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III- زمن البحث عن الهوية والوطن:    

  :01اجلدول
  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 

أردنیة فلسطینیة في 
  انكلترا

  األرض البدیلة=المكان  411  2  األردن
  412×1  3  وطن

2×413  
  األرض المغتصبة=المكان

  التشتت=المكان  413×2  2  ھا ھنا  
طمس حق المطالبة   413×2  2  الجذور   

  ومشروعیتھ؟
  بصر؟؟/رؤیة  413×2  2  یونالع  
  412×1  2  القوم  

1×413  
  اإلنسان

    

املمــارس ضــد اإلنســان الفلســطيين؛ فهــو حيمــل جنســيًة  يبــدأ ســؤال اهلويــة مــن التعتــيم والتغييــب

    !وإن ذُكرت فلسطني تعني أن تكون عند املخاَطب إسرائيل. أردنية ليتمكن من اخلروج إىل العامل

  أنا من روابي القدس:-(-

  السنى والشمسوطن 

  .يهوديةعرفت إذن  ،يا ،يا :-

  )1( )يا طعنًة أهوت على كبدي

  :من هنا يبدأ الصراع الذي ال ينتهي، فقد ذّكر�ا الكلمة الطعنة باحلقيقة   

  ]االنتماء اجلغرايف[-----------------أني من األرض التي تمزقت(-

  ]عرقياالنتماء ال[-----------------------أني من القوم الذين

  ]التغييب/احملو[----------------من الجذور اقُتلعوا، من الجذور

  وأصبحوا على مدارج الرياح

  ]الالجئني/املخيمات/الشتات[--------------------مبعثرين ها هنا وها هنا

  !!ال ينتمون إلى وطن                        

  -حقيقة فيها نغالط النفوس

  نّدعي                     

                                                 
  .412الدیوان ، ص - 1



 التكرار...التأویل الحر: الفصل الخامس
 

 345

  أنَّا كباقي اآلخرين

  ]احلقيقة عندها وعند اآلخرين[----------------------- )1()قوم لنا وطن

تلّمــح الشــاعرة إىل الصــمت الــدويل جتــاه قضــية إنســانية عادلــة، ومعــروف فيهــا الظــامل واملظلــوم،   

  :وتعّلل ذلك كله بالرؤية اليت أتى عليها دخان لندن وضبا�ا

  بلدكم هنا الضباب والدخان في( -

  ..ويطمس الضياء.. يلفلف األشياء

  فال ترى العيون غير ما

  )2()يُراد للعيون أن تراه

وهـــو الصـــمت نفســـه الـــذي كـــرَّس مأســـاة اإلنســـان باغتصـــاب األرض وهتـــك اهلويـــة األصـــلية،   

واستحداث أرض بديلة وهوية جديـدة، وأسَّـس للتشـتت والضـياع، وقلـل مـن مشـروعية احلـق املهضـوم، 

نتمــاء العرقــي واجلغــرايف أي باعــث يف هــذا الصــراع، وَعــدُّ حركــة االســتبدال لــألرض واهلويــة فلــم يعــد لال

انتفاًء حلـق املطالبـة بـه، وانتهـاًء لإلشـكال القـائم، وهـو مـا يفّسـر نغمـة حتميـل املسـؤولية اإلنسـانية هلـم، 

وضــعا مرغوبــا وتعمــدهم هــذا الوضــع املرغــوب عنــه بوصــفه مفروضــا، ويــربّر الكفــاح والنضــال بوصــفهما 

  :إن التقابل يف املواقف يذكي الصراع من جهتني. فيه

األوىل أن يعــرتف املتســببون يف إحــداث هــذا الوضــع خبطــئهم التــارخيي، وحيملهــم ذلــك علــى -

  .تصحيحه

  . الثانية أن يعرتفوا مبشروعية النضال من أجل اسرتجاع اهلوية والوطن-

  :تاليةتتكرر هذه الصورة بكل أجزائها يف النصوص ال

  :    02اجلدول  )3()رؤيا هنري. (1

  الصفحة  التردد  اللفظ
  416×2  4  رؤیاك

2×418  
  414×1  4  العیون

2×415  
1×416  

  418×1  1  عینیك
  416×2  3  عالم

                                                 
 .413-412الدیوان، ص - 1
  .413الدیوان، ص - 2
 .414الدیوان، ص - 3
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1×417  
  415×2  2  أرضنا
  414×2  2  الخیوط

  415×2  2  الملح
  416×1  2  األعماق

1×417  
  415×2  2  نبع

  415×2  2  الحب

    

/ الصــــورة( األعمـــاقلألمـــل املنبعثــــة مـــن  خيـــوطومـــا ترســـله مــــن  رؤيـــة العيــــونيعـــني التكـــرار 

Portrait (وإمنـــا المحبـــةمثاليـــا حمبوبـــا عنـــد اإلنســـان فيـــه اإلنصـــاف والعـــدل وروح اإلنســـان  عالمـــا ،

يستنهض هذا العامل يف نفسها املأسـاة املعيشـة، فلـم تـر إنصـافا عنـد الغـربيني إال فيـه؛ فأعـادت القضـية 

وضــع مــا بعــد االحــتالل  الملــحمبــا تضــيفه النســبة مــن أثــر، ليكــون حــديث ) أرضــنا(مــع  إىل الســطح

  :)03اجلدول. (الذي يقتضي عودًة إىل ما قبله
  الصفحة  التردد  التركیب 

كدوحة راسخة بعیدة 
  الجذور

  الثبات/التأصل  417×2  2

  الحقیقة  418×2  2  النصر لإلنسان، للجلد

    

اسـخًة متأصـلًة ثابتـًة عميقـًة بوصـفها فكـرة يتمحـور حوهلـا الوجـود يعني تكرار الرتاكيب الرؤيـة ر 

اإلنساين، فبدت دوحًة أصلها ثابت بعيد اجلذور، يتعني معها النصر املرتبط بالصـرب واجللـد، وذاك هـو 

  .اإلنسان يف مواقفه ورؤاه

نهـــا دفعـــا للحـــرية والتيـــه، وقـــد اســـتمد م) ولـــيم فـــولكنر(لقـــد وجـــدت الشـــاعرة يف لوحـــة الفنـــان   

اإلنســـان الغـــريب معـــامل حياتـــه، فلـــَم ال يكـــون األمـــر عينـــه مـــع الفلســـطينيني، فهـــي مماثـــل يـــدعوهم إىل 

  :  ، وهم)1(االتعاظ �ا بوصفها حاملًة لرؤية حترير اإلنسان

  ]حياة التشتت[----------------------نحن الحيارى التائهون(-

  ]ال نصري/مأوىال [------------------------نحن اليتامى الخائفون
  –نحن العطاش جف فينا النسغ (...) 

                                                 
تظھ�ر أعمال�ھ النف�اذة الح�ادة اھتمام�ا ش�دیدا بجمی�ع األنم�اط البش�ریة؛ فھ�و : (وفیھ�ا) رؤی�ا ھن�ري(ق�ت ب�ھ ع�ن ، فیما عل475ینظر الدیوان، ص - 1

یتوغل في أعماق روح اإلنسان یقاسمھ فرحھ وألمھ، یسجل الحنان والش�جن والفكاھ�ة والص�دمة ف�ي لوح�ة واح�دة تخ�رج مزیج�ا م�ن ك�ل المش�اعر 
  .اتي إلى الجماعي وتعانق الكوني بتغلیب روح اإلنسانھي رؤیة تتعدى الذ. )التي عرفھا اإلنسان
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  ]العوز/احلاجة[------------)1()ماتت الجذور                         

إن احلاجــة والعــوز هنــا ال تعــين أبــدا البعــد املــادي بقــدر مــا تعــين البعــد الروحــي والنفســي الــذي   

ة تتطلـب حــاال تعقبهـا كمــا تظهرهــا يعطـي لكــل تصـرف مســؤول قيمتـه احلقيقيــة؛ فوقــوع احلـال املفروضــ

  :  لوحة فولكنر

  -رؤياك عالم معافى الروح(-
  رؤياك عالم صفت (...)

  آفاقه من الغيوم
  انتصر فيه اإلنسان فيه حّطم السدود (...)

  ودّمر الحواجز الصماء والحدود
  )2()رؤياك نور خالد يفيض ال يغيض (...)

يثـري غضـبا ال نسـان علـى اإلنسـان، االنتصـار الـذي يتعني من هـذه الرؤيـة اإلنسـانية انتصـار اإل  

الصــفاء، فيــه البشــرية علــى مبــدأ احلــب و وتتعــايش وال رفضــا، بــل حيقــق العــدل وينشــر الســالم، وتتــآخى 

مــن دون �مــيش ألمـــة وال إنكــار هلويــة وال قســـر علــى مرفـــوض، ليتحــدد انســجام اإلنســـان مــع العـــامل 

  ). الوطن(بالتحيز وال بفقدان هويته وأرضه الذي يعيش فيه من غري إحساس بالظلم وال

  ):04اجلدول : ()3()في ليلة ماطرة( .2

  الصفحة  التردد  اللفظ
  426×2  2  لماذا

  426×2  4  الریاح
1×427  
1×428  

  426×1  5  المطر
1×427  
3×428  

  426×1  2  الشجر
1×428  

فـإذا  . فة علة ماإن احلدث حمصور يف هطول األمطار وهبوب الرياح على الشجر، وتساؤل ملعر   

، وكــان املطــر رجــاًء حليا�ــا، فــإن الريــاح تفســده، فيجــد التســاؤل )املكــان(كــان الشــجر صــورة لــألرض

                                                 
والتكرار مبني على التوازي النحوي والسطر األخیر رغم المخالفة یتشاكل م�ع الس�ابقین دالل�ةً ویزی�د عنھم�ا لفظ�ا، والص�فة  .415الدیوان، ص - 1

 . فیھما قد تعادل الجملة الحالیة فیھ
  .418-416الدیوان، ص - 2
  .426الدیوان، ص - 3
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لتكون الصورة الكلية صراع بـني الرجـاء الـذي تصـلح بـه احليـاة وتتجـدد وبـني املفسـد الـذي . موضعا له

  .وهذا وجه احتمال. يعطل كل حادث جديد

غــري أن . فــع بالشــجر واملكــان مــن غــري اإلنســان ممــا يســوِّغ التســاؤلوالوجــه الثــاين أن يتعلــق الن  

بالليــل املـــاطر يـــوحي بوجـــه آخــر يتعلـــق بغائـــب ال يظهـــره التكـــرار  -يف الـــوجهني معـــا–ارتبــاط احلـــدث 

  ):05اجلدول ..(اللفظي املفرد، وقد يبدو مع الرتكييب منه
  الموقع  التردد  التركیب

  426×3  3  وتھمي ِذَكر
  428×3  3  ویھمي مطر

    

علـــى ورود لصـــور ذكريـــات ماضـــية كمـــا يهمـــي املطـــر مـــن غـــري انقطـــاع، حييـــل حممـــول اجلـــدول 

وأمــا طبيعتهــا . الــذكريات املتداعيــة، بوصــفها اســتجابات ملثــري هــو املطــر -باإلمجــال–فيكــون النــاقص 

  :   فهي حممول امللفوظ الشعري التايل

  -لماذا يغلف قلبي األسى(-

  في ليالي المطر                      

  لماذا إذا عصفت في الشجر

  -رياح الشتاء ألمت طيوف

  )1()األحبة بي من وراء الحفر

  :يعني امللفوظ ثالثة وجوه  

  .)وراء الحفر(تذكر الراحلني ممن فارق احلياة أقارب كانوا أم أصدقاء ورفاقا، بقرينة : أولها

حيمـل السـالح مـدافعا عـن األرض املغتصـبة، العيش مع َمـن  -)وراء الحفر(وبنفس القرينة -: الثانيو

  .فيأسى قلبها عليهم، وهم يكابدون املطر والرياح يف العراء

تذكر الالجئني يف املخيمات الـذين حرمـوا حـق العـودة وحـق العـيش الكـرمي يف وطـنهم، وهـو : الثالثو

االغـرتاب كمـا  األرجح؛ أل�ا كانت تعيش يف لنـدن ظروفـا معيشـية غـري ظـروفهم، رغـم تشـابه الكـل يف

  : سيظهر، ونظرا لقوهلا الصارف إىل هذا الوجه

  أحباي تحت الرياح وتحت المطر(-

                                                 
 426یوان، صدال - 1
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  أصغي إلى وقع أقدامهم في الممر
  بعيني منهم صور(...) 

  أقبل هذا الجبين وأمسح ذاك الشعر

  وألمس ُكمَّ قميص دفيء

  أشم رباط عنق

  -وألمح أعينهم باألماني تبرق
  -الطموحةوأسمع تلك القلوب  (...)

  )1()تنبض بالمنتظر                 

وهـي احلقيقـة الـيت يعــيش عليهـا الالجئـون إىل أن حيـني النصــر والعـودة إىل األرض احملـررة، حينهـا ينتهــي 

  . حديث الشتات والضياع وينعمون باهلوية واالنتماء إىل وطن

  ):06اجلدول( : )2()أمام الباب المغلق( .3

  الموقع  التردد  اللفظ
  441×2  8  لملكا

2×442  
4×443  

  السلطة

  الحكم  441×2  2  قضى
  السخط/السقوط  443×2  2  ھوى
  444×2  4  اللیل

1×448  
1×449  

  االحتالل

  450×2  5  الصمت
1×449  
2×445  

  الرضى/السكوت

  البعد  446×2  2  تنأى
  446×2  3  أیام

1×447  
  زمن

  446×5  8  حبي/الحب
5×447  

  القیمة المفقودة

  447×3  1+3  مصباح/مصباحي
1×447  

  النور

  448×2  5  بابك/الباب
2×449  

  القرب

                                                 
ال یتعین ھذا المعنى بقراءة النص منف�ردا، ول�ذلك أورد التك�رار جمل�ة االحتم�االت ال�واردة ف�ي الم�تن بوص�فھا م�دلوالت تقب�ل  .427الدیوان، ص - 1

  . تلك الدوال وتوافقھا
  .441الدیوان، ص - 2
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1×450  
: الطلب  448×2  2  أطرق

  المطلب/األمنیة/الرجاء
  المأوى  449×3  3  البیت
  الغایة  449×2  2  سكینة

  الغایة  449×2  2  طمأنینة
  445×1  2  الظلمات

1×446  
  المعاناة/االحتالل

  حال االستعطاف/الوسیلة  444×2  2  عاریة القلب
  450×2  2  رحابك

1×449  
  القرب

    

يفضي التكرار إىل تعاقب فعـل وردة فعـل؛ فأمـا الفعـل فـيكمن يف التقـرب مـن صـاحب القـرار، 

، ليتعلـق املوضـوع )رحابك، وبابكو أطرق(باالستعطاف والرجاء واملطالبة والتمين ورفع الشكوى إليـه 

 )الحـــــــــب(عنويـــــــــة ، وبافتقـــــــــاد القيمـــــــــة امل)الظلمـــــــــات، والليـــــــــل(بـــــــــاالحتالل  -بوصـــــــــفه حـــــــــدثا-

وأمـــا ردة ). البيـــت(واملـــأوى  الطمأنينـــةو الســـكينة، لتكـــون الغايـــة هـــي )]الحريـــة[=المصـــباح(والنـــور

ليتكــرس احلكــم الســائد، وتبقــى حــال ) تنــأى(، والبعــد)الصــمت(الفعــل، فــتكمن يف الســكوت والرضــى

يتعني معه الثـورة ) هوى(املعاناة واالحتالل قائمًة، مما حّول الرتجي واالستعطاف يف املطالبة إىل سخط

  .على السلطة الظاملة

، ومطالبتهــا برفــع الوضــع الــذي )امللــك(والظــاهر أن مــدار احلــديث كلــه االحتكــام إىل انكلــرتا   

تســببت فيــه، غــري أ�ــا فقــدت الســيطرة علــى مــا كانــت تــدير دواليبــه، ومل يعــد احلكــم هلــا وحــدها، بــل 

مســايرًة للكــائن واملوجــود بــالقوة، وهــي بــذلك تســاير تعــداها إىل غريهــا، ولــذلك يــأيت البعــد والســكوت 

 .لرضـــــى باملشـــــاركة دون صـــــنع القـــــرارالتـــــاريخ مـــــن زمـــــن القـــــوة وفـــــرض األحكـــــام إىل زمـــــن الســـــقوط وا

  :)07اجلدول(
  الصفحة  التردد  التركیب

  زمن القوة/القناعة  441×2  2  فال تجدفوا
  التحول  443×2  2  لكن أنت تغیرت

  مةالنق  443×2  2  لیسقط الملك
  استعطاف/سؤال…/تساؤل  444×2  2  َمن ینقذني من ھذا الخوف

لكن رحابك مغلقة في وجھي، غارقة في 
  الصمت

2  1×449  
1×450  

  الصد

وتقیم من الظلمات جدارا فوق جدار فوق 
  جدار

2  1×445  
1×446  

  الصد
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لـه أن يكـون، يف كل مـا أراد ) انكلرتا(يف زمن القوة كانت القناعة تقضي بالتسليم إلرادة امللك

فلما حدث التحول بعد احلرب العاملية الثانية، تغري الوضع، واجته إىل الصد والرغبة عن حتقيق مطالـب 

املظلــومني، مغلبــا فكــر املصــاحل، غــري آبــه بــإرادة الشــعوب وحقهــا يف احليــاة، كمــا اهــتم بــأمور بعضــهم 

  : إذ) اليهود(وفضلهم على كثري

  كل شيء دبرته حكمة الملك(-
  الخير منه وحده (...)

  ]الزمن الغابر[--------------)1()والشر منه وحده

  :   فزرع الضياع ونشر البؤس واخلوف، وحرم الناس من الوطن

  ]الضياع[ -------- )2()ال، ال زاد وال مأوىمَّ هُ (-

  لو تغسل عريي باألمطار(-

  لو تؤويني وتدثرني

  لو تجعل لي من نور حضورك

  ]يف اهلوية...احلق يف املأوى يف الوطن =املطلب[-------------)3()مأوى يحميني ودثار

  مرتعد قلبي بالخوف(-

  ]اخلوف من الصد وخشية عدم التحقق[---------------مرتعد بالخوف اأبد
  أبدا أرضي تهتز، تميد (...)

  ]الدميومة[----------------)4()تدور بال محور

  -ذاك الساذج حبيبالحب سألتك (-

  ذاك النضر حبي                   
  بالحب، بذاك الحب سألتك أرجع لي(...)

   )5()...حبي

                                                 
  . والتوازي النحوي في الملفوظ ظاھرٌ  .442-441الدیوان، ص - 1
   .443دیوان، صال - 2
  448الدیوان، ص - 3
  .444الدیوان، ص - 4
  .447-446الدیوان، ص - 5
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ما يكون احلب هنا غري الـوطن، الـوطن الـذي سـلموه لغـري أهلـه، ومـا السـؤال باحلـب إال حـب 

فهـــم الـــذين ســـكتوا مـــن أجـــل احلفـــاظ علـــى وطـــنهم، ورضـــوا مبـــا جتـــود بـــه -االنكليـــز-الـــوطن عنـــدهم

ل الرأمسايل الغريب، فانقضى زمن القوة، وصاروا احلاضـر الغائـب، امللتـزم مساعدات أمريكا يف بناء التكت

  :الذي مل يعد يصنع القرار، بالصمت

  يا نائي الدار(-

   )1()يا غائب، يا أبدي الصمت

  عبثا، ال رجع صدى ال صوت(-

  -الشيء هنا غير الوحشة.عودي

  ]ناعة اجلديدةالق[----------------)2()الموت لّ والصمت وظِ                 

تتأســـس القناعـــة اجلديـــدة علـــى الوضـــع الـــدويل اجلديـــد، مبـــا يلـــزم أن تغـــري القضـــية منهجهـــا يف   

وعلـى هـذا األسـاس ؛ فـإن املتحـدث هنـا ليسـت الشـاعرة بصـفتها املفـردة، . املطالبة باحلقوق املهضـومة

     : ، كما جندها يف)3(وإمنا هي صوت القضية الفلسطينية بلسان الشاعرة

  : )4()في العباب( .4

تتأكــــد يف هــــذا الــــنص قصـــــة التجــــوال واللجــــوء واملخيمــــات والالوطـــــن وانعــــدام اهلويــــة، رغـــــم   

فجـاءت احليـاة صـراعا . الذي ال يرجع حقـا تـنعم بـه كـل الشـعوبو التعاطف اإلنساين من هنا وهناك، 

  :منه مع موج البحر الغاضب، إحبار دون رسو حىت تالشى الوجود يف ذاك العباب وصار جزءً 

  تالشت الوجوه حولنا(-

  ياء ذلك المساءشوغابت األ

  إال الوميض األزرق المشع في

  عينيك والنداء

  في األزرق المشع مبحر

  وراءه قلبي سفينةً 

  يشوقها العباب     
                                                 

  .445-444الدیوان، ص - 1
   .450الدیوان، ص - 2
فلسطین ما بعد التقسیم، والفلس�طینیون، والقض�یة (شبھ تھمیش تؤكد فیھ أن المتكلم ) نبوءة العرافة(من الدیوان في  590الشاھد في الصفحة  - 3

  ).یة، تتشابك كلھا في شخصیة واحدة ھي التي تتكلمالفلسطین
  .467یوان، صدال - 4
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  بحر بال شواطئ(...) 

  يمد، ال يحد 

  -يقص فيه الموج قصة الحياة ،وال يرد

     )1( )دواألب                               

فإذا البحر حياة ووجود والعباب صراع، وما انتفاء اليابسة إال انتفاء األرض، اليت تظهر عندما 

بالســـكينة  -املظلـــومني-يُهـــزم مـــوج البحـــر ويهـــدأ مســـلما ومستســـلما أمـــام ثبـــات األرض وهـــي تلفهـــم

    .والطمأنينة

  :)2()إلى الشهيد وائل زعيتر( .5

  :ية يف امللفوظات التاليةتتأكد صورة افتقاد الوطن واهلو   

  ، تململناجوعكان يعطينا على (...-

  وغطانا الخجل

  العراءوبقينا في 

  غطاء أو ستر دون

  َمن يغطي عرينا

   )3()!علينا يا بطل؟ يسبل الستر

  على بال أرض بال أهلأنت يا ملقى (-

  ملقى نازفا تحضن الغربةأرصفة 

  الوطنفي الصدر بساتين 

  الوطن وسماوات

  الحالمات والسهول
  ليل الشتاتقمرا يسطع في ... (...)

  للموت والتيه) ال(أنت يا من قلت 

  ظل مسروق  عشرين عاماوللوجه الذي 

                                                 
  .467الدیوان، ص - 1
  .607الدیوان، ص - 2
  .608-607الدیوان، ص - 3
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  الهوية

  شمس القضيةأنت يا 
  يا بعيدا وقريبا(...)

  !فلسطيني أنتيا 

  أيها الرافض للموت هزمت الموت حين 

  )1()اليوم متّ 

إال مــع عــودة الــوطن، وعــودة اإلنســان الفلســطيين مــن  إن اهلويــة قيمــة مفتقــدة كاحلريــة ال تعــود  

املخيمات إىل أرضه، لتنتفي احملنة وتزول علة الشتات والضياع، ويتسـاوى الفلسـطيين بغـريه مـن سـكان 

هـــذا العـــامل، وهـــو مـــا يقتضـــي حـــال منصـــفا، يتحقـــق بـــاجلهود الدوليـــة تكفـــريا عـــن الـــذنب، والضـــغط 

  .    الداخلي حقا مشروعا

كما كان األمر   ،شاعرة يف تعيني هذه احلقائق على أنواع التشاكل والتباين املمكنةدأبت ال لقد  

يتعـــنيَّ يف هـــذا املســـتوى البحـــث يف التشـــاكل ل ،)تشـــاكل لفظـــي تـــركييب(مـــع التكـــرار اللفظـــي والرتكيـــيب

أداء واألمــر منــوط بكيفيــة  .املعنــوي، والتبــاين اللفظــي واملعنــوي، ألن التشــاكل اللفظــي مــرَّ مــع التكــرار

  .املعىن وليس باملعىن ذاته، فقد تعنيَّ سلفا مع السابق من التكرار اللفظي والرتكييب

  : التشاكل المعنوي -أ

  : اجلداول اآلتية ترصد التشاكل املعنوي يف القسم الثاين من الديوان

  :01اجلدول 

  

  تشاكل معنوي  النص
   )اللیل/الصمت(،)الخیانة/الموت(  مدینتي الحزینة

  ) االنكسار/الھزیمة(   ق غریبإلى صدی
  )الطوفان/اإلعصار(  الطوفان والشجرة

، )یحرق�������وا/یس�������رقوا/یفق�������أوا/یقتل�������وا(، )الظل�������م/األل�������م/الع�������ذاب(  حي أبدا
  ، )العمل/البناء/األمل/األحالم(
  )حزننا/عذابنا/شقائنا(

 ،)الص���بار/الش���وك( ،)النازی���ة/الن���ازي/الس���جان/التت���ر(، )أس���یر/مقی���د(  رسالة إلى طفلین
  )الضیاع/الشتات(

  )المحنة/اآلالم/األحزان(  السید المسیح
  )الضیاع/الذھول(  الفدائي واألرض

                                                 
 .611-610الدیوان، ص - 1
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/ غی����اب(،)الحل����م/الغ����د(،)أخ����واتي/أحب����ائي(،)أط����الل/حط����ام/فوض����ى(  لن أبكي
 ،)الج����رح/الی����أس( ،)األح����زان/ال����دمع(، )األش����باح/ الب����وم(،)ھج����رات

   )لظلمةا/الغربان/األشباح( ،)الغضب/الغلیان( ،)العتمة/النحس(
إلى الوجھ ال�ذي ض�اع ف�ي 

  التیھ 
، )حط���ام/دخ���ان(،)الص���مت/األس���ى(،)الف���رح/الح���ب(،)الھزیم���ة/اللی���ل(
  )شرر/لھیب(

  ،)السالم/األمن(، )میالد/مخاض(،)الطیبین/البسطاء(  حمزة
: خم���س أغنی���ات للف���دائیین

  مخاض
  )الجراح/الدماء(، )الصباح/الغدا(، )المیالد/المخاض(،)األنقاض/الحطام(

  )البلور/النقي(،)المصھور/المعذب(  یف تولد األغنیةك
  )األحجار/الصخور(، )اإلعصار/الریح(  حین تنھمر األنباء السیئة

  )العطاء/الفداء(  عاشق موتھ
  )أفنى/أذوب(، )أدفن/أموت(  كفاني أظل بحظنھا

  )حرائق/اللھب(، )مشانق/التعذیب(، )زنزانة/السجن(، )السالسل/القید(  حریة الشعب

  )صالة/وضوء(  كایا ألطفالناح
جریم��ة قت��ل ف��ي ی��وم ل��یس 

  كاألیام
  ) كنائسھا/مساجدھا(، )صلبوا/قتلوا(، )طمسوھا/حذفوھا(

 ،)الش��مس /الض��وء( ،)اللی��ل/األس��ود(، )الكت��اب المق��دس=ق��رآن/إنجی��ل(  أنشودة الصیرورة
  )مشنقة/الموت(

  

  :صنع التشاكل املعنوي فضاءات عدة تتعني معها احلال املعيشة

فضــاء احلــزن والشــجن واالنكســار الــذي يتســاوق مــع الضــيق واالحنســار النفســي،   .1

 /عــــــذابنا/شــــــقائنا/الظلــــــم/العــــــذاب/اخليانــــــة/االنكســــــار/اهلزميــــــة: (كمــــــا يف ألفــــــاظ

ـــــة/اآلالم/األحـــــزان ـــــذهول/احملن ـــــدمع/الضـــــياع/ال ـــــق/اللهـــــب/ال ـــــأس/ حرائ / اجلـــــرح/الي

  ).الصمت/األسى

أيضا مـع الضـيق واالحنسـار النفسـي، كمـا فضاء املوت واإلهدار واإلفناء املتساوق  .2

ــــــــــوا/ الطوفــــــــــان/اإلعصــــــــــار/املــــــــــوت: (يف ألفــــــــــاظ / حيرقــــــــــوا/يســــــــــرقوا/يفقــــــــــأوا/يقتل

/ احلطـــام/ اجلـــراح/الـــدماء/الغربـــان/األشـــباح/هجـــرات/غيـــاب/أطـــالل/حطـــام/فوضـــى

 ).مشنقة/ املوت/ مشانق/مشنقة/املوت/ صلبوا/قتلوا/ طمسوها/حذفوها/األنقاض

نصـــــر واليقـــــني بـــــه، ويوافقـــــه بالضـــــرورة الرضـــــى واالتســـــاع فضـــــاء األمـــــل واحللـــــم بال .3

/ الغليـــان/ احللـــم/ الغـــد/العمـــل/البنـــاء/األمـــل/األحـــالم: (النفســـي، كمـــا يف ألفـــاظ

/ الصــــــــباح/الغــــــــد/املــــــــيالد/املخــــــــاض/ الســــــــالم/األمــــــــن/ الفــــــــرح/احلــــــــب/الغضــــــــب

 ).الشمس/الضوء/ العطاء/الفداء
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: محـــة الغربـــاء، كمـــا يف ألفـــاظالفضـــاء املغلـــق الـــذي ُيَســـّيج احليـــاة ويوقعهـــا حتـــت ر  .4

/ الغربــان/ األشــباح/البــوم/أســري/مقيــد/الظلمــة/الظلــم/األمل/العــذاب/الليــل/الصــمت(

/ النازيـــة/ النـــازي/ الســـجان/التـــرت/الليـــل/األســـود/ املصـــهور/املعـــذب/ حطـــام/دخــان

 ).التعذيب/ زنزانة/ السجن/السالسل/ القيد

ــــذي يصــــنع قــــبس التحــــرر واالنطــــالق .5 دون االعتــــداد بالفضــــاء  الفضــــاء املفتــــوح ال

/ صــالة/وضــوء/ أفــىن/أذوب/أدفــن/أمــوت/ العطــاء/الفــداء: (املغلــق، كمــا يف ألفــاظ

 ]).السند الروحي= [قرآن/إجنيل

تتقابــل هــذه الفضــاءات فيمــا بينهــا لتتصــارع ولتصــنع الصــراع بــني الــواقعني املفــروض واملــأمول؛ 

رفض والثـــورة يف الفضـــاء املفتـــوح، وفضـــاء ألن الفضـــاء املغلـــق يتـــيح فرصـــة االنطـــالق مـــن خـــالل فعـــل الـــ

  .االنكسار واإلفناء يعطي األمل يف النصر وتغري احلال

بني االحنسـار واالتسـاع النفسـيني بوصـفهما زمنـني يتعالقـان مـع  التقابلوينتج عن ذلك ضرورًة 

  .ني املأساوي والسحري عند كل حدثسَّ الشعور، مبا يؤدي احلِ 

ا يف احلكـي املـرتبط أصـال بواقـع احليـاة اليوميـة عنـد الشـاعرة، وقـد يصنع هـذا التقابـل منـوا وتطـور 

ر حـاال غـري أدركت هذه الفضاءات وما بينها من صراع، فأد�ا على ذلـك، رغـم أن الواقـع املعطـى يصـوّ 

مـــا جـــاوره مـــن فضـــاءات مـــأموال ليـــتم رفـــع الفضـــاء املغلـــق و  ولـــذلك يتعـــني الفضـــاء املفتـــوح واقعـــا. هـــذه

ل الـذي يعيـد ق التحـوّ واإلفناء بوصفها مجيعا واقعا مفروضا مرغوبا عنه، وهـو مـا حيّقـاالنكسار والشجن 

  .الوضع إىل حالة االتزان

لقد جرت الشاعرة على تكـرار وتشـاكل امللفوظـات الشـعرية قصـد تثبيـت هـذه احلقـائق لتكـون 

     .حممول التباين اللفظي واملعنوي كما كانت مع التشاكل

  :التباين اللفظي -ب

  :02دولاجل
  التباین اللفظي  النص

  )البالء/الرجاء(،)األغاني/الصمت(  مدینتي الحزینة
  )اآلن/األمس(  إلى صدیق غریب
  ) ستقوم/ھوت(،)باقیة/ھوت(  الطوفان والشجرة

 ،)ع����ذابنا/حبن����ا( ،)األم����ل/األل����م( ،)األح����الم/الع����ذاب) (الحی����اة/الم����وت(  حي أبدا
  )الجرح/الضحكات(

  ) المرارة/الحب(،)واقعي/خیال(،)مقید/أطیر(،)أسیر/أطیر(  رسالة إلى طفلین
  )اللیل/الشمس(، )أفراح/صمت(، )یطھر/یدنس(،)األحزان/األفراح(  إلى السید المسیح
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، )األرض/الس�����ماء(، )العط�����اء/األخ�����ذ(، )المن�����ى/الھ�����م(، )أق�����ول/أكت�����ب(  الفدائي واألرض
   )الفرح/الدماء(

 /الظلمة(،)القاطنون/رحلوا(،)العتمة/مسالش(،)األمس/الغد(،)الحب/الھجران(  لن أبكي
  )الشمس

ھ�������ات أم�������ام ش�������باك آ
  التصاریح 

  )الحب/الحقد(

إل��ى الوج��ھ ال��ذي ض��اع 
  في التیھ

 ،)م�وت/حی�اة(،)الظلم�ات/الن�ور(،)الف�رح/الح�زن(،)نبك�ي/نبتس�م(،)غدا/الیوم(
  .)نور/لیل(، )عذاب/الحب(، )القھر/ اللیل(

 األم�ن) (ض�حكات/ال�دمع(، )ھوت/تارتفع(، )سكوت/صرخة(،)یموت/نحیا(  حمزة
  ) األفعى/

  )غدا/اللیل(  خمس أغنیات للفدائیین
 ءح������ین تنھم������ر اإلنب������ا

  السیئة
  )النھار/سوداء(، )النھار/اللیل(

  )تسترد/یھجر(، )یھوي/یطیر(  عاشق موتھ
  )أبعث/أدفن(،)أبعث/أموت(  كفاني أظل بحظنھا

  )الضیاء/اللیل(  حریة الشعب
  ) الحیاة/وتالم(  حكایا ألطفالنا

  )الموت/ الفجر) (كلمات/صمتا( )امئینظ/ارتوینا(  ذھب الذین نحبھم
جریمة قتل في یوم ل�یس 

  كاألیام
  )السیف/الغصن(، )أمس/یوم(،)انتھى/ابتدا(،)الجدید/القدیم(

  )الفجر/اللیل(،)یرجع/یعبر(،)المعبود/العابد(،)بناء/ھدم(،)یحیا/الموت(  أنشودة الصیرورة

  

نات ما محلته التشـاكالت سـابقا، وأكـدت صـور الفضـاءات املتصـارعة، وبـدت يف محلت التباي

  :شكل ثنائيات

الدالة على االحتالل واالستقالل استبداال كما سبق بيانـه، ) الظالم/النور(أو)النهار/الليل( .1

وينـــدرج حتتهـــا موافقـــا لليـــل ألفـــاظ الـــبالء والصـــمت والظلمـــة والظلمـــات والعتمـــة، والفعـــل 

  . رفق النهار الرجاء والشمس واألفراح والفجر والنور، والفعل يطهّ ويوا. يدّنس

ســـتقوم ونبتســـم ويعـــرب ويرجـــع : للداللـــة علـــى واقـــع احلـــال، وللحيـــاة منهـــا )املـــوت/احليـــاة( .2

لورودهـــا منفيـــة يف -ارتوينـــا: وللمـــوت. باقيـــة والقـــاطنون واملـــىن واحلـــب: وارتفعـــت، وألفـــاظ

ويف . ئني واهلــــم والـــدماء واهلجــــران والصــــمتظـــام: واأللفــــاظ. ، وهــــوت ورحلـــوا-اخلطـــاب

 :  احلياة ثنائية

العــذاب واألمل واجلــرح واملــرارة واحلقــد والــدمع : نبكــي ويهــوي ويهجــر، و: فـــ )احلــزن/الفــرح( .3

وأطـــري ويطـــري وتســـرتد، واألحـــالم واألمـــل . أســـري ومقيـــد مصـــروفة للحـــزن والشـــجنلفظـــا و 

أدفــــن وأبعــــث : حتتهــــا ملفوظــــات وتنــــدرج. واحلــــب والضــــحكات مصــــروفة للفــــرح والغبطــــة
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لداللتها على رغبة داخلية وأمل يؤدي حتققه الغاية املنشودة، إما الشهادة زمن االحـتالل، 

والكـــل مـــرتبط بـــالزمن اآلت الـــذي يعـــادل الـــزمن . وإمـــا الـــدفن والبعـــث فيهـــا زمـــن النصـــر

 . وخيتلف عن احلاضر -قبل االحتالل- املاضي

وحــال . قارنــة الزمنيــة، فحــال اليــوم قهــر وعــذاب وســكوتللداللــة علــى امل) اليــوم/األمــس(  .4

كــل   انتهــىقهــا يف املســتقبل، فقــد األمــس حــب وأمــن وســالم، وهــي قــيم غائبــة، يُرجــى حتقّ 

  . مع الصرخة والسيف وغصن السالم الجديد ابتدأوقديم 

لقد انبثقت هذه الثنائيات من لوحات شعرية، عكست انفعاالت الشـاعرة ورؤاهـا اخلاصـة؛ إذ 

اخلـراب والـدمار، فصـارت احليـاة  لاملـرتبط باحملتـل، محـ تفـاملو  ؛وحركـةً  التضاد، وبعث فيها حيويـةً  زعزَّ تَ 

مقرتنًة بالضعف والعبودية املرفوضـة عنـد الشـاعرة، والصـورة معتمـة قـد كسـتها الظلمـة مـن ردائهـا، فهـي 

وعلـى ذلـك كـان بنـاء . تاللن مينحها اإلشراق واالبتهـاج، وال يكـون ذلـك إال برفـع حـال االحـحتتاج مَ 

حقـــل الطبيعـــة وحقـــل االحـــتالل : املعجـــم اللغـــوي يف اخلطـــاب الشـــعري متميـــزا حبقولـــه الدالليـــة األربعـــة

  .وحقل املكان وحقل احلزن والشجن واالغرتاب

  :شعريالمعجم ال -ج

  

بُـــَين اخلطـــاب الشـــعري عنـــد فـــدوى طوقـــان يف شـــّقه الثـــاين علـــى معجـــم شـــعري ُمســـتوَحى مـــن    

ت به عن حاهلا وحال الوطن واإلنسان يف شىت أزمنة االنفعال، وهو يقـوم علـى اث املعيشة، عربَّ األحد

  : أربعة حقول

  : الحقل الدال على الطبيعة -1

يف الشــعر مــع املــد الرومانســي، الســتلهام  -حيــًة وصــامتةً –يــرتبط اســتخدام الطبيعــة وعناصــرها 

ســـتمد كـــل الكائنـــات حاجيا�ـــا، ويف خصائصـــها تَ  الشـــعور املرافـــق لألحـــداث منهـــا بوصـــفها أُم�ـــا مـــن

  : وهو البّني يف احملاور التالية. نضاال وغضبا واستشهادا القضيةَ  عايش الطبيعةُ انفعال الشاعرة تُ 

  : )النبات بأنواعه( الطبيعة الحية - 1.1

  :03اجلدول
  ما دلَّ على االستھجان والكراھة  ما دلَّ على القبول والرضى  ص

    الثمار/الغالل  482
    األشجار  483
    الشجرة  487
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    الجذع / 3×الشجرة    488
    األغصان/ 3×الشجرة    489
    القمح  493
    الثمر/ 2× القمح   494
الحب����ق /الش����قائق الحم����ر وال����زرق/زھ����ر  495

  قرن الغزال/البري
  

  الصبار/الشوك    496
    غرسة  509
  الشوك    511
    زھر  514
    بذار القمح  516
  حنظال    531
    لزھرا  533
    ورود  535
  زقوما  شجر التفاح  536
    األزھار/األثمار/ 2× بساتین الزھر   537
  أشواك  ]الرماح السمر[غابات  540
    رمان  541
    سنابل/ نخال  543
    وردة  548
    شجرة المرجان  552
    2× زھرة /عشبا  553
    شجر المرجان  559
    غصنا  561
    باقات ورد/شقائق حمر  562
    األغصان/فستقال/نخلة  565
  الصبار المر/غاب اللیل الموحش  /الشجر/زھرة عباد الشمس/شجر الحناء  567

    

إمـــا مقبـــوال مرضـــيا عنـــه، وإمـــا مســـتهجنا مكروهـــا؛ ليمثـــل األول  -طبيعـــة حيـــة–بـــدا النبـــات 

خــريات تبــث يف الــنفس راحــًة وطمأنينــًة نفســيًة، مــن أجلهــا حــلَّ االحــتالل بالــديار لالســتئثار �ــا دون 

ل بعـد هلـم، فتتحـوّ  هلها واالستيالء عليها، واستعباد أصحا�ا أو �جـريهم لتنتفـي املطالبـة مبـا هـو حـقٌّ أ

�بها غصات يف احللـق ال تـزول إال بـزوال غاصـبها، أو تصـري شـوكا وعلقـا وصـبارا وحـنظال وزقومـا بعـد 

  .أن كانت شجرا وقمحا وتفاحا وشقائق النعمان

داســـة يف فلســـطني قـــد ارتبطـــت بـــالزيتون والليمـــون والربتقـــال إن الشـــجرة بكـــل مـــا حتملـــه مـــن ق  

ا �ـا عـن غـريه، زً يَــوممَُ ...خالـدا �ـا...تـرد مبسـميا�ا، أل�ـا متثـل الـوطن فقـطاليافاوي والصفصاف، وإمنا 

    : وتدليال على عراقة املكان، حىت حتوَّل اإلنسان يف كفاحه ومقاومته شجرًا 
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  الصاعد نحو الضوء صاروا الشجر الضارب في األعماق(-

  )1()الواقف في الريح الهوجاء

فالثائرون ثابتون ثبات الشجر الضارب يف عمق األرض تأصال، راجيا ضوء احلرية هدفا، ال تثنيه ريـاح 

ولــيس يف هــذا االســتخدام إال ربــط القضــية بــاألرض ومــا رقــى عليهــا مــن جنســها، ممــا فيــه . االحــتالل

ل مــن الــذي حتــوّ ...) قــرن الغــزال/عبــاد الشــمس/احلبــق الــربي/شــمرال/الشــقائق احلمــر(الزهــر حيــاة، حنــو

نبات رقيق مينح لناظره الشعور بالرضى واألمان إىل كائن يرنو إىل احلرية حيوي اإلنسـان ذاتـه، بـل صـار 

  : ما يؤدي رفض الواقع املفروض والتمسك باحلرية -الزهر–اإلنسان زهرا يكتسب من صفاته 

  صاروا زهرة عباد الشمس(-
  صاروا الصوت الرافض صاروا (...)

  جدلية هدم وبناء

  )2()صاروا الغضب المشتعل على أطراف األفق المسدود

للداللــــة علــــى الكثــــرة وقــــرب الغلبــــة والنجــــدة، وهــــم الــــذين ) غابــــات الرمــــاح الســــمر(فاســــتحقوا لقــــب 

  :د مع الفصولل إىل ما مينح احلياة والتجدّ يعشقون التحوّ 

  كفاني أظل بحضن بالدي(-

  ترابا

  وعشبا       

  )3()وزهرة                 

  :د ونعمةوجيري على القمح ما جرى على الزهر من حياة وجتدّ   

  والخصل الشقراء مثل القمح مثل(-

   )4()موسم الحصاد في حقولنا

 ة يف الواقع املفروض، فقد فـََقَد الناس اإلحساس مبا يبث فيهم احلياة، وظهـر احلنـنيوهي النعمة املمحوّ 

للماضــــي رغــــم اقــــرتان القمــــح واحلصــــاد مبواســــم اخلصــــب والنمــــاء، حيــــث عطــــاء األرض وســــخاؤها، 

  .  هو احلياة حوطمأنينة اإلنسان وسعادته، وفيها يكون القم

                                                 
 .567ص الدیوان، - 1
  .567الدیوان، ص - 2
  .553الدیوان، ص - 3
 .493ص ،الدیوان - 4
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  :ويقابل هذا ما دلَّ على االستهجان املرتبط باهلزمية واالنكسار زارعا املرارة واألمل  

  لو قدروا لقتلوا حتى الخيال(-
  يردني إلى المكان واقعي المهينثم (...) 

  وفي ضلوعي الشوك والصبار

     )1()وفي فمي مرارة اليقين

  !آه يا ذل اإلسار(-

  )2()صخرٌة قلبي وكبريٌت وفوارُة نار ... حقدي رهيب      ، مذاقي قاتلٌ حنظال صرتُ 

والشــعور  نــة، ولكنــه الواقــععيِّ تَ حــدث التحــوُّل الــذي يــأيت معــه التســاؤل ال يرنــو إلجابــة فهــي مُ 

  :بالقهر

  -ولماذا شجر التفاح صار اليوم(-

  زقوما،                                     

  -كان قومي يزرعون األرض يحيون(...) 

  )3()يحبون الحياة

وهــو مــن مثــر -ل التفــاح والزم قوهلــا إن الوافــدين ال يزرعــون أرضــا وال حيبــون احليــاة، بــدليل حتــوّ 

مـن الطبيعـة هلـم  ل الوافـدون إىل األشـواك صـورةً ، ليتحـوّ !..خصـائص جهـنم إىل الزقوم وهـو مـن -اجلنة

ة بتقنية اإلسقاط، ليعادل االحتالل الصخر واألشواك والصلب، وكلها تنمي القساوة وتظهـر العقـر وقلّـ

  :اخلصب

  وتلف الريح أيامي على الدرب العصيّ (-

  –مع شعبي، ويالقينا على حافاته 

  )    4()صخر وأشواك وصلب

واحلال ذا�ا مـع احليـوان يف خاصـييت االسـتهجان والقبـول، فاختـارت لالحـتالل األول، وألبنـاء   

  :الوطن الثاين

   :)الحيوان( الطبيعة الحية -2.1

                                                 
  .496الدیوان، ص - 1
  .531، صالدیوان - 2
  .537 -536 الدیوان، ص - 3
  .540 الدیوان، ص - 4
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  :04اجلدول
المك��������������روه   ص

  المستھجن
المحب��������وب   الشاھد

  المقرب
  الشاھد

ل��و أن األف��اعي الھوال��ك لیس��ت   األفاعي  485
وتحف����ر قب����را ألھل����ي .. تعرب����د

  عبيوش

    

 -إل����ى جنب����ك اآلن عن����د لكن����تُ   فرخي حمام      486
ش����واطئ حب����ك أرس����ي س����فینة 

  ا كفرخي حمامعمري لكنَّ 
  وسیأتي الطیر  4× الطیر       489
  ....یا كرم یا غزالتي  2×غزالتي       493
وك������ان ھن������اك جم������ع الب������وم   األشباح/البوم  513

واألش��باح غری��ب الوج��ھ والی��د 
  واللسان

    

× حص������ان       515
4  

ي حص���ان الش���عب ج���اوز أحب���ائ
  كبوة األمس

ل��ن نرت��اح حت��ى نط��رد األش��باح   الغربان  516
  والغربان والظلمة

    

تلت��ف م��ن ح��ولي أف��اعي تخن��ق   أفاعي  533
  الزھر

    

وعلى الساحة طائر خرق السھم   طائر      538
  جبینھ

ت وأتم��ت ببراع��ة واألفع��ى تلُ��و  األفعى  544
  اكتمال الدائرة

    

ل�������ذي یطی�������ر، أراه ط�������ائري ا  طائري      551
  یھجرني قبل األوان

  تلقف طائري الذي یطیر  طائري      552
نس�����را فنس�����را غ�����الھم وح�����ش   وحش الظالم  559

  الظالم
  نسرا فنسرا غالھم وحش الظالم  2× نسر 

أف����������������راخ       564
  عصافیر

ترن�و ...أفراخ عص�افیر ص�غیرة
  ...وتحدق باألشیاء

ف��ي عص��فور ...ف��ي ق��ط ی��ربض  عصفور/قط      565
  بتلةینفض أجنحة م

حین ج�راد القح�ط ان�دلق س�یوال   جراد القحط  566
  من خوذات الجلد

ك��ان النھ��ر وراء األف��ق حص��انا   حصان
  یعدو

یزح���ف ثعبان���ا ویف���ح ب���ألف ...  ثعبانا  597
  لسان
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�م، وبــني أهــل الــوطن يف مقــاومتهم رغــم بــني الوافــدين يف قــوَّ  اإن يف اســتخدام احليــوان صــراع

االحــتالل حيوانــا ذا ســم وشــؤم وغــدر وإفنــاء وإفســاد، ماحيــا احليــاة وناشــرا وبــدا . ة احليلــةالضــعف وقلّــ

وبــدا أهــل البلــد يف صــورة لطيفــة فيهــا مجــال وقــوة وكربيــاء، حتــدوهم الرغبــة يف احليــاة دون فكــر . الرعــب

احلــزن والضــياع تعبــري عــن الفقــدان وتبقــى اإلشــارة إىل أن . كرهوا عليــه بفعــل املقاومــةاإلفنــاء إال مــا اســتُ 

والــنقص، قــد ارتبطــا بصــورة الطــائر العائــد بعــد اخلــالص املؤكــد، واالنفــالت مــن القيــود، وسيســتقر يف 

الغزال املغدور به، أو النسر الشهيد، أو احلصان يف قوته اليت تصنع الفـرق بصورة الشجرة استقباال، أو 

الظــالم مســببًة للفقــدان، يف املقاومــة، تقابلهــا األفــاعي والبــوم واألشــباح والغربــان وجــراد القحــط ووحــش 

ليدل يف هذا املوضـع  )1(االستثناء يشمل لفظ الطريغري أن . وكل قطب منهما قطب يف صراع الوجود

. ويف آخرين دون غريها على ما مل ترده الشـاعرة يف بـاقي اخلطـاب الشـعري، إذ هـو هنـا الرغبـة يف اإلمث

  . )2(اللولفظ الكالب مصروف ألبناء الوطن ووصف حلقهم بفعل االحت

د يف ســكوته عمــا جــرى يف فلســطني، وكيــف يكــون الــرّ  )3(ولفــظ التنــني اخلــرايف بــديل عــن العــامل

ينهـــي آخرمهـــا ) 4(يف ســـياق فاصـــل زمـــين بـــني وضـــعني خمتلفـــني) الفيـــل(وجـــاء لفـــظ . وتلتهـــب املقاومـــة

اومتهم فعــدا هــذه املواضــع فكـل لفــظ حليــوان يصــرف للمحتـل يف جربوتــه أو ألهــل البلــد يف مقــ .سـابقه

  .ورفضهم للدخيل

مل يقتصــــر اســــتخدام الطبيعــــة يف انفعــــال فــــدوى الشــــعري علــــى الطبيعــــة احليــــة بــــل تعــــداها إىل 

الطبيعة امليتة، فضاًءُ◌ تسبح فيه الكائنات، أو جتد فيه حيا�ا كالسماء والشمس والقمر والليل والنهـر 

  :والرياح واألمطار والسحب وغريها، وهو ما يبديه اجلدول التايل

   ):الضياء والنور(الطبيعة الصامتة  -3.1

                                                 
یح�وم فی�ھ : (417ص) رؤی�ا ھن�ري(وف�ي ).اإلث�م -ریَّ�ش ف�یھم طی�ر الع�الم وخطاة(  :،وفیھا تقول501الدیوان، إلى السید المسیح في عیده، ص - 1

وف�ي ھ�ذه الملفوظ�ات جمیع�ا یس�تھجن ...). ینش�ب مخلب�ھفي كل مك�ان طی�ر الم�وت   :(قولھا 588ص ) كوابیس اللیل والنھار(وفي ). طائر الخراب
  .  الطیر ویُكَره باإلضافة النحویة

ف�ي معان�اتھم أم�ام ش�باك التص�اریح ). ارجعوا، ال تقربوا الحاجز، عودوا ی�ا ك�الب: (، وفیھا قولھا530الدیوان، آھات أمام شباك التصاریح، ص - 2
  .من  أجل العبور

وھ��دیر : (541وف��ي الص��فحة ). وأرى الع��الم تنین��ا خرافی��ا عل��ى ب��اب ب��الدي: (، ولھ��ا فیھ��ا539ض��اع ف��ي التی��ھ، صال��دیوان، إل��ى الوج��ھ ال��ذي  - 3
  ). لم التنین  سر الكلماتاعویعطي ال العاصفة یكشف اللغز

ص��وت العظ��یم ب��الرعود تفج��ر ال /تقطعھ��ا الفص��ول ب��ین الم��وت والحی��اة /ممتطی��ا مس��افة /وج��اء ع��ام الفی��ل: (558ال��دیوان، حكای��ة ألطفالن��ا، ص - 4
س�لم،  ب�العودة إل�ى الس�یرة النبوی�ة یك�ون ع�ام الفی�ل ع�ام ان�بالج المحن�ة بظھ�ور النب�ي ص�لى هللا علی�ھ و. )...مجتثا الخرافة /حامال النبوءة/والبروق

  ).  مغتسال متمما وضوءه  وقامت الصالة: (ولذلك جاء في آخر النص 
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ترتاءى احلرية للشاعرة ضوًءا ونورا ورؤية واضحة، كما يبدو االحتالل ظلمًة وليال وعتمـًة، وقـد   

حقــــــل [ :05وتريــــــد العــــــامل احلــــــر املرغــــــوب فيــــــه كمــــــا يف اجلــــــدول  )1(عاشــــــت العــــــامل املرغــــــوب عنــــــه

  ]النور=الحرية
  اللیل/الظالم  النور/الضیاء  ص

    ضیاء  481
  اللیل    482
    الشمس  489
    الربیع/الصباح  496
    الشمس  500
  اللیل    501
  اللیل    504
  2×اللیل     507
    الشمس  513
    الشمس  515
    الشمس  517
  اللیل    534
  2×اللیل      535
    ضوء  537
  لیل    538
  الظلمات  النور  539
    قمر  540
  اللیل  أنجما/النجم  541
    الشمس  545
  اللیل    547
    الصباح  548
  الدیجور  النور  549
  اللیل  النھار  550
    الصباح  551
  اللیل    554
  اللیل  الضیاء  556
  الظالم    559
    الفجر  560
    أقمار  561
    الصباح  562
    أقمار  563
    قمر  564
  اللیل  الضوء  567
  اللیل  الفجر  568

                                                 
 . 251 -248ینظر الفصل الرابع من ھذا البحث، ص  - 1
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  اللیل/الظالم    593
  2×اللیل  الشمس/النجوم/نجم  594
  الظالم  الضیاء  596
  اللیل  الشمس  608
  الظالم/اللیل    609
  اللیل/الظالم  الشروق/ضوء النجم  616
  2×اللیل  2×القمر/2×الشمس  617
    الشمس  620
    الفجر  622

إن تقابــل الليــل والنهــار يعــادل تقابــل الظــالم والضــياء، والفجــر فاصــل بينهمــا، ليكــون الضــياء   

حرر، والظـالم اسـتبدادا واسـتعمارا وقـد مـرَّ بيـان ذلـك يف الفصـل الرابـع ويف حريًة واستقالًال وممارسًة للت

  . تكرار هذا الفصل

وفق منطق النعمة ومنطق النقمة،  )1(كما جرت الشاعرة على استخدام مظاهر الطبيعة األربعة  

الل فتخــريت للنعمــة مــا كــان داال علــى الثــورة والــرفض والغضــب الشــعيب، وحمــيال علــى احلريــة واالســتق

ومـــن نفـــس –وختـــريت للنقمـــة . والتوعـــد والتخويـــف مـــن يـــوم يبـــزغ فيـــه فجـــر تنقشـــع معـــه ظلمـــة الليـــل

  :  ما دلَّ على الكرب واهلول وعظيم املصاب، وما نزل منزل البالء -العناصر

   :مظاهر الطبيعة األربعة -4.1

:                 باملقومـات التاليـة تبدو مظاهر الطبيعة نعمة مرغوبا فيها أو نقمة مرغوبا عنهـا؛ فالنعمـة تتميـز

  :وأما النقمة

  قبول-قبول                                             +

  رغبة-)                               رجاء/أمنية(رغبة +

  رفض +رفض                                            -

  :06اجلدول واحلال كما يبينه
  النقمة  النعمة

  التراب  الھواء  النار  الماء  التراب  الھواء  النار  الماء  ص
            السماء  ضیاء  الموج  481
  جبال                482
  الریاح     األمطار  483

  السحاب
  الھواء  

  السماء

          الجبال

                                                 
  .الماء والنار والھواء والتراب: سبق الحدیث عنھا في الفصل الثالث من ھذاالبحث، وھي  - 1
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  أمطار  484
  

 ری�������������اح  
  السحاب

          

          حجارة        485
الطوف����ا          487

  ن
  األسود

  عصاراإل  
  الشیطاني

  

  

  صخور              جداول  488
              شمس    489
                النھر  492
                النھر  493
          الجبل        495
  المطر  496

  النھر
              

  النھر  497
  البحر

              

              الشمس    500
  صخرة                505
  السماء    508

  نجوم
            

            الریح  النجم    510
          جبال/صخر    الشمس    514
              الشمس  النھر  515
              الشمس    517
  صخرة                531
          صحراء        533
              القمر    534
                میاه  535
ری�������������اح               536

  الشؤم
  

ض������وء     537
  القمر

            

                بحیرات  538
          شطآنھا    النور  ماء  539
  صخر          الریح  قمر  النھر  540
  أنجم    541

  أنجما
            العاصفة

  صخرة                544
              الشمس    545
            الریح      547
  الصخور            النور    549
  الصخور  اإلعصار        الریح    النھر  550

  األحجار
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  الصخور          الریاح      551
                جدولي  552
          تراب        553
  النھر  555

  األمطار
  الریح  الرعد

  اإلعصار
          

  النھر  556
  راألمطا

  الضیاء
  الرعد 

  

  الریح
 

  اإلعصار

          

          الرمال        557
  الرعود    558

  البروق
            السماء

              الفجر  الینابیع  560
  الریاح  أقمار    561

  السماء
          

            السماء  أقمار    563
              قمر  ماء  564
            الریح      565
المط�����ر         النھر  566

  األسود
  سیول

  طوفان

      

ال�����������ریح           وءالض    567
  الھوجاء

  

        طوفانھ  األحجار    الفجر    568
              ومیض  النھر  595
×القم���ر    596

2  
            

    اإلعصار              597
            2×الریح      600
 األمط�����ار  610

  ماء نبع
              

    

الطوفــان األســود، املطــر األســود، ( لقــد تعينــت النعمــة والنقمــة مــن خــالل التخصــيص بالصــفة

، كما تعينتا بـاللفظ املفـرد الـدال علـى النعمـة أو الـدال )يطاين، رياح الشؤم، الريح اهلوجاءاإلعصار الش

على النقمة إال يف مواضع ينزل بعضها بدل البعض اآلخر؛ فقد جـرت الشـاعرة علـى اعتمـاد اإلعصـار 

تاليــة، فإ�ــا والطوفــان والرعــد والــربق للداللــة علــى االحــتالل يف كــل االنفعــال الشــعري إال يف املواضــع ال

  :تدل على الغضب الشعيب واألمل والتفاؤل يف عودة احلال إىل ما كانت عليه قبل االحتالل



 التكرار...التأویل الحر: الفصل الخامس
 

 368

  ومعابر الريح الغضوب(-

  والرعد واإلعصار واألمطار في وطني

  :ترددها معي

    )1()حريتي

  تفجر الصوت العظيم بالرعود والبروق(-

  حامال النبوءة

   )2()مجتثا الخرافة

، ومـا جــاء معـه مطالبــة )االحــتالل(ن الطلــب بَعـّد احلريــة مغتصـبًة عنــد الطوفـانوحيتمـل أن يكـو 

�ا، ألنه ال يعيش احلرية بـل يعـيش احلـرب الـيت ال حريـة معهـا، وبقـدر طوفـان وإعصـار الغصـب يكـون 

  .ومها احتماالن...طوفان وإعصار االسرتجاع

االنفعـــاالت الـــيت انتابتهـــا، دا بغـــرض اإلفصـــاح عـــن لقـــد كـــان حمـــور الطبيعـــة أطغـــى احملـــاور تـــردّ 

فوفرت هلا الطبيعة ما يسعفها يف هذه املواقف، إذ هي صورة للجمال واالستقرار واحلـب وعشـق احليـاة 

  ...واألمل، كما هي صورة للخراب والدمار، فالطبيعة قوة ومترد وطغيان وغضب

كــــان الــــذي يتوافــــق وإذا كانــــت احلريــــة هــــي القيمــــة املعنويــــة املفتقــــدة واملــــراد حتصــــيلها، فمــــا امل

  بالضرورة معها، وكان سببا يف هذا الشعور باالغرتاب؟ 

   :الحقل الدال على المكان -2

  :07اجلدول
  مكان ما  الوطن  البالد  األرض  المدینة  ص

          مدینتي/المدینة  481
          3×مدینتي    482
          2×مدینتي    483
      بالدي  أرض    485
        األرض    487
    وطني        490
  الجسور          492
  الحقول        بیسان  494
        2×األرض   بیسان  495

                                                 
ال�ریح وراء ح�دود الص�مت تن�دلع،   تدم�دم ف�ي ): (الف�دائي واألرض(من�ھ، قص�یدة  510ونح�وه ف�ي الص�فحة  .555الدیوان، حریة الش�عب، ص - 1

  ).الربوات
تطھ��ر /نزل��ي األمط��ارأ/ھب��ي وس��وقي نحون��ا الس��حاب ی��ا ری��اح): (الف��دائي واألرض(من��ھ 508وكم��ا ف��ي ص . 557ال��دیوان، حكای��ة ألطفالن��ا، ص - 2

  ).وتغسل البیوت والجبال واألشجار/الھواء في مدینتي
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  2×الجسر            496
  جزیرة          497
          القدس  499
          2×القدس    500
          3×القدس    501
        أرضھ    505
        3×األرض    506
    األوطان        507
        أرضنا    508
  الربوات      األرض/ضنارأ  طوباس  509
  2×  الربوات          510
  2× الدار /الدور        یافا  511
  الدار/یا دار          512
    وطني    األرض    513
  الجسر          529
    وطني    أرض الجدود    535
    وطني        536
      بالدي  2×األرض      537
   2×القدس  538

  2× المدینة 
        2×األرض  

× بالدي     القدس  539
3  

    

      بالدي      540
      بالدي      541
        2×األرض    بلدتي  542
  الدار      األرض  2× البلدة   544
  2× الدار         البلدة  545
  الحجرات/الدار          546
        أرضنا    547
        األرض    548
    األوطان        552
× بالدي   2× أرضھا     553

2  
    

  الدور/المنازل/الضفتان/الجسور  وطني    األرض    555
× وطن����ي        556

2  
  الضفتان/الجسور

    وطني        559
    وطني        560
  المنازل/الضفة          562
  الكنائس/ المساجد/الضفة          563
        األرض    566
  الجسر/الدور      األرض    568
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  جبال فلسطین        نابلس  576
    الوطن        601
  عیبال        القدس  609
  سماوات الوطن/بساتین الوطن          610
    الوطن        611
        أرضي/أرضي    612-613

    

) طوباس والقدس وبيسـان(باسم األرض والوطن واملدينة واسم العلم -اح على املكان إن اإلحل

صـرف النتمـاء  -)اجلسـر والكنـائس واملسـاجد والضـفتان والـدور والربـوات(لح عليـه مبكـان مـاصطَ وما يُ 

هـو كـذلك حالـة ذهنيـة فكريـة يتوسـل الشـاعر إلحيائهـا وبـث الحيـاة ...ألن الوطن(الشاعرة إليـه؛ 

  . )1()كل ما يمكن أن يعينه على بنائها وتثبيتهافيها ب

إن صور املكان بكل تداعياته شاهد آخر علـى االرتبـاط بـاألرض، فمنهـا جـاءت احلريـة وفيهـا 

  ...:تسود وإليها ترجع

  سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل(-

  في األرض في الجدران في األبواب في شرف المنازل

  المزارع في هيكل العذراء في المحراب في طرق

  في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع

  في السجن في زنزانة التعذيب في عود المشانق
  سأظل أحفر اسمها حتى أراه (...)

  يمتد في وطني ويكبر 

  ويظل يكبر

  ويظل يكبر

  حتى يغطي كل شبر في ثراه

  حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب

  والليل يهرب والضياء يدك أعمدة الضباب

                                                 
                               :511، ص)ل���������ن أبك���������ي(ف���������ي ومن���������ھ قولھ���������ا  .188ص  ق���������راءات ف���������ي ال���������نص الش���������عري الح���������دیث،: بش���������رى البس���������تاني - 1
                                                                               /ب����������������ین ال����������������ردم والش����������������وك /وف����������������ي فوض����������������ى حط����������������ام ال����������������دور / عل����������������ى أب����������������واب یاف����������������ا ی����������������ا أحب����������������ائي(

م�ن ال�دیوان ح�دیث ع�ن الش�وارع واألرص�فة،   581و 573في الص�فحتین ).على أطالل من رحلوا وفاتوھا /قفا نبك/ یا عینین: وقفت وقلت للعینین
 .ولكنھا تتعلق بلندن ال بالوطن



 التكرار...التأویل الحر: الفصل الخامس
 

 371

   )1()!حريتي

إن افتقــــاد احلريــــة والــــوطن وســــقوط الشــــهداء وطغيــــان اإلفنــــاء وتواصــــل مــــوج الفقــــدان يــــؤجج   

  .ة الوضع القائماالنكسار والشجن، ويسهم يف إظهاره وإظهار حقل االحتالل بوصفه علّ 

   :الحقل الدال على االحتالل -3 

  :09اجلدول
  الشاھد  ما دلَّ على االحتالل  ص

  بغصة البالء مدینتي الحزینةاختنقت   البالء  481-482
ھب���ي ...ی���وم فش���ا الط���اعون ف���ي م���دینتي  الطاعون  483

  وسوقي نحونا السحاب یا ریاح 
لو أن األفاعي الھوالك لیست تعربد في كل   األفاعي/األفاعي الھوالك   485-533

تلت�ف ).485](ن�ار[وتزرع موت�ا و... درب
م����ن ح����ولي أف����اعي تخن����ق الزھ����ر تف����ح 

  )533(السمّ 
ی��وم الطوف��ان ...ی��وم اإلعص��ار الش��یطاني  الطوفان األسود/إلعصار الشیطاني ا    487

لفظت��ھ س��واحل ھمجی��ة ل��ألرض ...األس��ود
  .الطیبة الخضراء

ق��د نس��فوا ..یرابط��ون كلعن��ة س��وداء...ھ��م  لعنة سوداء  492
  الجسور

 !!واغتصب األرض التتر  التتر  495
یرة م��ن قص��ص أخش��ى عل��ى دنی��اكم الص��غ  لنازیةا /النازي / السجان  497

الس���جین والس���جان م���ن قص���ص الن���ازي 
  .والنازیة

500-531-
547  

). 500(ن���زف تح���ت ی���د الج���الدتُ ...الق���دس  الجالد
غ الج��الد جرح��ي ف��ي الرغ��ام ). 531(م��رَّ

  ).547..(وُیقنع الجالد نفسھ بقصة العجز
ترتم������ي عل������ى الم������دى س������واحل اللی������ل   اللیل  568 -507

  ).507(الجھنمیة
یق�������تحم ... !یطل�������ق رش�������اش األحج�������ار

  )568...(اللیل
غری�ب الوج��ھ والی��د /جم�ع الب��وم واألش��باح  513

  واللسان
وك��ان ھن��اك جم��ع الب��وم واألش��باح غری��ب 
الوج���ھ والی���د واللس���ان وك���ان یح���وم ف���ي 

  ...حواشیھا
ل��ن نرت��اح حت��ى نط��رد األش��باح والغرب��ان   مةالظل/الغربان /األشباح   516

  والظلمة
ض�ائع یقص��یھ لی�ل التی��ھ ع��ن  والح�ب ش��بح  اللیل /لیل التیھ  534-554

نح��������ر اللی��������ل ).534(عین��������ي وقلب��������ي 
وأظ�����ل رغ����م اللی�����ل أقف�����و ).534(القم����ر
  ).554](الحریة[خطوھا

                                                 
 .556- 555ص الدیوان، حریة الشعب، - 1
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ك��ان وح��ش الغ��اب یحس��و الخم��ر ف��ي ح��ان   ریاح الشؤم /وحش الغاب   536
الجریمة وری�اح الش�ؤم تع�وي ف�ي الجھ�ات 

  األربع
  ]الحریة[وأظل رغم القید أعدو خلفھا   القید  554
  نسرا فنسرا غالھم وحش الظالم  وحش الظالم  559
ج��راد القح��ط ان��دلق ...زّخ المط��ر األس��ود  طوفان الحلكة/جراد القطط/المطر األسود  566

وتس���قط یبلعھ���ا ...، األرض تمی���د...س���یوال
  .طوفان الحلكة

كب��روا ف��ي غ��اب اللی��ل الم��وحش ف��ي ظ��ل   ظل الصبار المر/غاب اللیل الموحش  567
  الصبار المر

  یقتحم اللیل وطوفانھ... رشاش األحجار  اللیل/وفانالط  568
  یتسلق یقفز یزحف ثعبانا ویفح بألف لسان  ثعبانا  597
أیھ��ا ال��رافض للم��وت ھزم��ت الم��وت ح��ین   الموت  610

  الیوم مت

  

  :لقد ظهر االحتالل يف مخسة أشكال

والسـجان والنـازي التـرت : اإلنسان املستبد املتسلط الظامل الناهب حلق الغري يف ألفـاظ :األول-

  .             واجلالد وغريب الوجه واليد واللسان

ـــاني- ـــةاملـــدمّ  الطبيعـــة: الث الطوفـــان األســـود وطوفـــان احللكـــة واإلعصـــار : يف ملفوظا�ـــا رة املفني

  .وكلها يف ذا�ا ويف أوصافها تؤدي معىن التدمري واإلفناء. الشيطاين ورياح الشؤم واملطر األسود

 احليوا: الثالث-
ُ
األفاعي والبوم واألشباح والغربان ووحش : ستهجن املكروه عادًة يف ألفاظن امل

وهــي يف مجلتهــا تتعــنيَّ مــع معــاين الرتويــع والتخويــف وامــتالك الرغبــة يف اإلفنــاء . الغــاب وجــراد القحــط

  .واالعتداء، وهي اهلوام اليت ال يستظرفها اإلنسان

  . البالء والطاعون واللعنة واللعنة السوداء :الوباء املمقوت كما يف ملفوظا�ا: الرابع-

ــــا بــــدا االحــــتالل بشــــيء مــــن التفــــرد: الخــــامس- ــــا، و)الصــــبار املــــر( نبات غــــاب الليــــل ( مكان

  .قيدا التشبيهية ، وعلى الصورة )الليل والظلمة واحللكة والعتمة( زمنا، و)املوحش

  فحـــــــــىت  ،)املـــــــــر(فهـــــــــو خمصـــــــــص بالصـــــــــفة  ]املكـــــــــان[فأمـــــــــا النبـــــــــات وإن كـــــــــان مـــــــــن األرض

إن رأى فيه اإلنسان نفعا وحاجة؛ فإن صفة املرارة خترجه مـن دائـرة النفـع واحلاجـة إليـه، فهـو علـى غـري 

الطبيعة املعروفـة، ليصـري إىل الكراهـة والـرتك، وهـو للداللـة علـى االحـتالل معـادال غـاب الليـل املـوحش، 

  : أن يكون ملفوظهاواالحتمال الثاين. وهذا احتمال. صفتان ألجلهما نشأ الرفض والثورة
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   )1()كبروا في غاب الليل الموحش، في ظل الصبار المر(-

مصروفا للمقابلة بني غاب الليل املرفوع لالحتالل والصبار املر املرفوع ألهل البلد، إذ يف الصـبار صـغر 

تلمـيح بـه وأشواك وصعوبة تناول، فإذا زاد باملرارة صفًة صار داال علـى املقاومـة والشـدة والبسـالة عنـد ال

للمناضلني املكافحني من أجل القضـية، الـذين امتزجـوا بـه فأكسـبوه مـن رفضـهم طعمـا ال عهـد للنـاس 

مكانــا عينيــا، تنشــأ فيــه الــروح الرافضــة الثــائرة وتنمــو إىل أن تــدك أســوار ) ظــل الصــبار املــر(بــه، ليصــبح 

  .املغتصب

) غـاب الليـل املـوحش(ل وعلى هذا األساس؛ يصري هـذا املكـان علـى صـغره فتيـل انفجـار داخـ

. صـفة التـوحش الـيت ولـدت صـفة املـرارة يف األول) الليـل(بوصفه مكانا أوسـع، قـد اكتسـب فيـه العـدو 

االحتالل، مبا يقضـي بعـدم وجـود /خيصص الغاب؛ فإن الوحشة من الليل) املوحش(وإذا كان الوصف 

عال على فعل، ليدل كـل وصـف هذه الصفة من قبل، فلما اكتسبها، اكتسب الصبار صفته باملوازاة، ف

  .على حال التضاد والتناقض اليت متيز مكان الصراع

  :استبداال لالحتالل فألن القيدو) الليل والظلمة واحللكة والعتمة( الزمانوأما 

  ]القيد]                    [العتمة/احللكة/الظلمة/الليل[

  تسلط)                             +انعدام رؤية(عمى+

  خوف+خوف                                         +

  ضياع وتيه+ضياع وتيه                                    +

  حرية-حركة وفعل                                   -

وعلـى هــذا يبــدو القيــد زائــدا علـى الليــل بالتســلط، والظــاهر أ�مــا سـواء؛ ألن فقــدان احلركــة والفعــل مــع 

ليجتمــــع �ــــذا االســــتبدال . نقص عنصــــر احلريــــة، ويفــــرض الرتيــــث اإلجبــــاري املعــــادل للتســــلطالليــــل يــــ

لالحتالل تعادل داليل ليس هناك ما هو أبشـع منـه، وال أشـد منـه وقعـا سـيئا علـى الـنفس، وقـد أ�ـت 

  .هذا احلقل بصفة اإلفناء املالزمة لالحتالل وهي املوت

   ):لشجناالنكسار وا(الحقل الدال على االغتراب -4

  :08اجلدول

/ لف��ظ مف��رد)                 الم��وت والح��زن واالنكس��ار(م��ا دلَ عل��ى االغت��راب 
  تركیب

  ص

  482-481اختنق��ت بغص��ة ال��بالء م��دینتي /ی��وم ان��دحار الم��وج/ ی��وم رأین��ا الم��وت والخیان��ة

                                                 
  .567أنشودة الصیرورة، ص:الدیوان  - 1
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  مد الرجاءرَّ تَ / الحزینة
  482  زینةمدینتي الصامتة الح/الصمت فاجع/والحزن في مدینتي یدب عاریا

  483  أھتف من قرارة األحزان بالریاح
  485  لو أن الھزیمة ال تمطر اآلن أرض بالدي حجارة خزي وعار

  486  ال ترعف دماه على خنجر االنكسار... لو أن قلبي 
  491-490  من شقائنا من حزننا الكبیر/طاحونة العذاب واأللم 

  491  یا جرحنا العمیق أنت یا عذابنا یا حبنا الوحید
  492  العبور... یعجزني

  493  الموت رابض لكل َمن عبر /الموت رابض على النھر.../حرموني منك
  494  یغرقني في لجھ الحنینُ 
یتعبن�ي الحن�ین ی�ا /مات أبي من حزنھ/مات جدك الحزین/واغتصب األرض التتر

  عمر
495  

ارة ف�ي فم�ي م�ر/ في ضلوعي الش�وك والص�بار/یردني إلى المكان واقعي المھین
  الیقین

496  

  498  ستحملون العبء مثلنا
  499  في عیدك تصلب ھذا العام أفراح القدس

تجل��د تح��ت /الق��دس عل��ى درب اآلالم/قب��اب األج��راس ح��داد وس��واد ملت��ف بس��واد
ل��م /ل��م یرف��ع ف��ي المحن��ة ش��معة...والع��الم/تن��زف تح��ت ی��د الج��الد/ ص��لیب المحن��ة

  یذرف حتى دمعة تغسل في القدس األحزان

500  

  501  یرتفع إلیك أنین القدس من قلب الویل... ن بئر األحزان من الھوة م
  504  وال یزھر قكل الكلمات الیوم ملح ال یور

  505  أحملھ كصخرة مشدودة بعنقي/یحمل عبء حبھ/بھرة الذھول والضیاع
  556  موكب الفرح لم یأت بعد

  557  مشاعل الدماء
احت��رق /ركض ف��ي دائ�رة الم��وتت�/وراء ح�دود الص��مت/عی�ون ھ��اجر منھ�ا الن��وم

  النجم الھاوي
510  

  511  قفا نبك على أطالل من رحلوا/بین الردم والشوك/فوضى حطام الدور
  512  الصمت والھجران/لم ینطق حطام الدار/أین الحلم اآلتي وأین ھمو

جفني راع�ش مبل�ول وقلب�ي ی�ائس /ضبابة الدمع الرمادیة /وغص القلب باألحزان
  مخذول

513  

  514  كیف أمامكم أبكي/كیف الیأس یسحقني/لجرح یسحقنيكیف ا
  515  حصار النحس والعتمة 

  516  ...یا إخوتي في الجرح/لن نرتاح/فوق جباھنا التعب
  529  یجلد القیظ جبیني/اختناقي، نفسي المقطوع محمول على وھج الظھیرة

، قلب�ي إنس�انیتي تن�زف/مرایا أل�م ف�وق ش�باك التص�اریح/آه/یسقط ملحا في جفوني
 !آه وامعتصماه/یقطر المر، دمي سم ونار

530  

  531  آه یا ذل اإلسار/آه جرحي، مرغ الجالد جرحي في الرغام/آه یا ثار العشیرة
  532  قتلوا الحب بأعماقي

الس�مَّ  تلتف من ح�ولي أف�اعي تخن�ق الزھ�ر تفُّ�ح/بین قلبي ورفاه الحب صحراء/آه
  فیھ

533  

  534  یا جراحا تتأوه/یتنامى یا عذابا/آه/غامت صور األحالم
  535  كنت أھذي/قلبھ الصامت في لیل الھزیمة ذاھال أسیان... وطني
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 يآه ی��ا حب��/ نخ��دع الح��زن ف��ال نبك��ي/ل��ن نتالق��ى أب��دا/م��ا كن��ت ف��ي الھ��ول أع��ي
  ...ولماذا شجر التفاح صار الیوم زقوما/لماذا؟

536  

  537  أرى الھوة تدعوني/أتھاوى كذبیحة
ط�ائر خ�رق /ت�نكمش الق�دس كع�ذراء س�بیة/القدس صمت وقتاماألسى یھطل، لیل 

  بحیرات حزینة/معلى األرض دخان وحطا/ السھم جبینھ
538  

  539  بحار الظلمات/لماذا حبس النور.../آه یا حبي لماذا.../األسى یطفح من شطآنھا
  540  صخر وأشواك وصلب... یالقینا /آه

  542  وأنا أخبط في تیھ الھزیمة
س��یبقى قلبھ��ا /ت��نكمش الی��وم بح��زن وس��كوت/ص��دھا ن��ار الجریم��ةھ��ذه األرض تح

  المغدور حیا ال یموت
542-543  

  544  غرفة التعذیب
  546  ...الدمع/...انحنى فیھا ركام الحجرات/ارتفعت ثم ھوت غرف الدار الشھیدة

  548  وردة الدماء في الجراح/ألم األرض...
  549  تحت غمرة القتام/قلبك المعذب المصھور

  551  یدافع الریاح ثم یھوي/رني قبل األوانیھج
  552  أعشق موتي تحت ظلك المضرج الغریق/یھجرني قبل األوان
  553  أدفن فیھا/أموت على أرضھا

  554  تحت الرصاص وفي اللھب
  557  دمھ مداد /عنق تخر فیھا عقدة الحبال

  559  ذھب الذین نحبھم/انفرطت عقود دمائھم/آه یا وطني
تتس���اقط الكلم���ات ص���رعى م���ثلھم جثث���ا / ى ش���فتي أحزان���يأورق���ت ص���متا عل���

ك�م ذا ش�ربت /أواه ی�ا وطن�ي الح�زین/من عیني ومن قلبي تسیل دم�اؤھم /مشوھة
عن��د الین��ابیع /وك��م ش��ربنا ف��ي مھرجان��ات األس��ى والم��وت كاس��ات العص��یر الم��ر 

  .امئینالحزینة سوف نبقى ظ

560  

  607  كانت الغربة والداء لھ زادا وماء

    

عور بــــاحلزن والقهــــر جــــراء الظلــــم الــــذي تتعــــرض لــــه الشــــاعرة مــــع أبنــــاء الــــوطن إىل أدى الشــــ

اإلحســـاس املــــر باالنكســـار واهلزميــــة، وقـــوَّى لــــديها الشـــجن واحلنــــني واحللـــم بــــزمن تنجلـــي فيــــه الغمــــة، 

  : فجعلت من قضية شعبها هدفا حياتيا ال بد أن يتحقق

  يا وطني الحبيب ال، مهما تدر(-

  معليك في متاهة الظل

  طاحونة العذاب واأللم

  لن يستطيعوا يا حبيبنا 

  أن يفقأوا عينيك، لن

  ليقتلوا األحالم واألمل
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  وليصلبوا حرية البناء والعمل

  ليسرقوا الضحكات من أطفالنا

  ليهدموا، ليحرقوا، فمن شقائنا

  من حزننا الكبير، من لزوجة

  الدماء في جدراننا

  )1()ستبعث الحياة فيك من جديد

  

الغربــة والضــياع والتمــزق ووصــول احلــزن إىل منتهــاه مرتبطــة مبأســاة اإلنســان ومأســاة إن مشــاعر 

، ولـذلك تنقــاد نفسـية اإلنسـان حنـو التخــاذل )احلريـة(املكـان، ومبأسـا�ما معـا يف افتقـاد القيمــة املعنويـة 

  .)2(والقهر واملكابدة والغرابة

  -من-من بئر األحزان، من الهوة(-

  لليلقاع ا                  

  من قلب الويل

  )3()يرتفع إليك أنين القدس

  . وحقيقة األمر قائمة على االحتالل بكل ما أوقعه وأحدثه يف حياة اآلمنني بعد ترويعهم  

ا وســيلة لتحقيــق زمــن َمــلقــد ظهــر صــراع اإلنســان مــع اإلنســان بظهــور زمــن الثــورة والــرفض فهُ 

لحلـــم واحلنـــني يســـري علـــى األرض واإلنســـان، اهلويـــة والـــوطن بوصـــفهما غايـــًة وهـــدفًا، وبينهمـــا زمـــن ل

ويســري علــى احلريــة والعــودة قيًمــا مفتقــدًة، وإىل حــني بلــوغ هــذه املرامــي يبقــى الكــل حييــا داخــل بنيــة 

  .    االغرتاب
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