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IV - بنية االغتراب :  

 )2(هـــو عـــدم االنســـجام مـــع احليـــاة بفعـــل الفقـــدان والـــنقص وغيـــاب التعـــويض )1(االغتـــرابإن 

ويتعلـق باإلنسـان يف ارتباطـه باملكـان والزمــان . الـذي يرفـع حـال الشـعور بالسـلبية، وُحيـلُّ حــال اإلجيـاب

تتماثــل األوضــاع حينــا، وتتقابـــل والقــيم املعنويــة املفتقــدة والصــراع داخــل عالقــات احلضــور والغيــاب، ف

  .حينا آخر، وحيدث حتّول من وضع إىل آخر، وكلها صور تسريها الرؤية اخلاصة للشاعرة

تتحـــدد عالقـــات احلضـــور والغيـــاب يف ثـــالث حـــاالت يتعـــني معهـــا التـــوتر والصـــراع واالنفعـــال 

نقص، يرتتـــب الشـــعري؛ ذلـــك أن احلضـــور وجـــود يعـــادل التعـــويض، والغيـــاب عـــدم يعـــادل الفقـــدان والـــ

  :عنهما املوقف الشخصي واجلماعي، ويتم التفاعل معهما بالرفض أو بالقبول، لتنشأ احلاالت الثالث

  .، وهو احلرمان اجلزئيالتوتر والصراع= الغياب +احلضور : الحال األولى

فيــه احلضــور الكلــي مبــا يعــادل وضــعا موجبــا متامــا ينتفــي معــه االنفعــال، ويــزول : الحــال الثانيــة

  .راع، وهو املراد غري احملصَّلالص

الغيــاب الكلــي مبــا يعــادل وضــعا ســلبيا متامــا يشــتدُّ معــه وفيــه االنفعــال والتــوتر، : الحــال الثالثــة

  .ويتحقق معه الشعور باالغرتاب

يقتضـــي احلضـــور وجـــود بعـــض العناصـــر، كمـــا يقتضـــي الغيـــاب غيـــاب بعضـــها، وهـــي اإلنســـان 

  .الصراعواملكان، والزمن، والقيمة املعنوية، و 

  

    :المكان .1

عاشـــت الشـــاعرة مـــرحلتني، وفيهمـــا معـــا تنشـــد مكانـــا يغيـــب عنهـــا، وتغيـــب عنـــه وهـــو املـــراد 

ففـــــي . وحيضـــــرها مكـــــان تعـــــيش فيـــــه عنـــــوًة؛ أل�ـــــا ترفضـــــه وال ترضـــــى بـــــه بـــــديال عـــــن املـــــراد. للعـــــيش

الغــرتاب تضــيق �ــا خللوهــا مــن إبــراهيم، فكــان ا -بوصــفها مكانــا–املرحلــةاألوىل، كانــت األرض كلهــا 

                                                 
لس�ان الع�رب، : اب�ن منظ�ور: ینظ�ر). صار غریبا: وأغرب الرجل...والغرباء ھم األباعد...على معنى النوى والبعد، (االغتراب  من الغربة وتدل  - 1

، 2004، 1ارابي، بی�روت، لبن�ان، طوعّدد أحمد جواد مغنیة في كتابھ الغرب�ة ف�ي ش�عر محم�ود دروی�ش، دار الف� . 18 -17 ص، 3ج، )غرب(مادة 
االغت��راب بمعن��ى االنتق��ال وبمعن��ى االنفص��ال وبمعن��ى انع��دام الق��درة والس��لطة وبمعن��ى انع��دام : ، مع��اني االغت��راب اص��طالحا كم��ا یل��ي16 -15ص

   . ، وبمعنى تالشي المعاییر، بما یؤدي معاني العزلة)الضیاع(المغزى
. 137ص�راع الت�أویالت، ص: ب�ول ریك�ور: ینظ�ر. في التحلیل النفسي عوام�ل باعث�ة لالنفع�ال الش�عريالنقص والحرمان والبحث عن التعویض  - 2

اتجاھ��ات : ومحم��د ع��زام. 67الفلس��فة والتأوی��ل، ص: ونبیھ��ة ق��ارة. 273 -272تح��والت الخط��اب النق��دي العرب��ي المعاص��ر، ص: وحمی��د لحمی��داني
  . 288التأویل النقدي، ص
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أي -وفيهــا. فيهـا، واأللفــة يف السـماء حيــث أخوهــا، وإن كـان الســبيل إليـه ميــر بالفنــاء املمقـوت عنــدها

  . متثل الشاعرة منوذج اإلنسان املنتهي املتشائم، واملهزوز خمتل التوازن -املرحلة

انكلـــرتا،  ويف املرحلـــة الثانيـــة، تعـــيش االغـــرتاب يف وطنهـــا دون احلريـــة الغائبـــة، فلمـــا انتقلـــت إىل

-االغــرتاب–وحضــرت احلريــة، عاشــت االغــرتاب فيهــا لغيــاب األرض والتحقــق مــن اغتصــا�ا؛ ليتعلــق 

ممـا يطيـل الشـعور بـه حـىت يـتم االحتـاد بـني الـوطن واحلريـة مبـا يسـاوي  !بالفقدان رغـم التعـويض النـاقص

ألوىل، وهـــو اآلن يف إن احلركــة هنــا انتقــال مــن وضـــع ســالب إىل آخــر كــان ســالبا يف املرحلــة ا. العــودة

  :ل احلاصل يف املوقف، فهي اآلن إنسان سوي متفائل ومتزنحال اإلجياب بفعل التحوَّ 

  شمسك ظلت قصية( -

  وأرضي ظلت عصية

  وعند انهيارات جسر التواصل حاولت

  حاولت حاولت لكن

  ولم يبق مني على راحتيك سوى غيمة

  عابرة

  تجمَّد فيها الشرار

  وغصتوغاب حضوري، رحلت بعيدا 

  بعيدا، إلى القاع غصُت أنادُم حزني

  )1()أعاقُرُه في غيابة جبٍّ بغير قرار

  

  :الزمان .2

يتوافـــق االغـــرتاب مـــع الـــزمن، ولـــذلك عاشـــت ثالثـــة أزمنـــة؛ أوهلـــا زمـــن احلرمـــان األول بفقـــدان 

انـت كـل فك. والثاين زمن احلرمان من اهلوية والوطن مبا ولَّد زمن االغرتاب، وهو الزمن الثالث. إبراهيم

إن االنتقــال . األزمنـة احنســارات نفسـية، ويبقــى زمـن احلضــور الكلــي الـزمن الوحيــد لالتسـاع ومل حيــدث

زمــن -إال مــع الرابــع تتعارضــمــا مــن زمــن آلخــر حتــّول علــى احلقيقــة، ويف مجيعهــا متاثلــت األوضــاع، و 

  .، الذي  يبقى أمال متعّلقا بتغري الوضع والصراع-االتساع الغائب

                                                 
لم تثبت الشاعرة شكال للكلمات خاصة أواخر األفعال، فك�ل ت�اء یمكنھ�ا أن تك�ون للخط�اب فتص�رف  .613-612تق، صالدیوان، عن الحزن المع - 1

  .الحدیث إلیھ، أو تاء للمتكلم فتصرف الحدیث إلیھا، وفي الحالین معا ھو حدیث التنائي والتباعد
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  لرياح في هبوبهاتنبئني ا(-

  ]األمل[---------------------عن فارس يجيء

  ال واهنا وال بطيء

  تقول لي يجيء من طريق

  ]القوة[-----------------تشقها من أجله الرعود

  والبروق

  هال سألت لي الرياح يا

  عرافة الرياح

  متى يجيء الفارس المنذور؟

  ]لرفضزمن ا[------------------------حين يصير الرفض   

  محرقًة وجلجلة   

  ]األرض= املكان[----------------)1()...تلفظه أحشاء هذي األرض

  ]االنتهاء الزمين[---------------------حين تتم دورة الفصول(-

  ]التجدد/التكرار/العودة[-----------------------ترجعه مواسم األمطار

  ]هور والعودة والتجددزمن الظ[-----------------------------يطلعه آذار

  ]النصر/الشهادة[--------------------)2()في عربات الزهر والنوَّار

  

  :الصراع .3

ل الصـراع مـن صـراع اإلنسـان مـع الـزمن إىل صـراع اإلنسـان مـع اإلنسـان، وكالمهـا عنـد لقد حتوَّ 

ممارســـة الشـــاعرة مفـــروض، والثـــاين كـــان ميكـــن تالفيـــه علـــى عكـــس األول، ويبقـــى املـــأمول مـــن الصـــراع 

انعــدم الصـراع وتســاوق الوضــع وســادت احلريـة، التحـرر، فــإن حتقـق النصــر والعـودة وَمتَّ اســرتجاع الـوطن 

مــــع احلضــــور الكلــــي وزمــــن االتســــاع والصــــورة املنشــــودة للتعــــويض الكامــــل عــــن كــــل أشــــكال الــــنقص 

 ع تقــابال مــأموالقــه، يتماثــل الصــراع يف كــل حمطاتــه، لتمثّــل حــال انعــدام الصــرا وإىل حــني حتقّ . والفقــدان

                                                 
  .592 -591الدیوان، نبوءة العرافة، ص - 1
ار بالنور، وقد مر الحدیث عنھ م�ع ] 7[تقدیم للجزء 572الصفحة ولھا في . 601صالدیوان، نبوءة العرافة،  - 2 ھو عینھ ھذا الملفوظ  بتغییر النوَّ

 .من ھذا البحث 135تنظر الصفحة الفصل الثاني، /النصوص المصاحبة في التأویل المجمل 
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ال مـن ل مـن َسـِيء األوضـاع إىل أفضـلها بوصـفه حتـوّ يحـدث معـه التحـوَّ ف، مع حال الصراع القائم فرضا

  :املنشود إىل التعويض ِيهِ وكليِّ  ِيهِ احلرمان جزئيِّ 

  يتمدد قلبي(-

  ]حال االنقالب[---------------------يكبر قلبي

  ]سر والقيد واالغرتابزمن األ[---------------تهرب من قلبي المغلق

  كل األسوار

  ]النقاء[--------------يتدفق فيه النهر القطبي

  ]احلياة[----------------وتنمو فيه األشجار

  يرجع من منفاه إلى 

  ]حصول التعويض[/]لالتحوّ /الطبيعة اإلنسانية[---------)1()قلبي الواسع وجُه اإلنسان

  

      :الصورة. 4

  :شعري تتعني ثالث صوريف خطاب فدوى طوقان ال

نــة نــة شخصــيا، والالجئــة يف العيــد املعيّ صــورة التماثــل مــع غريهــا، عائشــة الســجينة املعيّ  ،األوىل

  :تتكرر صورةً 

  ....رسالة عائشة تستريح على مكتبي(-

  ونابلس هادئة والحياة تسير كماء

  .)2()...النهر

  أراك ما بين الخيام قبعت تمثاال شقيا(-

  اء جموده ألما عتيَّامتهالكا، يطوي ور 
  ماذا خلف رعشة ومضها؟ !يا للدموع البيض (...)

   )3()الجميلة؟) يافا(أترى ذكرت مباهج األعياد في 

                                                 
  .623الدیوان، بین الجزر والمد، ص - 1
س�جینة فلس�طینیة محك�وم علیھ�ا بالس�جن م�دى الحی�اة، مثیلتھ�ا م�ن األرض ) عائش�ة أحم�د ع�ودة(ھ�ي . 576الدیوان، في المدین�ة الھرم�ة، ص - 2

  .المحتلة حین كانت الشاعرة مقیمةً في لندن، وفي الملفوظ ارتباط اإلنسان بالمكان الواحد  مع اجتماع البعد والغربة
   .141-140الدیوان، مع الجئة في العید، ص - 3
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صـــورة التعـــارض، حيـــث تتقابـــل مـــع اآلخـــرين علـــى مبـــدأ الفقـــدان عنـــدها واالكتمـــال  ،الثانيـــة

يم، ويفتقــــدها ؛ إذ يــــنعم اجلميــــع �ــــذه القــــ])العــــودةتضــــمن حــــق [ هويــــةو حريــــةووطــــن (عنــــدهم 

  :الفلسطيين، مما ينقص مسته اإلنسانية، وينمي روح الكفاح طلبا للخالص، وهو َعَداٌء عند اخلصوم

-)Open the door! 
Ouvré la porte!  

 !افتخ إت هادليت

 !افتخ باب

  وبكل لغات األرض على بابي يتالطم

  )1( )صوت الجند

  :أقرأ خبرا كاألخبار(-

في خربة بيت سكاريا بمجموعة من الجرافات خرجت من مستعمرة كفار عصـيون وشـرعت فوجئ المزارعون  -بيت لحم[

)2()]في قلع المزروعات في أراضي تلك البلدة
.  

  . ومن مياثلها منهما، وهو تعارضا الشاعرة صار لشتات العامل هوية ووطن بعد أن حرمو ف

قـارب إىل الفقـدان املـزدوج ل مـن االعتـدال إىل الفقـدان والـنقص بغيـاب األصـورة التحـوّ  ،الثالثة

ال موجبـا مطلقـا، حيصـل فيـه التعـويض، ل سـالب مطلقـا يسـتدعي حتـوّ وهو حتـوّ . بغيا�م وغياب األرض

  .لتتغري حال اإلنسان

  ]ترك السؤال= رجاء[--------------رجوتك ال تخترق قشرتي بالسؤال(-

  ]من احلال الراهنة[-------------------------لتلمس حزني

  ]الرغبة امللحة العودة إىل احلال املاضية[)3() !حزني أعّز وأقدس من أن يقالرجوتك 

  واليوم، ماذا غير قصة بؤسكن وعارها(-

  ]لالتحوّ [-----]الزمان/املكان[---ال الدار دار، ال، وال كاألمس، هذا العيد عيد      

  ]مع غريها متاثل[--------------)4()هل يعرف األعياد أو أفراحها روح طريد      

  

                                                 
أو ب��الجمع   (Ouvres)ھك��ذا كتب��ت ف��ي األص��ل، ربم��ا أرادت المخاطب��ة ب��المفرد (Ouvré) . 585صیس اللی��ل والنھ��ار، ال��دیوان، ك��واب - 1

(Ouvrez).  
  .586الدیوان، كوابیس اللیل والنھار، ص - 2
 .613الدیوان، عن الحزن المعتق، ص - 3
، تقص�د الالجئ�ین المح�رومین م�ن ك�ل )تبكي، فھذا العید عید المیتین أختاه ال: (قولھا 143وفي الصفحة  .142الدیوان، مع الجئة في العید، ص - 4

  .شيء، تعمیقا لصورة االغتراب
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   : اإلنسان .5

إن القريب من اإلنسان قرابة الدم والوطن بعيد؛ فهو الفقيد والشـهيد والرفيـق السـجني، وكلهـم 

واحلــي مــنهم بعيــد غريــب، رغــم صــفة احلضــور يف األراضــي احملتلــة أو يف بــاقي دول اجلــوار إذ  . غــائبون

.  جيمـع بيــنهم غـري القضـية الواحــدةهــم القـوم املشـتتون ال. كانـت هـي يف انكلـرتا، أو حــىت قبـل ذها�ـا

هــذه احلــال بعــد االحــتالل يُرجــى هلــا أن تتغــري دفعــا للبعــد واالغــرتاب، فمــا جيــري علــى الــوطن واهلويــة 

  :واحلرية جيري بالضرورة على اإلنسان، لتكتمل دائرة الوجود املقبول

  ونالقيك، نالقيك على(-

  قمة الدنيا وحيدا يا بعيدا، يا

  ....قريبا
  أسك الشامخة اليوم إلى القبةر (...)

   )1()فالصخرة في القدس احتوتك اآلن

  الطفل اإلنسان) إيتان(يفتح عينيه (-
  ]براءة الوافد[---------------يا طفلي أنت غريق الكذبة(...) 

  غريق مثلك في) إيتان(والمرفأ يا 

  بحر الكذبة 

  ]رتاب أهل البلداغ=اغرتاب الوافد[--------------------يغرقه الحلم المتضخم
  أخشى يا طفلي أن يُقَتل فيك اإلنسان(...)

  ]لتوقع التحوّ [--------------------أن تدركه السقطة أن

  يهوي            

  يهوي                          

  ] مياثل الكبار[-----------)2()يهوي للقاع                                   

  

  

  

                                                 
  .وھو شھید حالھ كحال منتھى حوراني .609الدیوان، إلى الشھید وائل زعیتر، ص - 1
  .628-627-626الدیوان، إیتان في الشبكة الفوالذیة، ص - 2
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  :الرؤية .6

تشــكو حاهلــا وتصــارع الــزمن والضــياع وأســئلة الوجــود،  عالقتهــا بالعــامل منفــردةً  بــدأت الشــاعرة

لـــت إىل الرؤيـــة اجلماعيـــة حـــني حينمـــا كـــان مصـــا�ا حمصـــورا يف إبـــراهيم ويف شـــعورها بـــاالغرتاب، مث حتوّ 

انتزع االحتالل الوطن وحرم أهله من اهلوية واحلرية وحق العودة، فتماثلت معهم، وأخريا انفتحت على 

العـــامل حـــني صـــار الوجـــود مشـــتمال علـــى متاثـــل وضـــع البـــؤس واحلرمـــان بـــني شـــعوب العـــامل مـــع متاثـــل 

  :األسباب

  في المدينة هذي الشوارع تلقفنيو (-

  واألرصفة

  مدها البشري، يجرفنيمع الناس، 

  مع الموج فيها، على السطح  أموج

  بغير تماس
  هنا كان سوق النخاسة، باعوا هنا (...)

  والدي وأهلي
  اليوم جزء من الصفقة أناوهذي  ..)(.

  ]احلال املفردة[---------------------------)1() الرابحة

  ]من األنا إىل اآلخر[-----كهف     رغيب عميق كجرح القدر) رقية(هنالك ضم(-
  ]اجلرح املماثل[---- )2()ويا صورًة من رسوم التشرد، والذل، والصدعات األخر(...)

  مواتفي شارعنا يمشي األ(-

  يتوارون بظل الحائط أشباحا

  وهياكل جوفا غير خفاف غير ثقال

  ]احلال املفروضة املرادة/التماثل مع األهل[--------)3()يا أخي غطي موتانا

  بدمي أخطُّ وصيتي(-

                                                 
المدینة الھرمة ھي لندن، في آخر النص تتخلى عن نغمة االنفراد وتعید المقط�ع األول ك�امال  .575-574-573الدیوان، في المدینة الھرمة، ص - 1

/ نظ�ل عل�ى الس�طح فیھ�ا/ نم�وج م�ع الم�وج فیھ�ا/ مع الناس، یجرفنا مدھا البش�ري/ واألرصفة/  وتلقفنا في المدینة ھذي الشوارع: (بصیغة الجمع
  .  571ص) بغیر تماس

  .146، صالدیوان، رقیة - 2
  .582كوابیس اللیل والنھار، الدیوان،  - 3
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  أن تحفظوا لي ثورتي

  بدمائكم

  بجموع شعبي الزاحفة

  فتح أنا

  ]رؤية قومية/كة الكفاحالذوبان يف حر [-------------------------)1()أنا جبهة

  الموت يحوم في بلفاست(-

  رأس كالزهرة ذهبية

  قطفتها قنبلة زمنية

  في فيتنام

  الحزن اليومي يلّقح أرض فيتنام

  ]رؤية كونية إنسانية/الذوبان يف حركة الكفاح[-------------فترعرع بسماد النابالم

  ]العامل البائس[-----------------في كل مكان طير الموت
  ]احلب اإلنساين=الغائبةقيمة ال[-------------)2()يا رب لماذا مات الحب؟ .)(..

أمنيـــة جتـــرح  -حـــرب فيتنـــام–ومـــع طـــول األمـــد ويف حلظـــة يـــأس أو ثـــورة تســـتلهم مـــن احلـــدث 

  :الكربياء، وتعصف بالوجود العريب، وتستصغر شأنه

  أواه وآه يا فيتنام(-

  آه لو مليون محارب

  من أبطالك

  يةقذفتهم ريح شرق

  فوق الصحراء العربية

  لُفرَشت نمارق

      )3()ووهبتمو مليون ولود قحطانية

                                                 
  .تقصد حركتي فتح والجبھة الشعبیة من منظمة التحریر الفلسطینیة .615الدیوان، إلیھم وراء القضبان، ص - 1
  .589-588الدیوان، كوابیس اللیل والنھار،  - 2
  .624الدیوان، أمنیة جارحة، ص - 3
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ومــن نصــرهم ينتصــرون للقضــية ويرفعــون عنهــا حالــة االغــرتاب كمــا رفعوهــا عــن أنفســهم، فقــد 

  .)1()رشَّ السكر فوق الموت(سئم الناس 

التعــارض مفهــوم  يــؤدي التماثــل يف كــل احملــاور الســابقة مــا يقــوم مقــام مفهــوم املوافقــة، ليــؤدي

املخالفة؛ ألن الرؤية اجلماعية اليت خصتها ملـن حتـب مـن النـاس، مـا كانـت لتكـون لـوال أ�ـا عاشـت مـا 

عاشـــوا، وعانـــت مـــا عـــانوا، وقـــد نقلـــت شـــعورهم بشـــعورها، إذ أصـــا�م مـــا أصـــا�ا أوال، والشـــعور �ـــم 

  . ادثة مع غريهاومبأسا�م شعور سابق عندها بالضرورة، وهكذا هو حال كل التماثالت احل

وأمـــا مفهـــوم املخالفـــة املتســـاوق مـــع التعـــارض، فمثالـــه رؤيتهـــا لآلخـــرين يف نعمـــائهم يف مقابـــل 

الضــراء الـــيت ســيطرت علـــى احليــاة الفلســـطينية؛ فمـــا أصــاب اآلخـــرين مــن خـــري الــوطن واهلويـــة واحلريـــة، 

يـــه؛ ال خيفـــى حـــال وعل. خيالفـــه مـــا أصـــاب فـــدوى والرفـــاق مـــن شـــر احلرمـــان مـــن نفـــس القـــيم املعنويـــة

ــَد النــاس االتــزان واأللفــة،  االضــطراب والقلــق والضــياع، وحيــاة التشــرد وطغيــان عاطفــة احلنــني، فقــد فـََق

يفصـم هـذه احلـال إال العـودة، عـودة الالجئـني وعـودة  واعرتاهم االغرتاب وثقل القيد، ومل يعد مـن حـلٍّ 

  :، فهي التعويض احلقيقي عن املأساةواملهجَّرين املهاجرين
  

  تضاد
  تعویض ----------------------------------- فقدان 

  االنتفاء =تداخل في النفي                                  تداخل في اإلثبات                   = دیمومة الفقدان
  التناقض            

  ال فقدان-------------------------------- ال تعویض
  ما تحت التضاد

الـذي سـيأيت ال  منه وال رادَّ له، كما يتعنيَّ األمـلُ  الذي ال مفرَّ  مع دميومة الفقدان اليأسُ  يتعنيَّ   

وهـــو مـــردود  -التعـــويض الكلـــي-وحيمـــل االنتفـــاء معـــىن الكليـــة. لا للوضـــع ورجـــاًء يف التحـــوّ حمالـــة، قلًبـــ

 مــنرض األزئــي بــربط الــوطن باحلريــة؛ ففــي فلســطني اجلتعــويض المبحمــول اخلطــاب، كمــا حيمــل معــىن 

دون الوطن، ليكون العنصر النـاقص يف كـل مـرة سـببا يف منـو االغـرتاب من دون احلرية، ويف لندن حرية 

  .واإلحساس بالقهر

يبقـى للتأويـل أن يعـّني كيفيـة تقدميـه وأدائـه و هذا هو احملمول الداليل للخطـاب يف شـقه الثـاين،   

  . صعودا ووصفا

مـن روافـد املـوازاة يف شـعرها، عمـدت إليـه  ابوصـفه رافـد لقد أدت الشاعرة هذه املعاين بالتكرار

يف املعــىن أو التضــاد  فيف تأديــة املعــىن؛ فبــدا التــوازي خاصــيًة جوهريــة، يقــوم علــى الــرتاد ةبطريقــة مجاليــ

                                                 
  .  ، المكتفیة بالرفض دون العزم على النصر)العرب(والكثرة المستضعفة ) فیتنام(لداللة على القلة الفاعلة ل .625الدیوان، أمنیة جارحة، ص - 1
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 اللغـة خاصـية جتمـع بـني االختيـاري واالضـطراري، لتعـربِّ  وهـذه...لتوليف بني الرتادف والتضـادفيه، أو ا

و االنفعــال الشــعري بكيفيــة متوازيــة مــع احلــدث املعــيش، فــإذا وقــع فيــه نقــص إخبــاري عــن املــراد، فينمــ

تعوَّض بالتكرار وصورة التوازي الوارد فيها
ما منح االنفعـال الشـعري ترابطـا وتالمحـا معنـويني،  ا، وهذ)1(

ــ  كلــذل ــكانــت داللــة النصــوص تتعمَّ لفظيــا د التــوازي بنــاًء علــى تطــابق الكلمــات وتشــا�ها ق كلمــا جتسَّ

والثاين اجلمـع بـني الـرتادف والتضـاد، لتظهـر قـوة اخللـق لـديها تعيينـا عينيـا . ومعنويا، وهو املقياس األول

للمعاين أو استبداال هلـا، لتـؤدي مجيعـا صـورًة واحـدًة قـام مـن أجلهـا االنفعـال الشـعري الـذي متيَّـز أيضـا 

  :بـ

؛ ليحقق )2(فاظ من حيث اجلانب الصويتالتوازي على مستوى الصيغ الصـرفية، الختصاصها باألل. 1

التــوازي القــائم علــى صــيغيت اســم الفاعــل واســم املفعــول توازنــا وإيقاعــا، وحيقــق انســجاما مــع االنفعــال 

تأثير فـي التوازيـات (الشعري، املرتبط �موم الوطن واحنسار الذات، والرغبة يف التحرر بكلمات ذات 

  .  )3()الصوتية والداللية

  :ية األفعال الزمنيةاستخدام بن. 2

يقوم الفعل ببناء الصور بناًء لغويا داخل النص، وله داللة زمنية بارزة يف تأديـة املعـىن املقصـود، 

  .ألنه يقوم بعالقة حتويلية جتري يف الزمن املتعدد من املاضي إىل احلاضر فاملستقبل 

مـن أفعـال دالـًة علـى كان استخدام الفعـل املاضـي يف الـديوان اسـتخداما منسـجما مـع مـا يليـه 

انصـــرامها يف الـــزمن، ومـــا تكـــراره إال الرتباطـــه بظـــروف خاصـــة عاشـــتها الشـــاعرة، وارتبطـــت بتجربتهـــا 

ارتباطا وثيقا، حىت صار االنفعال الشعري يوميـات سـجلت فيهـا الشـاعرة عـوامل احملنـة القاسـية، والواقـع 

يا، وهو ما يؤديه الفعل املاضي الذي خلص ذاكرة الشـاعرة عـرب ، فهي حتكي قصًة تتطور وتنمو يوماملرّ 

الطوفـان (و) الطاعون(و) مدينيت احلزينة(تداعي التفاصيل واجلزئيات لرتسم مسار الواقع واألحداث يف 

رأينـــا، أمســـكت، أغلقـــت، : (إعالنـــا لبدايـــة احملنـــة، وارتباطهـــا بـــاالحتالل والظلـــم والطغيـــان) والشـــجرة

. مبـا يـدل علـى وقـوع الـبالء...) ، هـوت، نسـفوا، حرمـوا، اغتصـب، قتـل، سـفكطغـى اختنقت، فشـا،

وبــذلك ارتــبط الفعــل املاضــي باحلكايــة والســرد، ارتباطــا وثيقــا يــؤرخ للحــدث العــام واألثــر اخلــاص عنــد 

                                                 
 .124 -123ص التشابھ واالختالف،: محمد مفتاح :رظین - 1
عل�ى النھ�ر راب�ض الم�وت : (وقولھ�ا. 482، مدینتي الحزینة، ص)الصمت كالجبال رابض كاللیل غامض، الصمت فاجع: (ینظر مثاال لذالك قولھا -2

، الف��دائي واألرض، )ع��ن المص��یر راض (...)أن��ا أم��اه  م��اض: (و. 493ص رس��الة إل��ى طفل��ین ف��ي الض��فة الش��رقیة، ،)لك��ل َم��ن َعبَ��رراب��ض الم��وت 
إن�ا س�نبقى (...) ال�راحلین مس�حت ح�دود الرف�أ الن�ائي عی�ون ( :و .513صل�ن أبك�ي،  ،)مخذول یائسوقلبي       مبلول راعشوجفني (: و .505ص

 .560ص ،ذھب الذین نحبھم، )ظامئین   عند الینابیع الحزینة سوف نبقى   ظامئین
 .108ص، ختالفالتشابھ واال: محمد مفتاح - 3
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ه،  تصــت دور الــراوي مســافرًة يف املاضــي، واقفــًة علــى معاملــه وعلــى مرارتــه وانكســاراالشــاعرة عنــدما تقمَّ 

وألن  ).أنشــودة الصــريورة(و) جرميــة قتــل يف يــوم لــيس كاأليــام(و) محــزة(و) الفــدائي واألرض( كمــا يف

احلال ثابتة؛ فإن حركة األفعال املاضية تتواصـل يف احلاضـر، وتتجـاذب معـه املأسـاة املتواصـلة، فتتـداعى 

إىل (و) التيـــهإىل الوجــه الــذي ضــاع يف (الصــور املاضــية اســتجابًة لكــل مثــري مماثـــل يف احلاضــر كمــا يف 

وعليـه؛ رمسـت واقعـا مليئـا بـاهلزائم واإلحباطـات تتحـرك فيـه األفعـال يف مـدار مأســاوي ). صـديق غريـب

  .مستمر، يصور حقيقة الشعور واحلدث

بزوال احلال القائمـة وعـودة مـا قبـل االحـتالل بداللـة أفعـال  وتفاؤال وأما فعل األمر فيقرتن أمال

 داخـــل الفضـــاء الشـــعري عـــن التـــوتر النفســـي النـــاتج عـــن ل، لتعـــربِّ ة علـــى احلركـــة والتحـــوّ الطلـــب امللّحـــ

الغضب والرغبة يف االنتفاض والتحريض على الثورة وممارسة الرفض، مما يعطي إحساسا بإمكانية حتقق 

ارجعـــوا، ال تقربـــوا، (مـــن جهـــة الشـــاعرة وأمانيهـــا، و) افتحـــي، هـــيب، ســـوقي، أنـــزيل(احللـــم وكســـر القيـــد 

واحلقيقـة أن األزمنـة الثالثـة تتكـاتف يف . هـة االحـتالل الفـارض قـانون الـردع واملنـعمن ج )1( ...)عودوا

  . )2(التصوير والسرد، ليكون احلاضر فاصال بني حقائق املاضي وأمل املستقبل

هيمنـت املركبـات الفعليــة علـى الـديوان يف شــقه الثـاين بشـكل واضـح، وهــو نـاتج عـن تــوتر لقـد 

ء الذاكرة والوقوف علـى املاضـي، وجتاذبـه مـع احلاضـر، وتسـارع حركـة ذات الشاعرة يف حلظات استدعا

ر مــع الــنص، بتجــدد األفعــال وحركيتهــا، فلجــأت إىل الــذوبان يف األزمنــة املتعــددة، فنمــا اخلطــاب وتطــوّ 

  .  )3(قضية األرض والشعب يف زمن املعاناة السارية يف االنفعال الشعري، املنصرف إىل احلكي والسرد

ويعاكسـه . للتعبري عـن الواقـع املفـروض )4(على مستوى الرتاكيب بوصفها بىن حنوية متماثلةالتوازي . 3

وضــعا الواقــع املــأمول مبــا يف ذلــك األمــل يف العــودة، الــذي يبعثــه يف النفــوس تشــاكل داليل يتعــادل فيــه 

  .)1(الرتكيب النحوي بأساليب متنوعة

                                                 
 .530الدیوان، آھات أمام شباك التصاریح، ص - 1
بوق بم�اض یق�وم مق�ام النف�ي وال�دال عل�ى س�الحاض�ر الم. 483، الط�اعون، ص)من قرارة األحزان بالریاح أھتف(الحاضر: ومثالھ من الدیوان  - 2

ھك�ذا ) ون�ار( .485، إل�ى ص�دیق غری�ب، ص)موت�ا ون�ار ت�زرعو /قبرا ألھل�ي  تحفرو /في كل درب  تعربد  / لیستلو أن األفاعي الھوالك : (الحكي
 /ف�ي الش�مس وتخض�ر ستنمو /واألغصانالشجرة  ستقوم /الشجرة ستقوم: (واالستقبال بالتسویف .الذي یقتضیھ نحو الجملة) نارا(في األصل بدل 

كی�ف تك�ون   /ی�ا غ�دنا الفت�ي خبّ�ر الج�الد: (وبالطل�ب. 489، الطوف�ان والش�جرة، ص)الطی�ر سیأتيالبد / الطیر سیأتيو /ضحكات الشجرة ستورقو
والحاض�ر الم�رتبط . 548-547ص ، خمس أغنیات للف�دائیین،)من وردة الدماء في الجراح/  كیف یبعث الصباح /من ألم األرض(...)  /رعشة المیالد

  .490، حي أبدا، ص)یقتلوا األحالم واألمل /أن یفقأوا عینیك ، لن /لن یستطیعوا یا حبیبنا: (بالنفي واالستمرار في قولھا
 وف��ي قص��یدة. 481ص...) ی��وم رأین��ا الم��وت والخیان��ة): (م��دینتي الحزین��ة(مماث��ل للحك��ي بوص��فھ ص��یغة س��ردیة ف��ي قص��یدة ) ی��وم(لف��ظ   - 3
التماث�ل / وق�د اكتس�ى فع�ل الحك�ي ص�ورة التع�ادل التركیب�ي. ، بم�ا یجع�ل اآلت�ي  متعلق�ا ب�ھ483، ص...)یوم فشا الط�اعون ف�ي م�دینتي): (الطاعون(

رواس�ي األم�ان  /ف�ي جزی�رة الب�راءة أھ�ز/  أن أرّوع الطفول�ة أخ�اف /ف�ي ع�المكم ض�یاءه أطف�ىء /ل�و أروي لك�م أح�داثھا أخ�اف: (النحوي في قولھا
، رس�الة إل�ى طفل�ین ف�ي الض�فة الش�رقیة، )م�ن قص�ص الن�ازي والنازی�ة /م�ن قص�ص الس�جین والس�جان /على دنیاكم الص�غیرة أخشى    /لسكینةوا

ض�رورة تع�ادل آخ�ر س�طرین بالوینش�أ عنھ�ا  ،بھذا التقطیع النص�ي تع�ادل ب�ین األس�طر الش�عریة) أطفئ وأھز(و) أخاف وأخشى(فاألفعال ؛ 497ص
                            ..). ..من قصص(داللةً 

ی�وم الطوف�ان  /ی�وم اإلعص�ار الش�یطاني: (و .482ص، م�دینتي الحزین�ة، )والحزن في م�دینتي / الصمت في مدینتي: (ومثالھ من الدیوان قولھا - 4
ترت�ب أح�دھما ع�ن اآلخ�ر، فھم�ا  في الملفوظین تشاكل تركیبي یحمل تقارب�ا داللی�ا ب�ین الص�مت والح�زن، أو. 487، الطوفان والشجرة، ص)األسود
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  :وخالصة الفصل

  :مستوياتجيري التأويل على ثالثة   

املعــىن الظاهرهنــا بنيــة و . تعيــني املعــىن الــذي يفرضــه التشــاكل اللفظــي والرتكيــيب والتبــاين املعنــوي: األول-

  .االغرتاب بأزمنتها الثالثة؛ زمن الثورة والرفض وزمن احللم واحلنني وزمن اهلوية والوطن

يــة والصــامتة وحقــل بيعــة احلحقــل الط: لة للمعجــم الشــعرياخلــروج إىل احلقــول الدالليــة املشــكِّ : الثــاين-

وجمــال التأويــل جيــري . ، وحقــل االحــتالل وحقــل املكــان، وحقــل االغــرتاب واالنكســار والشــجناحلريــة

  .على منطوق اخلطاب

ل إىل جمال التأويل يف مفهوم اخلطـاب بـاخلروج إىل عالقـات احلضـور والغيـاب واملوافقـة التحوّ : الثالث-

ا ا�ا وتعارضـ�ـكان والزمـان والقـيم املفتقـدة والصـورة يف متاثالاإلنسان وامل: واملخالفة، مع عناصر األزمة

  .ال�ا، والرؤية من الذاتية إىل اجلمعية فالكونيةوحتوّ 

أي -يتجـــه التأويـــل إىل العمـــق حتقيقـــا للمعـــاين الســـالفة دالليـــا، مث يتـــوىل وصـــف كيفيـــة أدائهـــا  

اللفظيــة والتشــاكالت والتوازيــات  صــعودا إىل ســطح اخلطــاب، مركــزا علــى متاثــل وتــوازي الصــيغ -املعــاين

  .النحوية

  :يلي كماتكرار بآلية اليتحقق ذلك   

تتبـع التكــرار، وبقــدر الــرتدد يتشــكل املعــىن ويتشــاكل يف أبنيــة متوازيــة متامــا أو بشــيء مــن  .1

 .الزيادة أو النقصان

                                                                                                                                                         
بدالل���ة االرتب���اط ) األس���ود/الش���یطاني(، )الطوف���ان/اإلعص���ار(والح���ال عینھ���ا م���ع . ص���ورتان متكاملت���ان بوص���فھما عالمت���ین للواق���ع المف���روض

ی�ا جرحن�ا العمی�ق ی�ا حبن�ا ) (... /ی�ا وطن�ي الحبی�ب: (في أول ك�ل س�طر) یا(من خالل تكرار أداة النداء أیضا یتحقق التعادل التركیبي و). یوم:(بالزمن
ل�م ی�ذرف حت�ى /ل�م یرف�ع ف�ي المحن�ة ش�معة ( :الجازمة للفعل المضارع في قولھ�ا) لم(كما یتحقق بتكرار النفي بـ .491-490ص ، حي أبدا،)الوحید

وأظ�ل رغ�م اللی�ل / خلفھ�ا وأظ�ل رغ�م القی�د أغ�دو( :قولھ�امثل�ھ أس�لوبا و .500إلى السید المسیح ف�ي عی�ده، ص، )تغسل في القدس األحزان/  دمعة
یربط تكرار العناصر النحویة في السطرین األولین بینھم�ا وب�ین م�ا تالھم�ا، ، 554ص، حریة الشعب، )وأظل محموال على مد الغضب /أقفو خطوھا

                              .الدال على الدیمومة بما یصنع موازاة وتعادال داللیین) أظل(الفعل  ویزیده تأكیدا
بفع�ل أس�لوب الن�داء الم�رتبط بالفع�ل  ،534صإل�ى الوج�ھ ال�ذي ض�اع ف�ي التی�ھ،  ،)ی�ا جراح�ا تت�أوه (...) /ی�ا ع�ذابا یتن�امى(: ومثالھ من ال�دیوان - 1

وف�ي ، 552ص، عاش�ق موت�ھ، )أعش�ق م�وتي تح�ت ظل�ك/أعشق موتي ف�ي مواس�م الف�داء: (وقولھا. المضارع، تصویرا للحال القائمة بعد االحتالل
مرك�ب +م�ن (وفي قولھا التالي یتحقق التعادل التركیب�ي بتك�رار  ).فعل، وفاعل، ومفعول، وإضافة( وظ تشاكل داللي قائم على التعادل التركیبيالملف

موت�ھ الم�یالد ال ب�دَّ  /م�ن رم�اد الم�وت ی�أتي /م�ن س�نین القح�ط ی�أتي /م�ن ج�راح األرض ی�أتي( :بم�ا ی�ؤدي معن�ى الوعی�د) الفعل المض�ارع+إضافي 
كب�روا ف�ي غ�اب اللی�ل : (وب�نفس النغم�ة قولھ�ا. تقصد الفارس الذي س�یحرر األرض ویرف�ع الظل�م ویحق�ق الع�دل .605صمرثیة الفارس،  ،)أتيسی

كب�روا م�ع ش�جر الحن�اء  !/حملوا أحرفھا إنجیال، قرآنا یُتلى ب�الھمس  /كبروا التحموا في كلمة حب سریة /كبروا أكثر من سنوات العمر/...الموحش
ص�اروا الص�وت ال�رافض  /الواقف في الریح الھوج�اء- / صاروا الشجر الضارب في األعماق الصاعد نحو الضوء / صاروا زھرة عباد الشمس /...

وتتك��رر التراكی�ب المبتدئ��ة ب��ـ  .567ص، أنش��ودة الص�یرورة، )ص�اروا الغض��ب المش��تعل عل�ى أط��راف األف�ق المس��دود /جدلی��ة ھ�دم وبن��اء / ص�اروا
ط�ا داللی�ا ق�ارب ابترار، ف�ارتبط م�ا بع�دھما بھم�ا ارتباط�ا لفظی�ا ول وتط�وّ تح�وّ ) كبر وص�ار(بین الفعلین  .568في نفس النص ص) صاروا وكبروا (

، أو كالھم�ا )في غ�اب اللی�ل الم�وحش( ، أو وصف)من سنوات العمر(شبھ جملة من جار ومجرور تتبعھا إضافة ) كبروا(التماثل التركیبي؛ فما بعد 
ف�ي ال�ریح  الواق�فَ نح�و الض�وء، الص�اعَد ف�ي األعم�اق،  الض�اربَ الش�جَر ( خب�ر موص�وف باس�م فاع�ل) ص�اروا(وما بعد ). سریةفي كلمة حب ( معا

إن التك�رار ال . وف�ي الث�اني زی�ادة عط�ف) جدلی�ةَ ھ�دٍم وبن�اءٍ / زھ�رةَ عبَّ�اد الشَّ�مس(، أو خب�ر مض�اف)الُمش�تعلَ  الغض�بَ  /ال�رافضَ الص�وَت / الھوجاء
ي والتركیبي تعیینا للمعنى بل یتعداه إلى ما یصنع التعادل ویمت�زج بص�یغ لفظی�ة تأكی�دا وتمیی�زا ل�ھ بالش�كل التعبی�ري ال�ذي یجل�ي یقتصر على اللفظ

ینجم التماثل النحوي عن تكرار نفس العناصر، مما یؤدي إلى تعادل داللي أساسھ وحدة المعنى القائمة على فك�رة و  ).Poetique( جانب الشعریة
  .489صالطوفان والشجرة،  ،)سیأتي الطیر  /سیأتي الطیر /البد سیأتي الطیر  /وسیأتي الطیر(: العودة
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  . تعيني التشاكالت التامة لفظا وتركيبا .2

مل على  تعيينه يف الرتاكيب املتشاكلة متاما، تعيني املعىن الظاهر من التكرار اللفظي والع .3

 .رة بالزيادة والنقصانوتأكيده من خالل الرتاكيب املكرّ 

تعيني عناصر البنية الشعرية وتكررها يف كل نص على حدة، مع مراعاة تكرارها وورودها  .4

دام دد االستخإفراغا لأللفاظ وملًءا هلا، مبا خيالف االستخدام العام عند كل الناس، وحيُ 

 .اخلاص عند الشاعرة، أي تعدي املدلول العام إىل القصد اخلاص

اخيتار ما توافق مع املعاين املكتشفة وتصنيفها مع بعضـها، و�مـيش املخـالف هلـا ودفعـه  .5

 .مبا يقتضيه احلال واملعقول من الصرف اجلائز

لت اخلطـاب كّ إمجال التشاكالت والتباينات اللفظية واملعنوية يف احلقول الداللية اليت شـ  .6

 .الشعري عند فدوى طوقان

الســــيميائي بتتبــــع كيفيــــة أداء معــــاين /اخلــــروج مــــن التأويــــل الــــداليل إىل التأويــــل الواصــــف .7

 .اخلطاب الشعري

كان هذا تأويل يف خطاب فدوى طوقان الشعري بشىت اآلليات ووفق احلدود اليت يسمح �ا، 

  .آليات وحدودا ومستويات له وغريه ما يشم ما خيصه معىن وانفعاال، كما تعنيَّ فتعنيَّ 




