّل  "االعرتاف بحّق  دولتني، ما يفرتض، بتعبريه هو نفسه،  

 

 

Mahmoud Darwich en compagnie d’Edward Saïd ©D.R.  

محمود درويش برفقة  إدوارد سعيد  (الحقوق محفوظة)  

 

Ramallah 2009 ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©  2009رام هللا   

 

Mur à Jerusalem ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©   جدار في رام هللا  

 

Mahmoud Darwich au Caire, circa 1971 ©D.R.  

الحقوق محفوظة  © 1971محمود درويش في القاهرة، سريكا   

 

Camp Al Amari, Ramallah 2009 (sérigraphie) ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©،   2009، رام هللا مخيم العامري  

 

Parcours Mahmoud Darwich, maison détruite (sérigraphie), ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©مسار محمود درويش، بيت مهدم     

 

Jerusalem-Est 2009 ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  © 2009القدس الرشقية    

  

 

NB: Mahmoud Darwich, et la terre, comme la langue… ©Simone Bitton  

" فيلم من إخراج سيمون بيتون محمود درويش: األرض تورث  كاللغة"  
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الفقد مشاعر يستحرض هو و .الحاذق البناء المعّقد النشيدإلى  القصيدة البسيطة محمود درويش شعر جمعي

–صوصًا الغياب خ، وةهامشيّ وال يه،تّ الو الهزيمة)، (وليس  ّم األ، حضور غياب مفعم بالحضور الملموسعلى أّنه  

مًا على ومنفتح دالتشاؤم الهادئ والغضب اليتضافر  فيه ذة.نِق االبتسامة الُم و العطورو واألرض حبيبةوال

 احتفظ ودائماً األمل.  توسيع فضاءلو مناسبة للتحّول، للكشف، الّناجم عن المنفى يصنع جرحالمن  .مكناتالم

لزنعة  بما هي حاملةعالقة ملموسة مع اللغة العربية ب ،قوميّ الوليس  طينّ وهذا الشاعر المحمود درويش، 

ة.حقيقيّ إنسانية شاملة و  

–تهدف فيدرالية والونيابإنشاء "كريس محمود درويش"   على عالقات التعاون مع فلسطنيإلى التأكيد بروكسيل  

انني إلبداع الفنّ واجهة وشّكل ، 2008 عامفي ال شهرة أعدّ  الذي استرّم "، مسارات" مواصلة الموسم الفّينّ  إطارفي 

ي توّف  ولكّنه ،لهذا الموسم يّ فخرال رئيسالن يكون أعلى  آنذاك قد وافق محمود درويشكان  .نيالفلسطينيّ 

.برامجهقود مجمل ت تظلّ  روحه  أّن إّال  ،قليلةسابيع افتتاحه بأ للألسف قب  

تمّخض عن يجتاح الرشق والغرب سواًء بسواء، وي ووه غياب المعىنوفي حني نشهد اليوم اختالًال للعاَلم، ونرى إلى 

–فيدرالية والونيا  مختلف أشكال العنف األعمى، تسعى تعزيز القيم الكونّية واالنطالق إلى "غزو إلى  بروكسيل 

وهل أفضل للقيام  .نظر َمن يزرعون الكراهية والتعّصب فضاءات الفكر"، هذه الفضاءات غري الموجودة لألسف في

لألدب العالمّي، محمود درويش؟ ثار هذا الممّثل الكبريآبذلك من العمل على تخليد   

مبادرة التعريف بالثقافات المعارصة لبلدان المغرب العربي والرشق األوسط  فييندرج "كريس محمود درويش" 

–اليت أطلقتها مؤّسسة والونيا –وكسيل الدولية وفيدرالية والونيابر  بروكسيل. كما يشّكل الكريس وسيلة لتشجيع  

ص لهذه المنطقة من العالم اليت  إنشاء كرايس ثقافية وجامعية أخرى داخل الجامعات الناطقة بالفرنسية ُتخص2

في منّظمة  كما أّنه ينسجم وانخراَط فلسطني يأتي منها أكرب عدد من المهاجرين إلى بروكسيل ووالونيا.

 

 

Mahmoud Darwich en compagnie d’Edward Saïd ©D.R.  

محمود درويش برفقة  إدوارد سعيد  (الحقوق محفوظة)  

 

Ramallah 2009 ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©  2009رام هللا   

 

Mur à Jerusalem ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©   جدار في رام هللا  

 

Mahmoud Darwich au Caire, circa 1971 ©D.R.  

الحقوق محفوظة  © 1971محمود درويش في القاهرة، سريكا   

 

Camp Al Amari, Ramallah 2009 (sérigraphie) ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©،   2009، رام هللا مخيم العامري  

 

Parcours Mahmoud Darwich, maison détruite (sérigraphie), ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©مسار محمود درويش، بيت مهدم     

 

Jerusalem-Est 2009 ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  © 2009القدس الرشقية    

  

 

NB: Mahmoud Darwich, et la terre, comme la langue… ©Simone Bitton  

" فيلم من إخراج سيمون بيتون محمود درويش: األرض تورث  كاللغة"  

 



6

 

 

Mahmoud Darwich en compagnie d’Edward Saïd ©D.R.  

محمود درويش برفقة  إدوارد سعيد  (الحقوق محفوظة)  

 

Ramallah 2009 ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©  2009رام هللا   

 

Mur à Jerusalem ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©   جدار في رام هللا  

 

Mahmoud Darwich au Caire, circa 1971 ©D.R.  

الحقوق محفوظة  © 1971محمود درويش في القاهرة، سريكا   

 

Camp Al Amari, Ramallah 2009 (sérigraphie) ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©،   2009، رام هللا مخيم العامري  

 

Parcours Mahmoud Darwich, maison détruite (sérigraphie), ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©مسار محمود درويش، بيت مهدم     

 

Jerusalem-Est 2009 ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  © 2009القدس الرشقية    

  

 

NB: Mahmoud Darwich, et la terre, comme la langue… ©Simone Bitton  

" فيلم من إخراج سيمون بيتون محمود درويش: األرض تورث  كاللغة"  

 

واعرتاف منظّمة األمم المّتحدة ، إذ صارت عضوها الخامس والتسعني بعد المائة، 2011اليونسكو العالمّية في 

.2012بفلسطني عضوًا مراِقبًا في   

إلى التعريف بآثار محمود درويش الشعرية والفكرّية، وبصورة أعّم إلى التعريف بالثقافة كريس هذا الهدف ي

تقاطع الطرق  نقطة في وهو يطمح إلى أن يكون حوار مسترّم مع ثقافات العالم. ضمنة المعارص ةالعربي

العمل انطالقًا من ذلك على:إلى ، واألكاديمية والثقافية  

- إقامة ندوات وأنشطة أكاديمية أخرى تشّجع على وضع الرسائل واألطروحات الجامعية، والرتجمات، وأعداد من  

لمواضيع تقع في إطار عمله، وسواها، لتحفزي هذه الحركّية في األوساط الطّالبية  الدورّيات الثقافّية مخّصصة

ودوائر البحث العلمّي.  

- .تنظيم فعاليات ثقافية تخاطب جمهورًا أوسع   

- تبّين مبادرات تنسجم مع فكر محمود درويش وأهداف "كريس محمود درويش".    

ص إلحدى  وفي هذا اإلطار سيقوم "كريس محمود درويش" بإنشاء جائزة "محمود درويش" الدولية اليت سوف ُتخص&

رسائل الماسرت أو أطروحات الدكتوراه.  

وأخريًا سوف يبذل "كريس محمود درويش" قصارى جهده لتعريف األوساط التعليمية والمؤّسسية بمختلف َمحاور 

المرشوع.   

يل الحّرة وجامعة لوفان الكاثوليكية.تحظى أنشطة الكريس بالدعم العملّي من مجموعة بوزار وجامعة بروكس  

يتّم تنسيق أنشطة "كريس محمود درويش" من قبل لجنة متابعة مكوّنة من خرباء ناطقني بالعربّية والفرنسّية و

-ومن ممّثلي فيدرالية والونيا بروكسيل، وتتوّلى رئاستها الفخرّية السّيدة ليلى شهيد السفرية السابقة لفلسطني  

وروبي في بلجيكا.لدى االّتحاد األ  
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الياس صنرب  

"أقول كالمًا كثريًا..."  

 

ثار القرن المنرصم الشعرّية تأثريًا، ليستحّق بحّد ذاته أن ُيقام له آإّن عمل محمود درويش الشعرّي، وهو أحد أكرث 

هذا الكرّيس. كما أّن وجود عدد من أصدقاء الشاعر المقّربني بني المساهمني في التهيئة لهذا المرشوع يفّرس 

اهتمامهم وشعورهم بالعرفان لدى إعالن السلطات الثقافية البلجيكية عن هذه المبادرة.   

1- قًا من شمولّية محمود درويش اإلنسانّية وأحالمه ورهانه الشعرّي، وبما أّن الشعر ال يتمّتع بجواز سفر انطال 

، وليس شاعر فلسطنيآخر سوى لغته، سيكون من المناسب التميزي بوضوٍح بني القومّية واألرض: درويش هو 

ف أغلب األحيان. "شاعرًا فلسطينّيًا" كما ُيعر,  

في نظري. فهو يؤّكد شمولّية هذا العمل الشعرّي، ويحّرره من قيود االنتماء القومّي، هذا التميزي أساّيس 

وهي قيود مّربرة بالطبع، وقابلة للفهم في إطار المأساة الفسلطينية، ولكّنها اخزتالّية أيضًا.  

، وال تخّليًا عن تعاطفه كان الشاعر متمّسكًا بهذا طيلة حياته، دون أن يعين هذا التميزي البّتة إنكارًا منه ألصوله

العميق وتماهيه مع شعبه.  
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2- إّن تغييب الشعب الفلسطيّين واختفاءه واحتجابه عن أنظار العالم، هذا كّله الذي نجم عن مأساة "النكبة"، هو  

الذي يشّكل نابض عمله الشعرّي ومرتكزه، وليس واقع االحتالل الذي يشغل وسائل اإلعالم الجماهريّي منذ 

السنوات. عقود من  

ال يشّكل هذا التأكيد نتيجة بسيطة لرغبة الشاعر الدائمة في التحّرر من صفة "مؤّلف بيانات سياسّية"، اليت أبقى 

عليه فيها الكثريون من خصومه، وكذلك بعض أشعاره. بل إّن هذا التأكيد ولد من حقيقة أّن فلسطني قد تعّرضت 

تالل" بمعناه الكالسيكّي، إن أمكن القول، فلم يأِت إّال بعد ذلك . أّما "االحإخفاءوإلى  تغييبإلى  1948في 

. 1967بعرشين سنة، أي في   

آنئٍذ، كانت المأساة األصلّية قد وقعت. لقد اختفت أرض واختفى شعبها. كان ذلك غرقًا. طويًال بقيت فلسطني، 

 لة،مأهوأرض غري بدًا، طويًال بقيت كمْثل اليت ُخلعْت عليها تسمية "إرسائيل"، واليت اعترب بعضهم أّنها لم تقْم أ

أرض يزعمون أّنها كنت خالية من السّكان وبريئة، ويمكن أن تشّكل إطارًا الستقباِل مرشوِع خالص قومّي بعد 

مختلف الفصول األوروبّية، فصول الرببرية النازية وما سبقها من مالحقات لليهود.  

بني، الذين ُيزَعم أّنهم لم يكونوا في ديارهم إّال ينبغي أن نتلّقى عمل درويش مثل خروٍج من  الماء، انبعاٍث للمغي>

على هيئة بدو رّحل احتّلوا ودّنسوا أرضًا كانت تنتظر ببالغ الشغف، طيلة ألَفي عاٍم، "عودة" مخّلصيها.  

3- نية الفلسطينية، هذه الوالدة الثانية، الثقافية، تزامنت لدى الشاعر مع تلك المتحّققة على يد الحركة الوط 

وهي قد تحّققت عرب الّلغة، الّلغة العربية. خرج الفلسطينّيون من الّال مرئّي والغياب، تْحملهم مسرية شعرّية 

دة. ترفع عاليًا لغة العرب وتمارس الغناء عربها في أشكال جديدة ومجد#  

 

 

Mahmoud Darwich en compagnie d’Edward Saïd ©D.R.  

محمود درويش برفقة  إدوارد سعيد  (الحقوق محفوظة)  

 

Ramallah 2009 ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©  2009رام هللا   

 

Mur à Jerusalem ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©   جدار في رام هللا  

 

Mahmoud Darwich au Caire, circa 1971 ©D.R.  

الحقوق محفوظة  © 1971محمود درويش في القاهرة، سريكا   

 

Camp Al Amari, Ramallah 2009 (sérigraphie) ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©،   2009، رام هللا مخيم العامري  

 

Parcours Mahmoud Darwich, maison détruite (sérigraphie), ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  ©مسار محمود درويش، بيت مهدم     

 

Jerusalem-Est 2009 ©Ernest Pignon-Ernest  

إرنست بينيون إرنست  © 2009القدس الرشقية    

  

 

NB: Mahmoud Darwich, et la terre, comme la langue… ©Simone Bitton  

" فيلم من إخراج سيمون بيتون محمود درويش: األرض تورث  كاللغة"  

 



9

4- يلّح في التأكيد على تميٍزي آخر  كما أّن محمود درويش، الذي كان محّلًال سياسّيًا ذا رهافة مدهشة، كان 

. الخسارةو الهزيمة متناهي الرثاء، يرسم خّطًا فاصًال بني كّل من  

ففي حني كانت الهزيمة في نظره، وبحّق، تّتسم بالُعقم، كان يرى في الخسارة دافعًا قوّيًا لتجاوز الّذات. لم 

رث على تفسري ممكن لمناداة الشاعر: "أنا شاعر نشهد، نحن الفسطينّيني، هزيمًة بل خسارة. في هذه المعاينة نع

طروادة، شاعر طروادّي مهّمته اجرتاح وجه اإللياذة اآلخر، قصيدة طروادة الملحمّية".  

5- قال له صديقه الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس ذات يوم: "أنت شاعر غنائّي ملحمّي": الغنائّية للتعبري عن  

، وفي أّولها البحر، "بحرنا"، البحر األبيض المتوّسط.لعوالمناامٍل للعاَلم، األرض، والملحمة من أجل إدراٍك ش  

، من أجل الصوت أيضًا، الصوت الشديد الخصوصّية والشمولّية في آٍن معًا، صوت صديقنا. معاً  الغنائية والملحمّية،

دًا من قبل ماليني هذا الصوت الذي راح يغّين نشيده، فألفى نفسه، بنربه وموسيقاه، بمحتواه وشكله، م رد,

المتلّقني، الذين عرفوا فيه أصواتهم فقّرروا أن يكون هو صوتهم.  

6- سيكون لقاؤنا األّول، الّلقاء االفتتاحّي، مخّصصًا لمداخالت تسود فيها مقاربات النقد األدبّي. هذا مدخل طّيب.  

والحوار األخرى. وإّال فإّن احتفاءنا بالشاعر  بيد أّن الّلقاءات القادمة سوف تنفتح على عدد وافر من حقول التفكري

سيجازف باقتيادنا إلى ما ال يتمّناه أي? مّنا: "تحنيط" شعٍر لم يكن سوى نشيد يمّجد غزارة الحياة.  

حياة شاعر، وحياة إخوته الفسلطينّيني والعرب اآلخرين، وإخوته في اإلنسانية جمعاء.   

(ترجمها عن الفرنسّية كاظم جهاد)  
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 محمود درويش

 

 

بضعة  عدعلى بُ  ةالواقعالربوة، في  القرية الفلسطينية   1941مارس   13في  درويشولد  محمود 

ن  مدينة عكا، في الجليل.  بعد أن طرد من قريته برفقة عائلته تحت دوي القنابل في نهاية العام كلومرتات ع

ني في جنوب لبنان.، تواجد الطفل مع عرشات اآلالف من الالجئني الفلسطيني1947  

ذلك،  قرر جده لوالده، بعد أن يأس ولم يعد يؤمن بأن حال قد يوفر لمأساة الالجئني،  سنتني تقريبا من بعد

دمرت وشيدت بدلها قرية فالحية  ـ"متسللني".  سيكتشفون أن قريتهمعائلته إلى فلسطني، كوبأن يعود هو 

لى العيش كالجئني في إحدى القرى في الشمال، دير األسد.  ثم إ وسيضطرون إرسائيلية، أهيهود، وكيبوتز ياسور. 

سيستقرون الحقا في قرية في منطقة حيفا.   

شيوعي اإلرسائيلي الذي ناضل في حيفا سيدرس محمود درويش مرحلته اإلعدادية. وسيلتحق بالحزب ال

دة "االتحاد". بدأ في نرش قصائد ومقاالت  ليصري محررا في جريفيه العرب واليهود سوية، كما   

اكم من طيلة عرش سنوات.  دون أن يحاب من مغادرة حيفا بسبب مقاالته الشاعر والكاتب الشسيمنع 

ما بني  وستفرض عليه اإلقامة الجربية   .1969، و 1967، 1966، 1965، 1961: طرف محكمة سيسجن في سنوات

.1970و 1967  

 ا، تربأ منه1960( الشعرية "عصافري بال أجنحة" في هذه الحقبة من تطوره، سيكتب الشاعر المجموعات

) و "العصافري تموت في الجليل" 1967) و"آخر الليل" (1966و"عاشق من فلسطني" () 1964الحقا)، "أوراق الزيتون" (

)1970.(  

منحة دراسية من معهد العلوم االجتماعية في  ، بفضل1970أول رحلة له خارج فلسطني كانت في العام 

حاول السفر إلى باريس، لكن السلطات الفرنسية رفضت منحه تأشرية سفر.، 1968العام  يف موسكو.   
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بعد مقامه في موسكو، سينتقل درويش إلى القاهرة، وهي المبادرة اليت يعتربها من أهم األحداث في 

إذا الشعراء الكتابة. سيلتقي كاملة في ،  ليستمتع بحرية المنفىستجعله يقرر االلتحاق بفلسطينيي و  حياته

لكهم الكثري من التقدير، وسيلتحق بالبعض منهم، من الذين كانوا  كّن والكتاب والفنانني المرصيني، الذين كان يُ 

أن يذكر بأن مكتبه في الطابق السادس في مقر الجريدة  لطالما أحبينرشون مقاال أسبوعيا في جريدة "األهرام".  

جيب محفوظ ويوسف إدريس وبنت الشاطئ.كان يقع ما بني مكاتب توفيق الحكيم، ون  

من خالل مدة قليلة بعدها  ستتجلىفي القاهرة دفعه إلى تجديد كبري في كتابته الشعرية،  استقراره

فعل  مثلما )، الذي ضم القصيدة الشهرية "رسحان يرشب القهوة في الكافيرتيا". 1972(ديوان "أحبك أو ال أحبك" 

لعدة مرات قراءة   سينتقدأنقذونا من هذا الحب القايس"، "الجديد" عنوانه: " مجلة في 1969 سنةمقال مدّو  في

 في "شعر للمقاومة"، وانطالقا من هذاحينها حرصيا  الشعر الفلسطيين  تخزتلمهيمنة في العالم العربي، كانت 

، الجيد والرديء منه.الفلسطيين تصفق لكل أنواع الشعر تكان  

رب األهلية في لبنان اندلعت الح.  وحني 1982إلى  1973استقر من  هناكبعدها وجه بوصلته إلى بريوت. 

لتحركات تركت التجارب الثقافية الواسعة والمشاريع الخالقة اليت كانت بريوت مختربها المكان رسيعا  1975في 

الده درويش حينها من ضمن كتاب بكان مع بضعها البعض.   المتناحرةتلف الفصائل السياسية والميلشيات مخ

وا إلى هذه الحرب.  برفقة العديد من الكتاب والباحثني الفلسطينيني الذي رأوا أن على الفلسطينيني أن ال ينجّر 

واللبنانيني ومن دول عربية أخرى سيعمل في مركز الدراسات واألبحاث الفلسطينية وسيكتب في المجلة الفصلية 

) "تلك 1974" (7ذه الرمحلة، سينرش أعماله "محاولة رقم "الشؤون الفلسطينية" قبل تأسيس مجلة الكرمل.  في ه

).1977) و"أعراس" (1975صورتها وهذا انتحار العاشق" (  

 الوقت لبعض درويش سيظل 1982 في لبريوت اإلرسائيلي والغز عقب الفلسطينيني المقاتلني رحيل بعد

 والجنود المدرعات إال حواراته، في يحكي كما يرى، لن حيث الشوارع في سيتجول.  اللبنانية العاصمة في

 عنارص غيابه في وزارها مراقبة فيها يعيش كان اليت الشقة أن سيعلم كما.  مقنعني رجاال وكذلك اإلرسائيليني،

 سيعلم الذي اليوم في.  لمطعم الخلفية القاعة في النوم يفضل سيجعله ما .مرات لعدة اإلرسائيلي األمن من
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 الفلسطينيني، حق في مذبحة اإلرسائيلي، الجيش ومساعدة بإرشاف نفذوا اللبنانية، الكتائب من عنارص بأن فيه

 في إقامته تمديد أن سيعترب  وشاتيال، صربا مخيمات في الدولية، الحماية تحت المبدأ ناحية من يوجدون نالذي

 سفر بجواز دمشق، إلى بريوت من إذا يقوده بريوت في اللييب السفري سيرتك. بالمخاطر ومحفوف عبيث بريوت

 سيأكل.  الطعام من وجبة تناول أجل من طرابلس في بسيارتهما سيتوقفان دمشق، إلى الطريق في.  تونيس

 عليه أنفا" وسريى الرمآة، في نفسه إلى سينظر. المعلباتب حرصا التغذية من أشهر بعد طازجا سمكا درويش

.نفسه على يتعرف ولن ،"نظارات  

لسطينيني الذين يوجدون في أجل تونس، حيث سيلتقي بعرفات وباقي الف دمشق من عن رسيعا حلسري

يي منظمته ْح فندق على شاطئ بحر". لكن عرفات سيُ  تقيم في الثورة الفلسطينية رأيت كلوضع مأساوي "

السياسية وسيعطي لدرويش اإلمكانيات من أجل االسترمار في نرش مجلة الكرمل.  سيقوم درويش بعدها برحالت 

ة" كما يؤكد.  خالل األشهر األولى اليت قضاها في تونس، الشعرية الحق "والدته تحققتإلى باريس، حيث  طويلة

خالل الغزو اإلرسائيلي، وسيكتب  في بريوت قد رشع في كتابته سينهي كتابة "مديح الظل العالي"، الذي كان

)، 1985"هي أغنية هي أغنية" ()، و1985(ضمنها "حصار لمدائح البحر".  وفي باريس سيكتب "ورد أقل"  من قصائد 

نصف قصائد "رسير و)، 1995)، و"لماذا تركت الحصان وحيدا؟" (1992)  و"أحد عرش كوكبا" (1990و"أرى ما أريد" (

) المخصص ليوم من غزو بريوت من طرف اإلرسائيليني في 1987الغريبة" ورسده السري ذاتي "ذاكرة للنسيان" (

.وعرشات المقاالت  1982  

 ستةانتخب محمود درويش عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتمى إليها طيلة 

أعوام قبل أن ينسحب منها بعد اتفاقية أوسلو.   

دة قرر الرحيل عن باريس، ألنه اعترب أنه من غري األخالقي، أن ال يقتسم مع شعبه األوضاع الجدي 1995في 

، بعد اتفاقية أسلو اليت كان قد اعتربها غري مالئمة واليت توقع أنها ستصل فلسطنيعيش في جزء من تراب وال

إلى النفق المسدود.  بهذا قرر العيش بالتوازي ما بني رام هللا اليت شكلت مرصدا حقيقيا للوضع الجديد وعمان 

سينهي "رسير الغريبة" ) المدينة (وجزئيا في رام هللا في األردن، حيث يمكنه التفرغ بسهولة للكتابة. في هذه

) و"كزهر اللوز أو أبعد" 2003تعتذر عما فعلت" ( )، و"ال2002) و"حالة حصار" (2000) وسيكتب "جدارية" (1998(

)، وقصائده اليت نرشت بعد وفاته "ال أريد لهذه 2007) و"أثر الفراشة" (2006)، وسريته الذاتية "حضور الغياب" (2005(

 نرشت أغلب نصوصها في ديوان ترجم إلى الفرنسية بعنوان العب الرند وقصائد أخرى)، القصيدة أن تنتهي" (اليت

وأيضا العديد من المقاالت. كما سيسترم في نرش المجلة اليت ولدت على يده: "الكرمل".  

. 2008يوليو  28إلى هيوسنت (تيكساس) في صبيحة  الطائرة درويش بعد زيارات طبية إلى باريس، سيأخذ

، ليدفن في لم تكلل بالنجاح قلب المفتوحللأغسطس، بعد عملية  9ة في مستشفيات المدين أحدفي  وسيتوفى

من الشهر نفسه. 13رام هللا في   
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أهم الجوائز والتقديرات  

(اتحاد الكتاب األفرو أسيويني) ، حصل عليها في الهند.: جائزة اللوتس 1969  

(االتحاد السوفياتي). :  جائزة لينني للسالم 1983  

(فرنسا).: وسام اآلداب والفنون من رتبة قائد  1997  

.كية)(الواليات المتحدة األمري: جائزة الحرية الثقافية لمنظمة النان 2001  

.(ألمانيا):  جائزة السالم إيريك ماريا ريمارك 2003  

( هولندا).كالوس   : جائزة األمري 2004  

(الجمهورية (مرص)، التاج الذهيب لألمسيات الشعرية في سرتوغا للشعر العربي، وزارة الثقافة : جائزة القاهرة 2007

المقدونية)  

 (المغرب)جائزة أركانة الدولية للشعر  ،(تركيا)الدولية للشعر جائزة ناظم حكمت  (البوسنة): جائزة تيموان 2008

رام هللا، فلسطني.  (القدس)،ميدالية القدس    

 

مراجع بيبليوغرافية  

األعمال الشعرية لمحمود درويش المرتجمة إلى الفرنسية.  

. 1983،  منشورات مينويية من ترجمة عبد اللطيف اللعيب، أنطولوجيا شعر  "سنة أخرى فقط"  

وعن العربية  سيمون بيتون، باريس، منشورات، مينوي،  صنربترجمه عن العربية إلياس  "فلسطني بلدي: قضية القصيدة"،

1988.  

. 1989ترجمة  عبد اللطيف اللعيب،  منشورات مينوي،  ،"ورد أقل"  

.1989،  ، ترجمة أولفييه كاري، باريس، سري"تليها قصائد فلسطينية، العادي"يوميات الحزن   

.1994،   ، آرل، آكت سودصنرب، ترجمة إلياس األخري على هذه األرض" "في المساء  

.835، "بابل" عدد 1994ك، آرل، آكت  سود، ف غونزاليس كيخانو وفاروق مردم بترجمه إي ،""ذاكرة للنسيان  

. 1996، آرل،  آكت سود، "لماذا تركت الحصان وحيدا"  

، ومن العربية سيمون بيتون، آرل، سندباد/ آكت سود، صنربه عن العربية إلياس حوارات، ترجم ،استعارة""فلسطني بوصفها 

.555، "بابل"، عدد  1997  
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.2000،  ، أنطلوجيا شعرية،  باريس، غاليمارصنرب، ترجمة إلياس وقصائد أخرى" "ضاقت بنا األرض  

.2000أكت سود،   ، آرل،صنربترجمة، إلياس "رسير الغريبة"   

.2003،  آرل، آكت سود، صنربجمة إلياس تر ، "جدارية"  

.2004، آرل، آكت سود، صنرب،  ترجمة إلياس "حالة حصار"  

. 2006، آرل، آكت سود، صنرب، ترجمة إلياس "ال تعتذر عما فعلت"  

.2006، آرل، سندباد/ آكت سود، وعباس بيضون، ترجمه فاروق مردم بكوازن  ه، مع عبد"حوارات حول الشعر"  

.2007، آرل، أكت سود صنربترجمة إلياس  ،"أو أبعدكزهر اللوز "  

.2009،  آكت سود، ل، آرصنرب،  ترجمه إلياس "أثر الفراشة"  

-1992أنطولوجيا شعرية (" ، آرل، آكت سود،  مجموعة "بابل" عدد: صنربطبعة عربية فرنسية، ترجمة إلياس  ،")2005

940،2009.  

وعبد الكبري خطييب، ترجمها عن العربية  صنربمع نصني إللياس  وت،ريب، تليها قصيدة "وطن في المنفى، نشيد منحوت"

وكمال إبراهيم، الجزائر، منشورات برزخ/ حسن مسعودي سوم رشيد قرييش، وكاليغرافيا ر ،صنربعبد اللطيف اللعيب وإلياس 

.2009 آرل، آكت سود،  

.2010أكت سود،  ، آرل،صنرب، ترجمة إلياس "وقصائد أخرى العب الرند"  

.2013،  سندباد/ آكت سود، صنرب، ترجمة  إلياس "سنختار سوفوكليس وقصائد أخرى"  

. 2015، محمود درويش، حوار مع إيفانا مارشليان، ترجم عن العربية من طرف جانا جابر، آرل، آكت سود "أنا الموقع  أدناه"  

.2016، آرل، سندباد/ آكت سود صنربوإلياس  مردم بك ، ترجمة فاروق"حضور الغياب"  

 

بعض المؤلفات عن محمود درويش  

، خاصة باللغة العربية. من (عرشات المقاالت واألعمال الجامعية والعديد من الكتابات النقدية خصصت ألعمال محمود درويش

)(المذكورة أدناه إلى أعمال حسني حزمة العودة يمكن بليوغرافيا موثوقة، وشبه كاملة،أجل ب  
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بالفرنسية  

،  عدد مخصص لمحمود درويش أنجز برشاكة مع "معهد دراسات 2002، نيس، يونيو 20، العدد  NU(e)مؤلف جماعي، مجلة 

،  أرشف عليه:  جيل EHESS ، و " المدرسة العليا لدراسات العلوم االجتماعية" IISMM "اإلسالم ومجتمعات العالم اإلسالمي

الكاني  ونبيار غروي.  

: ماري هيلني  وصبحي بستاني،  المنشورات الجامعية لبوردو، بوردو، مود درويش، أرشف عليهأشعار مح مؤلف جماعي:

2010.  

باإلنجلزيية  

في كتابات محمود درويش، منشورات جامعة أبساال،   "االستعادةالعبور إلى العالم الجديد،  المنفى و "أنيت مانسون، 

2003.  

.2008شوسيتس، أوليف برانش بريس، ه خميس نارص ونجاة رحمان، ماسأرشف علي ،"درويش: شاعر المنفى"كتاب جماعي،   

بالعربية  

.1998المؤسسة العربية للدراسات والنرش،  وت،بري، "زيتون المنفى"كتاب جماعي،   

ية، الذي نرش سنة بعد رحيل في هذا العدد وهو األخري من الدور ،2009ع ربي، 90، رام هللا، عدد "الكرمل"كتاب جماعي، 

،  جمعت بفضل حسن خرض، دراسات حول حياة درويش وأعماله اإلبداعية.عرالشا  

.2012، منشورات األكاديمية العربية، حيفا، "معجم الموتيفات الرمكزية في شعر محمود درويش"حسني حزمة،   

.1971، القاهرة، دار الهالل، "محمود درويش، شاعر األرايض المحتلة" رجاء النقاش،  

.2006،  بريوت، دار رياض الريس، "ب  يقع على نفسهالغري" عبده وازن،  

، حوار مع محمود ، "رجع الصدىبراينت برايتنباخ خاصة لعمل من بني األعمال المخصصة لدرويش، في لغات أخرى، توجد مكانة

ة، لَ الممث! مجموعة اليونيسكو لألعمال ى األفريكانس من طرف جورج لوري، طبعة مزدوجة اللغة، قصائد مرتجمة إل، "درويش

).2010(جائزة ماكس جاكوب لألعمال األجنبية   2009آرل، أكت سود،   

 

 

 

 

 

 

 

 

فيلموغرافيا  

سيمون بيتون  أخرجتهمن طرف التلفزيون الفرنيس  1997سنة  أنتجفيلم تسجيلي  ،"محمود درويش: األرض تورث  كاللغة"

.صنربوإلياس   

فو، مع سارة آدلر (جوديت لورنري) نادي ديو (أولغا برودسكي) أخرج في سارايي ،2004، فيلم لجون لوك غودار، انا"موسيق"

روني كرامر (راموس غارسيا) ، جورج أغيالر (الهندي)  ليتيسيا غيترييز (الهندية) سيمون إين  (أوليفيي نافيل)،  جون كريستوف 

ول كورنيي، بيار بريغونيو، جيل بوفي ( س. مايار) وفي أدوارهم الشخصية: جون لوك غودار، خوان غويتصولو، محمود درويش، ب

ساعة وعرشون دقيقة)المدة :  (بيكو،    

من طرف سمري عبد هللا وخويس رينيس. يرافق الفيلم محمود درويش  2004، فيلم تسجيلي أخرج سنة "الكتاب والحدود"

راسل بانكس، الجنوب  األمريكين الربلمان الدولي للكتاب  يضم: ،  حني يستقبل وفدا م2002المحارص في رام هللا سنة 

اإليطالي  فينسزنو كونسولو،  الشاعر الصيين المنفي بي داو،  اإلسباني خوان غويتصولو،  ، براينت برايتنباخ اإلفريقي 

) والنيجريي وولي  سوينكا (جائزة نوبل 1998الفرنيس كريستيان سالمون،  الربتغالي خوسيه ساراماغو (جائزة نوبل لآلداب 

ثقافي الكتاب  الذين حرضوا للمشاركة في حدث  ، صنرب) مرفوقني في رحلتهم بليلى شهيد وإلياس 1986لآلداب  في 

الحتالل العسكري اإلرسائيلي. سيصريون الشهود المبارشين على ا  
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MeMbres :
- Leila Shahid, ancienne ambassadrice de Palestine - présidente d’honneur
- Joël Mathieu, conseiller du Ministre-Président - président du comité
- Elias Sanbar, historien, poète, essayiste, traducteur, ambassadeur UNESCO
- Farouk Mardam-Bey, historien et éditeur, directeur de la collection Sindbad  
 aux Editions Actes Sud
- Kadhim Jihad Hassan, (poète, critique littéraire et traducteur, professeur des  
 universités au département des études arabes à l’INALCO, à Paris)
- Fabienne Verstraeten, ancienne directrice des Halles de Schaerbeek et ancienne 
 Commissaire de MASARAT
- Edouard Delruelle, conseiller du Ministre de l’Enseignement supérieur (FWB)
- Rajae Essefiani, ancienne conseillère diplomatique du Ministre-Président (FWB)
- Alain Sougnez, représentant de Wallonie-Bruxelles International (WBI)

ConsortiuM de fait boZar/uCL/uLb :
- boZar : Tarquin Billiet
- uLb : Xavier Luffin, Jihane Sfeir
- uCL : Johannes Den Heijer, Perrine Pilette

 

 

 

: األعضاء  

- السفرية السابقة لفلسطني في بلجيكا واالتحاد األوربي ليلى شهيد،   رئيسة رشفية –  

- -مستشار للوزيرجويل ماثيو،   -الرئيس  رئيس اللجنة   

- سفري فلسطني لدى اليونسكومؤرخ، باحث، مرتجم، إلياس صنرب،    

- الدراسات العربية في معهد شاعر، ناقد أدبي ومرتجم، أستاذ جامعي في قسم كاظم جهاد حسن،  
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"مسارات".  

- (FWB) مستشار لدى وزير التعليم العالي إدوارد دولريال،   

- -دبلوماسية سابقة لدى الوزير ةمستشاررجاء السفياني،   (FWB)الرئيس    

-    ممثل مؤسسة والونيا بروكسيل الدوليةآالن سونيزي،  
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–الفعالية الثقافية محمود درويش  2017خريف    
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2017خريف –  مرشوع ندوة محمود درويش  

العربي المعارص  التخييلللمقاومة.  كتابة السيايس والديين في  كفعلاألدب   

 

نقدية  إلى مجتمعاتهم  وممثليهم السياسيني لما وجد الكتاب العرب في طليعة من وجهوا نظرة لطا

–والدينيني  - المحتوم على األدب من طرف بعض الحكومات  االستحواذعلى الرغم من   بالتعرض للرقابة، وحىت  و  

إلى المتابعات القضائية والسجن أو المنفى.  

–هؤالء الكتاب استعملوا أحيانا أسلوبا مجازيا  -كما نجيب محفوظ في أوالد حارتنا   وأحيانا عرب أسلوب   

واقعي كما عرب الرحمن منيف في  رشق المتوسط.  

 ومن خاللها، عرب الذي كتبوا باللغة العربية، أعماال تخييليةال المؤلفنيهدف هذه الندوة هو تقديم 

عارضوا السلطات السياسية و/أو الدينية، منذ القرن العرشين إلى اليوم،  مع اهتمام خاص  باألحداث اليت تلت 

نوات األخرية مثل مسيح دارفور لعبد العزيز بركة الربيع العربي.  في الواقع العديد من الروايات الصادرة  خالل الس

فرانكشتاين في بغداد  ألحمد السعداوي  أو أيضا  ساكن، أو  سبايا سنجار لسليم بركات  أو الكافرة لعلي بدر، أو

بعض الدول حازم كمال الدين في المياه المتصحرة، هي كلها أعمال تستمد  الوضع  الفوضوي الذي تعيشه 

من أجل تغذية الخيال بطريقة أصيلة، تأخذ بعني االعتبار في الحني ذاته  األبعاد السياسية  (سلطوية   حالياالعربية 

الدولة، الطائفية السياسية، التدخل األجنيب، إلخ)  والدينية ( الزناعات الطائفية، نشأة  الدولة اإلسالمية إلخ..) 

انطالقا من هذه الفوىض.  

  االعتبار من المغرب إلى المرشق ومرورا بالخليج العربي.مجمل العالم العربي سيأخذ بعني

ستقدم المداخالت باللغتني الفرنسية واإلنجلزيية.  


