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II -العناوين:  

   :مقدمة

على مبدأ التشابه  )2(الرتكيبيةداخل الديوان البحث يف البنية )1(العناوينيتعني يف تتبع 

اليت ترسم  )3(إحاال�ا الدالليةمكونا�ا، للتعرف على  تتم دراسة، مث منط اجلملةواالختالف، ليتضح 

  .)4(آفاقا للتوقع عند التأويل

من الرتكيب والناقص منه؛ فأما التام فلوضوح داللته وتعيني يقتضي هذا الفعل تعيني التام 

وإضافاته إحياًء، إالَّ أن يكون يف صورته التامة شيء من اإل�ام كأن يكون بعض عناصره  قصده إشارةً 

مبا يصنع فضاء تأويل واسع  لظاهرة غري أ�ا ال تعّني حمسوسا بذاته أو تعّني ما حيتمل االستبدا

وأما الناقص فالحتمال احلذف . بديل حمل العنصر غري احملدد داللة بلفظ حمدد إلمكانية حلول أي

ويبقى النسج عند املؤول بقدر ما . فيه قبليا وبعديا، وما يثريه الوضع من إمكانيات واسعة للتأويل

  .وهذا وجه. يثريه امللفوظ بوصفه تركيبا ناقصا يسعى إىل تكميله مبا يتناسب ونسجه

يرسم تشكيل العناوين فضاءات متنوعة، ويكون يف تعيينها شكل من  والوجه اآلخر قد

أشكال التطور والتسلسل االنفعايل أو التناقض املنطقي والفكري، مما يتطلب إجياد تربير هلذا الوضع، 

وهو التأويل الذي يصف احلال أو جيرب النقص والكسر ويسوي التناقض ومينطق التشكيل كيفما كان 

بالضروري إذا تعذر، ليكون الوضع قائما على الصراع والتوتر يف فضاء التناقضات  وروده، وليس ذاك

  .اليت ال شك يف تعالقها برؤية الشاعر وحياته يف ظل الواقع العام الذي يعيشه

�ذا التوقع تدرس العناوين وبشكل كلي تُعنيَّ األنواع واألمناط ويتعّني معها التأويل إمجاال من 

  .غري تفصيل

  

                                                 
. 110، ص1998بیروت،لبن�ان،/دراسة ف�ي المنج�ز النص�ي،إفریقیا الش�رق،الدار البیض�اء،المغرب الشعر العربي الحدیث،: رشید یحیاوي: ینظر -1

  .)د أصبح حلقة أساسیّة ضمن حلقات البناء االستراتیجي للنّصلق(: وفیھا
خاض�ع لوض�ع ، ف�العنوان 35، ص2002، 1قراءات في النص الشعري الحدیث، دار الكتاب العرب�ي، الجزائ�ر، طینظر عمل بشرى البستاني في  -2

جمل�ة إنش�ائیة قائم�ة  ، و]أو م�اض[ فعلھ�ا مض�ارع جمل�ة فعلی�ة ، وجمل�ة اس�میة ح�ذف أح�د طرفیھ�ا ، وجملة اسمیة تام�ةعلى نحو  تركیبي نحوي
بالدالل�ة م�ن التراكی�ب فل�ھ ثالث�ة  قوأم�ا م�ا تعل�. وھو عمل منوط بعنونة عند شاعر بذاتھ قد یصدق مع غیره وق�د یزی�د أو ی�نقص عن�ھ .على النداء

 ، و)عن�وان بعن�اوین أخ�رى داخ�ل دی�وان واح�دعالق�ة (تجاور العن�اوین  :111 -110الشعر العربي الحدیث، صفي  رشید یحیاويأشكال كما یرى 
تع��الق الط��رفین م��ن حی��ث الموض��وع الواح��د أو م��ن حی��ث الّص��یغة (العن��وان وال��نّص، و)الوق��وف عل��ى ص��یاغة العن��وان وكیفیّتھ��ا(نص��یّة العن��وان

وی�ة إل��ى التش�ریحیة، مقدم��ة نظری��ة ، م��ن البن وینظ��ر أیض�ا الغ��دامي، الخطیئ�ة والتكفی��ر ).اللّغوی�ة؛كأن یك��ون لف�ظ العن��وان كامن�ا ف��ي ن��ّص الخط�اب
  .حینما جعل مرتكز الدراسة البنیة التركیبیة وما بعدھا 261ص ،1993، 3الكویت، ط/دراسة تطبیقیة، دار سعاد الصباح، القاھرة

البیئ��ة المول��دة ی��ومئ إل�ى أم��ر غائ��ب ف�ي ال��نّص عل��ى الق�اريء أن یبح��ث عن��ھ الكتش�اف (؛ إذ العن��وان 32ص ،الس�ابق :بش��رى البس��تاني: ینظ�ر -3
رس�الة لغویّ��ة  تع��ّرف بتل��ك الھویّ��ة وتح�ّدد مض��مونھا، وتج��ذب الق��ارئ إلیھ��ا، : (من��ھ 34أیض��ا كم��ا ف��ي ص ھ�وو. )للدالل�ة والج��دیرة بأولیّ��ة التّحلی��ل

بھائ�ھ وممّرات�ھ م�دخل إل�ى  عم�ارة ال�نّص، وإض�اءة بارع�ة وغامض�ة أل(و). وتغریھ بقراءتھ�ا، وھ�و الظّ�اھر ال�ذي ی�دّل عل�ى ب�اطن ال�نّص ومحت�واه
 وف�ي عالقت�ھ بموض�وع .173، ص1997، 1دراس�ات نقدی�ة،دار الش�روق،عمان،األردن، ط الشعر والتلق�ي،:كما یراه علي جعفر العالق) المتشابكة
ق بم�ا ینم�ي فك�رة ص�ناعة األف� .162ص تحلی�ل الخط�اب،  :جیلیان ب�راون وج�ورج ی�ولكما یقول ) تعبیر ممكن واحد عن ذلك الموضوع(النص ھو
  .  التأویلي

  .117و116السابق ، ص:رشید یحیاوي:ینظر - 4
  



  التأویل المجمل: الفصل الثاني

 111

  : على مستوى البنية التركيبية -:أوال

  :الجملة االسمية - :العنونة بجمل غير تامة شكال

  :خبر مبتدأه محذوف -أ   

  :العنوان بصيغة شبه جملة من جار ومجرور-1

  الصفحة  العنوان  الجزء

  9  مع المروج  وحدي مع األیام -1

  64  من األعماق  

  74  إلى صورة  

  101  في مصر  

  123  على القبر  

  325  من األعماق  أمام الباب المغلق -5

  467  في العباب  

  

  :العنونة بصيغة شبه الجملة من جار ومجرور مضاف -2

  الصفحة  العنوان  الجزء

  30  مع سنابل القمح  وحدي مع األیام -1

  58  في درب العمر  

  60  في ضباب التأمل  

  84  في محراب األشواق  

  113  من وراء الجدران  

  116  في سفح عیبال  

  502  من صور المقاومة  اللیل والفرسان -6

  529  آھات أمام شباك التصاریح: من صور االحتالل  

  610  من مفكرة رندة  

  618  من مفكرة ھبة  

  619  من مفكرة تیسیر  

  

  :العنونة بصيغة شبه الجملة من جار ومجرور موصوف -3

  الصفحة  العنوان  الجزء

  197  في الكون المسحور  وجدتھا -2

  321  إلى المغرد السجین  أعطنا حبا -4

  426  في لیلة ماطرة  أمام الباب المغلق -5

  485  إلى صدیق غریب  اللیل والفرسان -6
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  533  إلى الوجھ الذي ضاع في التیھ  

  616  من مفكرة سجین مجھول مكان السجن  

  573  في المدینة الھرمة  على قمة الدنیا وحیدا -7

  606  عن الحزن المعتق  

  

  :لعنونة بصيغة شبه الجملة من جار ومجرور مميزا -4

  الصفحة  العنوان  الجزء

  371  بعد عشرین عاما  أعطنا حبا -4

  

  :جار ومجرور مع شبه جملة من جار ومجرورالعنونة بصيغة شبه الجملة من  -5

  الصفحة  العنوان  الجزء

  140  مع الجئة في العید  وحدي مع األیام-1

  499  إلى السید المسیح في عیده  

  

  :العنونة بصيغة شبه الجملة من جار ومجرور مبدول -6

  الصفحة  العنوان  الجزء

  607  إلى الشھید وائل زعیتر  على قمة الدنیا وحیدا -7

  

  :حال/العنونة بصيغة شبه الجملة من جار ومجرور مضاف ومميز-7

  الصفحة  العنوان  الجزء

  606  على قمة الدنیا وحیدا  على قمة الدنیا وحیدا  -7

  

  :العنونة بصيغة شبه جملة ظرفية -8

  الصفحة  العنوان  الجزء

  137  بعد الكارثة  وحدي مع األیام  -1

  

  :العنونة بصيغة شبه جملة ظرفية المضاف إليه فيها موصوف -9

  الصفحة  العنوان  الجزء

  441  أمام الباب المغلق  أمام الباب المغلق -5

  

  

  :مضاف إليه فيها مضافالعنونة بصيغة شبه جملة ظرفية ال - 10

  الصفحة  العنوان  الجزء

  465  عند مفترق الطرق  أمام الباب المغلق -5



  التأویل المجمل: الفصل الثاني

 113

  

  :العنونة بصيغة شبه جملة ظرفية المضاف إليه فيها معطوف - 11

  الصفحة  العنوان  الجزء

  621  بین المد والجزر  على قمة الدنیا وحیدا  -7

  

  :شبه جملة مكررة/ييزالعنونة بصيغة شبه جملة من جار ومجرور وتم -12

  الصفحة  العنوان  الجزء

  335  إلیھ بعیدا  أعطنا حبا  -4

  614  إلیھم وراء القضبان  على قمة الدنیا وحیدا-5

  

  

  :مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدأه محذوف -ب
  :العنونة بصيغة شبه الجملة من مضاف ومضاف إليه -1

  الصفحة  العنوان  الجزء

  53  ة السماءطمأنین  وحدي مع األیام -1

  69  غب النوى  

  87  قصة موعد  

  153  نداء األرض  وجدتھا -2

  162  شعلة الحریة  

  166  حلم الذكرى  

قص������ائد م������ن رواس������ب   -3
  وحدي مع األیام

  261  دوامة الغبار

  315  أغنیة البجعة  أعطنا حبا -4

  338  أسطورة الوفاء  

  348  یوم الثلوج  

  360  اسمك  

  414  یا ھنريرؤ  أمام الباب المغلق -5

  429  جسر اللقیا  

  436  لقاء كل لیلة  

  451  تاریخ كلمة  

  551  عاشق موتھ  اللیل والفرسان -6

  553  حریة الشعب  

  564  أنشودة الصیرورة  

  590  نبوءة العرافة  على قمة الدنیا وحیدا -7
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  602  حریة الفارس  

  
  

  : العنونة بأداة نفي واسم مفرد نكرة -2

  فحةالص  العنوان  الجزء

  356  ال مفر  أعطنا حبا  -4

  

  :العنونة بصيغة عطف اسم على اسم أو ضمير على ضمير -3

  الصفحة  العنوان  الجزء

  13  خریف ومساء  وحدي مع األیام -1

  18  الشاعرة والفراشة  

  41  لیل وقلب  

  93  نار ونار  

  120  یتیم وأم  

قصائد من رواسب وحدي  -3
  مع األیام

  266  ھو وھي

  487  الطوفان والشجرة  والفرساناللیل -6

  564  الفدائي واألرض  

  

  :العنونة بصيغة اسم موصوف -4

  الصفحة  العنوان  الجزء

  38  أشواق حائرة  وحدي مع األیام -1

  78  الصدى الباكي  

  110  تھویمة صوفیة  

  129  الروض المستباح  

  214  القیود الغالیة  وجدتھا -2

  241  األطیاف السجینة  

  332  القصیدة األولى  باأعطنا ح -4

  365  الكلمة والتجربة   

  403  القصیدة األخیرة  

  481  مدینتي الحزینة  اللیل والفرسان-6

  624  أمنیة جارحة  على قمة الدنیا وحیدا– 7

  

  :العنونة بصيغة اللفظ المفرد -5

  الصفحة  العنوان  الجزء
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  34  ھروب  وحدي مع األیام -1

  46  حیاة  

  81  سمو  

  108  وجود  

  134  الیقظة  

  144  رقیة  

  178  ذكریات  وجدتھا -2

  186  االنفصال  

  193  العودة  

  231  ندم  

  234  ھنیھة  

قصائد من رواسب وحدي  -3
  مع األیام

  247  الصخرة

  258  ھباء  

  318  نسیان  أعطنا حبا -4

  387  ھزیمة  

  400  غیران  

  434  حصار  أمام الباب المغلق -5

  458  مكابرة  

  469  لحظة  

  483  الطاعون  اللیل والفرسان-6

  542  حمزة  

  571  ألبیر كامو  على قمة الدنیا وحیدا-7

  

  :فو وصممضاف العنونة ب-6

  الصفحة  العنوان  الجزء

  481  مدینتي الحزینة  اللیل والفرسان -6

  518  یومیات جرح فلسطیني  

  

  :مضاف متبوع بعطفالعنونة ب -7

  الصفحة  العنوان  الجزء

  582  كوابیس اللیل والنھار  ا وحیداعلى قمة الدنی-7
  

  :العنونة بلفظ مميز -8

  الصفحة  العنوان  الجزء
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  490  حي أبدا  اللیل والفرسان-6
  

  :مبتدأ خبره محذوف-ج

  :العنونة بصيغة اسم اإلشارة والبدل -1

  الصفحة  العنوان  الجزء

  352  تلك القصیدة  أعطنا حبا  -4

  376  ذاك المساء  
  

  :اطف ومعطوفعالعنونة بصيغة  -2

  الصفحة  العنوان  الجزء

  227  أنا والسر الضائع  وحدي مع األیام -1
  

  :الجملة الفعلية-

  :جوابها محذوف) خبرية(العنونة بجملة فعلية شرطية -

  الصفحة  العنوان  الجزء

  207  كلما نادیتني  وجدتھا-2

  :العنونة بجمل تامة شكال -:ثانيا

  :الجملة االسمية-أ

  : أ نكرة وخبر شبه جملة من جار ومجرورالعنونة بمبتد -1

  الصفحة  العنوان  الجزء

  23  أوھام في الزیتون  وحدي مع األیام  -1

  222  ساعة في الجزیرة  وجدتھا  -2

  395  رجوع إلى البحر  أعطنا حبا-4

  420  مرثاة إلى نمر  أمام الباب المغلق-5

  557  حكایة ألطفالنا  اللیل والفرسان -6

  

  :دأ نكرة وخبر شبه جملة من جار ومجرور موصوفالعنونة بمبت -2

  الصفحة  العنوان  الجزء

  312  صالة إلى العام الجدید  أعطنا حبا  -4

  479  كلمات من الضفة الغربیة  اللیل والفرسان -6

  626  إیتان في الشبكة الفوالذیة  على قمة الدنیا وحیدا-7
  

  :ر أو ظرفية وزيادة العنونة بمبتدأ نكرة وخبر شبه جملة من جار ومجرو  -3
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  الصفحة  العنوان  الجزء

  492  رسالة إلى طفلین في الضفة الشرقیة  اللیل والفرسان -6

  529  آھات أمام شباك التصاریح  

  

  :العنونة بمبتدأ نكرة موصوفة وخبر شبه جملة من جار ومجرور -4

  الصفحة  العنوان  الجزء

  411  راأردنیة فلسطینیة في إنكلت  أمام الباب المغلق  -5

  629  أغنیة صغیرة للیأس  على قمة الدنیا وحیدا-7

  

  :العنونة بمبتدأ مضاف وخبر شبه جملة من جار ومجرور -5

  الصفحة  العنوان  الجزء

  561  لیس كاألیامجریمة قتل في یوم   اللیل والفرسان -6

  547  خمس أغنیات للفدائیین  

  

  :العنونة بجملة اسمية من مبتدأ وخبر -6

  الصفحة  نوانالع  الجزء

  105  مع اللیلوأنا وحدي   وحدي مع األیام  -1

قصائد من رواسب وح�دي -3
  مع األیام

  254  أنا راحل

  :وخبرها جملة فعلية ال النافية للجنس: العنونة بجملة اسمية مسبوقة بـ -7

  الصفحة  العنوان  الجزء

 120  ال شيء یبقى  أعطنا حبا -4

  :الجملة الفعلية-ب

  :التامري الخبالتركيب -1

  

  :إخبار يحوي مذكورا غير معين -1.1

  الصفحة  العنوان  الجزء

  174  وجدتھا  وجدتھا-2

  182  وانتظرني  

  211  حتى أكون معھ   

  218  تشك بحبي  

  238  لن أبیع حبھ  

  344  یزورنا  
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  382  ني ذات لیلةتوقد حدث  أعطنا حبا-4

  471  بوركت لحظتنا  

  511  لن أبكي   اللیل والفرسان-6

  550  حین تنھمر األنباء السیئة  

  553  كفاني أظل بحضنھا  

  559  ذھب الذین نحبھم  

  :تركیب خبري تعینت عناصره-2.1

  471  بوركت لحظتنا  أعطنا حبا-4

  511  لن أبكي  اللیل والفرسان-6

  550  حین تنھمر األنباء السیئة  

  :التركيب اإلنشائي-2

   :العنونة بجملة استفهامية -1.2

  الصفحة  وانالعن  الجزء

  190  ھل كان صدفة ؟  وجدتھا-2

  202  ھل تذكر؟  

  431  لماذا؟  أمام الباب المغلق-5

  569  كیف تولد األغنیة؟  اللیل والفرسان-6

  

  :العنونة بجملة إنشائية طلبية-2.2

  الصفحة  العنوان  الجزء

  362  عد من ھناك  وجدتھا-2

  

  :لتعني يف هذا الوضع أن تكون العنونة كما يف التشكي

  

  

  

  

  

  

  

  

 العناوین 

جمل اسمیة أحد 
 عنصریھا محذوف

 جملة اسمیة تامة 

 محذوف  همبتدأ خبر

 مبتدأ خبره محذوف 

 جمل فعلیة تامة 

 جملة شرطیة جوابھا محذوف 

 جمل إنشائیة 
 استفھام 

 طلبیھ 

 جمل خبریة 

 جمل إنشائیة
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  :ويتعني مع ذلك ما يلي

مل التامة فيها ، حىت إن اجلإغراء من كو�ا تامةو  جاذبيةً العناوين �ذا  الشكل أكثر إحياًء و . 1

 .تصري العنونة باهتةو  يفقد السحر املميزو  ملرادالو أضيف لتحدد و  مذكور غري معني

ا ـ إىل إضافة العنصر الناقص، فهو مشع ومعرب ال حيتاج العنوان بطبيعته املذكورة ـ اليت هو عليه. 2

وواسع، ألن غياب عنصر تصرحيا ينمي حركة االستبدال ويوسع دائرة اإلحاالت، ليكون أحدها هو 

  .)1(املراد، وقد يتعني بتحليل النص الذي يرافقه

ملتقارب يؤدي االستبدال دور سد الفراغ، وملء الفجوات الرتكيبية ليكون االختيار قائما على ا. 3

دالليا أو احمليط بأغلبية املعاين اليت ميكن للرتكيب أن يؤديها، فإن كان احلذف من املخاطب أو 

يقتضيه خطاب املخاِطب، كان ذلك مما يرفع القيمة اخلطابية للملفوظ ليكون يف موضع العام الذي 

يعني العنوان حالة يتخصص خبطابه، ألن املشا�ة ـ بوصفه موضوعا ـ بغريه من اخلطابات األخرى، 

  .من تلك احلاالت اليت تعاجل موضوعا معنويا واحدا

ومهما كان الوضع؛ . لقد جاءت أغلب امللفوظات مفردة ومنكرة مبا ينمي فكرة الكثرة والتعدد. 4

فإن وصف شعور أو ذكر حال �ذا املنطق وإن كان يف أغلبه يعترب النقص وعدم التعيني العيين، ال 

  .واء الداليل، بل كل ملفوظ قد امتأل داللة، وأدى ما عليه يف خميلة املؤوليعين بأي حال اخل

يكون القصد قائما على املشا�ة، ألن املقصود غري معني بذاته مطلقا بل تعيينه ال يعدو  .5

اإلمكانية لوفرة التعدد، حينها يكون كل مشابه صاحل يف االستبدال داخل بنية الرتكيب مقصودا، 

د ال يعين معىن بذاته بل معان بعضها يتجانس مع بعض وقد ال تتجانس إطالقا ولكنه على أن القص

  .الرتكيب الذي ميتلئ باالستبدال املمكن

ينمي هذا الوضع الرتكييب التعدد واخلروج من جتربة األنا الذاتية إىل جتربة اآلخرين؛ فربغم 

  .وضعا خصوصية احلال والشعور فإ�ا حال تشرتك فيها مع من مياثلها

يقدر احلذف قبليا وبعديا، ليكون الرتكيب النحوي داال على بنية داللية أساسها تأويل مفصل . 6

  .لكل تركيب على حدة، أو تأويل جممل لكل الرتاكيب كما سيتعني يف حينه

                                                 
ھ�و ب�اب دقی�ق المس�لك، لطی�ف المأخ�ذ، عجی�ب األم�ر، ش�بیھ : (متحدثا عن الحذف واإلخفاء ول�ھ فیھ�ا 146دالئل اإلعجاز، ص: ینظر الجرجاني - 1

وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم م�ا تك�ون بیان�ا إذا ل�م  بالسحر، فإنك ترى بھ ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزید لإلفادة،
  ). ُتً◌بِن
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  : وأما على املستوى العمودي؛  فإن العناوين حتقق اآلفاق التالية

   :))وحدي مع األيام(( - ]1[

  :يرة والضياع والتيه أو االنفالت والهيام في الطبيعةالح/ أ 

من وراء  - يف حمراب األشواق - يف ضباب التأمل - يف درب العمر -مع سنابل القمح-مع املروج

  .غب النوى-يف سفح عيبال-اجلدران

  : الليل والحب والحلم والزمن: الهواجس/ ب

  -وأنا وحدي مع الليل-يف الزيتون أوهام -نار ونار-ليل وقلب-الشاعرة والفراشة-خريف ومساء

  :ة الواقع الحاضر عصف/ ج

رقية  -الروض املستباح -يتيم وأم -مع الجئة يف العيد-بعد الكارثة-على القرب -يف مصر-إىل صورة

  اليقظة-من صور النكبة

  : الواقع المأمول/ د

  وجود-مسو- حياة-هروب

  :التضرع واالبتهال والنجوى/هـ

  .من األعماق- طمأنينة السماء- أشواق حائرة-فية�ومية صو -الصدى الباكي

   :))وجدتها(( - ]2[

  :الحقيقة الجديدة/ أ 

  .ذكريات-حلم الذكرى-ساعة يف اجلزيرة- األطياف السجينة-القيود الغالية-يف الكون املسحور

  :التحول الذاتي/ ب

  .هنيهة-ندم-العودة-االنفصال-شعلة احلرية- نداء األرض

  :االكتشاف / ج

  . هل تذكر؟- هل كان صدفة؟- تشك حبيب-نتظرينوا-وجد�ا

  :األمل/ د

  حىت أكون معه-كلما ناديتين

  :الحقيقة الثابتة / ـه

  .لن أبيع حبه-أنا والسر الضائع
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   :))قصائد من رواسب وحدي مع األيام(( - ]3[

  :)ذكريات وحنني:( الحياة الجديدةو المأساة 

  .دوامة الغبار- أنا راحل- الصخرة-هو وهي

   :))عطنا حباأ(( -]4[ 

  :التضرع والنجوى واالبتهال / أ

  .الكلمة والتجربة- رجوع إىل البحر-صالة إىل العام اجلديد-بعد عشرين عاما-إىل املغرد السجني

  )اهلزمية/األمل(  :الشكوى والحقيقة الجديدة/ ب

-زميةه- القصيدة األوىل-القصيدة األخرية- امسك- يوم الثلوج-أسطورة الوفاء-أغنية البجعة-نسيان

  .اإلله الذي مات- بوركت حلظتنا -ذاك املساء-تلك القصيدة-ال مفر-يزورنا-غريان

  :التنائي واالبتهال والفراق/ ج

  - ذات ليلة وقد حدثتين-وال شيء يبقى-عد من هناك - إليه بعيدا

  :))أمام الباب المغلق(( - ]5[

  :االنسداد والتشتت والهلع/ أ

  .أمام الباب املغلق- عنذ مفرتق الطرق-يف ليلة ماطرة

  :الشجن/ ب

  .تاريخ كلمة-ملاذا؟ - قصيدة من سلمى -مرثاة إىل منر-أردنية فلسطينية يف اجنلرتا

  :الصمود/ المواجهة/ ج

  .حلظة -مكابرة -حصار -يف العباب

  :اللوعة واألمل/ د

  .لقاء كل ليلة -جسر اللقيا- رؤيا هنري

  )): لفرسانالليل وا(( - ]6[

  :الحسرة والشجن/ أ 

-جرمية قتل يف يوم ليس كاأليام-آهات أمام شباك التصاريح-يوميات جرح فلسطيين-لن أبكي

كفاين -حني تنهمر األنباء السيئة-كيف تولد األغنية- أنشودة الصريورة-حكاية ألطفالنا-عاشق موته

  .ذهب الذين حنبهم-أظل حبضنها
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  :الكفاح والنضال والمقاومة / ب

الطوفان -مخس أغنيات للفدائيني-رسالة إىل طفلني من الضفة الشرقية-كلمات من الضفة الغربية

  .حرية الشعب-من صور املقاومة-حي أبدا-الفدائي واألرض-والشجرة

  :ةالمعانا/ ج

  - من صور االحتالل الصهيوين- إىل صديق غريب-محزة–الطاعون -مدينيت احلزينة

  :المناجاة/ د

  .إىل الوجه الذي ضاع يف التيه-يف عيده إىل السيد املسيح

  ))على قمة الدنيا وحيدا(( - ]7[

  :التنبؤ/ أ

  .حرية الفارس-نبوءة العرافة

  :اغتراب ولوعة وأسى: الشجن/ ب

إليهم وراء -عن احلزن املعتق-على قمة الدنيا وحيدا-يف املدينة اهلرمة-كوابيس الليل والنهار

من مفكرة سجني جمهول مكان  - من مفكرة رنده-نية الوصيةاألغ- إىل الشهيد وائل زعيرت-القضبان

إيتان يف الشبكة -أمنية جارحة- بني املد واجلزر-من مفكرة تيسري-من مفكرة هبه - السجن

  .البري كامو-أغنية صغرية لليأس-الفوالذية

 وحدي((تؤدي عناوين الدواوين السبعة تسلسال أفقيا وعمقا دالليا متناسبا؛ فـ  كما يتعني أن  

مبا يرسم أفقا لصراعهما حىت تفقد كل معاين ) الزمن(مع ) الوحدة(تعني عالقة احلال )) مع األيام

احلياة، وكأ�ا غاصت يف دائرة ال تالمس واقع الناس، وليس فيهم من استطاع مد يد املساعدة 

اإلبدال  للخروج منها بل هو التحول الذايت، واالنتقال من هذه احلال إىل حال أخرى إما على وجه

والتغري الوضعي وإما على وجه حتويل الوجهة مع ثبات الوضع، ويبدو أ�ا يف وحد�ا وصراعها مع 

الزمن هي حاهلا األوىل بعد حال كانت أفضل ضرورة، وال شك أن حدثا غريَّ جمرى األحداث 

ا وأن عندها، ولذلك هي تعرف أن من األوضاع ما ميكنه أن يكون أفضل من احلال اليت هي عليه

 :نفسها جربت على أقل تقدير حالتني

. و احلال الثانية هي حال ما بعد احلدث. األوىل ما سبق احلدث الصارف إىل احلال الثانية 

ويف هذه العنونة شيء من التفرد وكأن ليس يف الكون من عاىن حاهلا فكونت مع وحد�ا والزمن 
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�ا السابقة بدليل عنوان اجلزء الثاين وهو الكون الذي يصارع حيا. املرافق هلما كونا خاصا

  )).وجد�ا((

يصور هذا العنوان وثبة حقيقية تعدت �ا الشاعرة عاملها الثاين إىل عامل آخر، ويبدو أ�ا  

اكتشفت ما جعل التحول ممكنا حنو ما كانت ترنو إليه يف عزلتها السابقة، فتصورت كيف ميكنها 

 سبيل التعايش مع حاهلا رغم صفة التفرد اليت بدت من حتصيل مرادها، أو أ�ا متكنت من تعيني

حيمل معىن حتصيل مفقود، أو حل )) وجد�ا((خالل العنونة األوىل، ويف كل احلاالت؛ فإن امللفوظ 

ملشكل ووضع متأزم، وقد حصل بشيء من احلركة بعد حال من الثبات، وداعيهما الرتكيب الفعلي 

 .يف الثاين واالمسي يف األول

أوالمها : هذا يرتسم أفق للتوقع يقوم على تصور حدث ما كان فاصال بني حياتنيعلى 

ختتلف متاما عن الثانية اليت دامت زمنا طويال قبل أن جتد يف نفسها ما جيعلها تتخطى وضعها إىل 

وضع آخر قد يكون أفضل حاال، فتتحّول فيه املشاعر وخيف الوطء عليها ويصري مقبوال تستطيع معه 

وليس أدل على ذلك من عنوان اجلزء الثالث . ش مع أحوال الناس وعواملهم اخلاصة والعامةالتعاي

ويبدو أ�ا يف حيا�ا اجلديدة ال تنسى حاهلا األوىل، )). قصائد من رواسب وحدي مع األيام((

فتتخللها حلظات من املاضي يف زمنها احلاضر، كأن مشاعرها تصارع أفكارها أو بعضها يصارع بعضا 

  .ند التذكر والعودة إىل الوراءع

قد يرتسم مع هذا األفق شيء من تداخل األحوال واملشاعر مرة ترجعها الذكرى حبنينها إىل 

زمن الوحدة ومرة جتذ�ا حيا�ا اجلديدة إليها، ومها زمنان خمتلفان كما يظهر، واجلديد منهما مبين 

: ولذلك جاء اجلزء الرابع معنونا بـ. األولعلى التفاؤل حبكم حاهلا يف صراعها مع الزمن يف الوضع 

  . ليحمل التوقع على نغمة من حتسن احلال)) أعطنا حبا((

إن الظاهر من امللفوظ يعني احلب مفقودا، ليس يف حيا�ا فحسب بل يف حياة غريها؛ 

  .فجاءت املطالبة مجاعية، وقد علمنا من وضعها السابق أ�ا كانت وحيدة يف مأسا�ا

لوضع على توقع حدوث حدث آخر عام محلها على تعدي مصا�ا مفردة، حيمل هذا ا

وكأن احلياة تكون بتعالقها مع )) وجد�ا((لتدخل يف عموم مصاب الناس، وهو ما عّربت عنه بـ 

  .قضايا الناس ال باالنزواء والتقوقع على النفس

إىل اإلنسانية وال بوصفه قيمة مفتقدةـ ينحو -يظهر أيضا أن املطالبة باحلب وهو حق مشروع

عالقة له بالفردية أو اجلمعية القومية، وكأن نزاع الناس يف هذه احلياة حّله السليم هو احلب اإلنساين، 
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وقد يكون الوضع بشيء من التشابه والشمولية فيه افتقاد هذه القيمة اإلنسانية احملركة لدواليب احلياة 

ى بغريه، واملتبادر هنا أ�ا قيمة يفتقدها اإلنسان مجيعها، فإن وجدت اكتفى اإلنسان بنفسه مث اكتف

ولذلك ملا دخلت يف حلف الناس حتولت حيا�ا ومتكنت من العودة إىل الوضع املشابه  ،فردا ومجاعة

  . على أقل تقدير ملا قبل احلدث األول الذي َغريَّ حيا�ا وشعورها إىل الفردية واالنطواء

ملطالب �ا كلية أو أن يتحقق بعضها، أو أن تلقى الرفض وتقتضي املطالبة أن تتحقق القيمة ا

املطلق فال تتحقق أصال، وهنا يكون املقصود باملطالبة إما قاصرا على توفريها هلم وإما مانعا هلا 

، فيتعني أن يف املقام رغبة حتملها ))أمام الباب املغلق((متعنتا، وهو حممول اجلزء اخلامس املوسوم بـ 

، وهو واقع جديد حتولت إليه بفعل هذا املنع ))املغلق((، ومنع ومؤشره ))أعطنا((ا املطالبة مبؤشره

مفقودة ويبقى املنع قائما، وهذه هي الصورة النهائية؛ ألن )) احلب((ذاته، لتبقى القيمة املعنوية 

على امللفوظ حيمل معىن أن يكون الباب مفتوحا �رد االستماع، وحيجب اإلجابة لعلة ما، قد تكون أ

املطالب �ا، إمنا هي غاية مسترتة، قد أدرك املطالب كنهها فامتنع عن )) احلب((بكثري من قيمة 

اإلجابة وقد تكون الشاعرة تنهج �ج من يريد املطلب الشامل الذي �ون دونه املطالب األخرى، 

 مينعه أحد، فليس احلب املراد فيما يبدو ما خيتلج يف الصدور ويغشاها دون إذن مسبق فهذا حب ال

وال يقدر على ذلك ولو سعى إليه، وإمنا احلب هنا هو املمارسة احلّقة لفعل إذا أتاه الناس هانت دونه 

الرغبات وتالشت املطالب و�اوت كحال احلب الذي تدعو إليه الديانات السماوية واحملقق لألخوة 

رتام التام للتوجه العقائدي الذي اإلنسانية والضامن للحريات واحلاث على العدالة بني البشر واالح

  .تقره الشرائع اإلنسانية

وإذا كان احلب املراد من أجل حتقيق هذه الغايات، وجب أن جتد هذه الرغبة معارضة؛ أل�ا 

ما قامت إال لتكرس السيطرة واملنع، وهو ما يستدعي حتول املطالبة من مطالبة سلمية إىل مطالبة 

هذا املعىن؛ إذ فيه نربة كفاح ومقاومة، بنظم جيتمع فيه )) الليل والفرسان((حيمل اجلزء . افتكاك بالقوة

  : بوصفهما لفظني ـ على وجهني-الليل والفرسان، 

  .على ا�از، فيكون الليل بديال عن املانع والفرسان كل من سعى للنيل منه: األول

جاهدين لتحقيق غايا�م العليا،  على احلقيقة، فيكون الليل زمنا حلركة الفرسان الذين يسعون: والثاني

  . وهو عامل مساعد على هذا األداء
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الوجهني معا يكون الفارس شخصية فذة مرموقة فيها كل صفات النبل والطهارة والعفة ويف 

واملروءة واإلقدام، لتكتسب صفة الشرعية واألحقية؛ أل�م لو خضعوا وتوانوا ملا كانوا أهال لنيل 

دوا لعزمهم وعينوا وجهتهم، واختذوا الكفاح والنضال وسيلة كانوا أهال له ـ مرادهم، ولكنهم حني جتر 

يوحي بالقوة والكثرة، ولفظ )) الليل((غري أن لفظ . مرادهم ـ واستحقوا عيشة الكرام األفاضل

يوحي بالقلة رغم صفة الشجاعة، فإن هم نالوا مرادهم كان نصرا مؤزرا، وإن هم تعذر )) الفرسان ((

ويتعني من هذا الوضع أن يكون نصرهم أمرا . كانت حماولتهم فخرا هلم وملن واالهم  عليهم ذلك

وتكون ... لكن احلقيقة تقف يف وجه احللم  ! ....مستبعدا، أو يكون قابال للتحقق أمال وحلما

حركة املقاومة والنضال مغامرة قد تتالشى مع الزمن أو قد يطول زمنها ليفقد األمل، وتتحول احلال 

ليحقق هذه )) على قمة الدنيا وحيدا((ولذلك يأيت اجلزء السابع . ما كانت عليه قبل املطالبة إىل

الوجهة، وحيمل نغمة ختلي اآلخرين عن القضية األساس، وقد يكون فيه أيضا شكل من االستسالم 

حتقيق اهلدف  تنبؤا واستشرافا، وكأن املقاومة �ذه الطريقة ال حتقق نصرا وال �يئ جماال له، وكأن زمن

   ..! ..املنشود مل يأت بعد

إن تتبع حممول األجزاء السبعة يؤكد أ�ا تساير حيا�ا وحياة من يعيش معها وكل جزء منها 

حمطة من سري�ا الذاتية، اليت ورغم توايل األحداث واحملطات فيها تبقى دائما مييزها االنكسار وعدم 

ل كما انتهت إليه حركة املقاومة، ولعلها النكسات التارخيية الظفر باملراد، فقد بدأت بعد احلدث احملوِّ 

إىل العدوان الثالثي على مصر يف  1948املعروفة يف التاريخ العريب احلديث، فبعد قيام إسرائيل يف 

، ويف كل مرة تنكسر كربياء العرب رغم عدالة )1( 1967إىل استكمال احتالل فلسطني يف  1956

ا بقو�م وإعدادهم، وال هم انتصروا بدعم من حلفائهم، وال كان هلم حظ قضيتهم، فال هم انتصرو 

لذا بدت العناوين يف إمجاهلا ناقلة هلذا الوضع املرغوب عنه، حىت أ�ا يف آخر املطاف .. يف ذلك

   .آثرت االكتفاء بنفسها ووحد�ا دون غريها

إلسرائيلي ومن القضية يف هذا اإلطار أيضا، ميكن التوقف عند موقف العامل من الكيان ا

الفلسطينية، وما أداه التحيز من متييز ثـَبَّت هذا الكيان، وكأن العامل كله تآمر واتفق على ذلك؛ 

فلما أدركت الشاعرة ذلك، جاء تعبريها بصيغة املفرد . فكانت حركة املقاومة جمرد حركة ضد التيار

الوحدة يف سجو�م ويف خميمات الالجئني ليشمل كل مثيل هلا وشبيه من أبناء شعبها، فكلهم يعانون 
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شتات هنا وهناك، منوذج حقيقي لشعب تشظى ... وطوفهم يف كل العامل واالغرتاب يالحقهم

  .وانقطعت أوصال وحدته فعاش الكل منفردا يعاين، وال أحد يكرتث

 خطاب للضمري اإلنساين، وهلجة استغاثة بصيغة تفيد االستسالم، هكأنأن هذا الكالم  يبدو 

أو على خالفه متاما، هي هلجة متوعد خلصمه؛ إذ ال ميكن هلذا التواطؤ الدويل أن يغري من العزم 

أحالفنا العامل يف "شيئا، ورغم الدرب الصعب، وقلة العون واملساندة ستبقى املقاومة حىت النصر 

  ".قضيتنا أم مل حيالف

كل اخلطاب الشعري على   لقد تأكد مبدئيا التوقع السالف مع الكاليغرافات؛ إذ جيتمع  

  :عنصرين

 . األول منهما مصروف للحب واهليام واحللم والليل �واجسه وما فيه من تضرع وابتهال وجنوى -

والثاين للمواجهة والصمود والكفاح والنضال واملعاناة  واالغرتاب مبا حيمل على إمكانية تفسري  -

   .اليت صور�ا الكاليغرافات سابقا احلال

وهو ما . هو وجود وضعني متواليني يقوم عليهما انفعال فدوى طوقان الشعري إن األكيد

  .سيظهر أكثر وضوحا مع اإلهداءات والتقدميات والتذييالت




