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: اإلقرار
    

        أقٌر أنا مقدمة ىذه الرسالة أنني قدمتيا إلى جامعة القدس؛ لنيؿ درجة الماجستير في المغة 
كأف ىذه الرسالة . العربية كآدابيا، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما كرد

. أك أم جزء منيا لـ يقدـ؛ لنيؿ أم درجة عميا بأم جامعة أك معيد
 

زينب عمي سالـ زكاىره 
............... التكقيع
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 اإلىداء
 

، إلى أمي كأبي، المذيف منحاني الحبَّ كالثقةى كحؽَّ االختيار

. فصار فضاءن أالحؽي في مداه عصفكرى أحبلمي، عصفكرى الحقيقًة المشاكس

 

، فاكتشفتي إلى إخكتي كأخكاتي، الذيف كانكا بالنسبة لي حقبلن مف سنابؿى تشيعي البيجةى كالدعـى كالتعاطؼ

. معيـ ذاتي كاخترتي طريقي كمضيت

 

 سكلالمعرفة   طريؽى الكتشاؼ الذم رسخى في عقمي ككجداني أف ال إبراىيـنصار الكاتب إلى خالي

. الرحيؿ نحكىا ما شاء لي ا

 

. لكؿ ىؤالء أقدـ عممي ىذا كفاءن كاحترامان كحٌبان 

 

                                                                                                                                                                                                                    زينب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د

 

: شكر كتقدير
        الحمد  الذم أضاء قمكبنا بنكره، كشغؿ عقكلنا بخمقو، كرزقنا مف فضمو، كرطب ألسنتنا 

. بذكره، كخمؽ نبينا كمعممنا محمدان كبعثو رحمة ألمتو كخمقو
        

 
ألستاذ الدكتكر خميؿ عكدة الذم كاف نعـ المشرؼ أقدـ شكرم كامتناني ؿيقتضي الكاجب أف          

إذ كاف خير مرشد لمحقيقة حيف ، كنقدية ضافٍّ بما يمتمكو مف كنكز أدبية عمى ىذا العمؿ، غير
. يضطرب بي المتاه 

        
.       كما أتقدـ بالشكر ألساتذتي األفاضؿ في جامعة القدس الذيف ما ضنكا بعمـ

  
. مشيكر حبازم كنادر قاسـ؛ لتفضميما كقبكليما مناقشة ىذه الدراسة:     كأشكر الدكتكريف الفاضميف

 
        كأشكر خالي الكاتب نصار إبراىيـ الذم كاف فكران المعان كركحان دافئة، أينما التفتُّ كجدتو 

.  يصافح زكرؽى فكرم التائو، فيرشده إلى الصكاب
                  

.          كأشكر كٌؿ مف مٌد لي يد العكف بنصح كمشكرة حيف تضيؽ بي السبؿ
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 : الممخص

ىدفت إلى إبراز أىـ الرمكز التي ، كالرمز في شعر فدكل طكفاف:"    تناكلت ىذه الدراسة مكضكع 
. كطفكظفتيا الشاعرة في حديثيا عف الذات، كالمجتمع، كاؿ

 

أعبلـ األدب العربي المعاصر، احتمت مكانتيا بإصرارىا كدأبيا عمى تطكير      إف فدكل طكقاف مف 
 ؛لجأ إلى الرمز ككسيمةة كانت تالشاعرأف  ك.لمجتمع بكؿ قيكده كعاداتوا كاقع رغـتجربتيا الشعرية، 

الرمز عندىا لـ  أفك .مع الذات، كالمجتمع، كقضية كطنيا ا كتفاعبلتوا،لئليحاء بما يمكر في أعماقو
عمى المتمقي استشفاؼ الكثير مف الدالالت كاإليحاءات التي  يأًت غامضان مبيمان، كبيذا ال يتعذر

تعددت مصادر الرمز عند الشاعرة ما بيف مصادر ذاتية، كأخرل  كما .يتضمنيا الرمز في شعرىا
 . كأدبية؛ لمتعبير عف مضامينيا كاالستفادة مف تجاربيا كاالستمياـ مف مآثرىا،تاريخية، كدينية: تراثية

نما تستكحي دالالت ىذه الرمكز بناءن ك في بعض األحياف ال تتقيد الشاعرة بداللة مرجعية لرمكزىا، كا 
 الطبيعة استخدامان عناصراستخداـ أكثرت مف  ك.عمى صمة نفسية تربطيا بمظاىر الكجكد المختمفة

يحاءةاستطاعت الشاعرإذ .  مكحيان رمزيان   عما يجكؿ  أف تجعؿ مف تفاصيؿ الحياة كالطبيعة منابع بكح كا 
 .في نفسيا

 

   كىذه الدراسة تفتح بابان كاسعان لمبحث، كتشير إلى بعض األمكر التي تحتاج إلى تعمؽ كتمحيص، 
  أشعاردراسة الرمز في ، ككذلؾ دراسة الرمز في آثار فدكل طكقاف النثرية أم في سيرتيا الذاتيةمثؿ 

 .مثؿ ىذه الدراسات تثرم األدب كالنقد العربيإف ، إذ الشعراء العرب بعامة كالفمسطينييف بخاصة
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Symbol in the Poetry of Fadwa Toqan 
Zainab ali salem zawahreh 

Abstract 
 

This study aimed to illustrate the most important symbols which the 

poetess used in her talk about self, society and the palestinian national cause. 

 

   Fadwa Toqan is one of the Arab contemporary literary figures who 

occupied her position and tried hard to develop her poetic experience 

regardless the masculine limitations, habits and culture in society. 

The poetess used symbol as a means to express what was there in her depths 

and its reactions with self, society and her national cause. Symbols are not 

vague in her poetry , which enables people to discover a lot of clues and hints 

which symbol contains. The multiplicity of sources of symbol which ranges 

from self, heritage , religious, historical and literary sources has made it 

possible to express contents and to benefit from her experience. Sometimes 

the poetess is not limited to a reference clue for her symbols but inspires the 

clues of such symbols from a psychological relationship which links it with 

different life phenomena. The poetess used the natural items a lot and in a 

semantic symbolic way. The poetess was able to make the details of  nature 

and life sources of inspiration of what was there in her heart. 

     

   This study opens the way for more research and mentions some issues 

that need more elaboration and investigation such as the study of symbolism 

in the prose of Fadwa Toqan ( i.e. her biography) as well as the study of 

symbol in the poetry of the Palestinian  and Arab poets since such studies 

enrich the Arabic literature and criticism.     
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 :المقدمة
 :الحمد  كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ األناـ محمد كعمى آلو كصحبو الكراـ أما بعد       

             فيذا البحث مقدـ الستكماؿ متطمبات درجة الماجستير في المغة العربية كآدابيا، مكضكعو 
 تأثرت فدكل طكقاف الرمز في شعر فدكل، حيث ، درست فيو مكضكع"الرمز في شعر فدكل طكقاف"

 بطريقة مذاىبكمف الطبيعي أف تتمثؿ ىذه اؿ، بالمذاىب الفنية التي انتشرت في العصر الحديث
، حيث إف تكظيؼ  كاحدان مف تمؾ المذاىبالمذىب الرمزمكاف ك. غير مباشرة في شعرىا مباشرة أك

 إذ سيطر عمى لغة القصيدة الحديثة، الرمز في القصيدة الحديثة سمة مشتركة بيف غالبية الشعراء،
 كالرمز بشتى صكره المجازية كالببلغية كاإليحائية تعميؽ لممعنى ،كتراكيبيا كصكرىا كبنياتيا المختمفة

يسيـ في االرتقاء بشعرية ، إذ  كمصدر لئلدىاش، كالتأثير كتجسيد لجماليات التشكيؿ الشعرم،الشعرم
 . كيعمؽ دالالتيا كيزيد تأثيرىا في المتمقي،القصيدة

 
 أف تكظيؼ الرمز في القصيدة تكظيفان فنيان ناجحان : عدة منياأقبمت عمى ىذه الدراسة ألسباب ك  

فاإليحاء في القصيدة العربية المعاصرة أضحى ظاىرة فنية ، ىدؼ سعى إليو الشاعر العربي المعاصر
أف الرمز في شعر كبما . يمجأ إلييا كثير مف الشعراء عف كعي بأصكليا كآثارىا في العمؿ األدبي

 رغـ كجكد عدد مف ،كأبعاده الفنية كاإليحائية فدكل لـ يحظى بدراسة مستقمة متكاممة تتناكؿ طبيعتو،
الدراسات التي تناكلت فدكل كشعرىا بالدراسة، غير أنيا لـ تعًط مكضكع الرمز عندىا ما يستحؽ مف 

، فيذا ببل شؾ دفعني إلى دراسة دراساتمتفرقان في فصكؿ بعض اؿ  إذ جاء تناكلو،العناية كالتخصيص
.  دالالتيا اإليحائيةىذه الظاىرة كالتكسع في تكضيح

 
 فالرمز يدفع القارئ ،تركز عمى الرمز في شعر فدكل طكقافككنيا كتكمف أىمية الدراسة في          

 فالكممة الرمزية  ،كبرأعمؿ األدبي تجاكبان فعميان حيان؛ مما يعطي لمعمؿ األدبي قيمة اؿإلى التجاكب مع 
 كبما أف كظيفة الشعر الرمزم بمفيكمو ،كبر بكثير مف المعنى الظاىر المباشرأتعطي معنى  المكحية

ف الطريؽ إلى ذلؾ ىي االعتماد عمى إ ؼ،الجديد ىي تكليد المشاركة الكجدانية بيف الشاعر كالمتمقي
 دراسة الرمز عند فدكل تعني إبراز أف ، كماسائؿ اإليحاء في األصكات كالتراكيب كالصكر كاإليقاعك
 لخمؽ حالة مف التكازف بيف ما ىك حقيقي كما ىك تخيمي ؛حد الكسائؿ الفنية التي اتبعتيا الشاعرةأ

 ذلؾ أف دراسة الرمز ال تتأتى إال بتحميؿ شاؼو لممستكيات المتنكعة كالمنبثقة عف تعامؿ ،مجازم
 لينكع في إيصاؿ ؛مد ليا الشاعرع فالرمز كسيمة مف الكسائؿ الفنية الميمة التي م، مع رمكزىاةالشاعر

نما بالتمميح كاإليحاء   . ما يريد ليس تصريحان كا 
 



 ح

 

          كاعتمدت في بحثي ىذا عمى المنيج التكاممي، فاتبعت المنيج التاريخي في التمييد الذم 
بينما اعتمدت عمى المنيجيف التاريخي كالكصفي في الفصؿ . تناكلت فيو أىـ محطات حياة الشاعرة

أما المنيج الجمالي فقد أعانني عمى إتماـ . األكؿ، كالمنيجيف الكصفي كالتحميمي في الفصؿ الثاني
.  الفصؿ الثالث

      
في  لمحطات أىـ اتناكلت في التمييد : كخاتمة فصكؿتمييد كأربعةقد قسمت الدراسة إلى ك         

ساعد عمى م حيث إف تفيـ األجكاء النفسية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية لفدكل طكقاف حياة الشاعرة،
 . كفيـ دالالتيا الرمزية ،الدخكؿ إلى مناخ قصائدىا الشعرية

 

تناكلت في : ، كقد جاء في خمسة مباحث"يفٕٓو انزيش"        أما الفصؿ األكؿ فكاف بعنكاف 
 كالمبحث الثاني كاف عف الرمز في النقد الحديث، كدار المبحث المبحث األكؿ الرمز لغة كاصطبلحان،

الثالث حكؿ الرمز في الصكرة ، كجاء المبحث الرابع عف الرمز في المعنى، بينما خصصت المبحث 
. الخامس؛ لمحديث عف الرمزية كبداياتيا كمراحؿ تطكرىا

 

، كجاء في مبحثيف، خصصت المبحث "الرمز في الداللة كالمضمكف"     كالفصؿ الثاني بعنكاف 
األكؿ؛ لدراسة الرمز في الحديث عف الذات، حيث كضحت الرمكز التي تناكلتيا الشاعرة في حديثيا 

.  اضطياد المجتمع لممرأةفعف الذات، بينما جعمت المبحث الثاني لمرمز في الحديث ع
 

إذ تابعت فيو حركة الرمز " حركة الرمز في البيعد الكطني عند فدكل طكقاف" كالفصؿ الثالث بعنكاف 
. في حديث الشاعرة عف الكطف

 

، إذ تابعت فيو حركة الرمز في " في الطبيعة المحيطةحركة الرمز"      كالفصؿ الرابع بعنكاف 
 في ضكء حركة  كحركتوالرمز في شعر فدكل طكقافك قراءة إجمالية لكظيفة كقدمتالفصكؿ السابقة 

 . الذاتية كاالجتماعية كالكطنيةكتقاطع كتبادؿ التأثر كالتأثير بيف األبعاد
 

     كبالنسبة لخاتمة البحث فقد ضمنتيا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا، باإلضافة إلى بعض  
كما . التكصيات التي قد تفيد مف يتطمع إلى آفاؽ أكسع في دراسة مكضكع الرمز عند شعراء آخريف

. أرفقت الرسالة بممحؽ تضمف الرمكز التي تكررت في شعر فدكل طكقاف في ىذا البحث
 



 ط

 

المحف "كديكاف " األعماؿ الشعرية الكاممة"      كمف أىـ المصادر التي اعتمدت عمييا في ىذا البحث 
لفدكل طكقاف، باإلضافة إلى اعتمادم عمى  سيرة ذاتيةكىك " رحمة جبمية رحمة صعبة"، ك"األخير

الصكرة الشعرية "لمحمد فتكح أحمد، ك" الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر: "الكثير مف المراجع أىميا
إلبراىيـ العمـ، " أغراض شعرىا كخصائصو الفنية :فدكل طكقاف"لخالد سنداكم، ك" عند فدكل طكقاف

. لعمر يكسؼ قادرم" التجربة الشعرية عند فدكل طكقاف بيف الشكؿ كالمضمكف"ك
 

فالرمز قد يحتمؿ أكثر  ؛تعتمد عمى التحميؿأف دراسة الرمز  أما صعكبات البحث فتتمثؿ في        
 .مف داللة، إلى جانب أنو قد ال يكشؼ محتكاه لقارئ كاحد 

 
 كلكف حسبي أنني بذلت        كبما أف الكماؿ  كحده ، فبل أدعي أف ىذا العمؿ كامؿ جامع،

خراجو عمى ىذه الصكرة التي أرجك أف أككف صائبة فييا، فإف ظفرت  قصارل جيدم؛ لتقديمو كا 
ف قصرت فيذا مف نفسي كما كنت ألزعـ البراءة  .  كأصبت فيذا فضؿ مف ا المٌناف، كا 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

   
 

  الشاعرة كالتجربة:فدكل طكقاف: تمييد
   
 

 
الميالد كالنشأة :المبحث األكؿ  
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 طفكلتيا كعالقتيا باألسرة: المبحث الثاني

 
 
 

 عالقتيا بالمجتمع: المبحث الثالث
 
 
 

 مصادر ثقافتيا :المبحث الرابع
 

 
 
 

                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
الميالد كالنشأة :المبحث األكؿ  

                                
 يبدأ المترجـ منذ الصرخة األكلى التي شقت فضاء المكاف الذم كلد ،عند الترجمة لحياة شخص ما      

كلكف األمر يختمؼ ىنا حيث سأنطمؽ مع الشاعرة فدكل مف عالـ األجنة، فقد بدأت ... فيو المترجـ لو
ـٌ كاف قد حكل قبميا ستة أجنة، ففدكل ىي الرقـ السابع،  أحداث حياتيا كىي ال تزاؿ جنينان في رحـ أ
كلكنيا خرجت مف ظممات المجيكؿ إلى عالـ غير مستعد لتقبميا، فأميا حاكلت التخمص منيا في 

كحيف :" كتصؼ فدكل ىذا الحدث بقكلياالشيكر األكلى مف الحمؿ، ككررت المحاكلة كلكنيا فشمت 



 ك

 

ككأنما يحمؿ في سٌر ، أرادت التخمص مف ىذا الرقـ السابع ظؿ متشبثان في رحميا تشبث الشجر باألرض
  1."تككينو ركح اإلصرار كالتحدم المضاد

     
 إذ ،كفدكل عاشت كاقعان اجتماعيان صعبان، كمف مظاىر ىذه الصعكبة رفض األسرة كالمجتمع ليا    

 بمحاكالت اإلجياض التي ،تجمى ذلؾ في المحطة األكلى مف حياتيا عندما حاكلت أميا التخمص منيا
. قامت بيا

    
    .شبو اإلصرار كالتحدم كالتشبث بالحياةم بما  طكقاف  مف ىنا تبدأ حكاية فدكل عبد الفتاح  

كألكؿ مرة في حياتيما الزكجية ينقطع أبي عف محادثة أمي : " كيغضب األب مف محاكلة اإلجياض ىذه
  2."لبضعة أياـ

       
 لك أنو كاف يعمـ :  فقد كاف يطمح بصبي خامس يشد أزره كيزيد في ذريتو، ككأف فدكل تريد أف تقكؿ  

 لما غضب كؿ ذلؾ الغضب، كلعؿ سرد الشاعرة لمثؿ ىذه الحادثة في أكثر مف مكضع ،أف الجنيف أنثى
ككأنيا تريد أف تكصؿ مف خبلؿ غضب كالدىا ، دليؿ عمى مدل تأثيرىا في نفسيتيا كصقؿ شخصيتيا

. أنيا كانت تعيش في مجتمع ذككرمٌ 
       
  :  كتسأؿ الفتاة أميا عف ذلؾ التاريخ، كيضيع تاريخ ميبلدىا كما ضاع الحنيف مف ذاكرة األبكيف      

 3." ىذه ىي شيادة ميبلدؾ الكحيدة التي أحمميا ،كنت يكميا أطيي عككب: كتجيبيا ضاحكة" 
 كتمح فدكل عمى أميا أف ، كأميا كجميع الناس في ذلؾ الزمف تؤرخ الكقائع بأحداث بارزة ترافقيا   

 حيث يمكنؾ التيقف مف عاـ ميبلدؾ فحيف استشيد ،أنا أدلؾ عمى مصدر مكثكؽ: "تتذكر كتقكؿ ليا أميا
 4...".ابف عمي كامؿ عسقبلف كنت في الشير السابع مف الحمؿ

    
كلكي أتخمص مف ذلؾ الشعكر ... داخمني شعكر بالشفقة عمى الذات:"  كتضيؼ الشاعرة في سيرتيا    

 يبؽ أمامي إال أف أستخرج شيادة ـ فؿ، قبر ابف عمؾ كامؿلدليني إذف عؿ: قمت ليا كأنا أضاحكيا

                                                 

1
. 12  صطكقاف، رحمة جبمية رحمة صعبة، فدكل-  
  .13 ص، ف.ـطكقاف،  فدكل _ 2
3
 .13 ف، ص.ـطكقاف،  فدكل_  

4
 .14، ص رحمة صعبة طكقاف، رحمة جبميةفدكل_  
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 كاتفقنا أف تصطحبني في اليـك التالي إلى المقبرة ،ميبلدم مف شاىدة قبر ابف عمؾ ضحكنا معان لممفارقة
  1." حيث يرقد ىنالؾ ابف عميا شييد الحرب كامؿ عسقبلف،الشرقية

    
 أف حاالت الميبلد المختمفة "غير أف ىذا الحدث أثر تأثيران نفسيان كبيران في حياة الشاعرة رغـ     

إال أف الشاعرة أظيرت غرابة الحدث مف خبلؿ التركيز ، لمفمسطينييف لـ تكف أحسف حظان في ذلؾ الزماف
شباعو بدالالت نفسية ت ـ عف حس مرىؼ، مف ىنا اكتسب ىذا الحدث داللة نفسية ليا أىمية فالمكجو كا 

عظمى في قيمة المعطيات التي ستشكؿ حياة الشاعرة االجتماعية كالفنية فيما بعد، كقد كانت الشاعرة 
حساسيا المرىؼ فمـ تذكر أف مثؿ ىذه  جد صادقة في سرد ىذا الحدث حيف لفعتو بشعكرىا الذاتي كا 

 2".الحادثة مف ضياع التكاريخ  كاألحداث تعتبر سمة عصرية بارزة في ذلؾ الزماف
        
ىتماـ الكالديف  مما يدؿ عمى عدـ ا؛كلكف مف المؤلـ لمطفؿ أف ينسى كالداه المتعمماف تاريخ ميبلده      

 كؿ إضافة إلى مرحمة الطفكلة المبكرة،الحياة الجنينية تمعب دكران كبيران في تركيب الكائف البشرم  ؼبو،
ف تكرار محاكلة اإلجياض عمى مسامع الشاعرة إذلؾ يمعب دكره في تككف الطفؿ الجسماني كالنفسي ك

  3. قد أثر في نفسيتيا كعبلقتيا بكالدييا،دكف غيرىا مف اإلخكة
 
 
 
 
 
 

:  طفكلتيا كعالقتيا باألسرة: المبحث الثاني
 

   4." نظؿ نحس بمذاقيا الحاد ميما بمغ العمر ،إف المشاعر المؤلمة التي نكابدىا في طفكلتنا"        
 التي كابدت فييا ظمـ المجتمع الذككرم ،     بيذه العبارة تبدأ فدكل كصؼ ذكرياتيا في مرحمة الطفكلة

 .آنذاؾ
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، آثارىا جمية عمى شخص فدكل كمف ىنا البد مف الكقكؼ عند بعض محطات طفكلتيا التي تبدك    
 يقـك بتجسيدىا في ،مف خبلؿ آثارىا النثرية كالشعرية، فكؿ محطة تشكؿ حدثان متراكمان في حياة طفمة

ما رغمان عنيا بحكـ صمة القرابة،شخصيا شخكص تربطيا بيـ عبلقة كطيدة إما باختيارىا  كسأتحدث ، كا 
:  كىيعف بعض الشخصيات التي ظؿ تأثيرىا مصاحبان لفدكل عمى مركر األياـ

      
عشر مرات حممت  " :مف بيف األشخاص الذيف تحدثت عنيـ فدكل بمرارة، تقكؿالتي كانت أميا    
   كخمس بنات، كلكنيا لـ تحاكؿ اإلجياض قط إال حيف جاء ، خمسة بنيف أعطت إلى الحياة،أمي

 فاألـ كما تقكؿ فدكل لـ تكف راغبة في ذلؾ الحمؿ؛ كألنيا جاءت عمى كره مف كالدتيا لـ تكليا 1."دكرم 
كىي ابنة الجيراف التي تعمؿ في  (سمراء)أم اىتماـ أك حٌب، حيث أسندت رعايتيا إلى فتاة تسمى 

 أك العاطفية مف حب ،خدمتيـ، ظمت السمراء المرجعية الكحيدة لفدكل، سكاء في قضاء حاجاتيا المادية
 كقد نما ، إذ كاف منطؽ السيطرة فيو لمرجؿ، لكنو يفتقر لكثير مف الحب،كحناف كسط بيت يعج بساكنيو

كقد ظممت أحبيا كما أحببت أكالدىا : "فقد ذكرت في سيرتيا، بداخؿ فدكل حب تجاه تمؾ المربية كأكالدىا
  2". ككانت قد أطمقت عمى كاحدة مف بناتيا اسـ فدكل،فيما بعد

   
 ككانت فدكل تيفك إلى حنك أميا كعطفيا ككانت تبحث عف ذلؾ الدؼء الحنكف عندما تزكرىا حمى     

كـ كنت :"  الحمى المبلريا التي الزمتيا طكاؿ سنٌي طفكلتيا، فقد كانت تسير عمييا أميا حتى تبرأ مف
غتبط حيف أأتمنى في تمؾ المرحمة الطفكلية لك تعطيني الفرصة لكي أحبيا أكثر، كنت في أعماقي 

 إذ كانت ىذه ىي المناسبة الكحيدة التي تعمف فييا أمي عف ؛يياجمني دكر حمى المبلريا بيف شير كآخر
 3 ." فأشعر بدفئيا كحنانيا الحقيقي،مشاعرىا األمكمية تجاىي

 كمف المكاقؼ التي حفرت في ذاكرة الشاعرة أف أميا كانت تسرد ليـ مكاقؼ طريفة عف طفكلة     
 كأنيا كمما طمبت مف أميا ذلؾ ،إخكتيا كأخكاتيا، كلـ تتطرؽ كلك مرة كاحدة لسرد طرفة طفكلية عف فدكل

 كمف الجدير ذكره أف تمؾ العبلقة لـ تخمؽ لدل فدكل 4.كانت تتجاىميا كال تمقي ليا باالن برغـ إصرارىا
 أك حاجة كانت تيرع إلى حضف أميا ،حقدان أك كراىية تجاه كالدتيا، فقد كانت إذا أصابيا شيء مف فزع

. متحامية بيا
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 كيمكف لقارئ السيرة أف يستدؿ عمى تقديرىا ألميا مف تمؾ العبارة التي نسجتيا في حؽ أميا عند      
رىاقيا حيف شبيتو - كاستمرت ىذه األرض السخية:"  بأرض فمسطيفاالحديث عف مبررات تعب األـ كا 

  1."تعطي أبي غمتيا مف بنيف كبنات بانتظاـ – كأرض فمسطيف 
    
 بسبب ما كانت ؛ نراىا تخشى عمييا مف فكرة المكت، كحيف تقارف فدكل بيف كجكد أميا مف عدمو    

تقصو ليا أختيا الكبرل عف المكت، كبمعنى آخر كانت تقكؿ بمف ألكذ إف ماتت أك غابت عنا، فقد 
غمب نساء أ رغـ الضعؼ الذم يسكنيا كما كانت ، كمبعث طاقتو،كصفتيا بأنيا مصدر حيكية البيت

كثيران ما يتسربؿ الحب البنيكم بمبلبس الكره فبالرغـ مف أنني  " :تختـ فدكل بكؿ صراحة لتقكؿ عصرىا،
 غير أنني كنت شديدة االلتصاؽ بيا ،كنت شديدة الحساسية لمعاممة أمي التي تبدك لي فظة كقاسية

كأخاؼ أف تمكت كتتركنا كحدنا كفي ليالي القدر كنت أدعك ا أف يبقي كرقة حياتيا خضراء  نفسيان،
 2."عالقة عمى الشجرة التي في السماء

       
مف حب كالدييا، كلك ضئيبلن  فمـ تنؿ قسطان ،إذف فقد عاشت فدكل طفكلة مميئة باالضطياد كالرفض     

عبلقة األـ باالبنة في مراحؿ حياتيا المبكرة عبلقة ىامة تؤسس ركيزة بنيتيا ، إذ إف كباألخص أميا
مبكرة مف حياتيا يدمر نفسيتيا، كميما كاف ك في مرحمة ىامة فدكل رفض األـ ؿكاف  ك،النفسية كالعاطفية
 كظؿ ىذا الشعكر باالضطياد ، فإف ىذا اإلىماؿ قد شطر الشاعرة حتى العظـ ليا،سبب إىماؿ األـ

عنو باالستسبلـ كالخجؿ كالتقكقع حتى كىي تتخذ قمة مكاقفيا الشعرية في الحياة  كالقير مبلزمان ليا تعبر
  3.كالحب

         
كقسكة المحافظة عمى التقاليد، ككانت  كلدت فدكل طكقاف في زمف يتسـ بالتخمؼ كالجمكد، كبيذا    

كنتيجة ليذه الظركؼ عاشت . المرأة بصفة خاصة، ىي الضحية األكلى ليذا النمط التقميدم مف الحياة
 .كزاد مف شعكرىا بالحرماف قسكة األب فدكل مرحمة طفكلة محركمة مف الحب كالحناف كالتفيـ،

 
لـ أكف   ":كانت متأرجحة، كىك ما تبكح بو بصدؽ كصراحة في سيرتياؼعبلقتيا مع أبييا أما عف      

 ،قرب ما يككف إلى الحيادية، لـ أبغضو كلكنني لـ أحبوأحمؿ ألبي عاطفة قكية، بؿ ظؿ شعكرم تجاىو أ
اب بأك يبعد ألس،  أك حيف يسجف، إال في أكقات مرضو،لـ يكف لو أم حضكر كجداني في نفسي

كعدـ االنتماء ،  كالشعكر باالغتراب،كنت أتأرجح مع عكاطفي بيف الشعكر بالحاجة إلى كجكده...سياسية
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فقد كانت تشعر بفجكة بينيا  1." فمـ يكف يبدم لي أم لكف مف ألكاف االىتماـ أك اإليثار،الكجداني إليو
 كاف إذا ، كتحت بصره،ف كانت أماـ ناظريوإك، حتى نو كاف يتحدث عنيا بضمير الغائبأ لدرجة ،كبينو

  2...ف كانت أمامو إأراد منيا شيئان يطمب مف األـ أف تكصمو إلييا ك
     
 كالرجؿ الذم كانت لو سطكتو في بيئتو الجغرافية، ،كما بيف شخصية األب اآلمر الناىي المطاع    

كبيف شخصية األب المثقؼ الكريـ الثائر عمى المغتصب تشربت نفس فدكل البحث عف الحرية 
ف كانت إ كالنزعة الكطنية العاشقة لفمسطيف، مف شخصية السياسي الثائر ك.كاالنطبلؽ مف شخصية األب

أما حيف انتقؿ : "، كتصكر حالتيا النفسية عند مكتوقصيرة المدل كقميمة التأثير في المجتمع بشكؿ عاـ
 فقد كنت أعاني مف حالة مف التأـز النفسي الرىيب، بفعؿ الكبت العاطفي الشديد الذم ،أبي لمعالـ اآلخر

رثيو ففشمت غير أنني افتقدتو افتقادان حادان أكقد حاكلت أف . كنت أكابده خبلؿ تمؾ السنكات مف حياتي
 3."حيف أخذت تيب عمينا بعد كفاتو رياح المشاكؿ العائمية 

     
، غير فكأف حياتيما كاحدة في الظاىر،     كمف المعركؼ أف عائمة عميا كانت تشاطرىـ بيت األجداد

 فكانكا يتقنكف فف التستر ،الشاعرة تؤكد أف عائمة عميا كانت تخفي أشياء كثيرة خمؼ أبكاب غرفياأف 
 4.كالتعتيـ عمى عكس عائمة أبييا التي لـ يكف يخفى ليا أمر

       
 كيمازحيا  ، فقد كاف يحٌف عمييا،     ككاف عميا ذا سمطة كجاه كقكؿ مسمكع، أما عبلقتو مع فدكل

 ، عمى عكس ابنة عميا شييرة  التي حفر سمككيا ذكريات مؤلمة،كيعطييا اىتمامان تشعر معو بنفسيا
مف الذكريات التي تركت في نفسي أثران لسنكات غير :" الزمت الشاعرة في بعض مراحؿ عمرىا تقكؿ

 5."قميمة ما يرتبط  بذكرل ابنة عمي شييرة 
 ؛كشييرة كانت تكبر فدكل بأربع سنكات ككاف تأثيرىا عمى الشاعرة بطريقة مباشرة كغير مباشرة   

  6.أحياناحتى ضربيا  لتقريعيا كشتميا ؛أما المباشرة فمف خبلؿ االفتراء عمى فدكل أماـ أميا
 كالقرط الذىبي الذم كاف يتدلى ، كلباسيا،كأما غير المباشر فمف خبلؿ طريقة حياتيا كانفتاحيا نكعا ما

تتكؽ إلى التمتع بالحب كاالىتماـ المذيف _ عمى حد تعبيرىا_عنقيا كتباىييا بو، إذ كانت فدكل  بجكار
  1. كلكٌف أحدان لـ يعبأ بتمبية حاجات فدكل المادية كالنفسية،تتمتع بيما شييرة ابنة عميا
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 بؿ تمقتو ، لـ ييٌز فدكل مكتيا،كحيف ماتت شييرة كىي في الرابعة عشرة  مف العمر بمرض الركماتيـز   

قد كانت شييرة تعذب فدكل بترفعيا كتعالييا كترشقيا باستمرار بنظرات عدائية قاسية،  ؼبشعكر حيادم،
 2.كلـ تكف فدكل لتيتدم لسبب كره شييرة ليا

 فقد نشأت الفتاتاف في الدار نفسيا كالبيئة ،      كلعؿ الغيرة ىي السبب المباشر في تكجيو ىذه العبلقة
.    تبعث في صدرىا ضيقان ينتيي بعد ذلؾ إلى حقد دفيف، ككانت رؤية شييرة المدلمة مف كالدييا،ذاتيا

  
كانت مف ضمف :" إذالشيخة عمتيا  كمف األشخاص الذيف أثركا في حياة فدكل كخصكصان الدينية     

إف الشيخة نمكذج نسائي مف عائمتيا قد  3."أكلئؾ الذيف لعبكا دكرىـ في حياتي ثـ أكغمكا في طكايا الزمف
 .يككف كراء المرارة التي صرحت بيا فدكل في عبارتيا السابقة

      
 كلعؿ ذلؾ اإلخفاء نابع مف ، كلـ تذكر حتى اسميا، تطرقت لشخص عمتيا في سيرتيا الذاتيةإذ    

تعكس فشميا تي ؿا تمؾ المرأة المتدينة ، كالبعد عنيا كاعتراضيا عمى طريقة حياتيا،شعكرىا بالغربة
حباطيا عمى مف حكليا  ترل فدكل أنيا كانت مبالغة في طريقة صبلتيا متصنعة متكمفة، كلعؿ ،كا 

 جعؿ فدكل ، كالتكبر الطبقي، كعدكانية التعامؿ، كسكء الظف،التناقض في شخصية الشيخة بيف التديف
 فكأف فدكل مف خبلؿ ذلؾ ،تتذكر كيؼ كانت أميا تحدثيـ عف فمسفة المكت الذم يساكم بيف الجميع

 ككأنيا قررت طريقة ،نني تعممت مف ذلؾ التناقض كيؼ يجب أف يعيش اإلنسافإالتناقض تريد أف تقكؿ 
 4.حكـ بعيدة عف ىذا النيج

 ألنيا كانت تمبس ؛ فقد نيرتيا الشيخة،     كلـ تكف فدكل تؤمف بالقشكر التي تعتبرىا دخيمة عمى الديف
 كراحت فدكل ، ستدخميف جينـ أنت كأمؾ التي خاطت لؾ ىذه المبلبس المشينة: قالت ليا،فستانان قصيران 

جؿ ثكب قصير يدخمني ا جينـ مع أمي كأتخيؿ ا ربان قاسيان أمف أ" :تتساءؿ في تككينيا اإلنساني
 5."رىيبان ال يرحـ 
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 أف كجكد ىذه الشيخة في حياة فدكل كاف سببان مف األسباب التي أبعدت  إلى كتشير ىياـ الدردنجي   
بعد فدكل عف أ ىك الذم ،كفي يقيني أف كجكد الشيخة في طفكلة كصبا فدكل طكقاف: "فدكل عف الديف

 1." إلخفاء اإلحباط كالحقد كخيبة األمؿ؛  كجعؿ الديف مف كجية نظرىا مجرد طقكس،الديف
     
 دكر يمكف إدراؾكمف ىنا  ...أف لمشيخة أثران كبيران في تركيبة فدكل النفسية كالدينيةفي  كالشؾ     

مرثاة إلى "الذم يجعميا تصرخ في قصيدتيا األمر  ، فدكل طكقافلدلالشيخة في ضعؼ الكازع الديني 
 2. يعكزه اإليماف با كقدرهان صراخ"نمر 

3:تقكؿ  
اؾنو ىفإكأنت يا مف قيؿ عنو   

 حافو لطيؼ بالعباد
 حافو لطيؼ بالعباد أيف أنت؟

 ال أراؾ
نو ىناؾ          إدعني أراؾ كي أقكؿ   

       
ظمت حيث  ، كلـ تختمؼ ىذه النغمة كثيران عند فدكل طكقاف منذ طفكلتيا حتى بمكغيا سف الشيخكخة    

ككما يبدك في  4.شعارىاأثر لئليماف الديني في أأم  يظير  كلـ،تنظر إلى الديف كمجمكعة مف الطقكس
. عبلقة كاىية تشكبيا الشككؾ كالظنكف كانت أشعارىا فإف عبلقتيا مع الديف قد
فمست متدينة كال أىتـ بالطقكس، صمتي بأمكر الديف ككتبو ليست : " كىذا ما تؤكده فدكل في قكليا

 5".متينة الركابط
 

 كمراىقتي كابكسان ،كظمت الشيخة بالنسبة لعالـ طفكلتي:" كتختـ فدكل حديثيا عف الشيخة بقكليا     
 6."ترؾ لمسات أصابعو عمى حياتي لفترة طكيمة 

     
لـ تكف الظركؼ التي عاشتيا طفكلتي  :"  تقكؿ،إذف فطفكلة فدكل لـ تكف تمبي حاجاتيا النفسية     

ذا كانت ،لتمبي حاجاتي النفسية، كما أف حاجاتي المادية لـ تعرؼ في تمؾ المرحمة الرضا كاالرتياح  كا 
                                                 

1
 .60، صفدكل طكقاف شاعرة أـ بركاف م،نجىياـ رمزم الدرد- 
2
 .61 ف، ص. ـم،نجىياـ رمزم الدرد: ينظر - 

3
 .379 ، صفدكل طكقاف، األعماؿ الشعرية الكاممة-  
4
 .62-61 س، ص.، ـمنج الدرد رمزمىياـ: ينظر-  
5
 .219  ص، رحمة جبمية رحمة صعبة،ففدكل طكقا-  
. 38  ص، رحمة جبمية رحمة صعبة،ف فدكل طكقا  -6



 ص

 

 فإف ، كتقررىا لما ليا مف أىمية في حياة الفرد،الطفكلة ىي المرحمة الحاسمة التي ترسـ الشخصية
  1."لـ تكف بالطفكلة السعيدة المدلمة – لسكء الحظ أك لحسف الحظ _طفكلتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: عالقتيا بالمجتمع: المبحث الثالث

   
؛  جزءان كبيران مف شخصيتيا_ىكذا صكرتيا نفسية فدكل  أك_ شكمت حياة الطفكلة التي عاشتيا فدكل    

فجانب الضعؼ المنبثؽ مف المعاممة القاسية كٌكف لدييا نفسية ضعيفة تشكمت تحت مؤثرات الضغط 
 2.كالحرماف
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 كىذا اإلحجاـ كاإلعراض عف ، فقد تعكدت الشاعرة عمى االنكفاء عمى النفس كالغياب داخؿ الذات     

كنت أحس بعجزم :" المطالبة بالحقكؽ كٌلد حالة مف عدـ التكازف في العبلقات االجتماعية مع اآلخريف
لى كتبي إ ك، إلى نفسي، فألجأ إلى مأكام األميف، كأقع في حالة مف االغتراب االجتماعي،عف االلتصاؽ

  1".التي ظمت تشكؿ العمكد الفقرم لكجكدم
 

االجتماعي، كذلؾ ف الكاقع ع كاالنفصاؿ ،فدكل لـ تتخمص مف نزكعيا إلى الكحدة     كبيذا فإٌف 
 حتى كىي تعيش بيف ظيرانييـ كتشاركيـ ، كاالنفصاؿ عف اآلخريف نفسيان ،بالمجكء إلى أحبلـ اليقظة
  2.مأكميـ كمشربيـ كمسكنيـ

 
 فحياة ؛ كما أٌف لو دكران في صقؿ شخصيتو، يشكؿ جزءان مف ذاتو،     فالمكاف الذم يعيش فيو اإلنساف

ما أف يشعر ،  فإما أف يشعر بسعادة كانسجاـ معيـ كاستقبللية، كبيف أفراد أسرتو،اإلنساف تبدأ في بيتو كا 
. بغربة يظؿ يكابدىا إلى آخر يـك في حياتو

      
 ؛كشعكر فدكل باالغتراب االجتماعي دفعيا إلى عدـ االنسجاـ كالتآلؼ مع المكاف الذم عاشت فيو    

في ىذا البيت كبيف جدرانو   ":فرسمتو بخطكة غامضة قاتمة مكحشة شكمت عدائية في نفسيا تجاىو
 ، كصبام، انسحقت طفكلتي،المكءكدة فيو" الحريـ"العالية التي تحجب كؿ العالـ الخارجي عف جماعة 

 3."كجزء غير قميؿ مف شبابي
       
 ، فالبيت الذم كانت تعيش فيو يعطي سمطة كاممة لمرجؿ، فقد كانت تشعر بميانة ىذا الكضع     

 ، عف تحطيمو كالخركج مف إطاره، كىكذا قاـ خصاـ ال ىدنة فيو بيف نفسيا المقيكرة بالكبت كبعجزىا
 نصؼ كاف يبدك لؤلعيف :مما أكجد في نفسيا انفصامان إلى نصفيف؛ كبيف الكاقع المتجيـ الذم تحياه

   4.مستسممان خاضعان، كنصؼ كاف يرعد كيبرؽ تحت السطح كيكاد يدمر نفسو
           

 ة الخجكؿة فدكل اإلنساف؛لـ يكف ىناؾ فدكل كاحدة بؿ اثنتيف متناقضتيف كؿ التناقض"     بيذا يبدك أنو 
تأجج ـ العاجزة عف اتخاذ مكقؼ ما، كفدكل الشاعرة البركاف اؿ،المنكسرة الخاطر، المنكفئة عمى نفسيا
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 كالديني ، كالثقافي، كالسياسي،الصارخ في كجو كؿ التقاليد كالقيـ أحيانان، كالمتحدم لكؿ الكاقع االجتماعي
  1 ".أحيانان 
       
 فمف خبلؿ ظمـ األىؿ كاألقرباء تعممت فدكل كراىية كؿ ما يمثؿ السمطة الجائرة في مختمؼ     

 حيث نٌمى ذلؾ ؛مؤسسات المجتمع، كترل فدكل أف سكء معاممة األىؿ ليا كاف شيئان مفيدان في النياية
 ،حديث فدكل أشبو ما يككف بتحميؿ نفسي كاجتماعيؼ 2.الظمـ إصرارىا عمى التشبث بما تصبك إليو

كحؽ التعبير عف  عمييا أقؿ حقكقيا اإلنسانية، مف ذلؾ حؽ التعميـ، ليمـك المرأة العربية في مجتمع أنكر
. الرأم 
       

 كبيت ، خاصة طبيعة بيت أىميا،كتحكي فدكل مطكالن عف طبيعة المجتمع النابمسي في فترة تككينيا   
 ، كالمرأة ال تستطيع أف تقكؿ ال،ككاف الرجؿ اآلمر الناىي  كاف البيت في رأييا سجنا لممرأة،فقدعميا، 
 حيث يمتقي التعصب الديني ،التناقض فدكل ، كفي المناخ العائمي رأت"ال الو إال ا"إال في 

، كحيث يمتقي الشعكر القكمي كالكطني بتقميد ثقافٌي حرص كالدىا عمى ترسيخو في العائمة، كالبلتعصب
 3. كالتزكد بالثقافة الغربية ، لتحصيؿ العمـ؛ األبناء إلى المدارس األجنبيةادكذلؾ بإيؼ

   
جمكد اإلنساف العربي كعجزه الكمي عف _خير تمثيؿ_كانكا يمثمكف :" كتقكؿ كاصفة رجاؿ أسرتيا     

:  شطريف إلىمشطكرة، ظمكا يمثمكف انقساـ شخصية اإلنساف العربي االحتفاظ بشخصية كاحدة غير
نصؼ مع التطكر كالتجاكب مع ركح العصر كمسايرة إيقاعات الحياة المعاصرة، كنصؼ مشمكؿ األقداـ  

 تمؾ العنجيية التي ،مسككف باألنانية المترسبة في نفس الرجؿ العربي بكؿ ما فييا مف عنجيية شرقية
  4." كىكذا كاف كؿ ما حكلي يضغط عمي،ظؿ يعامؿ الرجاؿ بكحييا اإلناث مف ذكم قرباىـ

 حيث ،كبيذا فيي تعطي صكرة عف أحكاؿ النساء في مجتمع عشرينيات كثبلثينيات القرف العشريف    
.  تصكر أرباب العائمة كالقير الذم يمارسكنو تجاه المرأة في ذلؾ الكقت

   
 كااللتصاؽ الكجداني المبلـز ، كتعترؼ فدكل أنيا لـ تعرؼ اإلحساس بالكاقع االجتماعي الفمسطيني   

لعؿ الدمعة التي كانت تسيؿ مف عيني في المكاقؼ  ":تقكؿ، بالقضية الجماعية إال بعد حرب حزيراف
 كالمشاركة الفعمية في االلتحاـ ،السياسية الصعبة إنما كانت بسبب عجزم عف االندماج مع اآلخريف
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، (1967) كال تعرفت عمى زخـ كحبلكة مذاقو إال بعد حرب حزيراف سنة ، فما عرفت طعـ االندماج،بيـ
 1." اإلحساس بنفسي ككائف اجتماعيمٌ رجع إؿأفاالحتبلؿ اإلسرائيمي 

           
ميـ جدان في بياف  (رحمة جبمية رحمة صعبة ) الذم جاء في الجزء األكؿ مف السيرة  كىذا االعتراؼ    

          الطكيمة الممتدة منذ النكبة األكلى عاـ  كافتقارىا لمجذكر لدل الشاعرة،ضحالة التجربة السياسية
 بما  مف السيرة لذا كاف الجزء الثاني؛ حيف كانت في سف يمكنيا مف مزاكلة الكعي السياسي،(1948) 

 2.حكل مف كامؿ تجربة الشاعرة السياسية ال يمثؿ الحد المطمكب لشخصية سياسية مميزة
    

لقد ظؿ االرتباط بالكاقع " :ارتباطيا بالكاقع ظؿ يشكؿ مصدران لمصراع النفسي  تؤكد أفىيؼ      
 ككاف أبي أكؿ مف ،كالحاجة لبلتصاؿ بالعالـ الخارجي مصدر الصراع النفسي الذم عانيت منو طكيبلن 

 3." كلكف بصكر مختمفة ،زرع بذكر ىذا الصراع الذم رافقني فيما تبل مف مراحؿ حياتي الشعرية
  

   كبذلؾ فإف عدـ التحاميا بالجماىير كاف سبب عجزىا عف التحاميا بذاتيا، إذ عاشت قضيتيا 
ٌف عدـ التحاميا بيذا فإكعامة،  كانت ببل قضية ، حيث(1967)حتى سنة  (الحب كالحرية)الخاصة 
 4.بسبب عجزىا عف التحاميا بذاتيا  كاف،بالجماىير

   
الكاقع االجتماعي المؤلـ الذم عاشتو فدكل طكقاف خٌمؼ في نفسيا أثران عميقان، "  يتضح أف     كبيذا

 فيي لـ تعد تشعر بانتماء إلى اآلراء كالمعتقدات الشائعة المألكفة التي تحكـ مجتمعيا، كال ؛كحرجان كبيران 
كلـ تعد تؤمف ،  كيعظمكنيا،قيمة في نظرىا لكثير مف األىداؼ كالمفاىيـ التي يثمنيا أفراد المجتمع

 كلـ تسعى إلى التآزر اآلخريف كأصبحت بعيدة كؿ البعد عف ،بمنظكمة القيـ التي كانت تحكـ المرأة آنذاؾ
  5".كلـ تقـ عبلقات اجتماعية حميمة معيـ، كالتضامف معيـ

       
كغير ، كال تستطيع تحمُّؿ أعبائيا، ال تقدر عمى المكاجية جعميا شعكرىا بالعجز كانعداـ القدرة،    إذ إٌف 

شعكرىا بالعبكدية ، باإلضافة إلى أٌف زماـ المبادرةبخذ األ  الذم تعيشو، أكقادرة عمى تحدم الكاقع
 تجاه قضاياىا كقضايا مجتمعيا  كأشعرىا بالعجز،فقدىا القدرة عمى تطكير الذاتأكالخنكع لمجتمعيا 
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، كتمركزىا عف المجتمع كانفصاليا، ضعاؼ شخصيتياإثر في أىذه العكامؿ جميع  ككاف ؿكالتفاعؿ معيا،
. في المرحمة األكلى مف حياتياحكؿ الذات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مصادر ثقافتيا :المبحث الرابع
      
 فاألكالد الذككر ييرسمكف إلى الجامعات ،محافظتيا شغكفة بالعمـ كالمتعمميف عائمة طكقاف رغـكانت      
 ،أما البنات فبل بأس أف يأخذف قسطان مف التعميـ كالمعرفة،  ينيمكف مف منابع المعرفة كالعمـ،ربيةعاؿ

، حيث كأقبمت عمى الدراسة بشغؼ كمحبة ...كىكذا أرسمت فدكل إلى المدرسة حينما بمغت السابعة



 ث

 

 ، فأصبحت تتمتع بشخصيتيا،أشبعت المدرسة الكثير مف حاجاتيا النفسية التي افتقدتيا في بيت األسرة
 1. في دراستياىاتفكؽباإلضافة إلى 

      
في المدرسة تمكنت مف العثكر عمى بعض أجزاء :" تقكؿكتكضح الشاعرة أثر المدرسة عمييا إذ       

 2..." مف نفسي الضائعة
 تتـ المرحمة  قبؿ أف كلكنيا، كامتؤلت نفسيا باالنفعاالت كاألحبلـ،كاصمت فدكل نمكىا كاتساع مداركيا

 أف ، بعد البيتفي لتقبع ؛ كحرمتيا مف مكاصمة الدراسة،االبتدائية مف تعميميا ضربتيا يد القمع األسرم
يابياىارعـ مف ةتبعيا غبلـ في السادسة عشرت فكصؿ األمر إلى أخييا يكسؼ الذم حكـ  ، في ذىابيا كا 

برز أ كانت الطاعة مف ،فما كاف لمثمي أف تزكغ يمينان أك شماالن " :عمييا بعدـ مكاصمة الدراسة تقكؿ
 3." ككنت مسككنة دائما بالخكؼ مف أىمي ،صفاتي

 
كىي في الطريؽ ، ككاف التكاصؿ الكحيد مع ىذا الغبلـ أف أرسؿ ليا زىرة فؿ مع صبي صغير     

صدر حكمو أ فكشى باألمر لشقيقيا يكسؼ الذم  ذلؾ كاف ىناؾ مف يراقب، إذحمت المعنة عمييابيذا ك
    4.عمييا باإلقامة في البيت

       
 حيث عاد ؛ كمع اشتداد ليؿ الظممة بزغ الفجر كأضاء حياتيا، في البيت فدكل طكقاف كقبعت     

 استمع إلييا ،فكاف ينبكع حب كحناف...  مف بيركت يحمؿ شيادتو الجامعية(1929)شقيقيا إبراىيـ عاـ 
  5. كما تقكؿعادت إلييا الحياةكاف إبراىيـ يمثؿ الجانب المشرؽ في حياتيا فمع كجيو ؛ ككدرس نفسيتيا

    
ف النفس كالنكر ال يمكف إيقكؿ المتفائمكف " :      كتكضح فدكل أىمية الحناف الذم منحيا إياه إبراىيـ

عتقد أف اإلنساف إذا استيمكو اليكاف انقمب إلى مخمكؽ مميء باالنحرافات إال إذا كجد أإفسادىا كلكني 
 في البيت أـ  أكاف فالحناف عنصر أساسي في الجك الذم يتـ فيو النمك سكاء،إنسانان يحبو كيدثره بالحناف

 لقد كاف إبراىيـ المصح النفسي ، كال يمكف أف تتكفر الصحة النفسية السميمة بدكف الحناف،في المدرسة
  6."الذم أنقذني مف االنييارات الداخمية 
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لتبدأ ؛ خذ بيدىاأ فتعيدىا برعايتو ك، لمشعر كىك الشاعر الحساس أختو فدكلكلمس إبراىيـ ميؿ     
 فكانت قارئة نيمة بدأت تستيقظ في الساعات األكلى مع ،مسيرتيا الشعرية، كتعيدت ىي كذلؾ نفسيا

أصبحت الدراسة عالـ ، كبيذا تبدأ الدرس مستغمة اليدكء قبؿ استيقاظ القاطنيف في البيتؿ ؛الفجر
 كثقفتيا حتى ،عٌممت نفسيا، الخبلص مف كؿ منغصات الحياة، كانت تمنحيا القكة كالنشاط طكاؿ اليكـ

 1.تفكقت في صنع ذاتيا كنقميا مف ىامش البلشيئية كالعدمية إلى رؤكس الصفحات كمنابر العظماء
 

    كاشتٌد عكد فدكل كأصبحت تمتمؾ رصيدان ثقافيان كأدبيان نتيجة الدراسة، كحفظ آالؼ األبيات مف الشعر 
إف الدراسة كحفظ آالؼ األبيات مف الشعر العربي القديـ، قد غسمت نفسي مف  : "العربي القديـ تقكؿ

 حٌس تقديس رٌبى فييا إبراىيـ  كقد2".العذاب، كاجترار مشاعر الشفقة عمى الذات، كاإلحساس بالظمـ 
 فمتانة تركيب الجممة الشعرية كالتمكف مف ناصية المغة لف يتكفرا لمشاعر دكف العكدة إلى الينابيع ،التراث

  3.األصمية لمشعر العربي
 

بات الشعراء ، كقد اعتمدت في صقؿ مكىبتيا عمى القراءة كاالطبلع في كتب اآلداب العربية     كبيذا ؼ
 إلى أف مدة مف الزمففكانت تعيش مع كؿ كاحد ، يشارككنيا الحياةك كغدكا يعيشكف معيا ،عالميا الجديد

إلى الشعراء ، تنتقؿ إلى شاعر آخر بدءان مف شعراء العصر الجاىميؼ ، كتستنفذ ما عنده،تأتي عمى شعره
،  فيك حاضر في قمبيا ككجدانيا؛ ككاف أبك فراس الحمداني أكثرىـ قربان مف فدكل، كالعباسييف،األمكييف

 ،نٌظمٍت كقتيا ما بيف حفظ القصائد ... طكيمة عمى منكاؿ شعرهحقبةحتى راحت تنسج قصائدىا كؿ
لعمي  "  الببلغة الكاضحة"ك" النحك الكاضح"جميع أجزاء حتى أتمت دراسة ،كدراسة النحك كالصرؼ

،  لمقالي"األمالي" ك، لممبرد"الكامؿ" ك، لمجاحظ"البياف كالتبييف"ثـ قرأت الجاـر كمصطفى أميف كفيميا، 
ساعات بيف "ك" ؿكالفص: "العقاد كقرأت كتبلؤلصفياني،  "األغاني"كالبف عبد ربو، "لعقد الفريدا"ك

 كمي ،كلمصطفى صادؽ الرافعي ،"فجر اإلسبلـ"، كألحمد أميف "مطالعات في الكتب كالحياة"ك، "الكتب
كحفظت العديد مف المقطكعات األدبية كالخطب التاريخية ، كتأثرت بأسمكب محمد حسف الزيات، زيادة

  4.لشكقي كالنشاشيبي
      

 ،أصبحت شديدة االلتصاؽ بعمـ النفس مف جية، كبدأت تقرأ دكف منيجية كفي كافة التخصصات     ك
.  كانجذبت بفعؿ طبيعتيا التشاؤمية إلى الشخصيات القمقة المتسائمة باستمرار ،كالركاية مف جية أخرل
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 كفي كتب المعتزلة كجدليـ حكؿ الجبرية كالحرية ،ككانت تجد متعة في القراءة في الفكر اإلسبلمي    

كيرشدىا إلى مكاطف الضعؼ كالقكة، إبراىيـ يصحح ليا األخطاء كاف أخكىا  ك1.كالعدؿ كالثكاب كالعقاب
    2. العركض عممياحمدأ شقيقيا كما أف

    
، كافؽ كالدىا ليا كألختيا فتايا( 1939)، كفي عاـ لتعٌمـ المغة اإلنجميزيةككانت تتحيف الفرصة؛       

  فتكقفتعمى ىذا األمر؛العائمة اعترض بعض أرباب بعد الدرس األكؿ لكف  كبأخذ دركس خصكصية ،
كفي عاـ ، نمر ميمة تعميمياأخييا  كحيف اعترضت أختيا فتايا عمى القرار عيد كالدىا إلى الدركس،

 كاصطحب معو فدكل كىناؾ عاشت ، القدسفيانتقؿ إبراىيـ لمعمؿ في إذاعة صكت فمسطيف ( 1939)
ارتادت نكادم ك ، شيدت لقاءىا بمجتمع مدني منفتح مف شعراء كأدباء كسياسييف،حياة مختمفة تماما

 كاتجيت نحك االنطبلؽ كالخركج مف قمقـ العادات كالتقاليد، بدأت تكتب ، كدكر السينما،األدب كالثقافة
 لتتمكف مف االطبلع عمى اآلداب ؛ كأغنية العيد كغيرىا لئلذاعة، كاتجيت لتعمـ المغة اإلنجميزية؛أغاني
 فالتحقت بمدرسة مسائية بجمعية الشباف المسيحية بالقدس، عاشت بالقدس عالـ االنفتاح عمى ،الغربية

 كلكف سرعاف ما ترؾ إبراىيـ القدس كغادرت معو ، كسيرات األدب كالفف، كدكر السينما،المكتبات العامة
  3.إلى نابمس

    
، المخبكءة في إحدل زكايا التمرد التي تسكنياة فدكل فجرت كطنيت (1948 ) حمت نكبة      كعندما

        بعد عاـؼ 4.كراحت تكتب الشعر الكطني الذم طالما تمنى أبكىا أف تتفرغ لو؛ لتمؤل مكاف إبراىيـ
.  بدأت تنطمؽ لمعمؿ السياسي(1950)
       

تمكنت فدكل مف تحقيؽ حمميا في التعرؼ كالتعايش مع الحضارة  (1962)     كفي أكاخر مارس
الغربية المعاصرة؛ إذ قامت بأكلى رحبلتيا إلى الغرب؛ فقد اتجيت إلى لندف، كقضت عاميف فييا 

ـٌ بعمكـ الغرب  كانخرطت بسمؾ الدراسة، حيث  تمكنت مف تثقيؼ نفسيا بالثقافة األكركبية الحديثة، كأف تم
،  لتعميـ المغة حتى أجادتيا قراءة ككتابة كمحادثة؛ تكجيت إلى أكسفكرد كالتحقت بدكرتيفكآدابيـ، كقد

ثارة بالنسبة ليا، كدرست األدب اإلنجميزمك فمف ؛ كانت حصة األدب اإلنجميزم أكثر الحصص متعة كا 
النشاطات في شاركت ، كخبلليا أخذت فكرة كاضحة عف الحركة األدبية في الخمسينات كمطمع الستينات
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 المختمفة كشاىدت عدة مسرحيات عمى مسارح أكسفكرد اطمعت عمى أعماؿ األدباء كالفبلسفة جامعيةاؿ
 لتكتنزه ؛التيمت كتب األدب الغربي بشراىة ىمنجكام،كىيجك، ك ،نيتشوكاليكت،  ككالشعراء مف شكسبير،

تأثرت بإحدل مدارس الفمسفة . في الذاكرة كالكجداف فمـ تترؾ كتابا تقع عميو عينيا إال كتقرأه مرة كمرات
 فكانت ،ظيرت ثمار ىذه الثقافة الكاسعة في كتاباتيا الشعرية كالنثرية، كالغربية في أكائؿ القرف العشريف

كتاباتيا تتميز بحسف السبؾ كمتانة التركيب إضافة إلى ما أنتجتو ىذه الثقافات مف مخزكف ثرم كظفتو 
 1. عبر ظاىرة التناصشعرىافي 
 

 ،صحيح أنيا لـ تتأىؿ تأىيبلن عمميان منيجيان كلكنيا استطاعت أف تناؿ قسطان مف العمـ كالثقافة األدبية    
كبيذا فقد استطاعت فدكل أف تصؿ إلى المكحة الكبيرة التي حطت عمييا أسماء الشاعرات العربيات 

  .الكبار
 

، ، كأىـ المحطات في حياتياكعقميتيا، كثقافتيا تيا،، كطبيعياىااخب نفسية الشاعرة كةإٌف دراس    
ساعد عمى تكضيح بعض الرمكز في شعرىا كطريقة تكظيفيا؛ ذلؾ أف تكمعطيات كاقعيا المعيش، قد 

عممية خمؽ الرمز كتككينو في كعي الشاعر تككف محصمة ذلؾ التفاعؿ كالعبلقة بيف عالـ الشاعر 
 .الداخمي كعالمو الخارجي

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

يفهىو انشيز : انفصم األول 
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انشيز نغح واصطالحاً : انًثحث األول

 

 

 

 

انشيز في انُقذ انحذيث : انًثحث انثاَي

 

 

 

 

انشيز في انصىسج :                               انًثحث انثانث

 

 

 

 

انشيز في انًعُى :                              انًثحث انشاتع

 

 

 

 

 

انثذاياخ ويشاحم انرطىس : انشيزيح:            انًثحث انخايش

 

 

 
 
 
 

الرمز لغة كاصطالحان  : المبحث األكؿ
     

     إف استخداـ الرمز أداة لمتعبير يعٌد مف أبرز الظكاىر الفنية التي تمفت النظر في تجربة الشعر، 
فالرمز مف أىـ القضايا الفنية التي يطرحيا النقد الحديث في تناكلو لمشعر المعاصر، كالرمز ذك طبيعة 
خصبة كغنية، حيث إف تعريفاتو متعددة تختمؼ باختبلؼ الحقؿ أك الميداف الذم يينظر مف خبللو إلى 

. الرمز 
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     لذا قد يككف مفيدان قبؿ الخكض في تعريؼ الرمز أف أعرض المدلكؿ االشتقاقي لكممة الرمز           

((Symbol أصؿ مادة الكممة في المغة اليكنانية " كتطكره تاريخيان، إذ إفSumbolein تعني الحزر 
 1". بمعنى حرز”boleinl “ بمعنى مع ك ”sum“كالتقدير، كىي مؤلفة مف كممة 

  
:  التي تعنيcreed تترادؼ مع كممة symbol    إف المتتبع لتاريخ عمـ البلىكت يجد أف كممة 

ككذلؾ المتتبع لنشأة الرمز يرل أف كممة الرمز استيعممت منذ القدـ في . 2(دستكر اإليماف المسيحي)
الشعائر الدينية، كالفنكف الجميمة بشكؿ عاـ، كفي الشعر بشكؿ خاص، كما تزاؿ حتى اليـك تحمؿ قيمة 

 ، كالرمز الديني، كالرمز المغكم، الرمز العمميإشارية في المنطؽ كالرياضة كعمـ الداللة المغكية، فيناؾ
 3. كالرمز الخاص، كالرمز األسطكرم،كالرمز الفني
           

إشارة إلى شيء معيف باستخداـ شيء : أف الرمز      كالعنصر المشترؾ بيف كؿ ىذه االستعماالت ىك
كيعتبر التشابو بيف اإلشارة كما تشير إليو عنصرا أصيبل في بناء الرمز، أما فيما يتعمؽ بنظرية . آخر

 يكحي إلى اإلشارة إلى شيء معيف باستخداـ شيء آخر دكف Symbol ))األدب فإف استخداـ الكممة
 4.إغفاؿ مستكل الداللة الحقيقية

    
      كبيذا يمكننا أف نممح مستكييف مف الداللة كبلىما مقصكد، فالمستكل األكؿ الظاىرم ىك الداللة 

المباشرة التي يمكف أف نأخذ معناىا عند القراءة األكلى لمنص، كالمستكل الثاني ىك الداللة المكحية 
. كىي المعنى الرمزم المكحي كالمعاني النفسية التي يتركيا في نفس المتمقي

 

    كيطمؽ الرمز عند العرب عمى أشياء كثيرة يتصؿ بعضيا باإلشارة بالشفتيف أك العينيف أك 
كما قصدكا بالرمز الصكت الخفي الذم ال يكاد يفيـ، ثـ استعمؿ . الحاجبيف أك اليد أك الفـ أك المساف

كاء الرمز حتى صار كاإلشارة، مما يعني أف الرمز عند العرب كاف يأخذ شكؿ اإلشارات األكلية س
قال سب ﴿:  كلعؿ ىذا يتكافؽ مع ما كرد في قكلو تعالى5.عيبػِّرى عف ذلؾ باإليحاء أـ بالصكت أـ بالحركة

  6.﴾اجعم ني آيح  قال آيَرَُك أاَلَّ ذَُكهَِّى انَُّاَس ثاَلَثَحَ أَيَّاٍو إاِلَّ َسْيًزا
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    كبالرغـ مف االختبلؼ في المعنى إال أف كممة الرمز ترجع إلى معنى كاحد كقد ظير كاضحان في 

الرمز تصكيت خفي بالمساف كاليمس، :" تعريؼ ابف منظكر صاحب لساف العرب لمرمز إذ يقكؿ
 1".كيككف بتحريؾ الشفتيف بكبلـ غير مفيـك بالمفظ مف غير إبانة صكت، إنما ىك إشارة بالشفتيف 

. كبيذا فالرمز عنده يعني اليمس غير المفيـك الكائف بتحريؾ الشفتيف
 

      
أم استخداـ القصة أك الخبر األسطكرم أك :" (اإليماء)     كما عرؼ العرب القدامى الرمز بأنو 

                                                            2".الشخصية البارزة أك الشاذة أك الغريبة في مقاـ المشبو بػو لغرض التأثير كزيادة االنفعاؿ
 

     كقد تعددت الرمكز المستخدمة في عصر الجاىمية كاإلسبلـ فمثبلن استخدمكا زرقاء اليمامة، كنسر 
لقماف لئلشارة إلى الذكاء كالنباىة، أك المـؤ كالعمر الطكيؿ، كاستخدـ اإلسبلميكف آيات القرآف الكريـ 

في اإليماء، كاستخدمكا شخصيات عربية كتاريخية مشيكرة كشخصية حاتـ الطائي الذم اشتير بالكـر 
 3.كالعطاء كغيره

 

     
     كىذا يعني أف الرمز في لغة العرب ىك اإلشارة، كفي كبلـ العرب ما يدؿ عمى أف اإلشارة، أك 

الرمز ىي طريقة مف طرؽ الداللة كالتعبير عف شيء ما، كعادة إما أف تأتي مع الكبلـ فتيساعده عمى 
كمف . البياف كاإلفصاح، فحيسف اإلشارة باليد أك الرأس التي تصاحب الكبلـ عادة تيبيف المعنى أكثر

 4.الممكف لئلشارة كالرمز أف تنكب عف الكبلـ كتأتي لكحدىا كتستقؿ ىي بالداللة
     

     كقد تحدث الجاحظ عف اإلشارة إذ يرل أف الداللة عمى المعاني ال تككف باأللفاظ كحدىا بؿ تككف 
 5.بالكتابة كاإلشارة

 
؛ ؾ فرؽ بيف اإلشارة كالرمزؿعتقد أف الرمز إشارة، فينامي يختمط األمر في بعض األحياف، ك     ك

غير   إلى شيءفيؤشرأما الرمز ، تكحي في طياتيا لمعنى رمزمفقد فاإلشارة مقيدة بشكؿ كاحد، 
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 مف معانيو، كيتحدل جزءان أساسيان يخفي الرمز كيحجب كقد  اإلشارة، ل عمى معفيتضمفمحدكد، ك
 1.تفسيره كامبل محاكالت

 
أما الظاىر : م     كيرل نصرت عبد الرحمف بأف الرمز تفاعؿ بيف شيئيف أحدىما ظاىر كاآلخر خؼ

التفسير الكجكدم، كالتفسير النفسي : فيك المحسكس، كأما الخفي فيمكف تفسيره بأكثر مف جانب
 إلى السبلـ، كلكف ىذا ال يعني أف لنرمز بيافمثبل كثيران ما نستخدـ شجرة الزيتكف؛ ... البلشعكرم

شجرة الزيتكف ال تحمؿ قيمة أخرل، بؿ عمى العكس تمامان إنيا تحمؿ قيمان متعددة غير ككنيا ترمز إلى 
كبيذا فإف لكؿ شيء قيمة في ذاتو غير أٌف الكعي ىك الذم يعطي لذلؾ الشيء  قيمان إنسانية . السبلـ

 2.معنكية، كبالتالي يشٌكؿي التقاءي القيمتيف معان الرمزى 
 

     
 كمعنى ذلؾ أف 3.قيمة إشارية يمكف مبلحظتيا في الحياة:      كيمكف النظر إلى الرمز باعتباره

األشياء عادة تثير في اإلدراؾ اإلنساني أكثر مما تدؿ عميو بحسب الظاىر، كحسب ىذا التعريؼ نجد 
األكؿ ىك الرمز االصطبلحي كيعني : أنفسنا أماـ نكعيف مف الرمكز إف صح تقسيـ الرمكز إلى أنكاع

نكعان مف اإلشارات المتفؽ عمييا، كاأللفاظ باعتبارىا رمكزان لدالالتيا، كالنكع الثاني ىك الرمز اإلنشائي  
  4.كيقصد بو تمؾ الرمكز التي لـ يسبؽ االتفاؽ عمييا

      
      كبيذا المعنى فإف الرمز شيء حسي يشير إلى شيء معنكم ال يقع تحت الحكاس، كىذا االعتبار 

 5. التقطتيما مخيمة الرامزفقائـ عمى كجكد تشابو بيف شيئي
مستكل : نو يستمـز مستكييفأ: أكالن " : كما يرل محمد فتكح أحمدالرمز بمعناه الدقيؽ يتميز بأمريف    ك

، إلييا الصكر الحسية التي تؤخذ قالبان لمرمز، كمستكل الحاالت المعنكية المرمكز أك الحسية األشياء
نو البد مف كجكد عبلقة بيف أ: ثانيان  . نحصؿ عمى الرمزاإلبداعكحيف يندمج المستكياف في عممية 

 6. " المشابيةنعني عبلقة:  تيب الرمز قكة التمثيؿ الباطنة فيوالمستكييف،ىذيف 
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اإليجاز كاألداء غير المباشر كيقصد :    أما فيما يخص الرمز في األدب كالببلغة؛ فيك ييتـ بأمريف
الرمزية : ، كقد قسـ الدكتكر دركيش الجندم الرمزية قسميفبو استخداـ التشبيو كاالستعارة كالكناية

كالرمزية المكضكعية التي تضـ . األسمكبية كتضـ تحتيا مذىب البديع، الغمكض، كالرمز الشيعي
 1.األلغاز، الثكرة عمى البكاء كاألطبلؿ، كالنسيب الرمزم

 
    كلـ يتخذ الرمز معننى اصطبلحيان إال منذ العصر العباسي، حيث كاف ىذا العصر عصر النيضة 

فظير التعبير الرمزم عمى ألسنة األدباء كالشعراء كالكتاب، كما بدأ يتضح معنى الرمز . العممية األدبية
في كتابو  (قدامة بف جعفر )في أذىاف النقاد، كلعؿ أكؿ مف تكمـ عف الرمز بالمعنى االصطبلحي ىك 

 ثـ اتجو بو 2" ىك ما أخفى مف الكبلـ: "حيث خصص بابان لمرمز، ففسره تفسيران لغكيان فقاؿ (نقد النثر)
نما يستعمؿ المتكمـ الرمز في كبلمو فيما يريد طيو عف كافة الناس، : "اتجاىان عمميان كدينيان فقاؿ كا 

كاإلفضاء بو إلى بعضيـ؛ فيجعؿ لمكممة أك الحرؼ اسمان مف أسماء الطير، أك الكحش، أك سائر 
األجناس، أك حرفان مف حركؼ المعجـ، كيطمع عمى ذلؾ المكضع مف يريد إفيامو، فيككف ذلؾ قكالن مفيكمان 

   3".مرمكزان عف غيرىما
     

   كقد كرد في كتب المتقدميف مف الحكماء كالفبلسفة كثير مف الرمكز، ككاف أفبلطكف أكثر مف 
استخدـ الرمز، كما أف القرآف الكريـ لـ يخؿي مف الرمكز التي تضمنت عمـ ما يككف في ىذا الديف مف 

الممكؾ كالممالؾ كالجماعات، كرمزت بحركؼ المعجـ مثؿ الـ، كحـ، كطسـ، كبغيرىا مف األقساـ 
كالتيف كالزيتكف كالفجر كالعاديات، كغير ذلؾ مما في القرآف مف ىذه الحركؼ، فيذه الرمكز ال يعمـ 

 4.معناىا إال ا
 

ينقؿ مفيـك الرمز مف المفيـك أك المعنى  الحسي إلى مصطمح أدبي، إذ  (نقد الشعر)     كنراه في كتابو 
بأنيا لفظ قميؿ مشتمؿ عمى معاف كثيرة باإليماء إلييا؛ كبيذا فقد أطمؽ اإلشارة عمى  (الرمز )عرؼ اإلشارة 

 5.اإليجاز، كميز اإلشارة الحسية مف حيث السرعة كالقصر
     
 النبكغ الشعرم في المحظة التي تتجمى فيكالنبكءة الشعرية التي  الرمز بالنسبة لمناقد إيميا الحاكم   ك

بداعو،يمارس فييا األديب فنو األدبي  فيك ال يقابؿ كاقعان بكاقع آخر، ؛ فالرمز ليس أداة تقرير كمقابمة كا 
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أشبو ما يككف ىك  فالرمز الفعمي ليذا مف قمب المادة الصماء أركاح الحقائؽ الكامنة بيا، كبؿ يستخرج
 1.بو يتصؿ بما كراء األشياء كما كراء جدار الحس كالعقؿ بمحظة مف النبكءة الشعرية،

 
لمحة مف لمحات الكجكد الحقيقي، يدؿ عند الناس ذكم :"    كالرمز كما يقكؿ مصطفى ناصؼ

اإلحساس الكاعي عمى شيء مف المستحيؿ أف يترجـ عنو بمغة عقمية، داللة تقـك عمى يقيف باطني 
  2".مباشر

:     كفي النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، تشكمت الرمزية كمذىب شعرم، حيث باتت تعني
.     محاكلة جعؿ مفيكـ الشعر مقاربان لمفيكـ المكسيقا عف طريؽ الخمط بيف مدركات الحكاس المختمفة

فميس لمفظ مقابؿ معنكم كاحد، كلكنو إيحاء كانفتاح عمى معافو متعددة، كمف ىنا تتحمؿ الكممة جممة 
مف المعاني التي كثيران ما تخرج بنا عف المعنى األساسي المقصكد بيا عادة، كأصبحت كذلؾ تعني 

كىنا يتضح أف الكممة في الشعر تربط مف جية بيف ما ىك  .مزج الكاقع بالخياؿ كالفعؿ بالمشاىدة
 3.معنكم كمادم في نظر الشاعر، كمف جية أخرل بيف خياؿ الشاعر ككاقعو كخياؿ القارئ ككاقعو

 

محاكلة إيصاؿ المشاعر الشخصية عف طريؽ خميط مف الصكر يدعك :        كالرمزية تعني أيضان 
 4. بطريقة معقدةرإلى تداعي األفكا

 
 الشبو بيف ما ىك أكجوالطريؽ لمبلحظة أف الرمز ىك  في خصائص الرمز       كيمكف حصر

التجريد، ال يتطمب ذىنان عمى درجة عالية مف ، كما أف الرمز كجداني بالنسبة لمفناف كما ىك مادم
 أك ، كممةىك أم أف الرمز 5.ان يخرج بشكؿ تمقائي كعفكم مف الشاعر ذاتيان  تمقائيكغالبان ما يككف الرمز

. يحتمؿ أكثر مف داللةأك اسـ مكاف ، أك إشارة،  أك شخصية،صكرة
: الرمز في النقد الحديث: المبحث الثاني 

 
     كعند النظر إلى الرمزية مف الناحية الفمسفية يتضح أف جميع الفمسفات التي تندرج تحت         

: تناقش كجكد عالميف ىما (أفبلطكف، ككانت، كشكبنيكر، كنيتشو، كالفمسفة الركحية، كفمسفة التصكؼ)
 6.كىك عالـ الخمكد (الكماؿ)عالـ الكاقع الظاىر كىك عالـ النقص، كعالـ المثؿ 
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    كالشاعر في الرمزية ينطمؽ مف الكاقع، أك ينطمؽ مف المثاؿ، فيك منطمؽ مف الشبيو إلى الشبيو 

ف كاف المثاؿ أكمؿ نما يشكؿ منو ما يبمغ بو . كا  كلذلؾ فالشاعر في الرمزية ال يأخذ الكاقع كما ىك، كا 
العالـ المثالي فمك أراد أف يقدـ لمقارئ زىرة مثبلن كجب أال يرسـ بدقة صكرة كردة، أك زنبقة بؿ كجب أف 

 1.يخمط بيف الصكرتيف حتى يصكر جكىر الزىرة
 

      
أىـ ما خمقتو الرمزية، فإذا  (السمع، كالشـ، كالبصر، كالممس، كالذكؽ )    كلعؿ التراسؿ بيف الحكاس 

فإف التشكيؿ الجديد لمصكرة ال يبقى كما ىك،  (الكماؿ)أراد الشاعر أف يشكؿ مف الكاقع صكرة المثاؿ 
كبيذا تمتزج الحكاس كتتراسؿ، حتى . إنما تتداخؿ فيو الحكاس كتتراسؿ حتى تصبح الصكرة متكاممة

ذلؾ أف الببلغة ال تكمف . تحٌؿ حاسة مكاف أخرل؛ فيسمع الشاعر بمسانو، كيذكؽ بسمعو، كيشـ بعينيو
في سرد الفكرة، بؿ في ترجمتيا إلى شكؿ معيف، خاص محدد، فالبناء الكمي لمعمؿ الفني ييمكف األديب 

 2.مف أف ييضٌمف ما يريد أف يقكلو بدالن مف أف يصرح بو
 

      
يحيؿ عند الرمزييف إلى عالـ المثؿ، كىنا يسمى الرمز المتعالي، كقد ييرٌد الرمز إلى      فالرمز قد 

عالـ اإلنساف، كىنا يسمى الرمز اإلنساني؛ فالتراسؿ في الرمز المتعالي يككف بيف الكاقع كالمثاؿ، كىك 
ما أطمؽ عميو بعض النقاد مصطمح التراسؿ الرأسي، أما في الحالة الثانية، فيككف بيف الكاقع المادم 

 3.كاإلنساني كيسمى التراسؿ األفقي
 

     
 كطبيعتيا عند الرمزييف، إذ لـ تعد لغة تعبيرية بسيطة بؿ المغة الشعريةكظيفة  كقد تغيرت     

أضحت لغة إيحائية معقدة كمحكمة، كما تطكرت كظيفة الشعر مف نقؿ المعنى كالصكر إلى نقؿ 
 4.كقعيا النفسي؛ بيدؼ تكليد المشاركة الكجدانية 

   
     كما أف المغة عند الرمزييف مشركطة بالممارسة كاالستعماؿ، إذ مف خبلليما تتجمى أصالة الشاعر 

باستفادتو مف التراث، فالشاعر ال يخترع المغة لكنو ال يأخذىا إطاران معدان لبلستعماؿ، فالمغات إذا 
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شاخت كعجزت عف التعبير تدفع الشعراء إلى خمؽ لغة في المغة، كي يعبركا عف خمجاتيـ، كىذا ما 
  1.قاـ بو الرمزيكف تحت  ضغط اإلحساس بضيؽ المغة

    
 تجربتيـ الستخداميا في عف مفردات جديدة؛ في قكاميس المغة     يتضح مما سبؽ أف الرمزييف بحثكا

جاءت الرمزية ة، ؼ كعذكبة كنقؿ انفعاالتيـ كأحاسيسيـ الداخمية إلى المتمقي بكؿ سبلس،الشعرية
. بدالالتيا التي تعتمد عمى التمميح دكف التصريح

 
     كقد مٌيد الرمزيكف إلى الشعر الحر عف طريؽ التراسؿ بيف األكزاف، إذ كسر بعضيـ قيكد الكزف 

كتحرر بعضيـ مف . القاسية، كأخذكا يطيمكف في األبيات أك يقصركف عمى غير قكاعد الكزف المعركفة
 2.(الشعر المرسؿ )قيكد القافية، فراحكا يتخمصكف منيا مطمقيف عمى ذلؾ الشعر اسـ

 
ذابة تخكميا المألكفة،  معتمدان عمى ما "     كالشاعر الرمزم يعتمد عمى  تحطيـ عبلقات الصكرة كا 

يدعى رمزيان بتراسؿ الحكاس، كتبادؿ الماديات كالمعنكيات، ثـ عمى ما يتعاقب في البلكعي مف 
مدركات ال صمة بينيا بحسب الظاىر، حتى تصؿ تمؾ الصكرة إلى حالة مف المثالية كالتجريد تتكارل 

 3".فييا الداللة الكضعية، كتفسح الطريؽ إليحاء رحب غير مقيد كال محدكد
       

    كالحديث عف اإليحاء الرمزم ال يكاد ينفصؿ في بعض األحاييف عف اإلبياـ كالغمكض، فاإلبياـ 
اإلبياـ " قد يؤدم إلى الغمكض، فمف المعركؼ أف الرمزييف يتكخكف اإلبياـ كيتجنبكف الكضكح، فػ

طبيعي في أدب يتجنب الكاقع الحسي، كيتحدث عما كراء الطبيعة، لذا لجأكا إلى الكممات المكحية غير 
الكاضحة الداللة؛ ألف الغاية مف الشعر عندىـ ليست الفكرة الكاضحة بؿ غمكض األحاسيس، لذا تعمد 

الرمزيكف اإلبياـ؛ ألف أدبيـ أدب أجكاء مرتكزة عمى اإلبياـ مف ناحية، كألف شعرىـ كثيران ما يأتي 
    4".تعبيران عف ناحية غامضة في الذات مف ناحية أخرل

        
لئلبياـ  في أبياتو الشعرية نظران  الشاعرما يقصدهفيـ  صعكبة في بيذا فقد يجد المتمقيك     

ىذا  مع القصيدة لدل كاالندماج كاالنفعاؿ اإلحساسيضعؼ مف حاالت ، مما قد الذم يرافقو لغمكضكا
. المتمقي 
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     كما أف ىنالؾ مشكمة خطيرة أال كىي الثبات عمى استخداـ الرمكز بمدلكالتيا المتداكلة كالمألكفة 

كعدـ محاكلة تطكيرىا، فنرل كثيران مف الشعراء يكرركف عددان مف األلفاظ الرمزية كيكتفكف بإسقاط 
كالمطر لمخير، كالطفؿ لؤلمؿ، : المعنى المقصكد عمى لفظة جاىزة دكف السعي لتجديدىا أك تطكيرىا

كالتنيف لبلستعمار، كغير ذلؾ مف األلفاظ التي كانت سببان مباشران في القصكر التعبيرم، كتكسيع الفجكة 
   1.بيف الشاعر كالمتمقي نظران النعداـ المعايير الكاضحة المنظمة في تكظيؼ الرمز؛ لخدمة مفيكـ معيف

         
     يتضح مما سبؽ أف النمطية أك التكرار في استخداـ الرمكز نفسيا بالداللة نفسيا يؤدم إلى تحكيؿ 

ثارتو النفسية؛  الرمز إلى مقابؿ عقمي لفكرة أك معنى ما، كىذا يقتؿ الرمز كيفقده طاقتو اإليحائية، كا 
فالرمز كالكائف الحي يحيا كينمك كيتحرؾ داخؿ القصيدة، كيعتريو ما يعترم الكائف الحي مف ضعؼ 

كشيخكخة كمكت؛ كلذلؾ فإٌف كثرة استخداـ الرمز بداللة كاحدة قد يفقده طاقتو كيضعفو؛ مما يؤدم إلى 
 2.مكتو كاستيبلكو

     
 كالسيما اإلتباعيكف المحككمكف بتناظرية –    كتجدر اإلشارة إلى أف كثيران مف الكتاب كالشعراء 

لـ يسممكا مف الخضكع لضغط المادة األكلية القاىر، فطغت المغة عمى - البيت، كىك قيد ال معنى لو
الفكرة، كحاؿ ما فييا مف حشك دكف تطكر القدرات التنظيمية كالتركيبية لممحسكس، لتحقيؽ أفضؿ شكؿ 
إدراكي، يبلئـ المضمكف بما في ذلؾ مف ألكاف كخطكط كسطكح كأصكات كحركات؛ ألف ذلؾ يتطمب 

 3.فاعميات إيجابية في تككيف األداة التعبيرية، كليس مجرد محاكاة لنمط مألكؼ
 

       
عادة التركيب لدل     كيتضح مما سبؽ  بينما  (دريدا)أف الرمز في الشعر الحداثي ىك تدمير لمغة كا 

حالة مما يسمى باإلستراتيجية الشعرية كالتي تؤدم إلى إخراج الداللة مف المعنى  (ريفاتير)ىك لدل
تدمير المغة ىك خركج الشاعر عف مألكؼ المغة ب قيصدكما . كاالنزياحالصريح إلى اإلشارية كاإليحاء 

عف طريؽ الترميز، فتتحكؿ المغة عمى لسانو إلى لغة إشارية رمزية ذات دكاؿ لغكية زئبقية مفارقة 
كالرمزية رغـ تحكيميا المعاني القامكسية إلى معافو . كمراكغة، كبأساليب كتراكيب خاصة بالمغة الشعرية

إال أنيا تمكه بيف الشاعر المبدع كالشاعر ضعيؼ الخياؿ كالشاعرية كالذم  رمزية إيحائية الداللة،
. يتعمد التكمؼ كالغمكض المعقد عف طريؽ سطكر شعرية تفتقر إلى الشاعرية كالجماؿ الشعرم
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فيتساكل عندىا لدل المتمقي الشاعر المبدع كالضعيؼ، ألنو يعجز عف فؾ الطبلسـ الرمزية لدل 
  1. معان االثنيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الرمز في الصكرة: المبحث الثالث
        

    اتجو الشعراء إلى طرؽ عدة كمتنكعة؛ لبناء صكرىـ الشعرية الرمزية، فابتكركا كسائؿ مختمفة 
الستخداـ الرمز، كنجحكا في تصكير مشاعرىـ بعد أف اكتشفكا أف المغة بطبيعتيا اإلشارية المألكفة 

غير قادرة عمى نقؿ حقائؽ األشياء كما تتمثميا النفس الشاعرة، لذا اتجو الرمزيكف الستغبلؿ ما بيا مف 
. إيحاء في األصكات كالكممات كالتراكيب؛ ليعٌبركا عما يجكؿ في أعماؽ أنفسيـ
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    كقد تعددت التعريفات ككثرت االجتيادات حكؿ تحديد مفيكـ الصكرة الفنية قديمان كحديثان، فمذلؾ 
كاف مف الصعب تحديد مفيـك دقيؽ لمصكرة، كلكف الثابت الذم ال يختمؼ فيو أحد ىك أف الصكرة 

 1.الفنية تمعب دكران كبيران في البناء الشعرم كفي تشكبلت القصيدة العربية القديمة كالحديثة
 

           
    كعمى الرغـ مف أف مصطمح الصكر الشعرية قد كفد إلينا مف الغرب، إال أف قسمان كبيران مف 
إنما " مككناتو متكافرة في تراثنا النقدم كالببلغي؛ فالجاحظ ىك أكؿ مف أشار إلى التصكير في قكلو 

 كالمعاني المجردة في رأم الجاحظ مطركحة 2".الشعر صناعة كضرب مف النسيج كجنس مف التصكير
نما تأتي المزية في كيفية التعامؿ  في الطريؽ يعرفيا العجمي كالعربي كالبدكم كالقركم كالمدني، كا 

كيؤدم التصكير . معيا، كصياغتيا صياغة جديدة معبرة بطريقة طريفة تقـك عمى الكصؼ كالتصكير
الذم يعتمده الجاحظ إلى األسمكب الشعرم الذم يقكـ عمى إثارة االنفعاؿ، كاستمالة المتمقي بكيفية 

 3.خاصة في صياغة األفكار كالمعاني، كتقديميا بطريقة حسية تقترب مف مفيـك التجسيـ
 

       
     كيتضح مف ذلؾ أف الصكرة القديمة انبثقت مف مسألة المفظ كالمعنى في الببلغة كالنقد تمؾ 

المسألة التي طاؿ الكبلـ كالخبلؼ حكليا؛ حيث جعؿ القدامى الجانب المفظي مف الكبلـ ىك صكرتو، 
لييا ترجع المزية في صناعة الشعر، أما عند المحدثيف المعاصريف فقد  فالصكرة ىي ما يقابؿ المعنى كا 

بحثت الصكرة بكصفيا عنصران جكىريان كمتكامبلن كبكصفيا قضية نقدية قائمة يرجع إلييا الفضؿ في 
ثارة اإليحاءات كالظبلؿ  فالشاعر يحاكؿ أف يخمؽ نكعان مف التكافؽ النفسي 4.نقؿ األفكار كالمشاعر كا 

. بينو كبيف العالـ الخارجي
    كيظؿ الشعكر مبيمان في نفس الشاعر فبل يتضح لو إال بعد أف يتشكؿ في صكرة، كال بٌد أف يككف 

  5.لمشعراء قدرة فائقة عمى التصكر تجعميـ قادريف عمى استكناه مشاعرىـ كاستجبلئيا
       

     فالصكرة الفنية ىي الكسيمة الفنية الجكىرية التي تنقؿ التجربة الشعرية التي تحتكم عمى نفسية 
الشاعر، كىي الكعاء النفسي الذم يصٌب فيو الشاعر أحاسيسو كمشاعره كفكره، كىي التي تعينو عمى 
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كشؼ المعاني العميقة مف المعاني الظاىرة، إذ تقدـ الصكرة الفنية عقد األفكار كالعكاطؼ في برىة مف 
 1.الزمف، كتكجد في الكقت ذاتو بيف األفكار المتفاكتة

        
    كالشاعر حيف يستخدـ الكممات الحسية بشتى أنكاعيا ال يقصد أف يمثؿ بيا صكرة لحشد معيف مف 

كبيذا . المحسكسات، بؿ الحقيقة أنو يقصد بيا تمثيؿ تصكر ذىني معيف لو داللتو كقيمتو الشعرية
فالصكرة عبارة عف  تشكيؿ مف األلفاظ كالمعاني كالخياؿ، كىي مظير خارجي يعبر مف خبللو الشاعر 

 . أك الكاتب عف دكافعو كانفعاالتو
 

رمز مصدره البلشعكر، كالرمز أكثر : "   كالصكرة الشعرية عند عز الديف إسماعيؿ في مجمميا عبارة عف
الرمز أكثر شعبية مف الحقيقة الكاقعة، فيك ماثؿ في الخرافات . امتبلء كأبمغ تأثيران مف الحقيقة الكاقعة

 2".كاألساطير كالحكايات كالنكات ككؿ المأثكر الشعبي
 

 منبعثة في الضمير العاـ نتاج يتداخؿ فيو الحدس كالعقؿ كاالنفعاؿ كمركبات غريزية أخرل"     كىي
تركيب لغكم لتصكير معنى عقمي : " كالصكرة الشعرية كما عرفيا أبك إصبع ىي3".لمعقؿ البشرم

كعاطفي متخيؿ، لعبلقة بيف شيئيف يمكف تصكيرىما بأساليب عدة؛ إما عف طريؽ المشابية، أك 
  4".التجسيد، أك التشخيص، أك التجديد، أك التراسؿ 

                 
             

كتكمف أىمية الصكرة في أنيا تمثؿ أحد المككنات األساسية في العمؿ األدبي، كعمى الرغـ مف               
ذلؾ يختمؼ االىتماـ بالصكرة مف مرحمة ألخرل سكاء مف حيث األىمية، أك كيفية التكظيؼ كالتحميؿ، 

فحيف يككف العمؿ األدبي مكجيان لممتمقي فينا تنحصر كظيفتيا في ككنيا كسيمة لئلقناع كاإلمتاع، 
  5.كطريقة لمتحسيف كالتزييف

   
     كيكثر الشاعر مف االتكاء عمى الصكرة؛ ألنو يدرؾ أف الشعر يفقد معناه إذا تخمى عف التصكير، 

الشاعر : " كىذا ما أكده عز الديف إسماعيؿ إذ يقكؿ6.فالصكرة عنصر ميـ مف مككنات النص الشعرم
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 كتنبثؽ 1".الشاعر يساعدنا عمى تنسيؽ مشاعرنا مف خبلؿ اإلثارات المتنكعة التي تثيرىا فينا صكره"
أىمية الصكرة مف خدمتيا لممعنى الذم يريد الشاعر إيصالو إلى المتمقي، حيث تمكف األديب مف 

. استكشاؼ تجربتو كتفيميا
           

    كبيذا ال تقدـ الصكرة الشعرية التجربة الخارجية بتصكير المعطيات الحسية التي يجربيا الشاعر، 
بؿ إنيا تتعدل ذلؾ إلى تصكير انفعاالتو كمشاعره الداخمية، فالصكرة تحكؿ دكف المباشرة في إيصاؿ 

المعنى إلى المتمقي، كتدفع بو إلى إشارات فرعية غير مباشرة تخدـ في حصيمتيا النيائية المعنى المراد 
     2.مف قبؿ الشاعر؛ أم أف الشاعر يتكسؿ بالصكرة إليصاؿ معناه

         
.    يتضح مما سبؽ أف الشاعر يستطيع بكساطة الصكر أف ينقؿ إلينا حاالت غامضة تخالج نفسو

ذا أظيرىا كعرضيا عارية مف اإليحاءات الشعرية ال تثير فينا شيئان  كفي الحديث عف الصكرة مف . كا 
الصكرة الببلغية، كالصكرة الرمزية، كالصكرة : الميـ أف نتطرؽ إلى ثبلثة تصنيفات مف الصكر كىي

. الحسية
         

    فالصكرة قديمة قدـ الشعر نفسو، كأقدـ أنماطيا الصكرة الببلغية، كالدارس لؤلدب القديـ يجد أف 
األدباء قد استخدمكا الصكرة المجازية التي تقكـ عمى معنى النقؿ كاإلدعاء، كخاصة االستعارة، أما 

حديثان، فقد تفاعؿ النقد مع االستعارة بطريقة أكثر عمقان، إذ أصبحت العبلقة التي تقيميا االستعارة بيف 
األشياء عبلقة تفاعمية، يفقد كؿ طرؼ فييا شيئا مف خصائصو كمككناتو األساسية، كيكتسب مككنات 

نما لتككف جزءان مف 3.كخصائص جديدة لـ تكف لو مف قبؿ  فالصكرة في الشعر لـ تخمؽ لذاتيا، كا 
. التجربة، كلتككف جزءان مف البياف العضكم في القصيدة

      
    أما في الصكرة الحسية، فقد ربط النقاد الصكرة باالنطباع الحسي، فالصكرة ال تكتسب فاعميتيا مف 
نما بميزتيا كحادثة ذىنية ترتبط نكعيان باإلحساس، حيث تمثؿ األلكاف كاألشكاؿ  ككنيا مجرد صكرة، كا 

كسيمة لمشاعر يستخدميا في تجربتو الشعكرية بكصفيا مثيرات حسية، يتفاكت تأثيرىا مف شخص 
 4.آلخر
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    كمف ىنا تتأكد أىمية المخيمة في إبداع الصكر الشعرية، فكظيفة المخيمة ال تعني استذكار صكر 
المحسكسات، كاستعادة تخيميا، كلكنيا تتجاكز ذلؾ إلى كظيفة ابتكارية متميزة، كعف طريؽ المخيمة 

يستطيع الشاعر أف يشكؿ نمطان فريدان مف الكممات غير قابمة لئلعادة، كتككف كؿ كممة مكضكعان بقدر 
 1.ما ىي إشارة، كتستعمؿ بصكرة ال يمكف ألية منظكمة خارج القصيدة أف تتنبأ بيا

 

     
    أما الصكرة الرمزية حيث تتكافؽ الصكرة نكعان ما باقترانيا مع المجاز، كاعتمادىا عمى مككنات 

صكرة تعبيرية كليست صكرة سببية، فالشاعر ال يخمؽ حسية، فالصكرة رمز يتأثر بحالة ركحية، إذ إنيا 
نما يختار مف اإلمكانات المتاحة في المغة، كيستعيف بمدركاتو الحسية المختزنة، كيقيـ  صكرة مف عدـ، كا 

تفاعبلن مف نكع خاص، ليشكؿ نظامان لغكيان قادران عمى إبراز الدالالت التي تحتكييا التجربة الشعكرية 
  2.كالفنية

        
    كبسبب مف ذلؾ يستعمؿ الشاعر الصكرة؛ لمكشؼ عف تجربتو الشعرية، إذ يجسد مف خبلليا 
. الحاالت التي يحياىا، كما أف المغة الشعرية تصبح مف خبلؿ الصكرة ذات إيحاءات رمزية متعددة

 

     
    كالشاعر ال يمجأ إلى الصكرة الرمزية مف فراغ، بؿ يمجأ المبدع إلييا بتكجيو مف تجربتو الشعكرية 
المضطربة التي ال يمكف التعبير عنيا إال بيا دكف غيرىا، فالصكرة الشعرية ذات إيحاء جـ، كمظير 

تبسيطيا أك _ أحيانان _ إيجاز كاضح، كالنفس البشرية عرضة لحاالت فكرية كعاطفية بالغة التعقيد ال يمكف 
إال سبيؿ الصكرة _ عندىا_تحميميا، كال يتأتى التعبير عنيا باألسمكب المألكؼ، فبل يعكد أماـ المبدع 

 3.الرمزية التي تثير في نفس المتمقي حاالت مشابية، عند تفاعمو مع تمؾ الصكرة بشكؿ مناسب
           

     فالرمز يأسر المتمقي كيجذبو إليو بقكة خفية ال تجذبو بيا الحقيقة الكاقعة، كيثير في نفسو حاالت 
. مشابية لمحاالت التي يعبر عنيا المبدع

         
    كتكتسب المغة صفتيا الشعرية اإليحائية مف خبلؿ استخداـ المبدع ليا استخدامان خاصان يضفي 

فمغة الشعر تبتعد عف االستخداـ النمطي، كتعمد إلى تجاكز اإلشارم . عمييا جماالن كيسميا بالشعرية
إلى االنفعالي؛ لتأخذ مف العالـ الخارجي صكرتيا العيانية، كمف العالـ الداخمي بعدىا االنفعالي 

المختمط، كتسعى إلى تشكيؿ خمؽ جديد مف عبلقات جديدة بطريقة جديدة مف التعبير، كعندىا ال 
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تكتفي المغة الشعرية بالصكرة، بؿ تتعداىا في بحثيا عف اإليحاء كالتكسع كالشمكؿ إلى الرمز، حيث 
  1.يضيؼ الرمز إلى السياؽ الذم يرد فيو رحابةن كعمقان 

 
     لذلؾ كانت المغة الشعرية لغة إيحائية تحفؿ بالكممات ذات الدالالت المتنكعة، كمف ىنا فإف 

الشاعر ال يمتـز بنسؽ األشياء كما ىي كاقعة في الحياة، بؿ يمجأ إلى أغكار نفسو البعيدة يستمد مف 
فإف المغة تمبي عف طريؽ : مخزكنيا الرمكز المتباعدة؛ ليعبر عف شعكر أك فكرة أك حالة نفسية كبيذا

الرمز رغبة الشاعر في إيجاد أسمكبو الخاص، كتسد العجز الذم قد ينشأ عف حدة التجربة الشعكرية 
كغمكضيا، فيمجأ إلى تركيبات لغكية متناقضة، أك بعيدة عف المألكؼ، يستطيع مف خبلليا أف ينقؿ 

كقد حفؿ الشعر الحديث كثيران باإليحاءات عف طريؽ الصكرة كالرمز، . اإلحساس الخاص الذم يعانيو
  2.إذ كثيران ما تتحكؿ الصكر إلى رمكز

 
    يتحكؿ العالـ الخارجي عند الرمزييف إلى مفيكمات نفسية، إذ يتجرد مف بعض خكاصو المعركفة؛ 

ليصبح فكرة أك شعكران، ليذا يمجأ الشاعر الرمزم إلى نقؿ صكر العالـ الخارجي؛ ليكحي بمشاعر 
 3.غريبة ال تبيف عنيا المغة كضعان 

     
    فالرمزية ال تستخدـ الشعر؛ لمتعبير عف معافو كاضحة مكشكفة، أك عف مشاعر محددة، بؿ تكتفي 

 4.باإليحاء النفسي كالتصكير العاـ عف طريؽ الرمز
 

كأف يقصد بو المثاؿ، بحيث ييعبر بالفرد عف "     كليس المقصكد  المفيـك السطحي المباشر لمرمز، 
: مجمكعة ينتمي إلييا مف باب إنابة القميؿ عف الكثير، أك الجزء عف الكؿ، بحيث يمكف تعريفو بأنو
شيء يعتبر ممثبلن لشيء آخر، كليس ىك بمعنى اإلشارة التي ييحاؿ فييا عمى شيء محدد، كينكب 

الرمز فييا عف شيء آخر، لعبلقة ما بينيما مف قرابة أك مشابية أك غيرىا، كالرمز المغكم الذم ىك 
 )رمز اصطبلحي تشير فيو الكممة إلى مكضكع معيف إشارة مباشرة، كىك ما يمكف تسميتو  عبلمة

sign )  كىي تدؿ عمى مجرد قضية إشارية في الطبيعة أك في المغة فالكممة تمثؿ عبلمة كتشتمؿ عمى
  5".داؿو كمدلكؿ
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:  كىك يستمـز مستكييف1تعبير مركب مف المعاني المترابطة،:     كيمكف تحديد الرمز األدبي بأنو
مستكل الصكرة الحسية التي تعد قالبان لمرمز، كمستكل الحاالت المعنكية التي ييرمز إلييا بيذه الصكرة 

 2.الحسية
       

المستكل النفسي، كالمستكل :      كبيذا فإنو يجب دراسة الصكرة عمى مستكييف مف الفاعمية كىما
المعنى : الداللي، أك الكظيفة النفسية، كالكظيفة المعنكية، كىذا يعني أف ىنالؾ مستكييف مف المعنى

المباشر كالمعنى غير المباشر، كىك معنى رمزٌم يمكف استكناىو مف خبلؿ تحميؿ عناصر الصكرة 
. كعناصر القصيدة 

 
     كيبدك أف الشعراء الذيف تأثركا بالرمزية الفرنسية جعمكا الرمز يتخمى عف جانب مف تجريديتو 

المكغمة، كما صارت الصكرة عمى أيدييـ تبتعد عف طبيعتيا الحسية الكاضحة، لتتبلشى الحدكد بيف 
 3.الرمز كالصكرة، حتى أصبح الحديث عف أحدىما يعني بالضركرة الحديث عف اآلخر أك يقكد إليو

       
     كيمكف استثارة الصكرة عمى سبيؿ المجاز، كلكنيا إذا عاكدت الظيكر مرة أخرل فإنيا تغدك رمزان، 
كبما أف الرمز أحد كجكه الصكرة، فإف تمؾ الحدكد الدقيقة كالقطعية بيف الصكرة كالرمز ال تجعؿ مف 

كؿ صكرة رمزان، ككذلؾ فإف الصكرة العادية أيضان ليست صالحة؛ ألف تككف رمزان ألف الرمز يعتمد عمى 
السياؽ ال عمى الكممة المفردة، كحتى يحقؽ الرمز ما كضع ألجمو فبل بٌد أف يستدعيو السياؽ الكارد في 

العمؿ األدبي، فقكة الرمز ال تعتمد عمى الرمز ذاتو بؿ عمى السياؽ الذم يعمؿ فيو، كيكٌكف معو 
مجاالتو اإليحائية، كبيذا فقد طرح الشعر المعاصر مسألة الرمز الشعرم بكصفو البنية التي تصب في 

 كلذلؾ فإف لغة 4.داخميا عناصر القصيدة مجتمعة، كذلؾ حتى يزيد مف التماسؾ الداخمي لمقصيدة
الشعر ذات خصائص داللية كتركيبية تنحرؼ عف المألكؼ، لتخمؽ باستخداـ المجاز كاالستعارة 

. كالتشبيو عالمان جماليان يؤثر في النفس 
 

   كعمى الرغـ مف اقتراب الكناية كدنكىا مف الرمز إال أف الرمز يظٌؿ أعمى مرتبة كأكثر استنباطا 
لمكاقع، لذلؾ يخمط البعض ما بيف الكناية كالرمز مف جانب، كما بيف الرمز كالعبلقة كالصكرة مف 
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إال أف ىنالؾ فركقان تميز الرمز عف تمؾ األنماط، إضافة إلى أف الكناية تقصر عف ككنيا . جانب آخر
 1.رمزان، ذلؾ أنيا ال تتخٌير إال المعنى الكاضح المكثكؽ بالكاقع

  
     كمما سبؽ يتضح أف الكناية تفيد مف الكاقع تمؾ الدالالت الخاصة بو كالمصيقة بمعناه في 

. األعراؼ الكاقعية كمف خبلؿ العادات كالدالئؿ الحسية
       

    أما مف جانب الرمز كالصكرة فيتضح الفرؽ مف حيث التركيب كالتجريد، فالرمز عبارة عف صكرة 
حسية تشير إلى شيء معنكم غير كاقع تحت الحكاس؛ كبيذا تككف الصكرة كحدىا غير قادرة عمى 

اإليحاء الذم ىك عبارة عف السمة الجكىرية لمرمز الذم يعطي الصكرة معناىا الرمزم، أك بمعنى آخر 
فإف اإليحاء عبارة عف الطريقة التعبيرية التي استخدمت ىذه الصكرة، كحممتيا معناىا الرمزم، أما مف 
حيث العبلقة القائمة بيف الصكرة كالرمز فيي عبلقة جزئية، إذ إف الصكرة  جزء مف الرمز، كجزء مف 

    2.البناء المركب الذم قيمتو اإليحائية مف اإليقاع كاألسمكب معان 
           

القارئ حينما يجد صكرة ثرية في المدلكؿ :"      كما أف ثراء الصكرة يعطييا أبعادان رمزية حيث إف
إننا بصدد رمز، كيجب أف نتذكر الحد الفاصؿ بيف الرمز كأية صكرة أخرل ال كجكد لو، : يقكؿ عادة

كأف الميمة الدقيقة ىي كشؼ قدرة الصكرة عمى تنكير العمؿ األدبي مف حيث ىك كؿ مف خبلؿ ثرائيا 
  3".في المدلكؿ كترابط ىذا المدلكؿ بسائر الجكانب

        
     كالمتتبع لمشعر العربي يرل األمثمة الكثيرة لشعراء استخدمكا الرمز في الصكرة منيـ الشاعر 

الذم ينطمؽ في قصائده مستفيدان مف الرمزية ببراعة فنية تنـ عف طبع كقدرة عند  (معيف بسيسك)
 كفي شعر الدكتكر فكزم عيسى يظير استخداـ الرمز في الصكرة حيث اعتمد عمى الصكرة 4.الشاعر

 5.التعبيرية اعتمادان كبيران في تشكيؿ قصائده الشعرية كبنائيا
 

     كقد اىتدل الشاعر عمر أبك ريشة في بعض قصائده إلى الرمز، كفيتف الذيف درسكا شعره بقصيدة 
فبعضيـ عزا إعجابو إلى ما فييا مف قدرة عمى التصكير الشعرم البارع، فالنسر في القصيدة " النسر" 

يرمز إلى اإلنساف القكم الذم يأبى أف يصبح ضعيفان خائر القكل، فيستمسؾ بجمده، كعزيمتو حتى في 
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النزع األخير، ليظؿ في القمة؛ لكف الشاعر لـ يقؿ ىذا بطريقة تنقؿ إلينا الفكرة نقبلن حرفيان مباشران، بؿ 
" النسر" ترؾ لكمماتو كلرمزه اإليحاء بذلؾ كلنا أف نتقبؿ ىذا المعنى أك نتقبؿ غيره، كتشبو قصيدة 

نما يتكمـ عف قمة حاكؿ أف يصعدىا، " المرأة"قصيدة  كلك قرأىا القارئ لما كجد فييا شيئان عف المرأة، كا 
كظؿ يحاكؿ حتى أدمت قدميو، كأثخنت جسمو كنفسو بالجراح، كعمى الرغـ مف عكدتو خائبان إال أنو 

 1.التي رمز بيا إلى المرأة (الجكىرة)في نياية المطاؼ استطاع أف يظفر ببغيتو كىي 
       

     كقد أسرؼ بعض الدارسيف في اإلعبلء مف شأف اإليحاء الرمزم كأحاطكه بيالة مف التضخيـ 
 2.كالتيكيؿ، يصعب تحديد مغزاه

 
داللتو الخاصة عمى السياؽ الذم ترد فيو الصكرة الرمزية، حيف تظمؿ "      فاإليحاء الرمزم يضفي 

الصكرة التجربة الشعرية بإيحائيا الجـ، ليستمد منو السياؽ إشعاعو، كيمتد بعيدان ال يقؼ عند فكرة 
خاصة، كربما عبرىا إلى ما يعارضيا؛ كلعؿ تصكران كيذا يحمؿ في طياتو تفريغان لمصكرة الرمزية مف 

رمزم أك غيره، بأف يضعيا فكؽ المنطؽ كما بعد الكبلـ، كقد تككف الصكرة الرمزية قد : كؿ مضمكف
تخطت فعبلن حدكد الزماف كالمكاف، كلكف بالمعنى الضيؽ لمزماف كالمكاف المحدد تحديدان ناجزان عف 

 3".التجربة الشعرية
      

     فالشاعر في خمقو لصكره الشعرية فإنو يعيد تشكيؿ الزماف كالمكاف تبعان لحالتو الشعكرية، فعندما 
لذلؾ كاف مف ." يصكر الشاعر صكرة ما فإنو يخضعيا لفكرتو الخاصة، كشعكره النفسي تجاىيا

الضركرم االعتداؿ في النظرة إلى إيحائية الصكرة الرمزية، كالتحرؾ بيا في حدكد إمكاناتيا، بما ىي  
أسمكب مف أساليب التعبير المغكم مغاير لممسار العادم المنطقي المجرد لمغة، كىذه المغايرة ال تيخرج 

الصكرة عف ككنيا دعامة ميمة لمنيكض بالتجربة الشعكرية، كينبغي أف تعمؿ عمى تكصيميا؛ ألف 
 4".الشاعر يبدع مف المحسكسات صكران تنطكم عمى دكاؿ رمزية

  
     بيذا المعنى فإٌف كؿ شاعر أك مبدع لو سياقاتو العامة كالخاصة التي تنفتح عمى مدل كاسع 

لحظة مف الحياة الركحية الخالصة تحتاج إلى أشياء " الستخداـ الصكرة بتجمياتيا المختمفة، ذلؾ أفٌ 
كثيرة لمتعبير عنيا كتجسيدىا، كىي أشد حاجة إلى صكر تنمك في شكؿ رمكز تتكامؿ كتتماسؾ، 
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كتيرب ما أمكنيا مف سيطرة العقؿ كحدكده الصارمة، كال يعني ىذا أف تتحكؿ القصيدة إلى شطحات 
نما ينبغي أف تككف الصكرة عمى عبلقة  تتراكب، في صكر تتكالى دكف عبلقة تربطيا كتكحدىا، كا 
 1."مباشرة أك غير مباشرة بالكاقع الحقيقي، أك بعالـ التجربة الشعكرية التي تبحث عف كيفية تجسيدىا

         
أحد أكجو الصكرة الشعرية المكثفة أك المكررة، فإف ىذا ال يعني أف تكرار أم صكرة      كرغـ أف الرمز

شعرية قد يكسبيا الطبيعة الرمزية، بؿ قد يككف األمر عمى النقيض مف ذلؾ تمامان عندما يككف التكرار 
ألنو قد يؤدم إلى إفبلس الصكرة كفقرىا، كيجعميا غريبة عف "مقصكدان لذاتو، كمقحمان عمى السياؽ؛ 

العمؿ الذم ترد فيو، مجافية لو، فالرمز الشعرم مرتبط كؿ االرتباط بالتجربة الشعكرية التي يعانييا 
الشاعر، كالتي تمنح األشياء مغزل خاصان، فالتجربة الشعكرية كسياقيا في التشٌكؿ كالظيكر ىي التي 
تستدعي الصكر كالرمكز، كتحدد كيفية التعامؿ معيا، كطريقة تكظيفيا، كىي التي تضفي عمى المفظة 
طابعان رمزيان بأف تركز فييا شحنتيا العاطفية أك الفكرية أك الشعكرية، فالرمز ال يككف مضافان إلييا أك 
ممحقان بيا، ميما كانت طبيعة ىذا الرمز كعمؽ تجذره فنيان أك تراثيان، فالقيمة كامنة في لحظة التجربة 

ذا ما قدر لمصكرة بعد 2".ذاتيا، كليست راجعة إلى صدفة الديمكمة التي ليذه الرمكز، كال إلى قدميا  كا 
تكرارىا أف تحتفظ بشيء ما، فإف ىذه الصكرة ال تعدك أف تككف مجرد إحالة عف شيء منفصؿ عنيا 

. إلى أف تصبح شيئا اجتماعيان يتقاسمو الناس
      كخبلصة القكؿ إف التعامؿ مع الصكرة في العمؿ األدبي ىك صيركرة يتقاطع فييا العاـ 

كالخاص، سياقات الماضي كتداعيات الحاضر، الذاتي كالمكضكعي، كبيذا نصبح أماـ عممية مركبة 
كمتحركة إلى أقصى الدرجات، لكف في النياية يبقى الجكىر بما ىك تأكيد التأثير كرفع مستكل 

. االستجابة كفتح المدل عمى تأكيبلت تغني الكاقع 
: الرمز في المعنى: المبحث الرابع

   
انتقاء األلفاظ المألكفة يؤدم إلى شيكع الحيكية كالجدة في النص الشعرم، كيؤدم إلى تغيير      إف 

جذرم في بناء التراكيب كدالالت الصيغ، مما يتكشؼ عف رؤية جديدة في بناء القصيدة مف حيث 
األلفاظ التي ىي عدة الشاعر، ككعاء المعاني كاألحاسيس، كمع ىذا كمو فإف الفف القكم ال بد أف 

 3.يرادؼ المظير المفظي فيو مظير داللي آخر يزيد مف قدرتو عمى التعبير
 

                                                 
 .33ص ف،.ـ ،محمد عمي كندم- 1
2
 .56صف .ـمحمد عمي كندم، - 

3
 .103صصكر كمبلمح مف حداثة النص، الشعر العربي في نياية القرف، :إبراىيـ خميؿ، عمر أبك ريشة : ينظر-  



 صص

 

     كالعمؿ األدبي في معناه الكمي ىك عبارة عما تنتيي إليو الدالالت المغكية المتناثرة في السياؽ بعد 
ارتباطيا بعضيا ببعض، فالرابطة األدبية ىي المعنى الذم يصؿ األعماؿ األدبية بالكجكد اإلنساني، 
كما نسيجيا إال عبارة عف تمؾ الشبكة المتككنة مف الدالالت التي يصكغيا المرء ليقتدح بيا الحقائؽ 
الشعرية، كحتى يصؿ المرء إلى ذلؾ كاف ال بٌد مف تكافر الرمكز األدبية التي تحتضف تمؾ الدالالت 

  1.كتزجييا إلى غايتيا
 

ما عكؿ عميو الفبلسفة مف تمثيؿ حسي لمحقائؽ العقمية "      كقد استخدـ العرب الرمز كمف ذلؾ 
كابف سينا في رسالة الطير كىك كابف طفيؿ في حي بف يقظاف، ثـ ما رامو المتصكفة مف الرمز 

لمحقائؽ الكجدانية بأمكر مف العالـ المحسكس، مما ال يخمك مف مشابيتو لطريقة الشعراء الرمزييف في 
 2".العصر الحديث كالطبيعة عندىـ حافمة برمكز ليا ما ليا مف أبعاد ميتافيزيقية

          
    كلقد جردت الببلغة القديمة، األشياء الحسية مف معانييا فقصرتيا عمى كيفيات سمبية تتعمؽ 

بالحكاس، مع أف األلكاف كاألصكات ال تكجد في معزؿ عف األشياء المتعمقة بيا، كليا خصكصيات 
فعالة، فعناصر العمؿ األدبي جميعيا ينبغي أف تكضع مكضعيا؛ حتى تؤدم الدالالت التي تنادم 

  3.الناظر أك القارئ كتعترض لو، كىي متمركزة في نمطيا الكجكدم القائـ عمى الرمكز
        

الرمزية مف معالـ الفمسفة المعاصرة، بؿ ىي مفتاح الفمسفة الجديد، "       ككذلؾ يمكف اعتبار
كاإلنساف بما ىك إنساف إنما ييحد بقدرتو عمى الرمز، فيك يستعمؿ الرمكز المغكية كغيرىا ليدؿ عمى 

نما ينيض بناء المعرفة  ذكرياتو كآمالو كيصكر فييا ما غاب عنو كما بعد مف أشياء حقيقية كخيالية، كا 
اإلنسانية بإزائنا ال مف حيث إنو جممة لمعمكمات حسية بؿ مف حيث إنو تركيب مف الحقائؽ التي ىي 

 4".بسبيؿ الرمكز، كلمقكانيف التي ىي بسبيؿ دالالتيا
 

كالحيكانات كغير  الطبيعة مظاىر منيا : المتعددة األشياء ك األمكر مف ـرمكزه  الشعراءأخذ        كلقد 
الحيكانات في  فعندما يستخدـ الشاعر. الشاعر ابف بيئتو كلساف حاليا،  يتأثر بيا، كيؤثر فيياذلؾ، ؼ

تكحي  قدحيكانات أليفة، كما ىك معركؼ كىي  الحماـكالحسكف، ك البمبؿ، :كالطيكر مثؿ شعره
 فالبكـالقكة، كالفتؾ،  فيك يرمز إلى :الصقركالنسر، كالبكـ، ، أما استخداـ بالسعادة، كاأللفة، كالمحبة
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،يكحي بفي تراثنا الشعرم   تعصؼ بو الرياح، كتيكم بو  قدمعركؼ بالقكة كالسطكة، كالنسر الشـؤ
بعد النظر إلى  يو كرغـ ذلؾ كمو يبقى قكيان، فيككف رمزان صريعان كتتحطـ أمانيو، كيتناثر ريش جناح

 ككذلؾ .لمنبالة كمراحؿ األكجان  أك ساقو رمكز، أك جناحيو، كرأسوقتستخدـ أجزاء مف جسدقد ك، كالخمكد
، أما الفراشة ذات األجنحة التي تحمؿ ألكانان  بالمكت، كالعدكافتكحي ألفاظ :الكحش، كاألفعى، كالصؿ

 1.زاىية، فقد اقترف اسميا بالجماؿ كالرقة، كالتخبط كالطيش
 

أيضان كالسنابؿ ، لعطاء كالخير كالسبلـرمزان ؿ الزيتكنة كالسنابؿ كالنخيؿ        كغالبان ما تستخدـ ألفاظ
جميعيا ألفاظ مكحية بالجماؿ،  العبؽكالشذل، كالعطر، ، كألفاظ خير، كنبض الحياةلؿ ان رمزتككف 

فيي ترمز إلى الظمـ الديجكر، ك دجى،اؿ، كالميؿ العتمة كالظبلـ، أما لفظة كالبيجة، كالزينة، كالفرح
الفمؾ، كالنجـ، كالقمر، ، أما ألفاظ لعطاء كالتدفؽ كالخيرؿ ان رمزيأتي لماء لفظة ااستعماؿ كاليأس، ك

أما فيما يتعمؽ برمزية البحر فالبحر . در لمتعبير عف السمك، كاألمؿ، كالتؼفتستخدـ الشمس  كالكككب، ك
في الغالب صكرة رمزية تكحي بالقكة كالعظمة، كىك مف العناصر الطبيعية التي كردت بكثرة في 

نسانية    2.الكتابات اإلبداعية المعاصرة كاتخذت أبعادان جمالية كا 
 
 
 
 
 
 
 

البدايات كمراحؿ التطكر : الرمزية: المبحث الخامس
 

      عند الرجكع إلى أصكؿ الرمزية لكجدنا أنيا تمؾ المحاكالت المتقدمة تاريخيان، كالتي حممت في 
.  3(المثالية األفبلطكنية)طكاياىا بذكران تنتظر البيئة كالمناخ المبلئميف لتظير، كمف بيف ىذه األصكؿ
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      فالرمزية مذىب مثالي، كمف الطبيعي أف تستند إلى نزعة مف أقدـ النزعات المثالية أال كىي 
النزعة األفبلطكنية التي كانت تنكر حقائؽ األشياء المحسكسة، كال ترل فييا غير صكر كرمكز لعالـ 

   1.المثؿ
            

كأكؿ مف قرر أف التعبير عف .      كيعٌد أفبلطكف أكؿ مف بشر بتمؾ الثنائية في حقائؽ األشياء
الشيء، إنما يعني التعبير عف حقيقتو التامة المماثمة في عالـ المثؿ ذلؾ البعيد عف دنيا الكاقع 

  كمف خبلؿ ذلؾ يتضح أننا كي نشعر 2.المحسكس، كليس تعبيران عف صكرتو المحسكسة المشاىدة
. بجماؿ األشياء يجب أف نقترب مف حقائقيا 

 
     كعمى الرغـ أف األفبلطكنية نزعة تستند إلى الرمزية؛ إال أف ىناؾ فارقان بينيا كبيف النزعة المثالية 
الرمزية؛ إذ إف األفبلطكنية تنكر الكاقع كمية لترتفع فكقو، بينما ينكر الرمزيكف ظكاىر الكاقع فقط نافذيف 

-إلى حقيقة الكحدة العميقة التي تيب فكضاه نظامان كتنسيقان، فيـ ال يمغكف الكاقع جممة بؿ يستبطنكنو
كمف بيف األصكؿ التاريخية الرمزية؛ ظاىرة الشعر الميتافيزيقي في إنجمترا إباف  " 3.إذا صح التعبير

القرف السابع عشر، كىك شعر كاف يراد بو اكتناه الطبيعة، كتجاكز المستكيات السطحية لؤلشياء، 
كاصطناع الدىشة أماـ حقائؽ الحياة المألكفة، كالتعبير عف ذلؾ بطريقة مجازية تشبو الطريقة الرمزية، 
كتختمؼ عنيا في أف المجاز الميتافيزيقي كاف منطقيان قائمان عمى عبلقات عادية محددة، عمى حيف أف 

 4".المجاز الرمزم يعتمد عمى عبلقات غير منطقية كال محددة، ألنيا في أساسيا إيحائية
 

    كتختمؼ اآلراء في بدايات المذىب الرمزم إال أف ىنالؾ بعض اآلراء التي حدٌدت بداياتو بمطمع 
إف الرمزية نشأت رٌد فعؿ عمى الركمانسية :"  كيمكف القكؿ5.القرف التاسع عشر أك نياية القرف ذاتو

كالبرناسٌية، كاستمرت حتى أكائؿ القرف العشريف معايشة البرناسية كالكاقعية كالطبيعية، ثـ امتدت حتى 
 6".شممت أمريكا كأكركبا

  
الذيف ظمكا  (ماالرميو ك فرليف ك رامبك)النتاج الرمزم عمى أيدم "       كبعد ذلؾ تكالى كتعاقب 

ـ مركز الثقؿ بالنسبة 1885مجيكليف نسبيان لفترة مف الزمف بدأت بعد شيرتيـ، كربما اعتبرنا سنة 
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 شش

 

لمكياف الرمزم، فقد كانت بداية لمرحة أكثر عمقان كشمكالن أخذت الصبغة الرمزية فييا تغمؼ نتاج كثير 
بكدلير   )مف الشباف، الذيف كاف ليـ فضؿ التقنيف لمحركة، كنقميا مف مجاؿ النزعات الفردية ممثمة في

إلى نطاؽ المذىب األدبي ذم األسس الجمالية كالفنية المحددة، كما كاف ليـ الفضؿ في  (كرامبك
( Le Figaroالفيجارك )إطبلؽ تمؾ التسمية التي سيعرؼ بيا ذلؾ المذىب عمى تاريخو، ففي عدد 

 كتبناه 1"ىذا الشعار أال كىك الرمزية (جاف مكرياس)ـ، أعمف 1886الصادر في الثامف مف أيمكؿ عاـ 
في كصؼ الركح السائدة في  (جكتييو)بدال مف مصطمح المنحطكف أك االنحطاطيكف الذم استعممو

كمنذ ذلؾ الحيف كالرمزية عبلمة . ديكاف أزىار الشر لبكدلير، كالذم عرؼ بو الرمزيكف لفترة مف الزمف
 2.بارزة عمى مسار التاريخ األدبي

 
ىـ الذيف ابتدعكا الرمزية بكصفيا  (ماالرميو كرفاقو)     كعمى الرغـ مما سبؽ ذكره إال أف القكؿ بأف 

الفف الرمزم كاف مكجكدان منذ عصكر خمت، ككؿ ما فعمكه أنيـ " مذىبان في التعبير غير جائز، ذلؾ أف
. اكتشفكا الفارؽ بيف الرمز كاالستعارة، كجعمكا مف الرمزية بكصفيا أسمكبان شعريان ىدفان كاضحان لجيكدىـ
كأدرككا أف االستعارة ليست إال ترجمة لفكرة مجردة عمى شكؿ صكرة محددة، تظؿ فييا الفكرة مستقمة 
 3".إلى حد ما عف التعبير المجازم، عمى حيف أف الرمز يجمع بيف الفكرة كالصكرة في كحدة ال تنفصـ

 
أكليا المرحمة التمييدية أك كما :      كيمكف تقسيـ المراحؿ التي مرت بيا الرمزية إلى ثبلثة مراحؿ

حيث يعد بكدلير مف أعبلـ المدرستيف البرناسية كالرمزية في آف كاحد،  (1867 )تسمى مرحمة بكدلير 
فيك ال يمعف في عبادة الطبيعة كال ييفرط في العاطفة شأف الركمانسييف، كىك يمقت البساطة كييعنى 
عناية فائقة بالشكؿ كاإليقاع المكسيقي شأف البرناسييف، كىك الذم بشر بقدـك الرمزية كبرزت شيرتو 

، أما المرحمة الثانية فيي مرحمة النضج كالقمة كأشير أعبلميا  (1857 )سنة  (أزىار الشر )في ديكانو 
، (1891-1854) ، كآرثر رامبك(1896-1844) كبكؿ فيرليف  (1898-1842 ) (ستيفاف ماالرميو )

كالمرحمة األخيرة مرحمة ما بعد العمالقة فمنذ نياية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف بدأت 
المدرسة الرمزية تتغير كتميؿ إلى االنحدار، فبحجة الحرص عمى المركنة الشعرية، كالتحرر مف القيكد 
الثقيمة جرٌدكا الشعر مف اإليقاع كالجرس كالمكسيقى كالقافية، فأصبح لدييـ شيء شبيو بالنثر المصطنع 

  4.المتقطع في أسطر متفاكتة الطكؿ كنذكر منيـ فرديناند غريغ كأفراييـ ميخائيؿ كغكستاؼ كغيرىـ
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 تت

 

      كقد اتصمت بالرمزية نظريات عامة منيا نظرية المراسبلت كىذه النظرية ترفض األبعاد الحسية 
كقد كانت سنة . كالمعاني الفكرية التي أكفى إلييا العقؿ اإلنساني مف العالـ المادم كمف العالـ النفسي

 1.الشعر جارية عمى األشكاؿ كاأللكاف كاألصباغ
       

فالشاعر التقميدم يتكلى أمر الكردة .  إلى مكاضع الجماؿ كالقبح الحسييف كالمادييفت     كربما اتجو
أما . كالنجمة كالقمر كالحديقة كما إلييا مف مظاىر كانت تحمؿ في ذاتيا معناىا المبذكؿ لسائر الناس
الشاعر الرمزم، فقد تنكر لمقيمة الحسية لؤلشياء كلمشكؿ الطارئ كالخارجي كلـ يعد يستيكيو لكف 

الكردة كعطرىا كشكميا، إنما غدت الكردة مثبل أداة لمتحرم عف الكردة المثالية التي كانت فكرة أك حالة 
 2.أك ركحان قبؿ أف تحؿ فينا كترتدم قناع المكف كالشكؿ كالعطر

أنو ثمة مراسبلت بيف الحكاس كما بيف :     كىنالؾ نظرية أخرل ىي كحدة الحكاس كتقكؿ ىذه النظرية
عالمي الخارج كالداخؿ كالشاعر ال يقكل عمى التعبير مف خبلؿ الحاسة الرمزية إال في الحالة العميا 

 3.التي يكحي إلييا حيف يسقط عالـ المادة عنو
 

    كيمكف القكؿ إف بدايات الرمزية كانت في فرنسا؛ حيث كلدت كمف ثـ انتقمت آثارىا إلى بمداف 
الذم زار فرنسا  (سيمنز)أكركبا كأمريكا بسرعة كفي إطار مف اإلعجاب، ففي إنجمترا ظير مف ممثمييا 

         (ريمؾ)كألمانيا كالتقى أعبلـ الرمزية، كفي ألمانيا ظير في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف 
ى  (إزرا باكند )متأثريف بكتابة فاليرم كطريقة الشعر الحر، كفي أمريكا نحا  (استيفاف جكرج )ك منحن

فقد كاف شعره ذا طابع تشاؤمي   (إليكت )أما زعيـ الرمزييف كاف .رمزيان يختمؼ عف المنحى الفرنسي
ستيفنز  )كلكف بطريقة جديدة مبالغة في الرمز، كظير بعده  (بكدلير )كئيب متبعان في ذلؾ خطا 

حتى قيؿ إف األدب األمريكي كمو رمزم، كفي نياية القرف التاسع عشر  (ككريف كفككتر كأكنيؿ كممفيؿ
، ثـ امتدت (بريسكؼ كفكلكنسكي كبيمي )كبداية القرف العشريف ظيرت الرمزية في ركسيا عمى يد 
سبانيا كغيرىا مف األقطار األكركبية    4.آثارىا إلى إيطاليا كا 

 
   كالكاضح أف الرمزية قد ظيرت، في شعرنا العربي في بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف بشكؿ 

 كقد ساعدىـ عمى 5.(بكدلير كفاليرم كماالرميو )كاضح؛ حيث ماؿ الشعراء إلى تقميد شعراء الغرب 
ذلؾ كجكد إشارات رمزية قديمة، فرغـ أف الشعر العربي القديـ يحمؿ صفة الكاقعية كالكضكح التاـ، إال 
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 ثث

 

أف ىذا ال يعني أف األديب ال يجنح إلى الرمز، فكثيران ما يستحيؿ عمى األديب اإلفصاح عف مكنكناتو، 
كلكنو في الكقت ذاتو ال يتمكف مف كبت ىذه المفيكمات؛ فنراه يميؿ إلى الرمز ذم المغزل متخذان منو 

  1.كسيمة لميركب مف السمطة
        

    كمف ىنا يتضح أف الرمز قد جاء في بدايتو عمى شكؿ محاكالت أكلية بسيطة تحتاج إلى التكامؿ 
حاكلكا في  (أبكلك)كمع أف شعراء جماعة . كالبراعة في التمكف مف معرفة أصكؿ ىذا االتجاه الفني

بعض األحياف أف يكتبكا قصائد رمزية، إال أنيـ لـ يفمحكا في ذلؾ، نتيجة لسيطرة االتجاه الركمانسي 
نتاجيـ   2.الذم سيطر عمى كجدانيـ كا 

      
 في قصيدتو 3     كلـ يظير ىذا االتجاه كمحاكلة جادة في بداياتو إال عند الشاعر بشر فارس

كقد حاكؿ في  " 4ـ،1974التي نشرت في مجمة الكاتب ديسمبر سنة " ليؿ كنيار" المشيكرة بعنكاف 
فقد لجأ إلى الشعر الحر لمتخمص . نظمو عمى ىذا النمط أف يخفؼ مف الغمكض معتمدان عمى اإليحاء

مف القيكد العركضية، كىك بذلؾ يقمد بعض الرمزييف الفرنسييف الذيف ثاركا عمى عركض الشعر 
  5".الفرنسي، كلـ يتقيدكا باألكزاف الشعرية 

       
 أف ينظـ عمى منكاؿ الرمزية آخذان المكسيقا بعيف االعتبار 6     ككذلؾ فقد استطاع الشاعر سعيد عقؿ

. االعتبار مف منطمؽ أف الشعر مكسيقا قبؿ كؿ شيء كاالتحاد بالككف ال يتـ إال بكاسطة ىذه المكسيقا
ف النغـ  يسيطر عمى القصيدة قبؿ النظـ، كىذا يعني أف سعيد عقؿ لـ يدخؿ جديدان إلى المفيكـ " كا 

التي  (لجمنار )كفي مقدمة   (المجدلية)األكركبي فيما قالو عف الرمزية، ككؿ ما ذكره في مقدمة 
كضعيا بالمغة العامية ليس إال تكراران كاجتراران سقيمان لمفاىيـ كضعيا األكركبيكف كبخاصة الفرنسييف 

ييبلحظ أف الرمز عنده في تمؾ _ ـ1936كالتي نشرت سنة _(لنا الميؿ ) كفي قصيدتو 7لمفيـك الرمزية،
نما ىي مجمكعة مف الصكر الجزئية تفيض بالحركة  تمؾ الفترة لـ يكف قد بمغ طكر الصكر المركبة، كا 
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نتيجة االعتماد عمى تراسؿ معطيات الحكاس، كتبادؿ مجالي اإلدراؾ بيف الماديات كالمعنكيات بإضفاء 
  1".صفات أحدىما عمى اآلخر

 
    كلكنو قد كضع أصابعو في  القصيدة ذاتيا عمى إحدل طرؽ الرمز فاستغميا عف طريؽ االعتماد 

عمى بعض الكممات المقترنة بذكريات تاريخية كعاطفية، بحيث إذا ذكرت تمؾ الكممات اندفعت األفكار 
 2.كالمشاعر نحك تمؾ الذكريات المقترنة بيا

 
 أف ينظـ شعران رمزيان، إال أنو لـ يكغؿ في الرمزية، كلـ يتخؿى 3    حاكؿ كذلؾ الشاعر يكسؼ غصكب

قصائد  (العكسجة الممتيبة )ك (القفص الميجكر)يتخؿى عف االتجاه الركمانسي كميان فقد نظـ في ديكانو 
رمزية كسار بحذر كركية، فحالفو الحظ إلى حد ما، ففي كثير مف قصائده يعتمد عمى التمازج 

بالحكاس، كالنزكع إلى المكسيقا المفظية، كاإليجاز بالكبلـ حيث يكمئ إيماء لطيفان كيكحي كحيان خفيفان 
  4.بالمضمكف كاحتماالتو المتعددة، كمع ذلؾ فمـ يصؿ إلى درجة مف الرمزية الجيدة التي ييعتد بيا

    كيمكف القكؿ إف الرمزية في األدب العربي قد بدأت انطبلقتيا نحك النكر مف خبلؿ شعر عمي 
 فقد أكغؿ في الكتابة كبدأ يعبر عف أعماؽ النفس بما يعجز العقؿ الكاعي عف 5(أدكنيس )أحمد سعيد 

عف إدراؾ حقائقو داخؿ الشاعر، حتى بدا فييا الطابع الرمزم كاضحان؛ فأخذت قصائده أك مقطكعاتو 
 6.الشعرية تمثؿ حالة، أك انطباعان، أك مكقفان 

 
     ففي األدب العربي يبدك الرمز بارزان بعض الشيء؛ إذ يمكف اتخاذ كتاب الحيكاف لمجاحظ لكنان 
بارزان مف ألكاف الرمز، باإلضافة إلى أف كثيران مف شعرائنا قد فيـ الرمز عمى أنو نكع مف االستعارة 
الرمزية التي تؤخذ فييا الطيكر كالحيكانات كالنباتات كاألشياء بعامة رمكزان لشخصيات إنسانية أك 

كمف ذلؾ أف الشاعر إبراىيـ طكقاف يقدـ لقصيدتو       . كسائؿ؛ لتقرير األفكار كالمعاني االجتماعية
بأنيا حكاية رمزية تمثؿ الكاقع في حياة المدف الكبرل، حيف يدخؿ غمارىا الشاب قادمان  (مصرع بمبؿ )

ىذه الحياة الصاخبة تجذب ذلؾ الشاب بزخرفيا كفنكف ليكىا ...مف البمدة الصغيرة أك القرية البسيطة
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 ذذ

 

كألكاف عبثيا، تجتذبو فيرتمي بيف أحضانيا كيمقي بقياده إلييا، فتذىب بو مف مزالؽ الضبلؿ كؿ 
أما البمبؿ في ىذه الحكاية : مذىب، ثـ ال يكتفي الشاعر بيذه المقدمة فيصرح بمضاميف رمكزه قائبلن 

فيرمز عف الشاب المخدكع، كأما الكردة فترمز إلى بائعة الميك أك العبث، كأما الركض فيك رمز الحانة 
 1.أك المميى

 
 كقد سبقت 2.     كقد غزا الرمز الشعر الحديث لغة كعقبلن، فاستعممكه أداة ىامة لمتعبير الشعرم

سكرية كلبناف غيرىما مف األقطار العربية، باستخداـ ىذا المكف الجديد، كيعد إيميا أبك ماضي كسعيد 
عقؿ كنزار قباني كجبراف خميؿ جبراف مف أقدـ مف استخدـ الرمز في شعره عند العرب في العصر 

تقرر في خمية نفسيا عدـ اإلثمار كاإليراؽ كيبل يستفيد  (التينة الحمقاء )الحديث، فالتينة في قصيدة 
منيا بشر أك طير، ىذا ىك الظاىر أما رمزىا فيك الرجؿ الضنيف الذم نيايتو اإلىماؿ، كما كانت 

  3.نياية ىذه الشجرة االجتثاث
       

حيث رمز فييا لئلنساف الذم ينسى أصمو الترابي  (الطيف )    كمف الرمز قصيدة إيميا أبي ماضي 
لميخائيؿ نعيمة رمزان لجفاؼ النفس  (النير المتجمد )كشمخ بأنفو استعبلء، ككذلؾ نجد في قصيدة 

حيف يبكي ذبكؿ كؿ  (الشتاء )كجمكد اإللياـ كيقترب منو في مدلكؿ الرمز رشيد الخكرم في قصيدتو 
شيء كيتمنى أف يعكد الخياؿ كلمعة الخاطر كتنفخ الركح في الحقكؿ كأف يكلي الثمج كالمطر كتغيب 

 4.الغيكـ
    كتأثر الٌسياب بالمذىب الرمزم؛ نتيجة لثقافتو الكاسعة المكزعة، كمعرفتو اإلنكميزية، تأثر عندما قرأ 

كما ذلؾ إال لميمو إلى ... ، كقد استغؿ الرمز إلى أبعد حدكده، كفاؽ غيره(بكدلير، كرامبك، كريكو )
شرح قضاياه بعيدان عف المفيكـ العادم، كليحدث في قصائده خصبان في المعنى، كًجدَّة في التعبير، كما 
كانت استعانة السياب بالرمز إال ليعبر عف أىدافو القكمية كالكطنية كمكاقفو االجتماعية نحك اإلنساف 
كالطفؿ كالمرأة، فراران مف المخبريف، كتخكفان مف بطش الباطشيف، أك ألسباب فنية بحتة، يريدي أف يبرز 

  5.فييا ثقافتو
         

السياب تفيـ أىدافو ما لـ تٌتضح لو معالـ الرمز كاألسطكرة التي     كيصعب عمى قارئ أشعار
ذا كضحت لو شىعىر. يستخدميا كلقد تناكؿ مف الطبيعة بعض رمكزه . عندئذ أنو يعالج شيئان جديدان  كا 
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 ضض

 

رمز لمخير كالخصب كالحياة كزكاؿ الظمـ، كما أنو رمز " المطر" كاستخدميا برمكز عميقة دقيقة، فػ 
.كما ىذه اآلماؿ سكل آماؿ الشعب. آلماؿ يرجك أف تحقؽ في العراؽ

 1 
       

أف السياب كفؽ في قميؿ أك كثير مف الرمكز، كىي رمكز أسطكرية، أك أنيا مستمدة مف "      كيبدك  
الطبيعة كحينان آخر مف التاريخ، إال أنيا تضافرت كٌميا مع بعضيا لتعبر عف معاناة اإلنساف بيف يدم 

 2".القدر العاتي كالظالـ المستبد كفي دكامة الفقر كالعقـ كامتناع الخير كالخصب
 

تأثر الشعر الفمسطيني الحديث تأثران قميبلن كمحدكدان باالتجاه الرمزم الغربي كظير ىذا "      كيتضح 
فدكل طكقاف في : كثانيان عند شقيقتو (مصرع بمبؿ )التأثر أكالن عند الشاعر إبراىيـ طكقاف في قصيدتو 

رمزية التعبير التي تتمثؿ في تراسؿ الحكاس، كتبادؿ المدركات، كغرابة الصكر، إلى جانب رمزية 
المكضكع في بعض القصائد، كثالثان عند الشاعر معيف بسيسك في ألفاظو كتعبيراتو التي يكتنفيا 

 الذم 3الغمكض كفي ضبابية أسمكبو، كصكره التي يغمفيا اإلبياـ، كرابعان عند الشاعر كماؿ ناصر
 4".استخدـ في بعض قصائده الرمزية األسطكرية إلى جانب رمزية التعبير

      
 كأشكاؿ التعبير المختمفة، ةكلكف كباالستناد إلى كؿ ما تقدـ عف حركة الرمز في األعماؿ األدبي     

مف الضركرم اإلشارة إلى أف الحراؾ الذم تشيده فمسفات الرمز كتعبيراتو، يرتبط بقكة مع حركة 
التحكالت كاألسئمة االجتماعية الجماعية المباشرة، سكاء الصراعات االجتماعية كالسياسية، أك التحديات 

. الثقافية كالمعرفية التي تطرحيا ثكرة المعمكمات كالعمـك 
       
كؿ ذلؾ يجعؿ مف الرمز كاستخداماتو كأىدافو كتعبيراتو عممية معقدة، تنقمو مف مستكل إلى آخر،      

دراكو لكشؼ تحكالت الرمز  كمف معنى إلى نقيضو في بعض األحياف كىذا ما يجب متابعتو كا 
كتجمياتو، أم رصد ذلؾ التأثير، كالتأثير الذم يحدث في كاقع الحياة بيف السياؽ االجتماعي العاـ، 

. كسياؽ الفرد المبدع الذم ىك في ذات المحظة كثيؽ الصمة بما يدكر حكلو كعمى كؿ المستكيات
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انشيز في انذالنح وانًضًىٌ : انفصم انثاَي 
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انشيز في انحذيث عٍ انزاخ : انًثحث األول

 

     

 

                     

               

انشيز في انحذيث عٍ اضطهاد انًجرًع نهًشأج :                     انًثحث انثاَي

 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرمز في الحديث عف الذات  : المبحث األكؿ
    

     إف دراسة الرمز في شعر فدكل طكقاف تعني إبراز إحدل الكسائؿ الفنية التي اتبعتيا الشاعرة؛ 
إذ يمثؿ شعر فدكل تجربة ذاتية . لخمؽ حالة مف التكازف بيف ما ىك حقيقي، كما ىك تخيمي مجازم

؛ (1967 )يطغى فييا الحديث عف الذات كالقيكد االجتماعية السيما في دكاكينيا التي صدرت قبؿ عاـ
فالشاعرة تعبر عف حالتيا النفسية الداخمية كىي حالة مضطربة غير مستقرة تجنح إلى استخداـ الرمز 

لى المباشرة حينان آخر . حينان، كا 
 

 الفكر، ككبلسيكية اإلحساس تضع ةحيث ىي أنثى كشاعرة غنائية ركمانسي"     كفدكل طكقاف مف 
االنسحاؽ المكتئب تجاه التحدم، كالتكجع الغنائي العفكم تجاه الغضب، كالحزف العميؽ تجاه الصخب 



 أأأ

 

إف قضيتيا الكبرل مع المكت، مع فمسطيف الضائعة، كراء الحدكد مع األخكة الغائبيف . الممتيب الدافؽ
 1".في الحفر 

 
    إذف الكاقع الذاتي الذم تعيشو فدكل يتدخؿ بقكة مؤثرة في تحديد عبلقة الذات بالعالـ كتكجيييا، 

فإحساسيا بكحدتيا، كشعكرىا بغربتيا يبمغاف الذركة في شعرىا، األمر الذم يشكؿ كثيقة تاريخية كأدبية 
كذاتية كاجتماعية كسياسية غاية في األىمية، إذ باحت مف خبللو بما يجكؿ في ذاكرتيا كامرأة عربية، 

. حيث عبرت عف ىكاجس نفسيا كذاتيا كتجربتيا الشعرية كمعاناتيا
 

    كيعد الرمز أىـ كسائؿ اإليحاء كالتعبير التي يمجأ إلييا الشاعر المعاصر؛ لمتعبير عف ذاتو، 
إف أىؿ الفف ىـ أكثر الناس تكافقان مع ذكاتيـ كحفاظان عمى تراثيـ الطبائعي " كتأكيد شخصيتو إذ 

كالعاطفي، بحيث ينشؤكف كيربكف كيكبركف، كىـ يؤكدكف خطكط شخصياتيـ كمساراتيا المصيرية التي 
يذكييا كضكحان كنفاذان عكامؿ بيئية مخالفة مغايرة، كيحدث الصداـ الذم ينتج عنو إحدل حالتيف أك 

 2".االنكفاء كالجمكد، كاالعتداؿ في المكقؼ كالحياة، كالثكرة العارمة في كجو العقبات: ثبلث
 

    كقد كانت فدكل مف الصنؼ الذم ألـز نفسو بالجمكد كالعزلة كالكحدة، كىذا ما صبغ طبعيا 
الكجداني التأممي بالكحدة كالكآبة التي عبرت عنيا في قصائدىا مف خػػػبلؿ تكظيؼ الرمز في كثيرو مف 

المكاضع، حيث ال يكاد يخمك ديكاف مف دكاكينيا مف تكظيؼ الرمز، الذم يتمحكر حكؿ الذات 
كالمجتمع كالكطف، فقد كظفت الرمز بجميع أشكالو كألكانو؛ لخدمة إبداعيا كلمتعبير عما يجكؿ في 
نفسيا مف مشاعر، كلتصكير كاقعيا، إذ لجأت إلى مصادر الرمز المختمفة لمنيؿ منيا، فكظفت 

. المصادر الذاتية، كالتراثية، كالدينية، كاألسطكرية، كالتاريخية
      

 تكظؼ الشاعرة الرمز؛ لتصكير حالتيا الشعكرية التي تعبر عنيا،  "خريؼ كمساء"     ففي قصيدتيا 
فالخريؼ كالمساء رمزاف لمداللة ذاتيا، فكبلىما يرمز لمعمر الذم يكشؾ عمى الفناء، فيذا الخريؼ 

يعبث بالركضة التي رمزت بيا إلى أياـ عمرىا، إذ تصكر حياتيا بالركضة التي جٌردىا الخريؼ مف 
مبلمح الجماؿ كالحياة، حيث ال زىر، كال خضرة، كال أفياء، كال ىمس، فالشاعرة تمتزج مع الطبيعة 
كتسقط ما يمكر في داخميا عمى عناصر الطبيعة التي تحكلت إلى انفعاؿ شعكرم، حيث انعكست 

 3:حالة الخريؼ كالمساء عمى نفس الشاعرة، فأكحت ليا بالفناء كالمكت كىذا ما يؤكده قكليا
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 ببب

 

ىا ىي الركضةي قد عاثٍت بيا أيدم الخريًؼ 
عصفت بالسُّجيؼ الخضر كألكت بالرفيًؼ 

تىًعسى اإلعصاري كـ جارى عمى إشراقيا 
جرَّدتيا كفُّو الرعناءي مف أكراقيا 

عيًريت ال زىرى ال أفياءى ال ىمسى حفيًؼ  
 

                              1:كمنيا
ىا ىي الريحي مضت تحًسري عف كجًو الشتاء 

! كعركؽي النكر آلٍت لضمكرو كانطفاء 
الفضاءي الخالد اربدَّ كغٌشاهي السحابي 
! كظالؿه عكستيا فيَّ أشباحي المساًء 

 
    كىنا تقدـ الشاعرة مجمكعة مف الصكر الجزئية التي تكشؼ عما يختمج في نفسيا، فيي تكظؼ 
عناصر الطبيعة التي رمزت بيا إلى انتيائيا كمكتيا كشعكرىا باليأس، فضمكر عركؽ النكر يكحي 
باليأس كالحالة النفسية الكئيبة التي تحياىا فدكل، إذ صكرت النكر الذم ىك رمز لحياتيا كشبابيا 

بالنبات الذم يكشؾ عمى االنتياء، كما صكرت نفسيا بالككف الذم يغشاه الضباب، كيخفي جمالو، 
. فيكذا نفسيا تغطى بالغيـ كالضباب كالظبلؿ التي أحدثيا فييا المساء كأشباحو

      كبيذا يتضح أف الرمز عند فدكل مرتبط بالتجربة الشعكرية التي تعانييا، فتجربتيا ىي التي تمنح 
.  األشياء أىمية خاصة

 
 2:كتقكؿ كذلؾ في القصيدة ذاتيا

الخريؼي الجيـي كالريحي كأشجافي الغركًب 
ككداعي الطير لمنكر كلمركض الكئيب 
كميا تمثؿ في نفسي رمزان النتيائي  

   
     فالخريؼ الجيـ، كالريح، كأشجاف الغركب، ككداع الطير لمنكر كلمركض الكئيب كميا رمكز إلى 

فالصكر التي تنتزعيا فدكل مف الطبيعة غالبان " انتياء الشاعرة، كشعكرىا باليأس، ككميا صكر حزينة 
ذا  صكر تكحي بالحزف كاليأس كالغربة كصكر الخريؼ، كالغركب، كالميؿ الدامس، كاألزىار الذابمة، كا 
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 ججج

 

ما استدعى انتباىيا مكقؼ يكحي بجماؿ الطبيعة كالحياة، فسرعاف ما تنقمو إلى عالـ الكآبة 
  1".كاالغتراب

 
 2:كمف القصيدة ذاتيا

سيعكد الركضي لمنضرة كالخصب الٌسرٌم 
سيعكد النكري رٌفافان مع الفجر الٌطرٌم 
غيرى أني حينما أذكم كتذكم زىراتي 

غيرى أني حينما يخبك غدان نكري حياتي 
! كيؼ بعثي مف ذبكلي كانطفائي األبدٌم؟

 
     كفي ظؿ الحالة الكئيبة التي تحياىا تعكد؛ لتؤكد أف النضرة كالنكر سيعكداف مع الفجر إلى 

الركض، ىذا الفجر الذم رمزت بو إلى البعث بعد المكت، حيث سيعكد الفجر، كتشرؽ الشمس، لكنو 
سيعكد حينما تذكم زىرات الشاعرة إلى ذبكؿ، كيخبك نكر عينيا، لكنيا تعكد لسؤاؿ طالما حيرىا، إذ 

! تقكؿ كيؼ االنبعاث مف ذبكؿ كانطفاء ؟
 

    كتكظؼ الشاعرة بعض عناصر الطبيعة بأشجارىا كأزىارىا كأعشابيا كطيكرىا كحشراتيا ففي 
 نتيجة لظمـ 3 تكظؼ الرمز حيث تجعؿ مف الفراشة رمزان الستشيادىا اليكمي؛"الشاعرة الفراشة"قصيدة 

المجتمع كالقيكد االجتماعية المفركضة عمييا، فيي تقؼ كقفة تأممية عميقة أماـ الككف، أماـ حقيقة 
الحياة كالمكت، الحياة كالعدـ، فمكت الفراشة أيقظ في نفسيا التفكير بغدىا المفجع يكـ تخمد نار حياتيا 

 4:كتمكت انفعاالتيا، تقكؿ
 (السريع)                                                                      

حياتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قصيدةه فٌذةه          منبعييا الػػػػػػحسُّ كنيرانيوي 
كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـه محٌير تائوه         مف قمؽ المػػػػػػػػػػيفًة ألكانيو 
ف بدٍت لمعيف شػػػػططنيوي  . حياتييا بحره نػػػػػػػػأل غكريهي          كاإ
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 ددد

 

    ففي األبيات السابقة ترمز الشاعرة لحياتيا بالبحر، كالفراشة ليست إال الشاعرة نفسيا التي طالما 
 الفذة، فالحياة التي كانت تحياىا فدكل حياة مكحشة غامضة؛ إذ كانت تعيش في عزلة انشرت قصائده

. اجتماعية
     

   كفي غمرة تأمؿ الشاعرة لمكجكد كالككف ترل بعينيا فراشة تجٌدلت في الثرل؛ لتمكت في صمت، 
 1:تقكؿ

 (السريع)                                                                               
لكنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا             أيقظىيا مف حمك إحساًسػػػػػػػيا !! مػػػػػػا أجمؿى الكجكدى 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراشةه تجٌدلٍت في الثرل             تكًدعيوي آخرى أنفاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػا 
تمكت في صمتو كأٍف لػػػػػػػػػػػـ تىًفٍض            مسارحي الركًض بأعراسػػػػػػػػػيا 

 
، كىي تمكت بصمت، تكدع أنفاسيا دكف أف (الفراشة )     فالشاعرة تصكر نفسيا عركس الركض

يحاء إلى ما ستؤكؿ إليو حياة الشاعرة التي ستنطكم مثميا، كتمكت  يشاركيا أحد، كفي ذلؾ رمز كا 
كحيدة ببل رفيؽ، فتكظيفيا لرمز الفراشة التي ىي رمز عاـ لمطير كالبراءة  كالفرح إيحاء إلى ذاتيا 

. ككحدتيا بسبب قسكة المجتمع
مف نطاؽ الداللة المعجمية، إلى نطاؽ األداء الرمزم،  (الفراشة)     كالسياؽ ىك الذم نقؿ ىذه الكممة

حيث أكسبيا السياؽ دالالتيا الجديدة، كفجر طاقاتيا الكامنة؛ فالكممة في السياؽ تكتسب دالالت لـ 
 2:كتقكؿ. تكف ليا خارجو، فتصبح بذلؾ ككأنيا كممة جديدة

 (السريع)                                                                      
؟ فكا حسػػػػػػػػرىتا          عمػػػى عركس الػػركض بنًت الػػػربيع  ماذا؟ تمكتيفى
أىػػػػػػػػػػػػػػػكذا في فكراف الػٌصبا         يطػكيؾ إعصػػاري الػػفنػػػػػػػاء الػػمريػػػػػػع 
كحيدةن ال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعٍتًؾ الربا         كال بػػػػػكى الػػػػػػػػركض بقمبو صػػػػػػديع 

 
     إذف فالفراشة رمز لذات الشاعرة  الكحيدة، كمكت الفراشة التي رمزت ليا بعركس الركض كبنت 
الربيع كىي في فكراف الشباب حيث طكاىا إعصار الفناء كالمكت ما ىك إال إشارة كرمز إلى الحياة 

إف إعصار الفناء المريع يرمز إلى التقاليد : كالكحدة التي تحياىا الشاعرة، حيث يمكننا القكؿ
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 ههه

 

االجتماعية المفركضة عمى حياة الشاعرة كالتي تطكم أياـ شبابيا كصباىا، إذ ال رفيؽ يؤنس كحدتيا، 
 1:كتتكرر الداللة ذاتيا في قكليا

 (السريع)                                                                        
! ما أقسى الردل ينتيي     بنا إلى كيؼ الفناًء السػػػحيؽ: أكَّاه

 
 2: كتقكؿ 

 (السريع)                                                                          
كحٌدقٍت في غيًر شػػػػػػػيءو كقد      حٌكمًت األشباحي في رأسػًػيػػػػػػػػا 
ري الكجكد خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبةه      تبتعثي النشكةى في نفسػًػيػػػػػػػػػػػػا  ال صكى
كال رؤل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخياؿ رٌفافة       تخٌدري المحمكـى مف ىٍجًسػػػػػػيا 

 
    فيي تصكر ىنا ما يمكر في نفسيا مف مشاعر الكآبة كالحزف كاليأس، حيث األفكار المرعبة حياؿ 
قضية المكت كالحياة أخذت تحـك في رأسيا؛ إذ رمزت باألشباح إلى األفكار المخيفة التي حكلت جماؿ 

الطبيعة إلى ىكاجس مخيفة حكؿ النياية كالمصير، فيذا القمؽ كىذه الحيرة ما استطاعت فدكل 
. التخمص منيما في رحمة حياتيا، كالرمز ىنا يكحي بتجربة الشاعرة كأغكار نفسيا الخبيئة الحزينة

 
     كبيذا يتضح أف فدكل قد عكست حالتيا النفسية، كما يمكر فييا مف قمؽ عمى مظاىر الطبيعة، 

حيث اختارت مكقفان تعيسان؛ كي تسقط نفسيا عمى ىذه الفراشة، إذ صكرتيا كىي تمكت في فكراف 
صباىا كىذا يعكس شعكر فدكل بالكحدة كالتعاسة كالحزف، في ظؿ مجتمع كاف يتراكح ما بيف الجمكد 

ال يصكر الكاقع كحىسب، بؿ يعبر عف أشكاؽ نفسو إلى " كالرغبة في التحضر، حيث إف الشاعر
احتضاف السعادة، فقد غمب الحزف عمى شعرىا في المرحمة األكلى؛ ألنيا كانت ما تزاؿ تتممس الطريؽ 
إلى تحقيؽ  الذات فتنجح حينان كتخفؽ أحيانان، فقد كاف المجتمع الفمسطيني في العقديف الثالث كالرابع 

يراكح بيف الجمكد كالرغبة الحذرة في التطكر، فبينما يرتدم الرجاؿ زيان عصريان، كيسمككف سمككان 
حضاريان في معيشتيـ إذا بيـ يعكدكف في فكرىـ إلى عيكد مكغمة في القدـ فيمنعكف الفتاة مف أف تأخذ 

 3".بأسباب العمـ كيسعكف في طمس شخصيتيا 
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 ووو

 

 يتضح تأثر فدكل بالطبيعة الصامتة، حيث إنيا تستقي بعض "أكىاـ في الزيتكف"     كفي قصيدة 
اغترفت فدكل طكقاف بعض صكرىا الشعرية مف مظاىر الطبيعة الصامتة، "رمكزىا مف الطبيعة فقد 

كالمتحركة عمى حد سكاء في مرحمتيا الشعرية إال أف استخداميا لمظاىر الطبيعة الصامتة يغمب عمى 
 1".استخداـ الطبيعة المتحركة 

 
      كنرل أف الشاعرة كصفت الطبيعة الصامتة كصفان حسيان مؤثران، السيما طبيعة ببلدىا، كالنباتات 
طار الطبيعة العاـ، كيكجد لدييا كثير مف الصكر التي تزدحـ بصكر  كاألشجار كالتضاريس المحمية كا 

. مف طبيعة ببلدىا، كالبرتقاؿ كالياسميف كالكرمة كالزيتكف كالنجـك كالقمر كالشمس كالميؿ كالظبلـ
 

يشكقيا حمكؿ ركحيا بعد المكت في زيتكنة شاعرة تغتذم مف  "أكىاـ في الزيتكف "       ففي قصيدتيا 
 2 :رفاتيا، كربما اختيارىا لمزيتكنة نابع مف اعتقادىا بأف الزيتكنة رمز ببلدىا، تقكؿ

 (السريع)                                                                         
ىنا، ىنا في ظػػػػػٌؿ زيتكنتي     تيحٌطـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػركحي قيكدى الثرل 
كتخمدي النفػػػػػسي إلى عزلػػػػػػػةو      يخنؽي فييا الصمتي لىغىك الكرل 

. فالزيتكنة رمز لمصمكد كرمز لببلدىا كأصالتيا
 
 

 3: تقكؿ "مع سنابؿ القمح"  كفي قصيدة
 (السريع)                                                                         

تأممت في السػػػػػنبؿ الكادع     يمكجي في الحقؿ زكيان نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه 
تكاد في سككنيا الخػػػػػاشع     تسمع في السػػػنبؿ نبضى الحياه 

 
فيي تكظؼ في األبيات السابقة الرمز، فكممة السنبؿ رمز لمخير كالعطاء كنبض الحياة، كىي بتكظيفيا 

. ليذا الرمز ال تخرج عف المألكؼ المتعارؼ عميو
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 ززز

 

 تصكر الشاعرة قمقيا الركحي كالنفسي، كأحاسيسيا المبيمة، كحيرتيا  "أشكاؽ حائرة"     كفي قصيدتيا 
كعذابيا في شعر صادؽ نابع مف أعماؽ النفس كأغكار القمب، فصكرت شكقيا إلى المجيكؿ الذم ال 

 1:تعرفو، كالغامض الذم ال تفيمو أصدؽ تصكير، تقكؿ
 (الكامؿ)                                                                            

 ىفتياػػػػػػػػػػػػػػػػػبحنينيا، بغمكض ؿ          ، معٌذبة ةه م مكٌزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتقٌحمان جدراف عزلتو         اػػكؽه إلى المجيكؿ يدفعوػػػػػػػػػش
 مت كحدتياػػػػػػػػػػيدعك بيا في ص         قػػػػػػ ما لستي أفيـإلىكقي ػػػػػػػػش

 اةي تييب بابنتيا؟ػػػػػػػػػػػػػػػػأىي الحي         اح ىاتفيا؟ػػػػػػػػػػػأىي الطبيعةي ص
 ا، تشقى بحيرتياػػػػػػػػػقػػػعف نفس        عكر تائيةو ػػػػػػػاذا أحٌس ؟ شػػػػػـ

 
     فالشاعرة تمجأ إلى الرمز؛ لتعبر عف حالتيا النفسية، حيث تتجمى مظاىر الركمانسية في الشكؽ 

إلى المجيكؿ كالعاطفة الحادة، ىذا الشكؽ الذم يقتحـ جدراف عزلتيا التي رمزت بيا إلى التقاليد 
. االجتماعية التي جعمتيا سجينة الجدراف الصماء، كما ينجـ عنيا مف عزلة، كحيرة، ككحدة، كصمت

 2:كتقكؿ 
 (الكامؿ)                                                                              

 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جائح األؿمٌ قمؽ عت          مالي يزعزعيني كيعصؼي بي
 عاب دميػػػػػػػػػػػػػػػػػفي غكر ركحي، في ش       ائرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتضارب األشكاؽ ح

 ا عمى قدميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد قبضتوػػػػكتش        لؽ بي كتجذبنيػػػػػػػػاألرض تع
 دـػػػػػػارؼ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالنكر فكؽ رؼ       ائـ شغؼػػػػػػػػػػػػػػكىناؾ ركحي ق

 عدـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكة اؿػػا التراب، كهػػػػػػػػدني        قعػػػ األرض، تفز فيتحقران ػمس
 

    فيي تصكر حيرتيا إذ تتضارب بيا األشكاؽ الحائرة، كالقمؽ الذم رمزت لو بالريح العاتية  التي 
، كما رمزت بقكليا شعاب دمي إلى انتشار الحيرة؛ إذ صكرت دميا بالشعاب اتعصؼ بيا كتزعزعو

التي تتضارب بيا األشكاؽ حائرة، فيذه األحاسيس تبحر في غكر الركح، كتجرم في شعاب دميا 
كعركقيا، تشدىا األرض إلييا في قمؽ كتشد قبضتيا، حيث ال تستطيع الشاعرة االنفبلت مف قيكد 

. الكاقع، غير أف ركحيا كحدىا التي تييـ بالنكر
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 ححح

 

 تعبر عف قمقيا كحيرتيا بإزاء الككف كالكجكد، إذ تخاطب الشاعرة قمبيا  "ليؿ كقمب"       كفي قصيدىا
  1:الذم اتسع الككف عمى الرغـ مف صغره تقكؿ

 (المتقارب)                                                                              
  ىك الميؿ يا قمب، فانشٍر شػػراعىؾ              كاعبر خضـٌ الػػػػػظالـً الػعميؽ

  كجٌذٍؼ بأكىامؾ الراعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت              في زكرؽو مػػػػػػػػا بو مف رفيؽ

نؾ كػػػػالميؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءه كبيره    بعيدي القرار سحيػػػػػػػػػػؽه سحيؽ ..                  كاإ

  أفانيفي مف كػػػػػػػػػػػػػػؿ لغزو دقيؽ                  كفيؾ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألغازة المبيمات

 تيٌكـ طػػػػػػػػػػكران كطػػػػػػػػكران تفيؽ                  ىكاجس مختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات رؤاىا

 
    تصكر الشاعرة في األبيات قمبيا الذم رمزت إليو بالزكرؽ الذم يجذؼ بأكىاميا الراعشة بو دكف 
رفيؽ، كفي ذلؾ داللة عمى كحدتيا التي تحياىا، حيث ال رفيؽ يؤنس كحدتيا، كما تشبو قمبيا بالميؿ 

في عمؽ أسراره، إذ تكحي بكثرة األسرار التي تمؤل قمبيا الذم ىك كالميؿ ييخفي بو كؿ شيء، كما 
. رمزت بمجة كخضـ الظبلـ العميؽ إلى اتساع قمبيا لمشاعر الشكؽ كالحب

 2:كتقكؿ مف القصيدة ذاتيا
 (المتقارب)                                                                       

 كدكنؾ يا قمب ىػػػذا الفضػػػػػػػػػػاءي        تجكز بو السػػػػػػػػػحبى العابره

تدفعيا قٌكةه قاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره           مػػػػراكب تمػػػػػػػػػػػػػػػػػخر إثر مراكب
 كأني أرل في شػػكػػػكؿ السحاب        نكاتيَّ أبصارىـ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػائره

يغذكف في المػػػػػػجج الػكافره            أضٌمكا المنارى فػػػػػػػػػػػػػػػيـ تائيكف
 تكىاف في ظػػػػػػػػػػػػمـو سػػػػادره           كػػػػذلؾ أنت ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحر الحياة

     تصكر في ىذه األبيات حيرتيا التي رمزت ليا بالسحاب الذم يعيؽ الرؤية، فيي تصكر حيرتيا 
في ىذه الحياة، فقمبيا تائو يتخبط في ىذا الكجكد كتتحكـ األقدار بو، كالقيكد كالكاقع األسرم 

كاالجتماعي المرير الذم حكـ عمييا بالتخبط كالتيو، فأصبحت  كالمبلحيف التائييف الذيف يسيركف عمى 
. غير ىدل

  3:كتقكؿ كذلؾ
 (المتقارب)                                                                       
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 ططط

 

  كأنت تخاؼ الػػػخريؼ          كتشػػػػػػػػفؽ مف ريحو العاتيػػػػو...كأنت

با          تبٌددىا كٌفو القاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػو   تخػػػػػػػاؼ عمى زىػػػػػػرات الصّْ

  كيػػػػكحي بأنغامؾ الظاميػػػػػػػػػػػو             فال نكر يشػػػتاؽ طٌؿ الصباح

  ...كتخمػػػد أشػػػكاقؾ الطػػاغيو تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ تيزاًيميؾ المميبات         

كيفرغ نايؾ مف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحنو          كيثػػػػكل حطػػػػامان بأضالعيػػػػػو 
 

     ففي ىذه األبيات تصكر خكفيا مف االنتياء كالمكت، حيث تستخدـ كممة الخريؼ بمعنى إيحائي، 
فيي تخاؼ عمى قمبيا مف . إذ رمزت بيا إلى إحساسيا باالنتياء كالمكت، فالحزف يغمؼ قمبيا كالكآبة

ريح الخريؼ العاتية، تخاؼ عمى أشكاقيا كزىرات صباىا، كقد جسدت الخريؼ باإلنساف الذم يبٌدد 
بكفو العاتية نكر األشكاؽ كيقتميا، كما رمزت بقكليا يفرغ نايؾ مف لحنو إلى انتياء مشاعر الشكؽ 

. كالحنيف في قمبيا أم المكت
 

حيث تحكلت حياتيا إلى _أبييا كأخييا إبراىيـ_  التي تصكر فييا فٍقدى األحبة"حياة"    كفي قصيدة 
متشائمة إلى أقصى درجات التشاؤـ، " جحيـ جعؿ دمع عينيا ال ييكفكؼ، كقمبيا مضطرب، كما تبدك

منيا ما ىك خارج عف نفسيا، كمنيا ما ىك متأتو مف صميـ النفس : كقد يككف لتشاؤميا أسباب
 2: تقكؿ1"الحساسة 

 بقمبي اليتيـ 
 تنادم كمكمي 

  أًطٌؿ بركحؾ يا كالدم
  لتنظر مف أفقؾ الخالد
  فمكتؾ ذؿّّ لنا أٌم ذؿٌ 

  كنحف ىنا بيف أفعى كصؿ
كنفث سمـك 
ككيد خصـك 

بدنيا العقكؽ، بدنيا الجحكٍد 
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 ييي

 

     فيي تصكر جركحيا نتيجة فىٍقد كالدىا، كتصكر كيؼ ىبت عمى عائمتيا ريح الخصاـ، كالمشاكؿ 
العائمية، كقد لجأت إلى الرمز لئليحاء بيذا، حيث رمزت باألفعى إلى األقارب الذيف بدأكا ينفثكف 

        1:سمكميـ، تقكؿ
 كفي ليؿ سيدم

 يحٌرؾ كجدم
  كاف نبع حنافو كحبٌ أخه 

 ككاف الضياءى لعيني كقمبي
 كىٌبت رياح الردل العاتية

ة  الشعمةى الغاليكأطفأتً 
  كأصبحتي كحدم

 كال نكرى ييدم
  بيذا الكجكدلألجمجي حير

 
    تصؼ الشاعرة فقدى أخييا إبراىيـ إذ يتحرؾ الكجد، فبل تممؾ إال طيؼ أخ كاف نبع حناف كحٌب، 
كقد لجأت الشاعرة إلى الرمز، حيث رمزت برياح الردل العاتية إلى المكت الذم أطفأ الشعمة التي 

رمزت بيا إلى حياة أخييا إبراىيـ، فيذه الرياح الظالمة قد أطفأت شعمة حياتو، إذ خطفو المكت، كىك 
. في ريعاف الشباب، فأطفأ النكر الذم كاف ييدم فدكل، ما جعميا حيرل تائية

     
    كرٌد الفعؿ الذم تعكسو فدكل في شعرىا تجاه فقد أبييا كأخييا، كتأثيرات ذلؾ كانعكاساتو عمييا 

الذككرية عمى العبلقات في المجتمع الفمسطيني، األمر الذم يضع /يؤشر إلى ىيمنة الثقافة األبكية
المرأة سكاء كانت زكجة أك ابنة أك أختان دائما في مكقع االتكاؿ كاالعتماد عمى الرجؿ، كفي ىذا السياؽ 
تنتظـ العبلقات االجتماعية، كتتأسس شبكة األماف االجتماعي لممرأة بكجكد الرجؿ الحامي كالحاضف 

ليا، كفي حاؿ فقداف شبكة األماف المذككرة  تجد المرأة نفسيا في حالة انكشاؼ اجتماعي كنفسي يؤدم 
إلى ما يشبو الزلزاؿ في نسؽ حياتيا اليكمي، كىذا ما تعبر عنو فدكل في شعرىا في ضكء فقداف كالدىا 

.    كشقيقيا إبراىيـ
 2:في ىذا السياؽ تكاصؿ فدكل كصؼ كاقعيا

 طرؽ رأسيأك
 بكحشة يأسي
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 ككك

 

 كفي الركح تصخبي أشكاقييا
 كفي النفس ترعدي آفاقيا

 كأفزع لمشعر سمكًة ركحي
... أصٌكر أشكاؽى عمرو ذبيحً 

 فييدأ حسي
 كتخشعي نفسي

 !كتسكف ليفة ركحي الشريد

 
    في ظؿ مشاعر الحزف كالكآبة التي تحياىا نتيجة فقد األحبة تمجأ الشاعرة إلى الرمز؛ لتصكر 

يحاء لعمرىا الحزيف الذبيح بفعؿ المجتمع  أشكاؽ عمرىا، كما أف كصؼ الشاعرة العمر بالذبيح رمزان كا 
. كقيكده التي أدت بيا إلى العزلة

         
     إنيا ترتد إلى ذاتيا كعبر محاكالتيا المكفقة في كصؼ حالتيا النفسية أجد أنيا تبدع في التعبير 
عف أعماقيا، غير أف ىذا التعبير يأتي في سياؽ ما ىك قائـ أصبل، بمعنى أف حالة العزلة كالكآبة ال 

تعكد مف حيث المبدأ إلى الفقد الذم عاشتو فدكل؛ ذلؾ ألف إحساسيا كشعكرىا بالعزلة مكجكد قبؿ 
. ذلؾ، لكنو كاف تجميان لحالة الحصار كالقيكد االجتماعية السائدة

         
    كليذا جاء تكظيؼ الشاعرة لمفقد بيذه الصكرة الرىيفة محاكلة منيا إلعطاء التناقض الداخمي 

نسانيان كنكع مف التعكيض، أك لبناء حالة مف التكازف النفسي عبر  العميؽ في نفسيا بعدان أخبلقيان كا 
االتكاء عمى العكاطؼ النبيمة التي تحكـ عبلقة االبنة بأبييا، كاألخت بأخييا، كمع ذلؾ فإنيا ال تمغي 
حالة االغتراب االجتماعي كاإلحساس بالعجز في الكاقع الذم تعيشو فدكل في الكاقع المممكس، كليذا 
نراىا تدفع بأحاسيسيا نحك االنفجار الداخمي الكجداني الذم يجد في األسى كالشجف المعادؿ الطبيعي 

لممناكرة بيدؼ تحقيؽ التفريغ كالغضب المتراكـ في أعماقيا كالذم يزداد حدة كعنفان مع تكاصؿ 
.      الضغكط االجتماعية

 
 عف المعنى نفسو إذ تتراكـ الحيرة  "طمأنينة السماء"     لذلؾ عبرت الشاعرة بكؿ كضكح في قصيدتيا 

كالشككؾ المضنية، إنيا تبحث عف خشبة النجاة، كزكرؽ الخبلص، فيي تتمفت إلى ماضييا لعميا تجد 
  1:فيو عزاء عف قسكة الحاضر فبل تجد إال الحطاـ كاألشبلء، تقكؿ
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 للل

 

 (السريع)                                                                        
 ابرػػػػػىا الغسػػػػػػػػػػنحك مياكم أـ          لػػػػػػػػػػػن ت كراءىا في أسػػػتػػػتمؼٌ 

 ابرػػػػ علفػػػػػػػػػتمكح مف ذكرل س          حةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعٌؿ في أغكاره لـ
 حاضرػػػػػػػكة اؿػػػػػا مف قسػػػعزاءه          افوػػػػػم كأطيػػٌؿ في الماضػػػػلع
.. ادرػالغ قدرػػخكر اؿػػػػػػػػعمى ص          لػػػػػػما رأت غير حطاـ المفػػػؼ

.. رػاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرتطـ بالكاقع الس          الـو ػػػػػػػػػػػػكبعض أشالء ىكنل ح
  

    فيي تصكر في ىذه األبيات اإلخفاقات التي كاجيتيا كاألماني التي تحطمت عمى صخكر القدر، 
بسبب الحرماف كالسجف الذم فيًرض عمييا مف قبؿ أىميا، فكممة المياكم تكحي كترمز إلى الضياع 
الذم تحياه فدكل، كما ترمز كممة صخكر إلى القسكة، مما يدؿ عمى شعكر فدكل بظمـ األقدار ليا 

. حيث حطمت أحبلميا في ظؿ كاقع ساخر مرير
       إذف نحف أماـ حالة مف األسى ليس ليا في الكاقع عبلقة بفقد األب كاألخ، بؿ تمتد إلى ما ىك 

 1:أبعد غكران، كأعمؽ تأثيران، كأكثر تعقيدان مف ذلؾ كمو، تقكؿ في القصيدة ذاتيا
 (السريع)                                                                              

 ! ابػػؼو بالضبػػػػػػػػػعبر غدو مكتف            ق طرفياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسٌرحت أماـ
 كؼ الشعابػػ مخاألفؽمستبيـ              ىان ػػفأبصرت، ما أبصرت ؟ ميـ
 بؿ كراء اليبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعالـ الس             تػػػػػػػػػػتبعثرت فيو الصكر كاختؼ

.. كاالغترابا الكحدة ػػػػػػػػػػػػػرفيقو             م عمى الدرب ذعكر الخطىػكه
 ! في قمبيا اليائـ خمؼ السراب             اسر ال يرتكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالظمأ الؾ

       
     تعبر عف حيرتيا كعدـ الكضكح، كالخكؼ مف المجيكؿ، فيي تتكقع غدان يسكدهي الضياع 

كاالغتراب، حيث كظفت الشاعرة كممتي الضباب كالشعاب تكظيفان رمزيان يكحي كيكشؼ عما يجكؿ في 
. نفسيا مف خكؼ كحيرة مف المستقبؿ الغامض

      
في كصؼ كاقعيا يشير إلى حالة مف " السراب"ك" الضباب"      بؿ إف استخداميا الميرٌكز كالمتكرر لػ

الصراع المرير الذم يدكر في أعماؽ فتاة امتمكت حدان معقكالن مف المعرفة، كتممؾ كعيان متناميان لذاتيا، 
األمر الذم يضعيا أماـ حالة مف التمزؽ بيف ما تحمـ بو كبيف ما تعيشو، كليذا فيي كمف يسير في 
الضباب، الطريؽ غير كاضحة لكف إصرارىا عمى السير يشي بنكع مف إرادة كأمؿ بإمكانية تخطي 
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 ممم

 

الكاقع، أما السراب فيك أقرب إلى أحبلـ اليقظة إنيا تدرؾ في أعماقيا أف الكثير مف طمكحاتيا 
كأحبلميا رغـ شرعيتيا إال أنيا بحكـ قيكد الكاقع اليائمة تصبح مجرد أكىاـ كسراب سرعاف ما يتبدد 

.  أماـ ىكؿ الكاقع بكؿ أثقالو
 

   1:تقكؿ "في درب العمر" كفي قصيدة 
 (السريع)                                                                         

 أغرسي زىرى الحب في الدرب         تي دربى العمر مع قمبيػػػػأتي
 بػػػػػػػػػتنيٌؿ في دفؽ كفي سؾ         غرؽى الناسي بأشذائوػػػػػػػػػػػػػػلي

 بػػػػػػػػػػػػػفينعمكا في فيئو الرط         ليغمر الصحبى بعطر اليكل
! دبػػػػػػػكطأكه في الثرل الج          كثركا زىرم بأقداميـػػػػػػػػػػػػػفبع

 
     تعبر الشاعرة في األبيات عف حبيا لآلخريف حيث رمزت باألزىار إلى الحب الذم غمر الناس 
بأشذائو كعطره، لكنيـ بعثركا حبيا كداسكه في الثرل كفي ىذا إيحاء بنكراف الجميؿ الذم القتو مف 

. الناس
       

   في ىذا اإلطار يظير مف جديد حضكر التناقض الداخمي، حيث تتجو فدكل لمتعبير عف عبلقتيا 
مع الكاقع كالمحيط عمى أساس التناغـ كالحب، إنيا تتمنى بيئة اجتماعية متآلفة كصديقة كمتفيمة 
لتبلقي عكاطفيا، غير أف ذلؾ مجرد طمكح إذ سرعاف ما تعكد معادلة الكاقع لتمقي بظبلليا معيدة 

.  التذكير بما ىك سائد كما ىك ممكف
 

 2:كتختـ قصيدتيا بقكليا
 (السريع)                                                                            

 شيءى سكل األشكاؾ في الدرب          ال..كسرت مع قمبي كحيديف
 

      فخبلصة ىذا الصراع المضني كانت انتصار الكاقع عمى الحمـ كمع ذلؾ تبقى اإلرادة الداخمية 
، رغـ اتدفع كتغذم الصراع عٌؿ المستقبؿ يحمؿ شيئان مف التغيير، كقد عبرت فدكل عف ذلؾ بإصراره

أف الكاقع ال يشير إلى ما يناقض ما ىك قائـ؛ إذ ال رفيؽ في درب حياتيا سكل األشكاؾ، كمع ذلؾ 
. فإنيا مصرة عمى السير
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 ننن

 

 
 تصكر استسبلميا لمكحدة التي أطبقت عمى حياتيا كحرمتيا التفاعؿ  "مف األعماؽ"    كفي قصيدة 

مع اآلخريف، فيي تعيش في ظبلـ العزلة ببل رفيؽ يخفؼ المعاناة، كيخرجيا مف عزلتيا كأحزانيا، 
 1.كيغرس فييا األمؿ بالمستقبؿ، كيأخذ بيدىا نحك الحياة، ككؿ ما حكليا يشعرىا بعجزىا كال شيئيتيا

 2:تقكؿ
 (الخفيؼ)                                                          

  حيؽسػػ تيو الحياة اؿ،في التيو المعٌمى سرت كحدم في غربة العمر 

   كال أبصري قصدان يكفي إليو طريقي..سيرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أرل غاية ؿ

   كفيض مف الظالـ الدفكؽ،مى ينسابػػػػلؿه في صميـ ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

ب محيؽ ػباحى رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تنفض الحيرة حكلي أشػػػػػػػػػػػػػػػػكأنا في تكحٌ 
 

    فالشاعرة ترمز بكممة التيو المعٌمى إلى حياتيا كالغربة التي تحياىا، إذ أحست بالكحشة كالضياع 
في البيت المحاط بالتقاليد " القمقـ الحريمي " كالتيو في حياتيا المكبمة بقيكد التقاليد، فيي تعيش في 

. حتى أصبح كالسجف، كما رمزت بكممة أشباح إلى الكحدة كالحيرة التي تحياىا
      

    كىنا تظير حالة مف التمركز حكؿ الذات عند فدكل، فما دامت الظركؼ كما ىي، إذف الكاقع 
مخيؼ كمرعب يضج باألشباح كيغمره الظبلـ، بيذا المعنى فإف فدكل في ىذا النص كفي النصكص 
التي تحمؿ ىذا المستكل مف الحكـ القاطع ال ترل خارج دائرتيا ما يؤشر ألم بصيص مف أمؿ، إنيا 
أسيرة حالة مف االنغبلؽ الداخمي المحكـ عمى الذات، كىي في ىذه الحالة ال تحاكؿ أف ترل عكامؿ 
الحركة كالتغيير، بؿ إنيا لـ تفعؿ عمميان أم شيء لمتغيير حتى بمعناه كأبعاده النسبية كالجزئية، كليذا 
نحف أماـ حالة مف الغضب الداخمي أكثر منو فمسفة عميقة تدفع نحك الفعؿ اإليجابي لتغيير الكاقع، 
ىذه الحالة تتخطاىا فدكل الحقان عبر تقاطعيا كاندماجيا في نقاش الحالة السياسية، كتبني القضية 
. الكطنية كالمقاكمة كأيضا في ديكانيا األخير عبر االرتقاء بكعييا ألبعاد فمسفية إنسانية نبيمة كعميقة

 
 3:تقكؿ  "غب النكل"    كفي قصيدة 

 (المتقارب)                                                                   
 ات الذرلػػػع مف عاليؿػٌطػ  ت    ا لفتة النسر يا فتنتي  ػـك
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 سسس

 

ان ركبػػػػػػػػػػ عنيؼى التكٌقد مست     ان عمى إلفو  ػػػػػػػكسمٌػط لحظ
 رلػػحره سػػػ أكاره تمظٌػى كس    أركع منؾ كعيناؾ فٌي   ػػػػػػب

 
    تصؼ الشاعرة نظرات حبيبيا التي تشتعؿ شكقان كسحران، كما رمزت بالنسر إلى حبيبيا الذم ينظر 

إنيا مف جديد تبحث عف الحؿ عبر اآلخر، إنيا أسيرة الكاقع بكؿ . إلييا بكبرياء مف عاليات الذرل
قيكده كلكنيا تنتظر، ككي تتخطى حالة االنتظار فيي تسافر مع أحبلميا نحك المخمص، غير أف 
السؤاؿ ىنا ىؿ سيككف ذلؾ المخمص بمستكل رىاناتيا كتكقعاتيا، أـ أنو سيككف صكرة عف الكاقع 

!   السائد بكؿ أثقالو كثقافتو؟
 

  تخاطب الشاعرة النار في حيرة كقمؽ حيث رمزت بكممة النار إلى الشكؽ "نار كنار"قصيدة     كفي 
 1:الذم يتٌقد في نفسيا، تقكؿ

  بجسمي قفقفة كانخذاؿ

  فيا نار زيدم لظى كاشتعاؿ

  جٌكم دؼء الجناحبكمٌدم 

  فممبرد عربدةه كاجتياح
     

   تطمب الشاعرة مف النار أف تزيد لظاىا كاشتعاليا، كما ترمز بجكم إلى البيت الذم تعيش فيو، 
حيث ال حرية، فالتقاليد أدت بيا إلى االنعزاؿ فيي تخاطب النار كتطمب منيا أف تمد جكىا بالدؼء 
. الذم تشير بو إلى العكاطؼ كاألحاسيس، إذ عربد البرد الذم ىك رمز لمجمكد كالكحدة عمى حياتيا

      
    كمع ذلؾ ماذا تفعؿ فدكل لكي تجعؿ النار التي تخاطبيا تقـك بدكرىا، في الكاقع إف معادلة 
الصراع التي تتحرؾ فدكل في سياقاتيا ىي معادلة ذاتية بطرفييا، فيي تدعك النار في أعماقيا 

. لبلشتعاؿ؛ بيدؼ تبديد بركدة الكاقع المحيط، غير أف المسألة ال تتعدل اإلطار النفسي لما ىك عممي
 

تمجأ الشاعرة إلى عناصر الطبيعة الصامتة كالمتحركة عمى حد  "في سفح عيباؿ"     كفي قصيدة 
سكاء، فيي تخمع أحاسيسيا عمى مظاىر الككف؛ لتعبر عف حالتيا النفسية، كلتشكؿ منيا صكرىا 

 2:الشعرية، فيي كحيدة في سفح الجبؿ، تقكؿ
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 ععع

 

 (السريع)                                                                             

  ةه فٌتح أكمامىياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس       ا ػػػػػػػػػذم أفػػػػػػػػػػتقي؟ أٌكاه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نؿػػػػػػق

  رؽي ػػػػػػػػػػػػىكل كاألمؿي المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼءي اؿ                                               

  ىاػػتكدع السفكحى أحالـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تس      ا ػػػػػػػػػػ كتبقى ىف،ريحػػػػػػػػػػػا اؿػػػػػػػػػػػػتمكم بو

  ؽي كره يعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنت عط                                              

  اػػػػػػػذم أفػػػػػػأٌكاه ق.. ىاػػػػػػػػػػػػػػػػفي دـ                    

 !! كحدم ىنا في السفح كحدم ىنا                    
 

    تعبر الشاعرة عف الكحدة التي تحياىا، فعمى الرغـ مف أنيا عثرت عمى الحبيب األنيس الذم أزاؿ 
عنيا كحدتيا ككحشتيا إال أنو لـ يديـ ليا طكيبلن فقد رحؿ عنيا، كلمتعبير عف ذلؾ تمجأ الشاعرة إلى 

الرمز، حيث رمزت بالريح إلى الظركؼ الصعبة التي القتيا في حياتيا التي سببت ليا األلـ كالمعاناة، 
فقتمت الحب في قمبيا كاغتالت األمؿ؛ لتعكد _ الشاعرة _ كشبيت الريح باليد التي تمكم ىذه السكسنة

. ثانية إلى كحدتيا المكحشة
 1":كجدتيا" قصيدة كتقكؿ في 

 اع طكيؿػػػػػػػػػػكجدتيا بعد ضي
 غصنان طريان دائـ االخضرار

األطيار  لو تأكم
 ؿػػػػػفيحتكييا في حماه الظمي

 ق عاصفةػػػػػإف عبرت يكمان ب
 ةػػػكلو راجؼػػػػف حػػػدة ـػػراع

 ماؿ خفيفان تحتيا كانحنى
 أماميا لٌينا

 ةػػػػزكبعة القاصؼػػػػػػكتيدأ اؿ
 كيستكم الغصف كما كانا

 عشع األكراؽ رٌياناػػػػػػػػػػمش
      

    تصكر الشاعرة في ىذه األسطر الشعرية كيؼ اىتدت إلى نفسيا بعد ضياع، إذ كظفت رمكز 
الطبيعة حيف رمزت لنفسيا بالغصف الطرم، فقد شبيت نفسيا بالغصف الطرم دائـ االخضرار 
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 ففف

 

كالعطاء، كما رمزت بالزكبعة لمظركؼ القاسية التي ألٌمت بيا في حياتيا ككيؼ تحممت ىذه المصائب 
 1:كالظركؼ، كرمزت لممحف كالظركؼ القاسية بالعكاصؼ، في قكليا مف القصيدة ذاتيا

كجدتيا يا عاصفات اعصفي 
. كقٌنعي بالسحب كجو السما

     
غير أف فدكل في ىذا .      كما رمزت بالعاصفات كالسحب إلى الظركؼ التي كاجيتيا في حياتيا

النص بقيت في مكقع المقاكمة السمبية، صحيح أنيا مقاكمة، كلكنيا لـ تكف في مكقؼ التصدم 
كالمكاجية، بؿ اتخذت مكقؼ المسايرة، فيي كالغصف يميؿ تحت كطأة العاصفة ليستكم بعد ىدكئيا، 

عمى أية حاؿ يظير ىنا بداية تغير في مكاقؼ فدكل، لقد بدأت تتخطى عتبة عزلتيا إنيا تتحرؾ 
باتجاه الكاقع، كلـ تصؿ بعد إلى المكاجية، لكنيا بدأت الحركة كىذه نقمة ميمة بدأت تنعكس عمى 

.   حركة، كتكظيؼ الرمكز في شعرىا بصكرة مممكسة
 

 تعرض الشاعرة لتجربة حزف عاشتيا عامان كامبلن حيف انقطعت رسائؿ أنكر "العكدة " قصيدة    كفي 
 3: حيث صكرت فدكل ىذا العاـ بالحمؿ الثقيؿ الذم تجره كىي متعبة، تقكؿ2المعداكم عنيا،

كأطٌؿ كجييؾ مشرقان مف خمؼ عاـ 
 عاـ طكيؿ ظٌؿ في عمرم يديبُّ كألؼ عاـ

 ظالـػػػعاـ ظممتي أجرُّه خمفي كأزحؼ في اؿ
 ة تصطؾُّ حكلي كالطريؽػػػػػػكعكاصؼ ثمجي

 كانت تضيؽ كأنيا أمؿ يضيؽ
 كيضيع في تيو القتاـ

   رمزت فدكل بعكاصؼ ثمجية إلى الظركؼ التي مرت بيا خبلؿ ىذا العاـ الطكيؿ، كفي كصفيا 
لمعاـ بالطكؿ إشارة إلى الشكؽ الذم عانت منو نتيجة انقطاع رسائؿ أنكر المعداكم، كىي بيذا تعيد 

ربط ذاتيا كتفاؤليا بكجكد طرؼ آخر عميو أف يبادر إلخراجيا مف كآبتيا حتى لك كانت الكسيمة لذلؾ 
.  مجرد رسائؿ ككممات ال تعني في الكاقع الفعمي شيئان، بكممات أخرل إنيا تتكئ مف جديد عمى مخمص

 4:كفي قكليا مف القصيدة ذاتيا
 عاـ طكيؿ ظؿَّ يفصمنا بو بحر صمكت

                                                 
. 181صاألعماؿ الشعرية الكاممة،  فدكل طكقاف، - 1
 .159  صإبراىيـ العمـ، فدكل طكقاف أغراض شعرىا كخصائصو الفنية، - 2
 .196  صس،.ـفدكل طكقاف، - 3
 .196  صاألعماؿ الشعرية الكاممة، فدكل طكقاف، -  4



 صصص

 

  بحر تمكت،بحر دجت أمكاجو كتجٌمدت
 فيو الحياة كتغرؽ الخمجات في برد السككت

 عمى شط األصْـّ  كأنا
 أنا كالفراغ كليؿ كىمي
 أصغي لعؿ صدل يمر

  ىمسه نبأة،بي، عؿَّ شيئان منؾ
  يمرُّ ان شيئ

       ففي ىذه األسطر الشعرية تصكر فدكل حالتيا النفسية، إذ تكظؼ عدة رمكز ذات دالالت 
يحاءات تسيـ في التعبير عف حالتيا ىذه ففي كصفيا لمعاـ بالطكؿ رمز إلى الشكؽ الذم تعانيو . كا 

نتيجة انقطاع رسائؿ الحبيب، فقد رمزت ببحر تمكت فيو الحياة إلى عبلقة الحب التي تمكت، كما 
صكرت الحب بالبحر الذم يمكت، كشبيت الخمجات باإلنساف الذم يغرؽ في برد السككت الذم رمزت 

. بو إلى الكحدة، كجميع ىذه الصكر تدؿ عمى األلـ الذم تعانيو، نتيجة لبعد الحبيب، كانقطاع رسائمو
 

     كلكف ىذا األلـ ال يمبث أف يزكؿ، حيف يشع األمؿ برسالة الحبيب التي جاءتيا بعد انقطاع 
 1:تقكؿ

 عاـ، كدٌبٍت بعده في البحر معجزةي الحياه
 ـ أدًر كيؼ، ىناؾ رفَّت بغتة فكؽ المياهؿ

 كىفت حمامو
 زرقاء، في طير السماء، ىفت إليَّ عمى غمامو

 ت في يدٌيورَّ كطكت جناحييا كؽ
 كرنت إليو

 كتنفست دفئان كعطران 
  ىاجني كجدان كذكرلان كشممتي فييا منؾ شيئ

 فمضيت ألثـ ريشيا
 كجعمت صدرم عيشَّيا

      كلتصكير حالتيا النفسية التي انتابتيا نتيجة كصكؿ رسالة الحبيب بعد انقطاع تستخدـ كممة 
حمامة استخدامان رمزيان، حيث أخذت معنى إيحائيان رامزان، فتعدت معناىا اإلشارم كأصبحت رمزان لمرسالة 
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 ققق

 

التي كصمتيا، ىذه الرسالة التي كصفتيا بالطيارة داللة عمى أنو لـ يكف فييا ما يخدش الحياء، كىي 
. بيذا قد رسمت صكرة كمية ليذه الحمامة التي تطير كتستقر بيف يدم فدكل

كيتضح أف فدكل قد كظفت ىذا الرمز تكظيفان رمزيان ذاتيان خاٌصان خالفت بو التكظيؼ المتعارؼ مف أف 
. الحمامة رمز لمسبلـ

 
 1:تقكؿ" كمما ناديتني " كفي قصيدة 

يا حبيبي كمما ناديتني 
تعالي : ىاتفان عبر المسافات

عبقت في خاطرم يا جٌنتي 
جٌنة كانيٌؿ ضكءه في خيالي 

 
فقد شبيت الحبيب .       رمزت الشاعرة بجنتي إلى الحبيب الذم تعيش معو في صفاء كسعادة

. بالجنة، لما في الجنة مف سعادة كىناء، كذلؾ ىك شعكرىا حاؿ سماعيا صكتو ينادييا مف بعيد
     كتفرغ الشاعرة إلى شؤكف العاطفة؛ لتنعـ بالحب مف جديد، كلتجسد مف خبلليا إحساسيا البييج 

ساعة في " بالحياة كسعادتيا، إذ ال قضية ليا سكاه، كمما قالتو في التعبير عف ىذه السعادة قصيدة 
 2:التي تعبر بيا عف تخكفيا مف اختفاء حبيبيا لؤلبد كاختفاء الحب، تقكؿ" الجزيرة 

كقد تنتيي 
بنفسي 

بمى، أنت قد تنتيي 
بنفسي 
كتمسي 

بقايا ىشيـ ذرتيا الرياح 
بكؿ ميٌب 

فيفرغ قمبي 
كيصبح حبي 

رفاتان بقبر الزمف اندثرى 
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 ررر

 

إلى حالة الضياع التي " بكؿ ميب"    فيي تكظؼ الرمز؛ لمتعبير عف ىكاجسيا النفسية حيث ترمز 
سينتيي إلييا حبيا، فيي تصكر حبيبيا ببقايا اليشيـ التي ستذركىا الرياح، كحينيا سيصبح قمبيا 

. فارغان، كسيمكت حبيا كيندثر بقبر الزمف
       

     تربط فدكل في النصكص المشار إلييا أعبله بصكرة كاضحة السعادة كالفرح بكجكد عبلقة حب، 
كنجد ىذا الياجس يمتد كخيط ناظـ في الكثير مف قصائدىا يبدك مباشران في بعض األحياف، كمضمران 

.  في أحياف أخرل كفي الحالتيف يبقى االنفعاؿ كالتفاعؿ في حدكد الذات مباشرة
    

 تصكر فدكل القمؽ الذاتي الذم ليس لو نياية، ىذا القمؽ الذم دفعيا إلى أف "ىباء"قصيدة      كفي 
تبحث عف نفسيا كثيران كطكيبلن كقد أكمت مف قدميا الصخكر، كدارت الرياح مع دكراف نفسيا ككؿ ما 

 1:حكليا ىباء، تقكؿ
ـى أجرم كماذا أريد  ترل ل

ـى طكافي  كفي
بيذم الفيافي 

كظٌؿ شريد 
لقد أكمت قدمٌي الصخكر 
كىكجي الرياح تظؿُّ تدكر 

معي كتدكر 
كأجرم أنا عبر ىذا الخكاء 

كىذا الخالء 
ىباء ىباء 

أمامي كخمفي كحكلي ىباء 
كأجرم كأجرم كما في يدم 

سكل الكىـ شي 
    فقد لجأت إلى الرمز؛ لمتعبير عف حالتيا النفسية، حيث رمزت بالخبلء كالفيافي إلى حياتيا 

المحطمة المعذبة التي لـ تحقؽ فييا آماليا كغاياتيا، فيي حياة خالية خاكية لفقداف الحبيب كتعاني 
فييا مف الكحدة، كما رمزت بالصخكر كالرياح اليكجاء إلى األحداث كالمصائب التي عصفت بيا في 

كالسؤاؿ ىنا ما الذم تقصده فدكل . حياتيا، كىذه صكرة تكحي بالحالة النفسية المحطمة التي تحياىا
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 ششش

 

بالضبط بقكليا أمامي كخمفي كحكلي ىباء؟ السؤاؿ يشير إلى أنيا لـ تغادر بعد تيكيماتيا كأحبلميا 
الذاتية، إنيا لـ تتخطى بعد حدكد إحداثياتيا الشخصية لما ىك أكثر اتساعان، إنيا مشغكلة بذاتيا حد 

العدـ، كليذا ال يكجد في المحيط بكؿ ما يمكر بو مف حركة كتناقضات ما يغرم فدكل بنقؿ أسئمتيا 
. كتفاعميا إلى ذلؾ المحيط االجتماعي المتحرؾ برغـ كؿ القيكد كالثقافة السائدة

     
    كىنا يمكف إعادة صياغة السؤاؿ لمبحث عما ىك غائب في النص، كالغياب أك التغييب الذم 

أمامي كخمفي كحكلي "تمارسو فدكل ىك عممية كاعية كمقصكدة، بمعنى ما ىك المطمكب لكي يصبح 
، ىنا تنكشؼ مساحة أك مساحات جديدة؛ إلعادة قراءة نصكص فدكل كحركة الرمكز التي "ليس ىباء

تستخدميا، إف فدكل بيذا المعنى ال تقدـ رؤية فاعمة في عبلقتيا مع الكاقع، بؿ رؤية منفعمة تكاصؿ 
البحث عف اكتماليا العاطفي كبالتالي ما داـ ىذا االكتماؿ غير قائـ فكؿ ما عداه ىباء كضياع كأسى، 

. ككؿ ذلؾ لف يأتي إال بقدـك الفارس األسطكرم الساكف في الخياؿ المحاصر
 1: تقكؿ"قصة مكعد"قصيدة كفي 

 (المتقارب)                                           
!  كيػػا لخرافة ميعاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

فما كنت أعمػػػػػػـ يا شػػػػاعرم     بػػػػػػػػػػػأف يػػػػد القدر الجانيو 
تمٌكح لي برؤل المستحػػػػػػػػيؿ 
كتصنع منيٌف حممي الجميؿ 

.. لتيحػٍػػػػػػػػػػػػػػكـ ضربتيا القاسية     كتميك بمأسػػػاتيى الداميو
فيػػػا أنا بالدار مػػػػاذا ؟ فراغه     يمٌد ككحشة صػمػػت كئيٍب 
كقفؿ ثقيؿ، يعض عمى الباب    كالكحػػػػش، أبكػػـ ال يجيب 
تمٌثؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػدران راصدان     يػػػػحٌدجني بجمػػكد رىيػػػػػػب 

        
     تصكر الشاعرة كيؼ أف القدر دائمان يحكـ ضربتو القاسية عمييا، إذ تفشؿ في تحقيؽ حمميا في 

فتنتيي تجاربيا العاطفية غالبان باإلحباط، الذم يشعرىا بالعجز، كتكظؼ الشاعرة الرمز؛ لتعٌبر . المقاء
عما يجكؿ في نفسيا مف مشاعر كأحاسيس، حيث رمزت بالباب الذم شبيتو بالكحش إلى التقاليد 

.  التي جعمتيا غير قادرة عمى إجابة مف يطرؽ بابيا، فيي في عزلة عف العالـ الخارجي2االجتماعية
كلكف عمى ماذا يجرم الرىاف لتخطي ىذه الدائرة المغمقة، فالشاعرة تبدك ىنا مثقمة كقبؿ أم شيء 
بقيكدىا الذاتية، إنيا ال تحرؾ ساكنان في الكاقع؛ لمخركج مف حالة االنعزاؿ، بؿ ىي تغذييا كتكرسيا 
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 تتت

 

كترسخيا عبر ربط التغيير بقكة منتظرة مف خارج الذات، كفي ىذه الحالة ال يبقى سكل تفجير اإلبداع 
باتجاه كصؼ المعاناة الذاتية، بكممات أخرل لقد أجادت فدكل كصؼ حاليا كضحية ال حكؿ ليا كال 

.  قكة
 

، حيث تعمؽ عميو (1958)التي كتبتيا في استقباؿ عاـ  " صبلة إلى العاـ الجديد"     كفي قصيدة 
اآلماؿ الكبار، فترفع إليو الصبلة ضارعة خاشعة آممة بعاـ ليس كاألعكاـ، كال يخفى ما يحممو العنكاف 
مف إيماء كداللة، فكممة صبلة تكحي بأف الشاعرة تتكجو إلى العاـ الجديد ككأنو إلو، إذ صكرت العاـ 
 –ككأنو إلو تتكجو لو بالصبلة كالتسابيح كالقرابيف، لتحقيؽ آماليا كآماؿ كطنيا، كتتحاكر مع ىذا العاـ 

 1: كتسائمو عما ينطكم عميو، كتطمب منو أف يعطييا ما تريد، تقكؿ–اإللو 
أعطنا حبان فنبني العالـ المنيار فينا 

مف جديد 
كنعيد 

فرحةى الًخصب لدنيانا الجديبو 
أعطنا أجنحةن نفتح بيا أفؽ الصعكد 

ننطمؽ مف كيفنا المحصكر مف عزلة جدراف الحديد 
أعطنا نكران يشٌؽ الظممات المدليٌمٍو 

كعمى دفؽ سناه 
 الحياٍه تنجتني منيا انتصارا

 
    تمجأ الشاعرة لمرمز في ىذه األسطر الشعرية، إذ رمزت بالحب إلى الخير كالعطاء الذم ال يتأتى 
إال بالحب، فمف خبلؿ الحب يتـ بناء ما تيٌدـ كانيار مف العالـ، كما أنيا تطمب األجنحة التي ىي 

رمز لمطمكح كالعـز المذيف سيرتقياف كيصعداف باإلنساف إلى معارج الرقي، كيحررانو مف الكيؼ 
المحصكر كعزلة جدراف الحديد، التي رمزت بيما إلى التقاليد االجتماعية التي قيدت حركتيا، كما 

رمزت بالنكر إلى اليداية كاإلرادة كالسمك كاألمؿ، لمتغمب عمى حالة الجيؿ، كالظمـ، كالتحرر مف ظمـ 
مرة أخرل تكاصؿ فدكل احتبلؿ مكقع مف . االحتبلؿ، كصعكد القمة أم قمة التخمص مف االحتبلؿ

يطمب بؿ يرجك كليس مف يبادر ليأخذ، كفي كؿ ىذا سمبية كاضحة تعكس دينامية نفسية متحركة، 
. كلكنيا تفتقد لمدينامية الفيزيائية العممية كالفعمية
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 ثثث

 

 1:تقكؿ" إليو بعيدان " كفي قصيدة 
تعكد لي، تعكد لي في غدو 

كترجع الدربي تناديني 
فأصحب الشمسى إلى مكعدم 

أصحبيا كفي دمي يقظةه 
يبعثيا الحٌب فتعطيني 

تذٌكؽ الحياة، حٌس الجماؿ 
الكىجي الضاحؾ فكؽ التالؿ 
الخضرة الرٌيا بحضف الجباؿ 

 اركائحي األرض، ارتعاشاتو
نكيتيا ألكانيا كؿ ما 
في الدرب مف جماؿ 

ممٌكف الظالؿ 
 

    تمزج الشاعرة بيف مشاعر الحب كالطبيعة، فالطبيعة جزء مف التجربة الشعرية التي تحياىا 
الشاعرة، كالطبيعة رمز لممرأة كالحب كالعطاء كالخصب، حيث رمزت بالشمس كالتبلؿ كاألرض إلى 

. الجماؿ المرح كاألمؿ الذم بعثتو عكدة الحبيب إلييا
 

 تتناكؿ قضية الكفاء بيف الرجؿ كالمرأة، إذ تنتقد الرجؿ الذم ال يفي  "أسطكرة الكفاء"    كفي قصيدتيا 
 2:لممرأة كيتنقؿ مف امرأة إلى أخرل، فيك أناني ال يطمب الكفاء إال لنفسو، تقكؿ

نريد مف اآلخريف الكفاء 
نصٌفدىـ نحف، نربطيـ بالرجاء 

بحبؿ سراب كذكب 
ببرؽو خمكب 

كنمضي لنشرب كأسان جديٍد 
ـى لكنان جديٍد  كنمضي لنطع

لنحيا غرامان جديٍد 
لنعبد كجيان جديٍد 
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 خخخ

 

     كاضح أف حبيب فدكل الذم سمح لعشريف عامان مف عمرىا أف تذىب ىدران، كاف يغذم فييا منابع 
 عقدة كراىية – حسب رأييا –كربما عٌمؽ ىذا الكفاء الطكيؿ لمف ال يستحقو ... الكفاء، بغرس األمؿ
 كلمتعبير عف ىذه الحالة الشعكرية تمجأ إلى الرمز حيث رمزت بحبؿ السراب 1الكفاء لرجؿ كاحد،

الكذكب إلى األمؿ الذم كاف يغرسو فييا الحب، حيث شبيت األمؿ بحبؿ السراب الكاذب عمى سبيؿ 
االستعارة المكنية، كما رمزت بالبرؽ الخمكب إلى الكعكد الكاذبة التي يعد فييا المحبكب حبيبو بزيؼ 

. ككذب كخداع، فيذه الكعكد كالبرؽ الخالب الذم يسرؽ العقكؿ كيكىميا بعكس الحقيقة
 

 2: تقكؿ "الكممة كالتجربة" كفي قصيدة 
يـك كتنيار سماكاتنا 

كتنتيي الدنيا التي أمرعت 
كأينعت فييا خياالتنا 

، كنرتد حيارل الخطى  يـك
نسأؿ عف أشكاقنا الرائعو 

نبحث عف أشيائنا الضائعو 
أيف مضت ؟ كيؼ استحالت ىىبا ؟ 

أىكذا نفقد أحالمنا 
أىكذا ال شيء يبقى لنا؟ 

بمى، بمى، ال شيء يبقى لنا 
ال نجـ، ال نغمٍو 
ال ظٌؿ، ال نسمٍو 

ترٌؼ في صحرائنا المجدبة 
 

     تكظؼ الشاعرة الرمز في ىذه األسطر الشعرية، حيث رمزت بالدنيا التي أمرعت كأينعت إلى 
 لكنيا تتساءؿ عف المآؿ الذم ستنتيي إليو، حيث سيزكؿ 3حياتيا التي تحياىا في ظٌؿ الحب كالشيرة،

كؿ شيء ككأنو لـ يكف كىي بيذا تمزج بيف الحب كالمكت، كما رمزت بالصحراء المجدبة إلى الحياة 
الخالية مف األمؿ فالحياة كالصحراء التي ال نجـ كال نسمة كال ثمر فييا، كىذا يشير إلى فدكل كنفسيتيا 

. المعذبة
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 ذذذ

 

     
   كتمجأ الشاعرة إلى الطبيعة تتكحد معيا كتبثيا ما في نفسيا مف خمجات، كتشاركيا مشاعرىا، 

فالطبيعة تستمد قيمتيا مف عبلقتيا التفاعمية مع اإلنساف، حيث يصبح  لمعطياتيا كعناصرىا إيحاءات 
عديدة في نفس الشاعرة، فمف خبلؿ تكظيؼ رمكز الطبيعة تستطيع الشاعرة أف تنقؿ إلى المتمقي أجكاء 

 1":بعد عشريف عامان " الحالة النفسية التي تعيشيا، تقكؿ في قصيدتيا 
 

غدان، في ليالي الشتاء الطكيؿ 
الكئيبة، عبر ازدحاـ السنيف 

كقد يبس الزنبؽ األبيض الغٌض 
كارفٌض بيف غضكف الجبيف 

غدان، إذ يجؼُّ الرحيؽ الشيٌي 
كيذكم الربيع، كيفنى العبير 
كتثقؿ ىذم العيكفي الغكالي 
كيذبؿ ىذا الشباب النضير 

 
حيث كظفت ...      تصكر الشاعرة نفسيا بعد عشريف عامان، كقد ذبؿ شبابيا، كذكل ربيع حياتيا

رمكز الطبيعة لمكشؼ عف حالتيا النفسية، فالزنبؽ األبيض الذم يبس ىك رمز لحياتيا كلشبابيا الذم 
انتيى، فالمناخ الشعرم الذم اختارتو يكحي بأف كؿ شيء بدأ يمكت أك يصير إلى المكت، فميالي 
الشتاء الطكيؿ، كالزنبؽ األبيض الذم يبس، كالرحيؽ الشيي الذم جٌؼ، كالٌربيع الذم ذكل جميعيا 

 2:كتقكؿ. صكر ترمز بيا الشاعرة إلى ضياع شبابيا كزكالو
غدان، حيف يركض نير السنيف 

بعيدان بعيدان كما مف رجكع 
ألمكاجو كىي تجرم كتجرم 

كتنصبُّ في بحر ىذا الكجكد 
 

    فالشاعرة تؤكد عمى انقضاء الشباب كذىابو دكف رجكع، فنير السنيف يرمز إلى األياـ كالسنيف التي 
. ذىبت دكف رجكع
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 ضضض

 

 1: تقكؿ "كقد حدثتني ذات ليمة" كفي قصيدة 
ىتفت مف الجانب اآلخر 

ككنت بعيدة 
أىيـ كراء شكاطئ ذاتي 
أىيـ بعيدان كليس معي 

سكل كحشة الميؿ في مخدعي 
كفي الدار حكلي فراغي الصحارل 

كصمتي القفار 
 

 الميؿ إلى كحدتيا، ككحشتيا كالفراغ التي تحسو، ة    تصكر الشاعرة كحدتيا كعزلتيا، إذ ترمز بكحش
نتيجة حبسيا في الدار، كما أف استخداميا أللفاظ الصحارل، كصمت القفار يكحي بحياة العزلة 

. كاالنطكاء التي تحياىا قبؿ أف يصميا نداء الحبيب كىتافو عبر المسافات
 

 2: تقكؿ"ىزيمة " قصيدتيا كفي 
حكايتنا لـ تكف غير ظٌؿ 

سريع الزكاؿ 
تفٌيأه قمبي المتشٌرد في يـك صيؼ 

كأغفى ىنالؾ يحمـ، يحضف في 
حممو ألؼ طيؼ 

فييمي الندل حكلو كالشذل كالجماؿ 
 

     تصكر الشاعرة سرعة انقضاء البيجة مف حياتيا، إذ تصؼ حكايتيا مع الحب بالظٌؿ سريع 
كما رمزت بالندل كالشذل كالجماؿ إلى األمؿ كالفرحة بقصة . الزكاؿ، كقد لجأت لمرمز لتصكر ذلؾ

 3:كحكاية الحب التي كانت تحياىا، كتقكؿ في القصيدة ذاتيا
! أنرجعي ؟

كال فما عاد يعذب ذاؾ  
الجنكف  
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 غغغ

 

ككيؼ نعكد كىذا الجدار 
يسٌد عمينا طريؽى الرجكع 
جدار أصُـّ بغير عيكف 

تدكر بو عاصفات الظنكف 
تعاؿ إليو 

كخٌؿ أصابعؾ الباردة 
تمٌر عميو 

لتممس قسكة أحجاره 
لتعرؼ أمَّ جدار رفعناه 

. نحف، كشدناه دكف طريؽ الرجكع
 

    تمجأ الشاعرة لمرمز كاإليحاء بما يمكر في داخميا مف مشاعر تجاه القطيعة كضياع عبلقة الحب 
بينيا كبيف الحبيب، فقد رمزت بالجدار كاألحجار إلى القطيعة كضياع كانتياء عبلقة الحب بينيما، كقد 

. صكرت القطيعة كانتياء حالة الحب بالجدار ذم الحجارة الصمبة الذم يصعب تحطيمو
 1: تقكؿ "اإللو الذم مات " كتقكؿ في قصيدة

كأكينا 
فارتٌدت خطانا ... لمجناح الٌسمح

فزعان، كاف مكاف الدؼء ثمجه كصقيع 
كرجعنا فدنكنا 

ككقفنا عنده في ذعرنا 
نخنؽ الغٌصات في أعماقنا 

كنسرؽ الضحكات مف أحزاننا 
كندارم خكفنا 
كنكارم شجكنا 

كمضينا في أسى نحنك عميو 
كنغنيو أغانينا عسانا 

كنكقظ الدؼء الذم أصبح ثمجان 
كصقيٍع 
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 ظظظ

 

      تصكر الشاعرة الحب الذم مات كانتيى إذ رمزت بالثمج كالصقيع إلى جمكد عكاطؼ كمشاعر 
أمست تفتقر إلى تكثب الشباب كأحبلمو " الحب، التي حٌمت مكاف الدؼء الذم رمزت بو لمحب، فإنيا

الكردية، فإف دؼء الحب ميما يبمغ أكاره يبدك عاجزان عف إذابة الصقيع الذم يتمفع بو جسدىا في ىذه 
 1".المرحمة المتأخرة مف العمر
 2:كتقكؿ في القصيدة ذاتيا

كاف إلو ... كاف طفالن رائعان 
مات فينا، آه لك نقدر نعطيو 

الحياة 
. مف جديد

 
      فقد كظفت الشاعرة كممة اإللو تكظيفان رمزيان مكحيان، فأصبح رمزان لمحب الذم انتيى، كتبدك 

القصيدة صكرة كمية كاحدة، تشكمت مف خبلؿ الصكر الجزئية التي تنامت، لتعبر عف تجربة الشاعرة 
. كيأسيا نتيجة تجمد مشاعر الحب

كىك رمز مكحو مف نحك كينطكم "        كبيذا فالشاعرة ترمز باإللو الذم مات إلى الحب الذم انتيى 
 3".عمى جرأة فكرتيا مف نحك آخر، كالسيما أنيا ربيبة بيئة دينية محافظة

 
فمع أف ىذه القصيدة تصكر الحب : "      كيعمؽ رمضاف عمر عمى تكظيؼ الشاعرة لرمز اإللو بقكلو

كترسمو عمى شكؿ إلو، إال أف كممة إلو ىنا قد كظفت تكظيفان سمجان ال ينسجـ مع فمسفة خالية مف 
 ينتيي اإليماف –اإليماف كالتقديس لمديف، فحيف ينتيي الحب مف صدرىا بعد أف فشمت في تحقيقو 

 فيي ال تستطيع أف تضع حدان لكافة التساؤالت الغيبية، كمف ىنا يأتي البديؿ الحتمي لكؿ ذلؾ –أيضا 
لتبدأ كؿ بذكر الشؾ عف الغيب تتبمكر عمى صكرة كممات شعرية بارزة، كسكاء أكاف ذلؾ اإللو مجرد 

رمز لمحب كما تكحي األبيات، أـ كاف حقيقة تتكارل في ظبلليا نيايات الشؾ القائمة في أعماؽ 
 4".الشاعرة فإف نيايتو تعني ذىاب األمؿ 

     في مجمؿ النصكص التي مرت ييبلحظ أف فدكل أصبحت أسيرة حالتيا التي تشكمت مف تبدد 
كضياع الفرص العاطفية كفشميا، األمر الذم دفعيا إلى معادلة نفسية محككمة بفقداف األمؿ كالتفاؤؿ 

.    كىيمنة نزعة تشاؤمية عمييا شكمت الخمفية التي تكجو كتدير نصكصيا
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 أأأأ

 

  
 تعيش الشاعرة حممان راكدىا، حيث تحاكؿ أف تحقؽ أحبلميا مف  "رجكع إلى البحر"     كفي قصيدة 

 1:خبللو، لكنيا تستيقظ مف ىذا الحمـ كتكتشؼ أنيا أضاعت ىدفيا، تقكؿ
جئنا نمممـ ما تبعثر مف خيطى أعمارنا 

كنشؽ أثالـ اليكل لبذارنا 
كلقد مضينا نزرع األشكاؽ كالحٌب 

المنٌضر كالحنيف 
لكف عممنا بعد حيف 

أننا زرىعنا زٍرعنا في الممح، في األرض  
البكار 

 
    بالضبط ىكذا تنتيي دكرة االنفعاؿ إلى ما يشبو االستسبلـ، غير أف الزرع الذم تتحدث عنو فدكل 
لـ يكف إال مجرد أحبلـ بنتيا بنفسيا كغذتيا بذاتيا، كلكنيا لـ تحصؿ في الكاقع؛ ألف خيارىا بقي خياران 

ذاتيان كانتظاريان، أم أف األحبلـ كانت داخمية، كما الغضب كالرفض بقي مجرد انفجارات تجرم في 
.   األعماؽ دكف أف تصؿ إلى سطح الكاقع الذم تكابد منو فدكل كؿ المكابدة

 
    كليذا ترسـ الشاعرة صكرة رمزية تعبر مف خبلليا عف يأسيا مف تحقيؽ أحبلميا كأىدافيا في 

الحب، حيث شبيت األشكاؽ كالحب بالزرع الذم يتـ زرعو في الممح فبل يعًط الثمار، كىي بيذا ترمز 
إلى ضياع الحب الذم اكتشفت أنيا كضعتو في غير مكانو؛ لذا فإنو لـ يثمر كلـ يحقؽ أىدافيا، 

فالممح ىنا ذك داللة سمبية، كذلؾ ألف النبات الذم تتـ زراعتو بو لف ينمك كلف يؤتي أكبل كىذه ىي 
.  حالة حب الشاعرة الذم كىبتو لمف ال يستحقو، ككأنيا كضعتو في غير مكانو

     
     غير أف السؤاؿ المحير ىنا ىك لماذا مف حيث المبدأ، المغامرة بمحاكلة الزراعة في الممح مع أف 

النتيجة معركفة سمفان؟ ىنا جرل ترحيؿ المشكمة ككأنيا تكمف في الممح كليس في ذلؾ الذم يقكـ 
باستخداـ الممح كبديؿ عف التراب لمزراعة، كىي عممية مثيرة لمدىشة كاالستغراب، مف حيث الجكىر، 
ـى بما يتكافؽ مع كظيفتو لكاف ضركريان كأساسيان  فالممح ىنا ىك حيادم بكؿ معنى الكممة، فمك استيخًد

يجابيان، إف ذلؾ يشبو مف يستخدـ الممح في صناعة الحمكل كبعد ذلؾ يمقي بالمكـ عمى الممح الذم لـ  كا 
!  يكف حمكان 
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 بببب

 

 1:كفي قكليا
إٌنا سنمضي عف شكاطئؾ الممٌكنة الضحكؾ 

سنعكد نسمـ لمرياح شراعنا 
 كنظٌؿ نحمؿ تيينا كضياعنا

 
    تعكد فدكل؛ لتؤكد حالة الضياع التي تحياىا نتيجة ضياع حمميا بالحب، حيث ترمز بقكليا سنعكد 
نسمـ لمرياح شراعنا إلى استسبلميا لمضياع كالتيو الذم رمزت إليو بالرياح، فالرياح ىنا تكحي بالضياع 

إنيا دائما تضع نفسيا كمتمؽو لؤلحداث كليس . كاليبلؾ، فمف يسٌمـ شراعو لمريح يضيع كييمؾ ال محالة
كقكة فاعمة، كليذا مف الطبيعي أف تصبح الريح بكؿ تقمباتيا ىي الفاعؿ الحاسـ كالمقرر، كىنا ال تعكد 

. الشككل ذات جدكل
 

 2: تقكؿ "القصيدة األخيرة" كفي قصيدة 
ال تسؿ عف بارؽو رٌؼ عمى أيامنا 
، ال تسؿ كاطًك السؤاؿ  بعض حيفو

ال تقؿ إف المالؿ 
ٌف اليأس لـ يمؽ عمينا  لـ يمٌفعنا كاإ

ظٌمو القاتـ، لـ يبًؽ لدينا 
قبسان يطفك عمى أحالمنا 

 
     تطمب الشاعرة مف شريكيا أف يكٌؼ عف السؤاؿ، كأف يطكم ما يسٌمى بالحب، كأف يعترؼ بفشؿ 

التجربة، حيث تمجأ إلى الرمز لتصكير ذلؾ، فقد رمزت ببارؽو رٌؼ إلى مشاعر الحب كاليكل التي 
 3:كتقكؿ.سرعاف ما سكنت كىمدت مخٌمفة ظميا القاتـ كراءه

انتيينا يا رفيقي 
حبنا كاف استغاثات غريؽ بغريؽ 

لـ تكف تممؾ لي شيئان كال كاف لدم 
لؾ شيء 

كتالشى صكتنا 
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 جججج

 

في اصطخاب المكج، في غكر بحار الظممات 
عبثان كنا نريد الحٌب أف يمنحنا خيط الحياة 

 
     تمجأ الشاعرة لمرمز؛ لمتعبير عف الضياع، كالتجربة الفاشمة، كالكاقع األليـ، حيث رمزت بغكر 

بحار الظممات إلى ظبلـ المجتمع كعاداتو التي حكمت عمييا بالغرؽ كالضياع في ظمماتيا، في حيف 
أف الحٌب لـ يمنحيا نكر الحياة كلـ يخطي  بيا إلى بٌر األماف، كلـ يمنحيا الحياة، فبقيت تحيا في ظممة 

بؿ أكثر مف ذلؾ أنيا في ىذا النص تحركت باتجاه طرح معادلة تشي بالمساكاة لـ . ككحشة ىذه الحياة
تكف تممؾ لي شيئا كال كاف لدم لؾ شيء كلكنيا مساكاة سمبية، فما دامت ال تممؾ شيئا لتمنحو 

لممحب، إذف لماذا الغضب كاليأس؟  
 

 1: تقكؿ"مرثاة إلى نمر" قصيدة كفي 
أٌكاه يا جنكف ىذه الحياة كاألقدار 

بغير حكمة يمكت 
بغير حكمة يمكت 

، يا غٌدار  يا مكت يا غشـك
خكتي  تخطفيـ أحبتي كاإ

خكتي زىر الرياض  أحبتي كاإ
 

    تصكر الشاعرة في ىذه األبيات إخكتيا كأحبتيا الذيف طالتيـ كخطفتيـ أيدم المنكف، كىـ في عٌز 
عنفكاف شبابيـ، كركعة انطبلقيـ، حيث ترمز بزىر الرياض إلى أخكييا إبراىيـ كنمر المذيف ماتا كىـ 

في سف الشباب كالبياء، فتشبيو الشاعرة إلخكتيا بزىر الرياض داللة عمى أنيما تكفيا في ريعاف 
 2:كتقكؿ. شبابيما كقمة عطائيما

حزينة أنا، حزينة تفٌجرم 
يا نبعة الدمكع 

يا فرج المكركب يا سخية العطاء 
تفٌجرم مف كيفؾ السحيؽ، كيؼ الحزف 

كالظالـ كاألسى الكجيع 
يا نبعة بممح مائيا 
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 دددد

 

بمت أرض الشجا كالمكت كالشقاء  قد جي
 

    تكظؼ الشاعرة الرمز حيث شبيت الدمكع بنبعة الممح كفي ذلؾ داللة عمى حالة الحزف كاألسى 
. التي تحياىا نتيجة مكت أخييا نمر

 
تعبر _ التي أىدتيا لصديقتيا سممى الخضراء الجيكسي_  "أماـ الباب المغمؽ"     كفي قصيدة 

الشاعرة عف يأسيا مف الصبلة، كشعكرىا بالعجز عف تغيير كتحكيؿ أحكاـ القدر، كلتصكير ىذه 
الحالة النفسية التي عاشتيا بعد مكت أخييا نمر كضعت القصيدة في قالب رمزم، حيث نٌكىت في 

يييمف عمى مقدرات الشعكب، : مقدمة قصيدتيا بمشيئة الممؾ الذم بيده زماـ األمكر، فيك كما تقكؿ
 1:فالممؾ يرمز في قصيدة فدكل إلى الييمنة كالسيطرة كما يبدك مف خبلؿ األبيات، تقكؿ

يا ممؾ الدنيا كالناس 
فسر لي معنى أفعالؾ 

كنت حبيبي ممكي األكحد 
ال ألـز إال أعتابؾ 

ال غير رحابؾ لي معبد 
كنت حبيبي في قمبي 

أحضف كجيؾ كؿ مساء 
فإذا رٌؼ عمى عينٌي جناح الصبح 

ألفيتؾ تمؤل في قمبي تجكيؼ القمب 
تغمر بالدىشة، بالفرح 

لكف أنت تغٌيرت 
لكف أنت تغٌيرت 

فاىتٌزت أعمدة المعبد 
 كانيارت قبب األجراس

 
    تصكر الشاعرة أزمتيا النفسية التي عاشتيا بعد أف فيجعت بمصرع أخييا نمر، حيث تيتز أركاف 
إيمانيا، إذ رمزت باىتزاز أعمدة المعبد، كانييار قبب األجراس إلى تزعزع اإليماف في قمبيا بعد مكت 

. أخييا نمر
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 هههه

 

 1:كتقكؿ في القصيدة ذاتيا
بعد التخمي 

ىمالن ال زاد كال مأكل 
ال مزقة صكؼ تدفع عني الرجفة في 

ىذا الميؿ 
كحدم في فمكات الميؿ 

مرتعده قمبي بالخكؼ 
 

ٍييا، حيث رمزت بخمكات الميؿ إلى حالة      تصكر الشاعرة كحشتيا ككحدتيا بعد أف فقدت أخكى
كانا سندان ليا في حياتيا _ إبراىيـ كنمر_الضياع التي تحياىا كىذا أمر طبيعي إذا ما عممنا أف أخكييا 

 2:كتقكؿ. التي عانتيا نتيجة القيكد التي فيًرضت عمييا
بالحب سألتؾ حبي لؾ 

أياـ غراس العمر غضير لـ ييمفح 
بسمـك رياحؾ، لـ يتيٌبس باإلعصار  

 
    تصكر فدكل حالتيا الشعكرية المعاناة، إذ رمزت بغراس العمر إلى أياـ صباىا، فقد شبيت أياـ 

الصبا بالغرس المقبؿ عمى الحياة كالعطاء، كما رمزت بسمـك الرياح كاإلعصار إلى األقدار التي تعتقد 
 3:كتقكؿ. أنيا السبب في المصائب كاإلخفاقات كالكبت كالقيكد االجتماعية التي كانت تحياىا

 
أياـ يقيني مصباحه 

درٌم يتكىج في الصدر 
ال أسأؿ ال أتساءؿ ال 

تطعف حبي سٌكيف الشٌؾ 
ىؿ تذكره ذٌياؾ الحب؟ ميعافى كاف 

كنقيان كاف 
طفميان لـ يتمٌكث لـ 

يتعكر بكحكؿ األكدار 
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 وووو

 

لـ يسحقو ما خٌطت لي 
كٌفؾ في لكح األقدار 

 
يمانيا بو كفترة يقينيا، إذ تصكر حبيا بالطفؿ النقي الطاىر،       تصكر الشاعرة حبيا لمذات اإلليية كا 

. الذم لـ يتعكر بكحكؿ األكدار التي رمزت بيا إلى الظمـ االجتماعي الذم حكـ بو القدر عمييا
 

 1 ":تاريخ كممة" قصيدة كتقكؿ في 
تحبني؟ 

صديقي المقٌرب األثير 
صداقة حميمة تشدني إليؾ مف 

سنيف 
كٌدؾ ذاؾ اليادئ الحنكف كـ أحٌبو 

أحٌبو يظٌؿ نسمة رخٌية العبكر 
تندل عمى ركحي 

المبعثر الكئيب كمما 
تعثرت خطام في مفاكز الدركب 

 
حٌبيا، ككٌدىا لذلؾ الصديؽ _ " م " التي أىدتيا إلى الصديؽ _     تصكر الشاعرة في ىذه القصيدة

الذم تربطيا بو عبلقة حميمية، إذ إنو ىٌكف عمييا أحزانيا، كقد كظفت الشاعرة الرمز في قصيدتيا، إذ 
رمزت بالمفاكز إلى إخفاقيا كتعثرىا كضياعيا في حياتيا، فحٌب ىذا الصديؽ ككٌده كالنسمة التي ترمز 

.  إلى األمؿ كاإلشراؽ المذيف يينيراف حياتيا حينما يطغى الحزف كاليأس عمييا
 2:كتقكؿ

سمعتيا كثيٍر 
كعفتي زيفيا الكبير 

كانت مطالن لي عمى حقارة عمى 
تفاىة عمى مراراتو أيخر 

كانت قناعان يستر الصقيع 
كالخكاء في البشر 
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 زززز

 

ال لـك يا صديقي  
إنساف ىذا العصر قاحؿ فقير 
تطكمت جذكره، تسٌطحت أبعاده 
سدل نريد الحٌب أف ينمك كال 

أعماؽ، ال جذكر 
 

    فيي تصكر أناس ىذا العصر الذيف يتعاممكف مع الحياة بشكؿ مادم، إذ رمزت بقكليا إنساف ىذا 
العصر قاحؿ فقير تآكمت جذكره إلى خمك الناس مف المشاعر الصادقة، إذ أبقتيـ الحياة ىياكؿ يابسة 

. بعيدة عف الحس كالشعكر بعد أف سحقت إنسانيتيـ
 1:تقكؿ" مكابرة " كفي قصيدة 

 
كرحنا نخنؽ اإلحساس نمجموي 

بيذا القمب نمجـ رعشة 
اإلحساس كالشعر 

ككانت أجمؿ األشعار ما زالت 
بيذا القمب ترعش فيو لكٌنا 

كأناىا كقمنا لف 
نريؽ سدنل أغانينا 

كلف نسقي غركر الزنبؽ النشكاف 
ميما رٌؼ لف نسقيو 

حتى غابة العطر 
خنقنا نفحيا فينا 

كفكؽ كطبة األعماؽ أسدلنا 
ستار الرفض كالكبر 

 
    تعبر الشاعرة عف مشاعر الحب التي كأدتيا ىي كالحبيب في القمب، حيث تمجأ لمرمز؛ لتصكير 
حالتيا الشعكرية، فالزنبؽ النشكاف رمز لمشاعر الحب في قمب الشاعرة، ككما ىك معركؼ في التراث 
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 حححح

 

الشعبي فإف الزنبؽ رمز لمطيارة، مما يدؿ عمى مشاعر الحب الطاىرة في قمب فدكل، كما رمزت بغابة 
العطر إلى الحب الذم كاف بينيا كبيف الحبيب 

 
 تقدـ الشاعرة مجمكعة مف صكر الطبيعة؛ لتعٌبر عف حالتيا الشعكرية، "في العباب " قصيدة      كفي 

 1:تقكؿ
في ذلؾ المساء 

استيقظٍت حديقتي كخٌمعت 
يا  سياجى

أصابعي الرياح 
كاىتٌز تحت رقصة الرياح كالمطر 

العشبي في حديقتي 
كالزىري كالثمر 

كغابت الكجكه كاألشياء 
ذلؾ المساء 

 
    فيي تصكر في ىذه األبيات مشاعر الحب كالفرح مع الحبيب الذم تسمر معو، كقد كظفت عدة 

رمكز لمكشؼ عف حالتيا، فالحديقة ترمز لمشاعرة، كالرياح ترمز إلى الحب المنبعث مف الحبيب، 
. كالعشب كالزىر كالثمر رمكز تدؿ عمى األشكاؽ التي تمكر في نفسيا

 
بمعناىا " المساء، الرياح، الزىر، الثمر "     كذىب إبراىيـ العمـ إلى أف فدكل استخدمت األلفاظ 

إف مفردات :"المعجمي لكف بناء العبارات التي انطكت عمييا ىك الذم منحيا الكىج الشعرم، إذ يقكؿ
المساء كالرياح كالزىر كالثمر، لـ ترد عمى كجو رمزم، بؿ قصدت داللتيا المعجمية، بيد أف االستعماؿ 
الشعرم ىك الذم أكسبيا إيحاءىا، فقد تخٌمقت مف تركيب العبارات صكرة بصرية كىي يقظة الحديقة، 

 بينما ذىب خالد 2".كصكرة سمعية أصابع الرياح، كأعاف الكزف المكسيقي كالقافية عمى ىذا االستعماؿ 
 3.سنداكم إلى أف الشاعرة تتخذ صكرة الطبيعة ىنا رمكزان لمعانييا المبيمة

 4":بكركت لحظتنا "قصيدة كتقكؿ في 
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 طططط

 

أـ ترل نحيا ليمقى المتعبكف 
عندنا الفيءى، ليركل الظامئكف 

مف عطاء البئر، بئر الخير كاإليثار 
فينا  

ثـ يمضكف كيمضي كؿُّ شيء 
غير أحجار عقكؽ كجحكد 

رسبت في قاع بئر الخير كاإليثار 
فينا 

 
     تكظؼ الشاعرة الرمز، حيث رمزت بأحجار العقكؽ التي رسبت في قاع بئر الخير إلى اإلساءة 

 1:كتقكؿ. التي قد يتعرض ليا عاممك الخير الذيف ال يجدكف نتيجة إحسانيـ إال العقكؽ كالجحكد
منيتي، إف لـ نكف نحيا ليذم 

 المحظات النادرات
ىذه الكاحات في صحرائنا 
فيـ نمقانا إذف نحيا الحياه 

ما الذم ننتظر ؟ 
ما عمينا 

إف تكٍف مٌرت كظؿ الطير خطفا 
فيي عمر 

       فيي تصكر لحظات الفرح في ىذه الحياة، إذ تمجأ لمرمز؛ لمتعبير عف ذلؾ، إذ ترمز بالصحراء 
إلى الحياة، كما ترمز لمحظات السعادة النادرة بالكاحات، كذلؾ لمتعبير عف ندرة لحظات السعادة كالفرح 

. كالمقاء كاليناء التي ىي كندرة الكاحات الجميمة الكارفة الظبلؿ
 

 2: الميداة إلى سميح القاسـ تقكؿ "عف الحزف المعتؽ" كفي قصيدة 
كعند اشتعاؿ المساء بنيراف  

، تسٌمقتي جدراف كيفي  شمسؾ قمتي
حاكلت أقطؼ كىجان فأمطر حزني 

كعند انيمار ىباتؾ قمت ألرضي تبارؾ 
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 يييي

 

ىذا الربيع تمٌقى ىبات يديو فأزىر  
حزني 

 
     ترمز الشاعرة بالمساء إلى أياـ العمر التي أكشكت عمى الزكاؿ، ىذا العمر الذم قبع في كيؼ 

كتقكؿ في . جدراف الماضي، كما رمزت بالشمس كالربيع إلى شباب صديقيا سميح القاسـ الذم يتكىج
 1:القصيدة ذاتيا

كعند انييارات جسر التكاصؿ حاكلت 
حاكلت حاكلت لكف  

كلـ يبؽى مني عمى راحتيؾ سكل غيمةو  
عابره  

 تجمىد فييا الشرار
كغاب حضكرم، رحمت بعيدان كغصتي  

بعيدان، إلى القاع غصتي أنادـ حزني 
أعاقره في غيابًة جبٍّ بغير قرار  

 
      تعبر الشاعرة عف انييار جسر التكاصؿ بينيا كبيف سميح القاسـ،إذ تكظؼ الرمز لئليحاء بذلؾ، 
فقد رمزت بالغيمة العابرة إلى نفسيا كمما ال شؾ فيو أف الغيـ رمز يكحي بسرعة الزكاؿ، كىذه الغيمة 

. قد تجمد فييا الشرار الذم ىك رمز لممشاعر كلمتكاصؿ ىنا
     

 تكظؼ الشاعرة أسطكرة تمكز البابمية، إذ ييعٌد تكظيؼ  "تمكز كالشيء اآلخر"      كفي قصيدة 
األسطكرة مف التقنيات التعبيرية الحديثة في بناء القصيدة الشعرية، كما لجأت لؤلسطكرة؛ لما فييا مف 

  2:قدرة عمى استحضار تجارب إنسانية ذات بعد فمسفي، تقكؿ
عمى جسد األرض راحت أناممو الخضر تنقؿ خطكاتيا 

تقيـ طقكس الحياة، تجكس خالؿ التضاريس تتمك صالة المطر  
كتستنبت الزرع رياف مف شرياف الحجر 

تبدؿ كؿ القكانيف، تمغي أكاف الفصكؿ 
تغير في األرض دكرتيا 

يطاردني الظؿ يعتـ كجو الحمـ ... أخٌبئ ما يثقؿ النفس، آه)
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 كككك

 

أخٌبئ ما يثقؿ النفس، مف أيف يأتي العذاب ؟ مف أم كيؼو يجيء  
 (األلـ ؟ 

 
     تكظؼ الشاعرة في ىذه األسطر أسطكرة تمكز، حيث تصكر أنامؿ تمكز الرمز الخضراء تنقؿ 
خطكاتيا عمى جسد األرض تقيـ الطقكس الشعائرية لمحياة، تستنبت الخضرة، كتبدؿ القكانيف القائمة 

كتغير مسار حركة األرض، ىذه الحركة التي تبتدم بنقؿ الخطكات كيتضح أف فدكل قد جسدت 
رمز ألماؿ شعب الشاعرة كأداتو في خمؽ المستقبؿ كتغيير صكرة "األرض بصكرة إنساف يحس، كتمكز 

العالـ المعاش القبيحة ىذه الكاقع األسكد الحزيف يقؿ النفس، كتكبر شجرة الحزف تكبر فالظؿ يطارد ببل 
 1".رحمة األحبلـ المشتياة كالكاقع األسكد القبيح يشرع في اغتياؿ تمكز الرمز كالحمـ 

 
     فالشاعرة تصكر تمكز يتجكؿ في األرض يتحسس مكاطف الخصب كالعطاء، يتابع حركتو، طيكران 
تحط ىنا كىناؾ، كيتابع حركة أناممو الربيعية، فيذكب الجميد الذم رمزت بو إلى االحتبلؿ، كمف ىذا 
الكاقع األسكد يطمع صبح جديد، يبزغ فجر الحرية كاالستقبلؿ الذم رمزت إليو بالشمس، كبيذا تعكد 

 2:كىذا ما يؤكده قكليا. الحياة إلى األرض
 

عمى جسد األرض راحت تمر أناممو الغضة السندسية 
طيكران تحط ىنا كىناؾ، فكؿ المساحات أكطانيا  

كراحت أناممو السندسية تمقي تمائميا فتذكب جباؿ الجميد 
كمف آخر األفؽ تطمع شمس الغركب بصبح جديد 

ترد الدماء إلى جسد األرض، ترجع أعيادىا 
 (أسقط... أخبئ ما يثقؿ النفس، تعصؼ ريح الككابيس )

       
   كقد ذىب صالح أحمد صالح إلى أف تمكز رمز لحبيب الشاعرة كأف األرض رمز لمشاعرة حيث 

لكنيا رمزت بتمكز ىنا لرجؿ شاب كاف يحبيا، كفي نشكة العشؽ بينيما كاف يمد أناممو عمى : " قاؿ
 3".جسدىا فتسرم حرارة العشؽ في جسدىا 

     كىكذا تكظؼ الشاعرة الرمز القديـ كتربطو بالحاضر، كبتجربتيا الذاتية، بما تحممو مف 
فالتجربة الشعكرية بما ليا مف خصكصية في كؿ عمؿ شعرم ىي التي تستدعي الرمز : "خصكصية
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 لللل

 

القديـ، لكي تجد فيو التفريغ الكمي لما تحمؿ مف عاطفة، أك فكرة شعكرية، كذلؾ عندما يككف الرمز 
المستخدـ قديمان، كىي التي تضفي عمى المفظة طابعان رمزيان بأف تركز فييا شحنتيا العاطفية، أك 

 1" .الفكرية الشعكرية
     

 2: التي أىدتيا إلى الشاعر عمي خميمي تقكؿ"مطاردة " قصيدة     كفي 
ألنًؾ عاريةي القمب كالكجوي عارو بدكف قناع 

ألنًؾ ال أنت حكتي كال أنت ثكري صراع 
ألٌف حركفؾ عمدىا الصدؽ فاغتسمت مف ركاـ الكحكؿ 

ألنًؾ أنت، ألنؾ أنت الحزينة 
 تظميف عزالء في غابيـ

مطاردة في مالعب صيدىـ تخبطيف ممجمجة في منافي الذىكؿ 
 

    تعبر الشاعرة عف ضياعيا كعرييا في ظؿ مجتمع منافؽ كاذب، إذ ترمز بركاـ الكحكؿ إلى كذب 
كنفاؽ المجتمع الذم اغتسمت كمماتيا الصادقة مف كحمو، فالمطاردة ىنا ىي فدكل المطاردة مف بني 

قكميا، كما تستحضر في ىذه القصيدة شخصية المسيح رمز الفداء؛ لتعبر مف خبللو عف معاناتيا مع 
مجتمعيا الفمسطيني الذم اتيميا بالتكاطؤ مع االحتبلؿ؛ ألنيا كافقت عمى لقاء مكشيو دياف في تؿ 

 4: كتطمب الشاعرة مف رجاليا أف يفتدكىا، تقكؿ3أبيب،
يا رجالي افتدكني افتدكني افتدكني : كتصرخ مف قاع معبدىا

! بقطرة ماء 
فتيسقى بخؿّْ التشفّْي 

كتيشبحي فكؽ صميب العقكؽ 
 

    فالشاعرة تصكر نفسيا، إذ تستصرخ بني قكميا كي يفتدكىا، كتبحث عمف يبٌرئيا مف تيمة التكاطؤ 
مع االحتبلؿ، إال أنيا ال تجد إال التشفي كالتخاذؿ، مثميا في ذلؾ مثؿ المسيح الذم أجبر عمى شرب 

. الخؿ أثناء صمبو
مبا  دكف ذنب _ عمى حد تعبيرىا_   كبيذا فيي ترمز بالمسيح ىنا إلى نفسيا، كالشبو بينيما أنيما صي

. كدكف أف يجدا مف يفدييما
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 مممم

 

 
 1: الميداة إلى غادة السماف، تقكؿ"سميؿ البدك" قصيدة     كفي 

تطيب ساعةي الكصكؿ 
رمانةي القمب تفكر، كالعصير طازجه مثير 

ىا ىنا مطافينا األخير : أقكؿ
كبعده نستريح يا أييا الجكَّاؿ نستريح 

     تعبر الشاعرة في ىذه القصيدة عف حالتيا النفسية، حيث تجعؿ مف قمبيا إنسانان تحاكره، فالجكاؿ 
كتقكؿ . رمز لقمب الشاعرة الذم ىك في حالة تجكاؿ دائـ؛ لمبحث عف ذاتو كراحتو كساعة الكصكؿ

 2:كذلؾ
األرض في مدارىا تقٌمبي الفصكؿ 

كحكلنا مركحةي الرياح في المدل تدكر 
تمحك رسكـى خطكنا عمى عباءة الرماؿ 

ككأسنا مطركحة منزكفةي العصير 
 

    فيي تكظؼ الرمز في ىذه األسطر، حيث رمزت بمركحة الرياح إلى الزمف الذم يتقمب ماحيان كؿ 
أثر ليا، حيث شبيت حياتيا باألثر فكؽ الرماؿ، ىذا األثر الذم سرعاف ما تقـك ريح الزماف بإزالة كؿ 

 3:أثر لو، كما رمزت بكأس مطركحة إلى النياية نياية اإلنساف كعمره، كتقكؿ
يمضي سميؿ البدك ال يمكم 

مشٌرعا ىكدجنا لمريح 
    

   تؤكد الشاعرة عمى أف ىذا القمب الذم ترمز إليو بسميؿ البدك مع ما تحممو كممة البدك مف داللة 
عمى كثرة ترحالو كعدـ استقراره، حيث إنو ال يتكقؼ عف ترحالو، كما زاؿ يعرض ىكدج كحياة الشاعرة 

. لمريح كالتقمب
 
 
 

 4: تقكؿ"أنتيي ألبدان " قصيدتيا كفي 
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 نننن

 

 (البسيط)                                                                                
أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحياة كفي كينكنتي دمييا        يبقى عمى نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيا بػػدئي كمنقمبي 
ما خنتي نامػػػكسىيا، منيا حممتي معي        سػػػػػػػػػرَّ الطبيعة، طقسى األرض كالعشب 
لـ تذًك في كرمػػػػػػػػػػػػػػػتي يكمان عرائشيا       إال لترجع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رٌيػػػانة الػػػػعنب 
كالقمب مػا عاش يبقى نػػػػػػػػػػخؿ غابتو        محٌمػػالن بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد الػػطمع، بالػػػػػرطب 
أنا التحٌكؿ في صيركرتي أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان        تكىجي الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػشػؼ، مدُّ الماء كالمػػيب 

       
     تعبر الشاعرة عف تمازجيا بالطبيعة؛ فيي جزء مف الحياة التي تستسقي منيا إبداعيا، ككؿ ما ىك 

جديد، كترمز الشاعرة بتجدد األرض كفصكليا إلى تجدد مشاعر الحب في نفسيا، فعبارة طقس 
األرض تكحي بمظاىر التجدد لمطبيعة كدكرة الحياة، إذ ال يكاد ينتيي فصؿ حتى يبدأ فصؿ آخر، 

كىكذا ىي الشاعرة فبل يكاد ينتيي الحب مف قمبيا حتى يعكد مف جديد، فكمما بدت النياية أماـ عينييا 
. ظيرت بداية حب جديدة

 
 1: تقكؿ "صكرتاف" كفي قصيدتيا 

بالخطكات المتعبة 
حٌط عمى مشارؼ المغيب 

سبعكف صخرة تدحرجت كراءه 
عمى الطريؽ 

ـٍ  كالشمس زاد عمرىا سبعيف عا
سبعيف عامان زاد عمرىا 

       تكظؼ الشاعرة الرمز في األسطر الشعرية، إذ رمزت بالصخرة إلى السنة، حيث تصكر رحمة 
. حياة الشخص الذم تتحدث عنو كالبالغ مف العمر سبعيف سنة

 2:كتقكؿ
تحركت غيمة 

كنعفٍت ضفائرى األمطار 
فارتعشٍت حدائؽ الكرد 
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 سسسس

 

    تمجأ الشاعرة لمرمز؛ لمتعبير عف حالتيا النفسية حيف طرؽ الحب بابيا، فالغيمة رمز ليذا الشخص 
الذم تجاكز السبعيف، إذ أرجعيا ألياـ الشباب حيف كانت األشكاؽ تمؤل قمبيا كنفسيا، كما رمزت 

. بحدائؽ الكرد التي شبيتيا بإنساف يرتعش إلى مشاعر الحب كاألشكاؽ الكامنة في نفسيا
 

 1:تقكؿ " حيف ازدىرت األشياء في غير أكانيا" كفي قصيدة 
مكعدنا كاف عمى المنحدر 

ذات مساء مضيء 
أمرعى فيو حمـه كازدىر 

شكؽه مميء 
 لكنني حيف كقفت كالتفتُّ 

أطؿُّ ثـ حٌط 
طيري سنيف القحط 

حنقتي زىرى الحمـ كاألشكاؽ 
كعدتي أدراجي 

أخبطي في معركة األعماؽ  
 

     تعبر الشاعرة في ىذه األبيات عف عبلقة الحب التي جاءت في غير أكانيا، إذ جاءت كىي في 
عمر متقدـ؛ لذا قابمت ىذا الحب بالصٌد، كما رمزت بالمنحدر إلى اقتراب نياية العمر، كرمزت بطير 

سنيف القحط إلى ىذا الحب الذم ال ثمر كال فائدة منو؛ ألنو جاء عند اقتراب انتياء األجؿ؛ لذا ما كاف 
. مف الشاعرة إال أف تخنؽ زىر األحبلـ كاألشكاؽ

 
 تعكد فدكل إلى ىاجس الحب رغـ تقدميا في السف كبمكغيا "انتظار عمى الجسر"    كفي قصيدة 
 2:الستينات، تقكؿ

لياليَّ كاقفةه كالزمافي كسيح 
تراه يجيء ؟ انتظاره أنا 

تشاريف تنثر أكراقيا في رماؿ الصحارل 
. تشاريف ترخي مناديميا عمى المقؿ الدامعة
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 عععع

 

      تعبر الشاعرة في ىذه األسطر الشعرية عف تقدميا في السف، حيث رمزت برماؿ الصحارم إلى 
تقدميا في السف، كما رمزت بالخريؼ الذم تتساقط فيو أكراؽ األشجار إلى سف الشيخكخة كخريؼ 

فيي ىنا تتساءؿ عف الحب إف كاف سيجيء رغـ تقدميا في العمر، كرغـ أف أكراؽ األشجار . العمر
. تتناثر في رماؿ الصحارم معمنة بدء انتياء رحمة العمر

      
في الككف " قصيدة       كالبحث عف الذات كاف ىاجسان الـز فدكل في أكثر دكاكينيا، تقكؿ في  

1":المسحكر 
 

كبعينيؾ شمكس تتحٌرؽ 
كبعينيؾ نجـك تتألؽ 

كغمكض ميدَّ كالمجيكؿ كالغيب الخفي 
كسحابه غٌط في ليؿ شتائي دجٌي 

ىك مف إعصار ماضيؾ بقايا 
ذكريات دفنت فييا خطايا 

كأرل ذاتي في عينيؾ زكرؽ 
تائو الغاية في لٌجيما يطفك كيغرؽ 

 
     تبحث الشاعرة عف ذاتيا في أعيف الحبيب، كقد لجأت لمرمز؛ لتصكير ذلؾ حيث رمزت 

بالشمكس التي تتحرؽ إلى األشكاؽ التي يحمميا الحبيب، كرمزت بالنجـك إلى اآلماؿ كاألحبلـ التي 
تتألؽ، كما حٌممت السحاب داللة الغمكض، ك رمزت بميؿ شتائي إلى ذكريات الماضي التي أثارت 

لى جانب ذلؾ تشير الشاعرة إلى قمقيا كخكفيا كمشاعر الشؾ، إذ  مشاعر الحزف في قمب الشاعرة، كا 
شبيت نفسيا بالزكرؽ، كال يخفى ما تحممو كممة الزكرؽ مف داللة عمى عدـ االستقرار، فالشاعرة 

كىكذا حاؿ الشاعرة التي تبحث عف ذاتيا . تتخبط كالزكرؽ التائو الذم يبحث عف مرفأ لبلستقرار
. كاالستقرار في عيني الحبيب

 
    كتناكلت فدكل في شعرىا القيكد بأنكاعيا كالقيكد التي يفرضيا االحتبلؿ، كقيكد المجتمع، كالقيكد 

 تتحدث عف قيكد الحب كأغبللو التي تحاكؿ  "القيكد الغالية" اإلبداعية، كقيكد الحبيب، ففي قصيدة 
تحطيميا كالتحرر منيا، أك التقيد بيا، إذ يظير التقمب بيف حاالت محاكلة التحرر مف ىذه القيكد 
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 فففف

 

كالتخمص منيا مف جية، كحاالت التمسؾ بيا كدعكة الحبيب إلى عدـ إعطائيا حريتيا مف جية 
 1:أخرل، تقكؿ

حبيبي بما بيننا مف عيكد بضحكة عينيؾ 
إذا أنا ضقت بأغالؿ حٌبي 
كثرت عمييا كثرت عميؾ 
فال تعطني أنت حريتي 

فقمبي قمب امرأة 
يعشؽ حتى الفناء  ... مف الشرؽ 

كيؤمف في حبو بالقيكد 
 

يحاءات رمزية، ففدكل التي طالما حقدت عمى قيكد الشرؽ      تحمؿ كممة الشرؽ ىنا دالالت كا 
كعاداتو تقاليده التي انتقدتيا، تظير اآلف مؤمنة بقيكد الحب، كتؤكد عمى أنيا امرأة شرقية تعشؽ حتى 

الفناء، كتؤمف في حبيا بالقيكد، كبيذا نرل أف فدكل قد ربطت اإليماف بالشرؽ باالستمرار في حالة 
الحب، فإذا ما زاؿ ىذا الحب تتحكؿ قيكد الشرؽ لشيء سمبي، كال يخفى ما تحممو كممة الشرؽ مف 

داللة فالشرؽ يرمز مف جانب إلى الركحانية كاألدياف، كما أف كممة الشرؽ قد تككف رمزان لمقيكد 
. كالكبت، كبالتالي يككف نقيضان لمغرب

 
في قبضتي الربيع " قصيدة    كتكاصؿ الشاعرة التعبير عف ذاتيا التي ىي قضيتيا األكلى، تقكؿ في 

 2":كالحزف 
ف، كيؼ تنامى  كيؼ تككَّ

كيؼ تكٌغؿ في األبعاد كعٌرش حتى افترش الدنيا ؟ 
 .............

يشبعني حزنان كىك يفٌجر فٌي ربيعان كرديا 
يشبعني مكتان كىك يمٌس رماد القمب فييبعث حٌيا 

 ............
... حٌكؿ عني ىذا األمر 

ىك أكثر مما يحتمؿ القمب 
ىك أكبر مما تسع الرؤيا 
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 صصصص

 

   تمزج الشاعرة في ىذه األسطر الشعرية بيف الحب كالحزف، فالحزف يكحي ليا بالحٌب، كالحٌب يكحي 
ليا بالحزف، فالشاعرة ترمز بالربيع الكردٌم إلى األمؿ الذم تنامى في قمبيا كأصبح رمادان، كىا ىك اآلف 

ييبعثي مف جديد بعد أف أحرقت ىذا الحٌب في قمبيا كأصبح رمادان، كيبدك أف الشاعرة قد اتكأت عمى 
يحاءات، إذ استكحت ما كرد في بعض آيات  التناص الديني؛ لما تحممو المفظة القرآنية مف إشعاعات كا 

الَو  ُم ْو َو ُم  َو ّي ًا  ﴿:سكرة مريـ كقكلو تعالى الَو  َو ُم وُم  َو َو ْو وُم  َو َو ْو اِل ْو الَو  ُم  1.﴾  َو الَّس الُم  َو َو َّس  َو ْو
 
 2:تقكؿ" أترؾ لي شيئان ىذم المرة  " كفي قصيدتيا  

تتراجع كٌؿ حدكد العزلة 
يتكٌسر كٌؿ جميد العالـ ىذم الميمة 

أرجعتى لي الزمف المفقكد، دحرت الكحشة 
كانسحب الدمعي، تراجع نحك غيابة كيؼو ال مرئي 

انسحب نزكالن، غٌيبو بابه سرٌم 
كانيمر عمى العطش المزمف مطره كتدفؽ جكد 

باركتي عمى كـر الدنيا 
كالمحظةي فاضت غٌطت كجو العالـ كاكتسحت 

. أبعادان فيو كحدكد
 

    فيي تعبر عف سعادتيا بمحظة الحب الذم ظير مبشران باألمؿ الذم ينير حياتيا المظممة، كيزيؿ 
كؿ حدكد العزلة كيبٌددىا، حيث تمجأ لمرمز؛ لمتعبير عف حالة السعادة كالفرح التي تحياىا بظيكر ىذا 
الحبيب، كما رمزت بجميد العالـ إلى مشاعر الحزف كالجمكد التي أزاليا ككسرىا ىذا الحب الذم جاء 

في مرحمة متأخرة مف حياتيا، كما رمزت بالمطر إلى الخير كالعطاء كالكصاؿ الذم ركل عطشيا 
المزمف لمحب؛ ليذا تخاطب الزمف كتتكسؿ إليو أف يترؾ ليا ىذا الحب في ىذه المرة، كال يأخذه منيا 

كىذا . كما في كؿ مرة، إذ سرعاف ما يظير الحب في حياتيا، كسرعاف ما يأخذه كيحرميا منو الزمف
 3:ما تؤكده في القصيدة ذاتيا

كعمى الباب المكصد خمؼ األعماؽ تعالٍت كتعالٍت 
طىرىقاتي الدمع 

. كامتٌدت في صدرم كترامتٍ 
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 قققق

 

صحراء الربع الخالي 
لٌفتني عاصفة رماًؿ 

لجمج فييا طٍيره أعزؿي ال تحميو حتى ًسدره 
: غاصٍت ركحي، ىتفٍت ركحي بالزمف المص

! يا سارؽ أشيائي قؼ 
اترؾ لي شيئان ىذم المرة 

    تخاطب الشاعرة في ىذه األسطر الشعرية الزمف الذم يسرؽ منيا لحظات السعادة، كترجكه 
كتتكسؿ إليو أف يترؾ ليا شيئان ىذم المرة، كلتصكير حالتيا الشعكرية ىذه نراىا تمجأ إلى الرمز؛ إذ 
رمزت بعاصفة رماؿ إلى مشاعر اإلحباط كاليأس؛ نتيجة فقد األحبة، كما رمزت بطير أعزؿ إلى 
الحبيب الذم يظير في حياتيا المكحشة، ىذا الطير الذم سيحرميا القدر منو، لتعكد صحراؤىا 

. كحياتيا المكحشة لتترامى كتمتد في صدرىا مف جديد
 

 1:تقكؿ" ىذا الصمت المكابر"كفي قصيدة 
تجيء المراكب ال صكت منؾ، تعكد المراكب ال صكت منيا 

كعند المكاني يحٌكـ طائر 
يقيس الزماف بدقات قمبو 

كيدفف في الثمج آىات حٌبو 
كتبقى القصيدةي عصفكرى شكؽ بغير جناح 

فال ىي يكمان إليؾ تسافر 
كال الكقت ييدني البعيد 

   
     تصكر الشاعرة لحظات انتظارىا لمحبيب البعيد، إذ رمزت بالطائر إلى نفسيا المنتظرة لمقاء ىذا 
الحبيب كعكدتو، كما رمزت بكممة الثمج إلى  جمكد مشاعر الحٌب كمكت ىذه المشاعر التي صكرتيا 

لذا تعكد الشاعرة لتتساءؿ . بالكائف الذم ييدفف في الثمج الذم شبيتو باألرض التي يديفف بيا األمكات
عف ضياع أعمارنا في منافي الجميد كجمكد المشاعر كمكتيا، ىذه األعمار التي نبٌددىا كنحف نبحث 

 2: عف الحب المنشكد، تقكؿ
! لماذا نضيع  أعمارنا في منافي الجميد ؟

لماذا نبٌددىا تحت صخرة شكؽو كئيبو كصمت مكابر  
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 رررر

 

    تعبر عف عمرىا الذم أمضتو كىي تبحث عف الحٌب، كلمتعبير عف ذلؾ تمجأ إلى الرمز، إذ رمزت 
بصخرة شكؽ إلى مشاعر الحٌب الضائعة سدل، حيث تمضي عمرىا في البحث عنو، كيظير تأثرىا 

. كاستحضارىا ألسطكرة  سيزيؼ كصخرتو التي ىي رمز لمجيد اإلنساني الضائع
 1:تقكؿ " مبارؾ ىذا الجماؿ كالعذاب" كفي قصيدتيا 

ىبطتى في المساء  
أتيتى محمكالن عمى سحابة 

جئتى نبيان باىر العطاء 
منحتني بشارة الحياة 

منحتني البكاء كالكطبة 
حديقةي الجماؿ كالعذاب ممكنا 

 
     تخاطب الشاعرة في ىذه األسطر الشعرية الحبيب الذم جاء كىي في سف متقدمة، حيث رمزت 

بالمساء إلى اقتراب نياية العمر، كرمزت بالسحابة التي جاء عمييا الحبيب إلى الحزف كالخكؼ رغـ ما 
تحممو مف خير،  كما صكرت ىذا الحبيب بالنبي الذم يمنح بشارة الحياة لعمر فدكل، كفي الكقت ذاتو 

يمنحيا البكاء كالكآبة، كال يخفى ما تحممو ىذه األسطر مف دالالت تضادية كذلؾ، لتصكير مشاعر 
الفرح كالسعادة بمجيء الحبيب، كمشاعر الحزف كالكآبة التي ستؤكؿ إلييا حياتيا؛ نتيجة فراؽ ىذا 

الحبيب، كما شبيت الحب بحديقة الجماؿ كالعذاب؛ لتؤكد عمى أف ىذا الحب ممزكج بالجماؿ 
. جماؿ المقاء كعذاب الفراؽ: كالعذاب
     

 يمثؿ عكدة لمذات الشاعرة، كعكدة لمتأمؿ في تجربة الحياة كميا، فيك "المحف األخير"     كديكانيا
خبلصة تجربة عاشتيا فدكل، كما أنو كصكؿ لنقطة البلعكدة، فيو تغمؽ جميع الدكائر كتختميا، فيو 
عكدة لمحب مف أجؿ الحب كالشعر، بعد أف كاف حبان لآلخر كصراعان مع اآلخر، فإذا كاف المحف  

األخير يكحي بالنياية، فإنو كذلؾ يمتد في عالـ ال نيائي عند فدكل؛ ألنو مرتبط بعنصريف ال نيائياف 
. كىما الحب كالشعر 

 نجد خيطان مف التفاؤؿ الضمني كسط ركاـ األسى كالتشاؤـ؛ لعدـ تحقيؽ "بعيدان جدان "ففي قصيدة        
 2:فدكل ألحبلميا كآماليا، تقكؿ
ما زلت أحاكر ما لـ يكجد 

كي أعطيو كجكٍد 
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 شششش

 

كأحاصر كؿَّ مساحات 
األمؿ المنشكد 

أحبسيا في سجف قصيد 
       

    تؤكد الشاعرة في ىذه األسطر عمى أف لدييا ما تقكلو، كتدلؿ عمى تفاؤليا في محاكرة كؿ ما ال 
يكجد، فيذه العبارة ترمز إلى قدرتيا عمى اإلتياف بكؿ ما ىك جديد في الشعر كاإلبداع، إذ إنيا تمتمؾ 

القدرة التي تمكنيا مف محاصرة مساحات األمؿ حتى تحقؽ الحمـ بالكطف الصعب، رغـ بعد ىذا األمؿ 
. المنشكد 

    
تصكر العبلقة بيف البحر كالذات أك بيف الجزأيف المذيف قد يرغباف باالتحاد،  "حكارية"قصيدة      كفي 

 1:تقكؿ–المجتمع، كالكاقع، كالعدك– فيي نمكذج لمزخـ العاطفي كالفكرم المكبؿ بأغبلؿ اآلخر
 

دعاني إليو 
ىك البحر فاض، عال مٌده 

مكجو إثر مكجة 
تباعدت 

شٌد ذراعي إليو 
يا بحر كال  

أخافؾ يا بحر، مٌزقت الريح 
كٌؿ قمكعي 

كمركب عمرم عمى المنحدر 
تراجع إلى ما كراء الكراء يا بحر 

فات زمانؾ عندم 
كفات أكاف اٌتساعؾ 

 
    فيي تكظؼ الرمز؛ إذ رمزت بالبحر إلى الحب الذم يدعكىا إليو في آخر عمرىا، حيث ترسـ 

الشاعرة صكرة لمخائؼ الضعيؼ المتردد الذم يرغب في خكض التجربة، لكنو يخشى نتائجيا، كما أنيا 
رمزت بالمنحدر إلى نياية العمر، أم أف ىذا الحب ظير كىي في سف متقدمة مف عمرىا؛ لذا فيي 
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 تتتت

 

غير قادرة عمى الدخكؿ في تجربة جديدة، كما رمزت بالريح إلى الصعكبات التي كاجيتيا في حياتيا؛ 
.  أف يتراجع ألف األكاف ليس أكانو – الحب – كليذا تطمب مف ىذا البحر 

 1:      كلكف سرعاف ما تعمف الشاعرة عف اتحادىا مع مظاىر الطبيعة، تقكؿ في القصيدة ذاتيا
أنا الماء حمـ الصحارل 
تمٌد يدييا إلٌي الصحارل 
تغمغـ لي بصالة المطر 

أباركيا كأسكؽ إلييا السحائب 
تكمض فييا سيكؼ البركؽ 

يزمجر فييا ىزيـ الرعكد 
كييطؿ ييطؿ ماء السماء 

فتخضٌر فييا الٌرماؿ 
كيكرؽ حتى الحجر 

       تصكر الشاعرة في ىذه القصيدة كفي نفس درامي كاضح االتحاد مع الككف كالحياة، كبعض 
 2...".ىذا االتحاد الذم قد يككف في المطاؼ األخير احتكاء يغمر الذات حٌد االختناؽ"مظاىر الطبيعة،

       
   لذا جاءت القصيدة في بناء رمزم يصكر ما ىك أعمؽ مف التجربة العاطفية، حيث كظفت الشاعرة 

إلى ذاتيا التي أصبحت  تعطي كال تأخذ، فعطاء الشاعرة الشعرم " أنا الماء " الرمز، إذ رمزت بقكليا 
يتضح مف ىذا المقطع مف الحكارية بعد " متكاصؿ في ىذا المحف األخير، فيي سٌر الحياة كالعطاء، إذ 

طقسي يتضمف معنى الخصب في جدلية القحؿ كالخصب، كىك طقس جنسٌي أيضان، فثمة كعكد 
 كتقكؿ مؤكدة ىذا االتحاد مع البحر الذم عبرت عف تخكفيا منو في بداية 3".بالحياة كالخصب 

 4:القصيدة
كأدخؿ في جسد الماء 

يا قكة الجذب أنتى 
! لبيؾ لبيؾ

أحٌبؾ، خذني إليؾ 
! يا سيد األرض خذني إليؾ 
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 ثثثث

 

 فيي تصكر تكحدىا مع البحر، حيث تعترؼ بانجذابيا ليذا البحر الحبيب الذم رمزت لو بسٌيد 
. األرض، كبيذا فيي تستسمـ لقكتو كلسيطرتو

 
 1: تقكؿ"كردة ديسمبر" قصيدة كفي 

كأقبؿ ديسمبر الجيـ نحكم 
يحٌث خطاه 

يمٌفع بالثمج جسـ المساء الكئيب 
ككاف القمر 

عمى طرؼ الككف يزحؼ كاىي الخطى 
نحك كيؼ المغيب 

كريح الشتاء تعٌرم الكجكد 
كتفرغو مف ىبات الحياة 

 
      تعبر الشاعرة في ىذه القصيدة عف مفارقة بيف الكاقع كالفعؿ، بيف الذات كالمجتمع، إذ تصكر 
عتمة ديسمبر كبرده كصقيعو كقتمو لمكرد، حيث شبيت نفسيا بالكردة التي ال تحتمؿ برد ىذا الشير 

كصقيعو، كما حٌممت ديسمبر داللة رمزية؛ فديسمبر رمز في ذاتو، فيك آخر شير في السنة، كديسمبر 
،  في ىذا البرد  كىذا الصقيع الذم يمفح المساء، كفيو تشعر فدكل بكحشتيا ككحدتيا،شير البرد كالثمج

 فالمكحة التي ،كىي كردة في آخر عمرىا؛ إذ ترل مشابية بيف ماضييا كحاضر الكردة كتستذكر ذاتيا
كالمساء آخر  فديسمبر آخر شير في السنة،، ترسميا فدكل تكحي بالغياب، إذ كؿ شيء بدا إلى زكاؿ

. النيار، كالقمر عمى طرؼ الككف يسير نحك الغياب الذم ىك النياية
 

تفاؤؿ يغمب عمييا رغـ ما عاشتو مف اؿ أف يتضح ،م يظير فييا تشاـؤ فدكلتكبعد ىذه األسطر اؿ     
 2:تقكؿ في القصيدة ذاتيا، صعكبات كتحديات

 .........................
 ياٍلكردة المعجزة ،فيا أنت

ترل كيؼ أفمٌت مف معطؼ الثمج 
كيؼ عبرت حقكؿ الصقيع ؟  

ككيؼ نيضًت بيذا الٌركاء 
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 خخخخ

 

بيذا التكىج 
ىذا السطكع البديع 

نشرت عمى الككف حكلي 
بشاشة كجو الربيع 

كغيٌرت طقس الفصكؿ 
. لؽخكالمسًت معجزة اؿ

 
ككأف فدكل تفصؿ بيف  تبدأ الشاعرة مقطعيا الشعرم ىذا بسطر شعرم يتضمف مجمكعة نقاط،    

كاقع التشاـؤ الذم غمب عمى بداية القصيدة، ككاقع التفاؤؿ الذم تعبر عنو في : كاقعيف متضاديف
 كحٌب ،حيث رمزت بالكردة ىنا إلى الحب لمحب التي تعبر بيا عف تفاؤليا، األسطر الشعرية السابقة؛

 كتفمت مف الثمج كحقكؿ الصقيع التي قد تككف ق، المذيف مف خبلليما تتجاكز الكاقع الذم تعيش،الشعر
. رمزت بيا إلى الصعكبات كالتحديات التي كاجيتيا في حياتيا

 
 1:تقكؿ" يكتكبيا  "كفي قصيدة 

عمى فراغو ًؾ قدره رما
لًُّؾ فيو أرضه ؽال ت

ال تيظمّْؾ في متاىتو سماٍء 
قدره رماًؾ عمى فراغو 

حيف أنًت بسطًت كٌفؾ فيو 
صافحؾ اليكاٍء 

كـ سرًت فيو عمى تخكـً الحمـً نائمةن 
يشدُّؾ ضكءي نجـو كـ تراءل 

في فضاءات األثير 
نجـه منيٍر 

أسقطًت أنًت عميو شكؽى الركح 
 

فيي تعكد في ىذه القصيدة إلى المثاليات الكبرل، فيذه القصيدة ترمز إلى أف الشاعرة قد ارتقت      
 فالشاعرة تخاطب نفسيا كتصكر القدر الذم رماىا ، فاليكتكبيا تعني المثؿ األعمى أك المثالية،بأحبلميا
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 ذذذذ

 

ىذه الحياة  إذ رمزت بالفراغ إلى الكحدة كالغربة االجتماعية كالكحشة التي عاشتيا في حياتيا، في فراغ،
.  كما رمزت بالنجـ إلى كؿ حبيب ظير في حياتيا كأسقطت أشكاقيا عميوـ،التي  كانت مميئة باألحبل

 1:كتقكؿ
يكتكبيا 

اسـه كليس لو ميسٌمى 
أك كياٍف 

اسـه فراغه ما تشٌخص في جسٍد 
استيقظي 

عكدم افتحي عينيؾ ال تجرم 
كراء المستحيؿ 

ىذا الفراغ ىك الحقيقة 
 

 إذ ، التي تعيشيا الشاعرة، فالفراغ الذم يرمز لمعزلة أصبح ىك الحقيقة،تعكد الشاعرة لتؤكد عزلتيا     
. تخاطب نفسيا كتدعكىا إلى االستيقاظ مف أحبلميا كالعكدة إلى الكاقع الذم ىك الفراغ

 2: تقكؿ "إنو المحف األخير" كفي قصيدتيا 
يا لو قمبان حزيٍف  

مستعيذان برؤل الشعر كدؼء الحٌب مف 
ىجمة العمر كمف كٍطء السنيف 

ما الذم يممؾ أف يفعمو 
خافؽ ينبض بالشعر كلمشعر عميو 

 !سطكة السيد كالمكلى األمير
 يا ىذا الخجكؿ ، يا حياء العمر

إٌف ىذا قدر العمر كىذا  
آخر اإليقاع في المحف األخير 

. إنو المحف األخير
 

 فيي تكشؼ أف ،تصكر الشاعرة في ىذه األسطر تشبثيا بالشعر كالحب المطمؽ حٌب الحٌب لمحبٌ      
كما رمزت بيجمة ،  حيث قاكمت الككارث التي نزلت بيا،أىـ عناصر التحدم ىي الشعر كالحبٌ 
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 ضضضض

 

 لكنيا تحدت ىذه الككارث ،العمر إلى ككارث الدنيا كالمجتمع كالكاقع التي ألمت بيا في حياتيا
 كما أنيا تشير إلى نياية ،كاليجمات بالشعر الذم صكرتو بالسيد الذم يمتمؾ السطكة كبالمكلى األمير

. األخير إنما ىك رمز لنياية الحياة العمر، فيذا المحف
 
 فيي قد عركت الحياة بحمكىا ، تعكد لذكرياتيا، تعكد فدكل لمذات"صكرة ذاتية" كفي قصيدتيا    

 1: عركت تناقضاتيا دكف أف تفيـ كتدرؾ كنييا المستتر، تقكؿ،كمٌرىا
خبرًت تناقض حاالتيا 

كلـ تدركي كنييا المستتر 
كقد حاف أف تستريحي كتمقي 

عف المنكبيف غبار السفر 
فحسبؾ أنؾ لـ تيزمي 
! كال حٌطمتؾ سياـ القدر

 
إذ حاف الكقت ألٍف تستريح مف متاعب ، إذف فالشاعرة تعبر بطريقة غير مباشرة عف استسبلميا     

 إذ ، كأىٍكلىتيا كجيان مكفيران ، ىذه الحياة التي زكت عف فدكل كجو بشاشتيا،الحياة التي طالما أتعبتيا
 كما رمزت بالغبار إلى الصعكبات كالتحديات التي ،شبت فدكل حياتيا بالسفر الطكيؿ المتعب الشاؽ

 كبيذا تكشؼ الشاعرة عف ، لذا آف األكاف لمتخمص مف ىذه اليمـك كالعذابات،كاجيتيا في حياتيا
 .م حكـ عمييا بالعذاب كالكحدة لـ ييزمياذنظرتيا التأممية، إذ تؤكد أف ىذا القدر اؿ

 
 2:تقكؿ" حصاد مرٌ "كفي قصيدتيا 

ترجعني أحيانان ذكراه 
لزماف فيو كنت أراه 

شيئان مف صنع الكىـ فكاف 
جبالن عالي الرأس اسـ 
يتكىج في قمتو نجـ 

ضكء المعرفة اآلف  كعمى
الكىج الذىبٌي تالشى 

كانقشع الكىـ 
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 غغغغ

 

ألرل كألسمع أعزب ما 
ييركل عف حمـ مكسكر 

كحصاد مٌر 
لنياية عمٍر 

 
 فتيرًجعييا ذكرل الحب لزماف كانت تراه فيو؛ ،في ىذا المحف األخير تراجع الشاعرة شريط حياتيا    

إذ رمزت ، لتكتشؼ في ىذه المحظة أنيا لـ تحقؽ في حياتيا شيئان، كأنيا كانت تبني جباالن مف الكىـ
 كما أنيا رمزت بالنجـ إلى ،بالجبؿ عالي الرأس إلى الحٌب الذم كانت تتكىـ أنو مكجكد في حياتيا

 أما اآلف فتكتشؼ أف ىذا كمو لـ يكف سكل ،األحبلـ كاآلماؿ التي كانت تتكىج فتنير ظممة حياتيا
 ،حصاد مٌر؛ كال يخفى ما تحممو ىذه العبارة مف داللة عمى عدـ تحقيؽ فدكل ألحبلميا في الحبٌ 

. حيث لـ تحصد منيا إال كؿ ما ىك مرٌ  إضافة إلى أنيا ترمز إلى صعكبات الحياة التي عاشتيا،
 1:تقكؿ" حمـ " جاء في قصيدتيا كليس ببعيد عف ىذا المعنى ما 

 
... حممتي 

رأيت قصائد قمبي التي لـ أقميا 
تمكت كاحدة بعد أخرل 

كقمت إلييا ... حزنتي 
ألممميا جثثان كرفات 

بكيت عمييا كغسمتيا بالدمكع 
كسممتيا لميب الريح 

رجعت بخفي حنيف 
بكفيف فارغتيف 

كظٌؿ شركد حزيف يدٌب عمى مقمتٌي 
كذكرل 

 
 فترثي نفسيا، إذ ترل أحبلميا التي تصكغيا في ، تراجع ما حققتو في حياتيا،تعكد الشاعرة لذاتيا     

يحاء عمى أف لدل الشاعرة   قصائدىا تنتيي كاحدة تمك األخرل، ىذه القصائد التي لـ تقميا بعد داللة كا 
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 ظظظظ

 

 كما أف الشاعرة ، كقصائد لـ تقميا بعد، لكنيا تحكلت إلى جثث ال ركح كال نبض فييا،أحبلمان لـ تحقؽ
 تشبو الشاعرة حاليا كقد كصمت لنياية العمر دكف أف  إذ1" رجع بخفٌي حنيف" تستحضر المثؿ العربي 

 إذف فيناؾ ،تحقؽ أحبلميا بحاؿ األعرابي الذم عاد لقكمو بخفٌي حنيف بعد أف أضاع ناقتو كمتاعو
 . تشابو بيف حاؿ الشاعرة كحاؿ ىذا األعرابي

       يتضح مما سبؽ أف الرمز الشعرم عند فدكل طكقاف جاء مرتبطان بالحالة الشعكرية التي تعبر 
 . عنيا، إذ استطاعت عبره أف ترتقي بالكممات إلى مستكل اإليحاء
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 أأأأأ

 

: الرمز في الحديث عف اضطياد المجتمع لممرأة: المبحث الثاني
 

      إف الشاعر المبدع ىك الذم يعيش حالة مجتمعو بعامة، كمف المعركؼ أف قضايا المرأة قد 
حظيت باىتماـ الشاعرات في فمسطيف كغيرىا مف الببلد العربية، إذ شاركف بقصائدىف في التعبير عف 

قضايا المرأة العربية كما كابدتو كعانتو مف الجيؿ كتقاليد المجتمع، فقد تناكلت الشاعرات القيكد 
االجتماعية التي كٌبمت المرأة، ككقفت حاجزان يمنعيا مف المشاركة في بناء المجتمع، إذ إٌف مصدر 

. شقائيا يتمثؿ في الحصار كالقير المفركض عمييا مف قبؿ الرجؿ كسمطتو
 

جاءت صرخة الشعر النسكم ضد كاقع األسر كالقمع كالحصار الذم تعيشو المرأة :"       كمف ىنا
بمثابة التمييد األكلي، إلعبلف تمردىا عمى قائمة الممنكعات الذكرية، بأف تحمـ كتحٌب كتشير حبيا 

كتتغزؿ بمحبكبيا كتسجؿ تجاربيا الحسية، الجسدية أك ىي تعمف رغباتيا كتكقيا الطبيعي لبللتقاء 
ىذه ىي ... بالرجؿ فتكتمؿ دكرة الحياة كيتكاصؿ سٌر البقاء، فالحمـ كالرغبة بالتجاكز كاالنعتاؽ كالتحميؽ

 1".عناصر النفي النفسي لكاقع الحصار
 

فيي تدرؾ ما يثقؿ " القمقـ"     فعمى المستكل االجتماعي تجسد فدكل اضطياد المرأة كسجنيا داخؿ 
المرأة العربية مف أغبلؿ فرضتيا عمييا العادات كالتقاليد، مما دفعيا إلى التمرد عمى ىذه األغبلؿ 

.  كاإلفبلت منيا
 

     كفدكل تمثؿ منذ أكائؿ الخمسينيات الصكت الريادم في القصيدة النسكية المتمردة، حيث كصفت 
الضغط االجتماعي الذم تعاني منو المرأة العربية؛ كفي ظؿ شركط الزماف كالمكاف ىذه، تستعيف 

الشاعرة فدكل طكقاف بالرمكز كاإليحاءات كاالحتياؿ بالكممات كانزياحات المغة؛ لمتعبير عف ذاتيا كعف 
. قضاياىا كتجاربيا الشعرية المعاناة 

 
     كعند تناكيؿ تكظيؼ الرمز في الحياة االجتماعية في شعر فدكل طكقاف عمينا إدراؾ طبيعة البيئة 

التي عاشتيا فدكل، كىي بيئة مدينة نابمس كىي مف المدف الفمسطينية المحافظة، فيي ذات كاقع 
اجتماعي محدد تجاه المرأة، جعميا منغمقة عمى ذاتيا، تعيش في عزلة عف كاقعيا الكائف خارج حدكد 

كىذا ليس ببعيد عما أشارت إليو بكضكح الركائية الفمسطينية سحر خميفة في ركاية . كجدراف البيت
. كيقفاف ضد تحررىا ترفع شعارات ضد الرجؿ كالمجتمع المذيف يضطيداف المرأةحيث " عباد الشمس"
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 ببببب

 

     كبيذا فإٌف لجكء الشاعر إلى الرمز ىك محاكلة لتخمص اإلنساف مف كاقعيتو المرة القاتمة، فالرمز 
ف كاف يبدأ مف الكاقع إال أنو يتجاكزه ليصبح أكثر صفاء كتجريدان ككثافة، فيك ال يقؼ عند حدكد  كا 

. تحميؿ ىذا الكاقع؛ ألف قيمة الرمز قيمة إيحائية ال قيمة داللية
 

    كقد استطاعت فدكل أف تفرغ عف طريؽ الرمز أحزانيا كثكرتيا كتمردىا كرفضيا كنقمتيا عمى كؿ 
ما يسكد حياتيا كمجتمعيا ككطنيا مف قيكد، فإلى جانب تكظيفيا لمرمز في الحديث عف الذات، أجدىا 
تكظؼ الرمز االجتماعي؛ فاالضطياد االجتماعي، جدراف البيت المرتفعة، النكافذ المغمقة، الحرماف، 
جميعيا ىمكـ اجتماعية كانت جزءان ال يتجٌزأ مف النتاج األدبي كالرمزم لفدكل، مما جعمني أخصص 

. المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ؛ لتناكؿ الرمز في الحديث عف المجتمع في شعر فدكل طكقاف
 

 تصكر فدكل معاناتيا مف ظمـ األىؿ كالمجتمع، كىك ظمـ "في ضباب التأمؿ" قصيدتيا      ففي 
 1:عانت منو المرأة بشكؿ عاـ في عصرىا تقكؿ

ىذا خياؿ طفكلة لـ تدًر ما مرح الطفكلة 
كىنا صبا عٌضت عميو قيكدي سجفو كاضطياد 

.. باؾو ذكٍت أياميو خمؼ انطكاء كانفراد
 

    ففي األبيات السابقة تصكر فدكل ظمـ المجتمع كاألىؿ، إذ عاشت طفكلة محركمة معذبة 
باالضطياد، كما رمزت بقيكد السجف إلى التقاليد كالعادات االجتماعية السيئة التي أحكمت سيطرتيا 

كنبلحظ أف فدكل قد شبيت قيكد العادات . عمى فدكل كعزلٍتيا عف الناس حتى ذكت أياـ صباىا
. االجتماعية بالحيكاف المفترس الذم عض صبا الشاعرة كسمبيا الحرية 

 
إلى " قصيدتيا     كمف الطبيعي أف يكشؼ شعر فدكل عف نزكع عميؽ نحك الرحمة، كالتحرر كلعؿ 

 تجسد ما كانت تعانيو فدكل مف قيكد كحرماف جعميا تخاطب صكرتيا التي سترحؿ إلى  "صكرة
الحبيب بكصفيا القادرة عمى اختراؽ جدراف السجف كالتكاصؿ مع ىذا الحبيب، تقكؿ مخاطبة 

 2:صكرتيا
اذىبي كاعبرم الصحارل إليو 

فإذا ما احتكاًؾ بيف يديو 
كلمحًت األشكاؽ في مقمتيو 
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 ججججج

 

مائجات أشعةن كظالال 
مفعمات ضراعةن كابتياال 

فاحذرم، ال تعٌبرم، ال تبكحي 
ال تبيني تأثران كانفعاال 

كاكتمي عنو ما يزلزؿ ركحي 
منو، كاطكم ىكام عف عينيو 

 
     ففي ىذه األسطر الشعرية تكشؼ فدكل عف التقاليد االجتماعية كالقيكد المفركضة عمييا، كتعكس 

إنيا : القمؽ الداخمي الذم يعصؼ بيا، فالصكرة رمز لجمكد العكاطؼ، ككأف فدكل تريد أف تقكؿ لنا
أصبحت صكرة بكماء ال تستطيع البكح بمشاعرىا؛ نتيجة القيكد االجتماعية، مما يدفعيا إلى كتماف 

مشاعرىا، كما يؤكد ىذا كصايا فدكل لمصكرة بعدـ الكشؼ عف مشاعرىا لمحبيب معممة ذلؾ في نياية 
 1:القصيدة بقكليا

ىكذا كليظؿ حبي سرٌان 
 غامضان إف لمغمكض لسحرا

 
   يبدك مف خبلؿ القصيدة أف السبب كراء عدـ تصريحيا بحبيا، كاف نتيجة الكبت الذم أكقعو 

. المجتمع عمييا ال بيدؼ الغمكض كسحره 
 2: تقكؿ"سمك"قصيدة كفي 

أحبؾ لمفٌف، يسمك ىكاؾ بنفسي نحك الرحاب العمى 
فيدني إلييا معاني السماء، كينأل بيا عف معاني الثرل 
سمكتى بقمبي كركحي فراحا يفيضاف بالشعر شعر اليكل 

 
األكلى صكرتيا في عالـ األرض ، كالثانية عالـ :     ترسـ الشاعرة في ىذه األسطر الشعرية صكرتيف

الخياؿ الذم تحياه، إذ تحاكؿ أف تسمك بنفسيا عف ىذا الكاقع الذم تعيشو؛ لذا تمجأ لمرمز؛ لمتعبير عف 
حالتيا الشعكرية، حيث رمزت بمعاني الثرل إلى الكاقع الذم تحياه، كتحاكؿ ىنا أف تتجاكزه حيف تسمك 
بالشعر كبالمعنى كالفكرة التي ىي رمز  لمحرية لدل فدكل، إذ مف خبلؿ األفكار  تتجاكز حدكد المكاف 

. الذم يكبؿ حريتيا
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 ددددد

 

 
 1:كتقكؿ في القصيدة ذاتيا

أخالؾ صكرةى حبٍّ كبير جالىا لعينٌي كحيي السما 
تييئ ركحي لصكفٌيةو كتنفض عنيا غبار الثرل 

 
     تخاطب الشاعرة المحبكب الذم تظنو صكرة حب كبير نفض عنيا غبار الثرل، الذم رمزت بو 
إلى القيكد االجتماعية كالكاقع السمبي الذم تحياه، إذ ال يخفى ما تحممو كممة الغبار مف داللة رمزية 

. سمبية
 

 يبدك فييا الرمز كاضحان مف خبلؿ العنكاف، فالمحراب  التي" في محراب األشكاؽ"    كفي قصيدتيا 
يرمز ىنا إلى الكحدة كاالنطبلؽ، ففيو يتحرر اإلنساف مف القيكد كيبكح بما يجكؿ في نفسو، كىكذا ىك 
بالنسبة لمشاعرة، فمف خبلؿ محراب األشكاؽ تبكح الشاعرة بما يجكؿ في نفسيا، كتكشؼ عف مشاعرىا 

 2:تقكؿ
ىذا مكانؾ ىينا  محراب أشكاقي كحبي 

 
             3:كما تقكؿ في القصيدة ذاتيا

! ذنبي ؟ كما ذنبي أال كياله مف ظمـ القيكد
ما حيمتي كالغٌؿ في عنقي عمى حبؿ الكريد 

! أٌكاه ؛ حتى أنت لـ تنصؼ قمبي الشييد؟
! أٌكاه ؛ حتى أنت تظممني مع القدر العنيد؟

 
    فيي ترجع عدـ تكاصميا مع الحبيب، إذ ترجع ذلؾ ألسباب تتعمؽ بالقيكد التي تحكؿ بينيما كقد 

رمزت بالغٌؿ إلى ىذه القيكد التي تمؾ غٌؿ يطكؽ عنقيا، كليذا تخاطب الحبيب أف ينصؼ قمبيا كأف ال 
. يظمميا كما ظمميا القدر

 
تعبر الشاعرة عف كاقعيا االجتماعي الذم تحياه، إذ تمجأ لميؿ   "الصدل الباكي" كفي قصيدتيا     

تكدعو أسرار حبيا، مما يدؿ عمى الكحدة كالكحشة التي تعيشيا كىذا ما يؤكده عنكاف القصيدة، إذ ال 
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 ههههه

 

يخفى ما تحممو كممة الصدل مف داللة عمى الكحدة كالفراغ الذم تعيشو الشاعرة؛ نتيجة قيكد العادات 
 1:كالتقاليد المفركضة عمييا، تقكؿ

! شعريؾ العاتبي كـ فٌجر دمعي، كـ شجاني 
! كالنداء الشاعرمُّ العذبي كـ ىٌز كياني

لك تراني كاليكل يصرخي في ركحي األسير 
كأنا أشدك بأشعارؾ في الميؿ الكبير 

 
    فيي ىنا تخاطب شاعرىا حيث تمجأ إلى الرمز، فعبارة ركحي األسير ترمز إلى أف ركحيا أسيرة 

. العادات كالتقاليد التي تمنعيا مف التكاصؿ مع الحبيب، فاليكل يصرخ في ركحيا األسيرة 
 2:كيتكٌرر ذات المعنى في قكليا

رحمةى يا شاعرم، كانظر إلى أصداء ركحي 
إنيا في شعرم الباكي استغاثات ذبيح 

إنيا يا شاعرم أٌنات مظمـك طريد 
إنيا غٌصات مخنكؽو بأطكاؽ الحديد 

 
    فالشاعرة ترمز إلى تقاليد المجتمع بأطكاؽ الحديد، إذ شبيت التقاليد بأطكاؽ الحديد التي تحد مف 

أف مقاربات فدكل االجتماعية بقيت _ أغمبيا_ الحركة كالحرية، كييبلحظ في النصكص الكاردة أعبله 
: محككمة ببعديف صارميف

 
البعد الذاتي العاطفي المباشر، كليذا نراىا تدكر باستمرار في فمؾ البحث عف االكتماؿ : األكؿ    

العاطفي، رغـ أف مبلمستيا ليذا الجانب بقيت ذات طابع ركمانسي؛ ككأف العبلقة العاطفية  ىي نتاج 
ما ينتجو خياليا المحاصر كليست نتاج تجارب حية مباشرة كمممكسة، كليذا نجد حضكر اآلخر أم 
الرجؿ دائما في شعرىا أقرب ما يككف إلى المخمص، كلكنو باستمرار بعيد المناؿ، حيث إنيا في ىذا 
السياؽ ال تتحدث عف تجارب بعينيا، بؿ تجارب في معظميا متخيمة أك عبر مبلمسة طفيفة تقـك 

. الحقان بشحنيا مف فيض حصارىا كغضبيا
      

مقاربة قضايا المرأة بصكرة عامة كربط جميع مشاكميا بالقيكد االجتماعية دكف الذىاب :  الثاني   
ألكثر مف ذلؾ، كليذا تبدع في ترميز القيكد كالحكاجز كتأثيراتيا النفسية كالعاطفية عمى المرأة دكف أف 
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 ووووو

 

تتخطى ذلؾ باتجاه الفعؿ أك المبادرة؛ لكسر تمؾ القيكد، كفي ىذا السياؽ فإف معظـ ثكرات فدكل ىي 
ثكرات داخمية كرحيؿ نحك تمجيد الحرية كاالنطبلؽ دكف تكفير معادؿ كاقعي ليذا الغضب المتفجر، 

كىنا بالضبط تحكؿ الشعر إلى ذركة رد الفعؿ، أم أف شعرىا كرمكزىا ىي التجسيد لرد الفعؿ كلـ تكف 
كليذا أراىا تبحر كتبدع في أحبلميا كتطمؽ العناف ليما بما يشكؿ تعكيضان . تعبيران عف رد فعؿ كاقعي

. عف الحركة المممكسة كالمباشرة
 

:  التي قدمت ليا بقكليا "تيكيمة صكفية" في قصيدتيا      نممس ترجمات ما تقدـ عمى سبيؿ المثاؿ 
فييز أعماقي  (سبحاف خالؽ اإلصباح)إلى الصكت الحنكف المتكاجد الذم ينبعث مع كؿ فجر ىاتفان "

 1"كيغرؽ ركحي في نشكة سماكية 
 

      ففي ىذه القصيدة تنزع الشاعرة إلى اليركب مف الكاقع كالتخمص مما تعانيو مف متاعب كآالـ في 
 2:حياتيا، كتفٌر إلى عالـ آخر يحقؽ ليا ما افتقدتو في عالميا مف العدالة كالحؽ كالمثالية، تقكؿ

                                        
أٌم لحف مخٌمد سػػػػػػػػػػػػػػػػػرمدٌم مف لحكف اآلزاؿ كاآلبػػػػػاد 
أٌم لحف قد صٌير الككف أغركدة حٌب رخيمة اإلنشػػػػػػػاد 
يا ليذا النشيد تنطمؽ األركاح فيو مف ربقة األجسػػػػػػػػاد 
يا ليذا النشيد أكغؿ فػػي أعماؽ ذاتي محٌطمان أصفادم 
يا لقيدم األرضٌي يسحقو المحف كيذركه حفنةن مف رماد 
ذا الركح في تجرده يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمك كػػالكككب الكٌقاد  كاإ

 
" صكفية "     تحاكؿ فدكل أف تخرج مف الكاقع نيائيان عبر لحظات التجمي كاإلشراؽ، إذ تكحي كممة 

بالتأمؿ كالخمكة كالحب اإلليي، ففي ىذه المحظة تتحرر الشاعرة مف قيكدىا كأصفادىا األرضية التي 
رمزت بيا إلى قيكد المجتمع التي تسحؽ حريتيا، مما يجعميا تنطمؽ مف األرض إلى السماء التي 

. تكحي ليا بالخمكد 
     

   ىكذا تتجو الحركة عند فدكل نحك أعماؽ الذات، إنيا تتخطى المكاجية المباشرة باتجاه ما ىك 
أسمى، أم تستعيض عف الحرية المباشرة بحرية ركحية، كىذا بحد ذاتو ليس سمبيان، كلكنو يفتقد لنقاط 
االرتكاز العممية كالكاقعية، فبقدر ما تبدك فدكل متحررة في خياليا أجدىا محدكدة الحركة في الكاقع 
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 ززززز

 

المممكس، ىذه اإلشكالية طبعت بصكرة عامة كؿ مقاربات كردكد فعؿ ككعي فدكل لذاتيا، فيي تحاكؿ 
دائما أف تتصالح مع ذاتيا، غير أف ىذه المصالحة دفعتيا نحك األسى؛ ألنيا بقيت تجرم ضمف حالة 
الصراع المباشر مع القيكد االجتماعية التي لـ تتمكف فدكل مف تحطيميا، كىذا ما يعكس في بعض 

. تأثيراتو النزعة التشاؤمية أك االستسبلمية في بعض نصكصيا
 1:كتقكؿ

                                                      
أنػا يا رٌب قطرة منؾ تاىػت فكؽ أرض الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاء كالتنكيد 
فمتى أىتدم إلى منبعي األسمى كأفنى في فيضو المنشػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 
ضاؽ ركحي باألرض، باألسر، بالقيد، فحٌرر ركحي كفٌؾ قيػكدم 
ضمني، ضمني إليؾ، فقد طاؿ انفصالي، كطاؿ بي تشػػػػػػػػػػػػريدم 

 
إنيا قطرة منو تاىت فكؽ أرض الشقاء التي ترمز إلى حياة البؤس :      تناجي الشاعرة رٌبيا فتقكؿ

كالمعاناة التي عاشتيا؛ نتيجة األسر كالقيكد االجتماعية التي فرضت عمييا كالتي ضاقت بيا ركحيا، 
. فيي تضرع إلى ا أف يضميا إليو حيث طاؿ انفصاليا عنو كطاؿ تشردىا في األرض

 
    كبيذا فقد ظؿ البيت يشكؿ في شعر فدكل المعادؿ المكضكعي لمسجف أك القبر أك لكمييما معان، 

في ككاف الخركج منو يجسد حمـ الشاعرة باالنبعاث كالتجدد، كقد جسدت فدكل سطكة المكاف المغمؽ 
 ففي تمؾ القصيدة تسعى فدكل عمى تدمير البيت كخصائصو  "مف كراء الجدراف"  قصيدة عنكانيا

الجمالية، لتحكلو إلى سجف أك قبر كتجعؿ لحظة الخركج منو إيذانان بالتحرر كاالنطبلؽ إلى عالـ الحياة 
 3: تقكؿ2الرحيبة،

 (المتقارب)                                                                         
بنتو يد الظػػػػػػػػػػػػػػػػمـ سجنان رىيبان          لكأد البريئات أمثالػػػػػػػػػػػػػػػػػيو 
ككٌرت دىكر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميو كما          زاؿ يمثؿ كالمػػػػػػػعنة الباقيػو 
كقفت بجدرانو الػػػػػػػػػػعابسػػػػػػػػػػػات          كقػػد عٌفرت بػػػػتراب القركف 

يا بنات الظػػػػػالـ          كيا بدعة الظمـ كالظالػػػميف : كصحت بيػػػا
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 ححححح

 

   تصكر فدكل إحساسيا بالقيكد االجتماعية التي تحكؿ بينيا كبيف االنطبلؽ في الحياة كاإلبداع 
الشعرم عمى السكاء، فيي ترمز بالسجف الرىيب كبالمعنة الباقية كبالجدراف العابسة، كببنات الظبلـ إلى 

القيكد االجتماعية كالتقاليد التي حٌكلت الحياة إلى سجف لكأد البريئات، حيث كانت تحبس البريئات 
. كتجعميف قابعات في البيكت، فالتقاليد العائمية تقؼ سدان منيعان أماـ الفتاة في مثؿ سنيا

في ىذا البيت كبيف جدرانو :" كىذا الكصؼ لمبيت ال يختمؼ عما جاء في سيرتيا الذاتية حيث تقكؿ
المكءكدة فيو، انسحقت طفكلتي كصبام،  " عف جماعة الحريـ"العالية التي تحجب كؿ العالـ الخارجي 

 1".كجزء غير قميؿ مف شبابي
 

   ىنا يبلحظ أف فدكل بقيت تقارب الكاقع بقيكده مف منطمؽ ذاتي لمغاية، األمر الذم يمكف تفيمو مع 
 شاعرة، غير أف المشيد يبقى منقكصان كجزئيان إذا ما انتقمنا في القراءة إلى دكر فدكل ةفدكل كامرأ

اإلنساني كاالجتماعي األكثر شمكلية، أم الدكر الذم يتخطى ذات الشاعر نحك دكره ككظيفتو عند 
مقاربة القضايا االجتماعية األكثر عمقان كتعقيدان في سياقاتيا الكبرل، كليذا ال ييبلحظ في نصكص 

فدكل مف الناحية االجتماعية أك السكسيكلكجية سكل صكرة سكداء كمقيتة لممجتمع الفمسطيني، ككأنو 
فقط مجتمع مغمؽ كمتخمؼ ال يمتمؾ أية ديناميات لمحركة كالتغير كالتكيؼ كالمكاجية، يمكف فيـ ىذه 
المبلحظة لك تخيمنا أف فدكل لسبب ما امتمكت حريتيا الشخصية، فيؿ ستبقى نظرتيا لممجتمع بيذه 

السكداكية يا ترل؟ 
 

   ففدكل تدرؾ أف مشكمتيا تتمثؿ في ىذه التقاليد كالقيكد االجتماعية التي تكبميا إنسانان كامرأة كشاعرة، 
فيي تمعف في التعبير عف مكنكف صدرىا، كالبكح بخمجات كجدانيا، كتحدم الظمـ كالظالميف، كالسجف 

 2:كتقكؿ في القصيدة ذاتيا: كالسجانيف
 

 (المتقارب)                                                                        
ليًعٍنًت، احػػػجبي نكر حريتي           كسػػػػٌدم عمٌي رحاب الفضاء 
كلكػػػػػػػػػػػػػػػف قمبي ىذا المغٌرد           لػػػػػف تطفئي فيو ركح الغناء 
فقمبي يد ا صاغتو لحػػػػنان           تدفؽ مػػػف عمؽ نبع الحياة 
كرغـ شمػػػػكخؾ يا مجرمات           يرف عمى كؿ أفؽ صػػػػػػػػػداه 
لعنًت اخنقي كؿ حمـ ينٌضر           قمبي كيغذكه عػػػػػػػػػػػػطران كنكٍر 

! فأحػػػػػػػػػػػػالـ قمػػبي لف تنتيي           كلػػػػك حجبتو زكايػػػػا القبكر
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 ططططط

 

     فيي تتحدل القيكد التي كبمت حريتيا، إذ غمرتيا مشاعر السعادة بانتشار شعرىا، حيث رمزت 
بالمجرمات كبالقبكر إلى ىذه القيكد االجتماعية التي تخنؽ أحبلميا، لكف الشاعرة تجعؿ مف قمبيا لحنان 

إلييان يتدفؽ مف عمؽ نبع الحياة؛ إذ اجتازت بشعرىا دىاليز التقاليد االجتماعية التي كصفتيا 
غير أف السؤاؿ ىنا كيؼ عبرت فدكل عف ىذا التمرد . بالمجرمات كبالقبكر؛ لمتدليؿ عمى قسكتيا

. الداخمي كىؿ تخطت حدكد التكىج الداخمي الذم سرعاف ما ينكفئ كيرتد نحك الصمت كالعزلة كاألسى
   

 التي تعتذر بيا إلى الحبيب عف عدـ التقائيا بو؛ بسبب سطكة التقاليد،  "كانتظرني"قصيدة      كفي 
 1:تقكؿ

حيف تبدك الحياة في يكمؾ المقفر مني 
كئيبة مممكلة 

كيمٌح الشكؽ المجكج فتدعكني كدكني 
مجاىؿ كبرارم 

كأمافو شكامخ األسكار 
فأمضي نحك الجسر الكبير مع الذكرل 

. كرعشاتيا العذاب الجميمة
 

     فيي تصكر شكؽ الحبيب كسعيو لمقاء، كتصكر عدـ قدرتيا عمى االنطبلؽ نحكه بسبب قيكد 
المجتمع، كالتقاليد االجتماعية التي تحكؿ بينيما، حيث رمزت إلييا بقكليا شكامخ األسكار، فقد شبيت 

التقاليد التي تقيد حركتيا كانطبلقيا نحك الحبيب باألسكار الشامخة التي تحيط بيا فتحجب عنيا 
ىنا تظير االستكانة كالعجز إف جاز التعبير كفقداف المبادرة، كليذا لـ تجد ما تقكلو لمحبيب . الرؤية

. المفترض سكل االعتذار
 

 2":في الككف المسحكر" قصيدة كتقكؿ في 
كأرل ذاتي في عينيؾ زكرؽ 

تائو الغاية في لٌجيما يطفك كيغرؽ 
فقد الشط كفي غمرة شٍبؾو كصراع 

حطمت مجذافو الريحي كألكت بالشراع 
ماذا ؟ الحمـ تفٌمت مف عينٌي، ىنا عادت حكلي 
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 ييييي

 

الغرفة تقبع كالجدراف ىنا كفراغ منظكر 
انيٌد الككف المسحكر 
منياران في قمب الميؿ 

 
   ترمز الشاعرة بالزكرؽ لنفسيا التي حطمتيا العادات كالتقاليد االجتماعية، إذ رمزت بالريح إلى 

العادات كالتقاليد االجتماعية التي حالت  دكف أف تحقؽ فدكل أحبلميا التي انيارت بفعؿ ىذا الكاقع، 
فحمـ اليقظة كالككف المسحكر المذاف رسمتيما الشاعرة في ىذه القصيدة قد انيارا، فعادت إلى الغرفة 

بجدرانيا كفراغيا، ىذه الجدراف التي ترمز إلى القيكد كالكاقع الذم تحياه، كالذم تحاكؿ اليركب منو مف 
خبلؿ أحبلـ اليقظة، كبيذا يظير أف الكاقع كاف أقكل مف الخياؿ، إذ لـ تستطع أف تفمت مف قيكده 

. التي أعادتيا، لتقبع خمؼ جدراف الغرفة
  

    يبدك أف فدكل تمارس في ىذا النص المراكغة عبر تحكيؿ حبيا كحريتيا إلى رمز تنقمو إلى عيني 
الحبيب، ليقكـ ىك باإلبحار بيا، إنو إبحار رمزم ال أكثر، بينما بقيت ىي إنسانة مممكسة خاضعة 

. كمستكينة لكاقعيا
 

تكظؼ الرمز األسطكرم، حيث مزجت بيف  (1967 ) التي قالتيا قبؿ عاـ "الصخرة"    كفي قصيدتيا 
األسطكرة كحرارة التجربة التي تعيشيا، فالشاعرة تعبر في ىذه القصيدة عف مكقفيا مف منظكمة 

تعد نمكذجان لمرمز " الصخرة " العادات كالتقاليد االجتماعية المفركضة عمييا، كبيذا فإف قصيدة 
 1:االجتماعي اإلنساني ذم الدالالت العميقة، تقكؿ

أنظٍر ىنا 
الصخرة السكداء شيدَّت فكؽ صدرم 

بسالسؿ القدر العتٌي 
بسالسؿ الزمف الغبٌي 

انظر إلييا كيؼ تطحف تحتيا 
ثمرم كزىرم 

نحتت مع األياـ ذاتي 
سحقت مع الدنيا حياتي 
دعني فمف نقكل عمييا 
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 ككككك

 

لف نفؾ فيكد أسرم 
سأظؿ كحدم 

في انطكاء 
 

    تكظؼ الشاعرة في األسطر الشعرية السابقة الٌرمز األسطكرم، حيث ترمز بالصخرة إلى النظـ 
االجتماعية كالعادات كالتقاليد االجتماعية، التي شبيتيا بالصخرة السكداء التي تربض عمييا، كتحكؿ 
بينيا كبيف الحرية كاالنفتاح عمى المجتمع، فيذه العادات طحنت ثمارىا كأزىارىا التي رمزت بيا إلى 
الخير كالعطاء، مما جعميا منطكية عمى نفسيا كحيدة، ككصؼ الشاعرة لمصخرة بالٌسكاد داللة عمى 

.  فالمكف األسكد كما ىك معركؼ في التراث الشعبي رمز لمتشاؤـ– العادات –شؤـ ىذه الصخرة 
 

    كييبلحظ أف الشاعرة تستميـ أسطكرة سيزيؼ الذم حكمت عميو اآللية بأف يرفع صخرة ببل انقطاع 
إلى قمة الجبؿ، حيث كظفت الشاعرة ىذه األسطكرة كاستميميا؛ لتصكير معاناتيا كتجربتيا كيبدك في 

بأف فدكل تصكر البعد الحتمي القدرم الذم كاف كامبلن كبيران في مرارة التجربة التي : " ىذا المقطع
 لـ يقرره اإلنساف كلـ يأًت مف قبؿ – الجيد –عاناىا سيزيؼ رمز الجيد اإلنساني الضائع، فالصخرة 

مصدر أرضي، بؿ جاء مف مصدر ميتافيزيقي غيبي ال حكـ لئلنساف عميو، كال سمطة لمماديات عميو، 
كمف ىنا جاءت قكة قسكتو التي تيدـ كؿ أمؿ كحمـ بالخبلص كالتحرر كاالنطبلؽ، كقد استطاعت 
فدكل تصكير عممية اليدـ ىذه تصكيران رائعان حيف استخدمت الثمر كالزىكر رمزان لمخصب كالخير؛ 

 1".لمتدليؿ عمى الجيد اإلنساني الضائع الذم لف يعكد ما داـ الذم سرقو ىك القضاء
   

    في ىذا اإلسقاط الرمزم تتبدل حالة اليأس في أقصى مستكياتيا، إنيا تعمف بأف حاليا ككاقعيا 
معادؿ لتجربة سيزيؼ المرة كالتي انتيت إلى فاجعة بتأبيد دحرجتو البلمجدية لمصخرة، ككأف فدكل 

تقرر في ىذا النص استسبلميا لقدرىا، كليذا نراىا تشير إلى بدء تدميرىا كأنثى حيف قالت بأسى في 
:  النص السابؽ 

انظر إلييا كيؼ تطحف تحتيا 
ثمرم كزىرم 

نحتت مع األياـ ذاتي 
سحقت مع الدنيا حياتي 
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 للللل

 

كفي ىذه القصيدة تخرج فدكل عف نطاؽ ذاتيا؛ لمتعبير عف اإلنسانية، كتصكير معاناتيا، فيي تنتقؿ 
 1:مف الخاص إلى العاـ، تقكؿ

يرتجُّ في ركحي نداء 
: كيظٌؿ يرعد في الخفاء

لف تيربي 
إني ىنا 

لف تيربي 
ما مف مفٌر 

كييٌب طيؼ الصخرة السكداء 
ممسكخ الصكر 
عبثان أزحزحيا 

سدنل أبغي اليركب 
فال مفر 

كـ جستي في أرض الشقاء 
أشتٌؼ أكسير العزاء 

مف شقكة السجناء أمثالي 
كمف أسرل القدر 

 
   تصكر الشاعرة في األسطر السابقة حتمية القدر، حيث ال مفر كال ىركب، كبيذا فإنيا ترمز إلى 
سيطرة ىذه العادات كالتقاليد عمى حياتيا مما جعميا أسيرة تحاكؿ اليركب لكف دكف جدكل، كما أنيا 
تخرج مف النطاؽ الذاتي إلى النطاؽ اإلنساني العاـ؛ فسيزيؼ ليس فدكل التي سجنيا القضاء كفرض 
عمييا حمؿ الصخرة طكاؿ عمرىا فقط، بؿ إف سيزيؼ ىك اإلنسانية جمعاء، ىك جميع البشر الذيف 

غير أف اليركب الذم تشير إليو فدكل ليس كاضحان أك 2.حكـ عمييـ القضاء فأصبحكا أسرل لو
مممكسان، كىذا ما تعبر عنو كتعكسو معظـ نصكصيا سكل أنو مجرد ىركب معنكم ال أكثر، إنو 

. ىركب بالكممات إف جاز التعبير ليس أكثر
حاكلت بيا فدكل "     كبيذا فإف الشاعرة كظفت األسطكرة تكظيفان رمزيان في ىذه القصيدة التي 

استغبلؿ األسطكرة استغبلالن يكاد يككف فريدان في الشعر العربي الحديث، حيف حكلت األسطكرة إلى 
رؤية رمزية، محاكلة الربط بيف عصب األسطكرة كعصب التجربة الشعرية المعاناة بذكاء، كعمؽ 
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 ممممم

 

ىذا مع المبلحظة الجديرة ... فنييف، مبتعدة عف أف تستحيؿ األسطكرة في يدىا إلى مادة فقدت الحياة 
كىذا مما ينفي ... بطريقة مباشرة " سيزيؼ " باالىتماـ كالتقدير، كىي أف فدكل لـ تحاكؿ استعماؿ اسـ 

إنيا استعممت ركح األسطكرة، كالتقطت أبعادىا اإلنسانية، كالفمسفية، لكي تككف ... فرضية األسطكرة 
 1".رسـ التجربة الشعرية المعاناة، ذات الصبغة الشمكلية كالرؤل الكمية 

 
 2: تقكؿ "دكامة الغبار" كفي قصيدة 
أمًسٍؾ يدم 

سر بي، غبار األرض منعقده عمى دنيا غدم 
يعمي خطام المجفالت عمى طريقي المكصد 

ىذا الغبار 
دكامة دارت بيا حكلي 

أعاصير القفار 
تمكم بعمرم المجيد 

       تصكر فدكل في ىذه األسطر الشعرية الصعكبات التي اعترضتيا في حياتيا حيث يبدك الغد 
في عينيا كىمان مغمفان بالغبار ال ترل منو شيئان، كىذا يرمز إلى اإلحباط كاليأس المذيف تشعر بيما 

فدكل؛ نتيجة اإلخفاقات التي كاجيتيا في حياتيا، كنراىا تكظؼ الرمز؛ لمتعبير عنا يجكؿ في خبايا 
نفسيا، إذ رمزت بأعاصير القفار إلى ما القتو مف إحباط كصعاب تمكم عمرىا، حيث عانت فدكل 

كماؿ تعميميا؛ نتيجة كطأة التقاليد االجتماعية  حياة الحرماف فقد مينعت كحرمت مف الخركج مف البيت كا 
. التي حكمت عمييا بالعزلة كالمككث خمؼ جدراف البيت في القمقـ الحريمي 

 
 3:كتقكؿ في القصيدة ذاتيا

كيؼ اليركب 
كالعاصؼ الجبار يسقي الدرب كحشيَّ اليبكب 

شرس الجناح يسكط أقدامي 
عمى القفر الرىيب 

كالياكية 
تصغي عمى البعد القريب 
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 ننننن

 

إلى صدل أقداميو 
بيف التكاءات الدركب 

     
    تعبر الشاعرة عف عجزىا عف اليركب مف الكحدة كالعزلة التي تعانييا؛ نتيجة التقاليد االجتماعية 

التي حكمت عمى الشاعرة بالعزلة، فقد رمزت الشاعرة بالعاصؼ الجبار إلى ىذه التقاليد التي ال 
تستطيع الفكاؾ كاليركب منيا، ىذه التقاليد التي كصفتيا بالمتجبرة، كما صكرتيا بالكحش الشرس الذم 

يكدم بيا إلى الياكية التي ىي رمز لمضياع، كما صكرت التقاليد بالجبلد الذم يحكـ سطكتو كيجمد 
كىنا ييبلحظ أف اليركب الذم قامت بو فدكل قبؿ قميؿ عادت لتنفيو في ىذا النص . الضحية بسكطو

 .كتعمف كتؤكد مف جديد عجزىا
 

 1:كتؤكد ما سبؽ حيف تقكؿ في القصيدة ذاتيا
ال تبعًد 

: كبقيت أصرخ مف قرارة كحشتي
ال تبعًد 

فتبدّْد الريح النداء مع الصدل المتبٌدد 
كبقيت كحدم 

حيرل، أدكر، أصارع الدكامة اليكجاء 
كحدم 

 عبر الطريؽ المكصد 
 

    تصكر الشاعرة كحدتيا، فيي تستصرخ دكف أف يجيب نداءىا أحد؛ ألف الريح التي ىي رمز 
لمتقاليد االجتماعية تبٌدد نداءاتيا كتيحكـ سيطرتيا عمييا، كبيذا بقيت كحيدة حيرل تصارع ىذه الدكامة 

. كىذا الظمـ الكاقع عمييا؛ نتيجة ىذه التقاليد التي أغمقت الدرب في كجييا
 

   اتخذت فدكل طكقاف مكقفان مف عادات المجتمع كتقاليده التي حٌدت مف حريتيا، كقد كظفت الرمز؛ 
لتصكر الكاقع المؤلـ الذم تحياه كفيرض عمييا في ظؿ القيـ االجتماعية التي حكلت حياتيا في المنزؿ 

. إلى سجف، تقبع خمؼ جدراف ىذا السجف الذم أفقدىا حريتيا
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 سسسسس

 

 1: كقد كظفت الرمز في قكليا
حياتي يا عباس حمـ : ىي

مرٌكعي األشباح 
حمـ أطبقت عميَّ بو جدرافي سجف 

داجو رىيب النكاحي 
عشتي فيو مخنكقة الركح ظمأل 

لندل الفجر، لمشذل، لمنكر 
اليكاء الثقيؿ يكتـ أنفاسي كقيدم 

يغٌؿ دفؽ شعكرم 
كمما ضقت بالظالـ كبالكبت تمٌفتُّ 

مثؿ طير مكٌبؿ 
عؿَّ فجر الخالص ييممح، ال شيء سكل الميؿ 

ليؿ سجني المقفؿ 
 

    تمجأ الشاعرة لمرمز؛ لتصكر معاناتيا، حيث رمزت بجدراف السجف، كاألشباح، كالقيد إلى التقاليد 
االجتماعية المفركضة عمييا، فيي تصكر قسكة ىذه القيكد مف خبلؿ الصكرة التي رسمتيا، فالقيكد 

االجتماعية حكلت حياتيا إلى حمـ، كالمنزؿ إلى سجف مظمـ يكتـ أنفاسيا بيكائو الثقيؿ، كبقيكده التي 
تحد مف تدفؽ شعكرىا كتكبؿ حريتيا، كما رمزت بندل الفجر كالشذل كالنكر إلى الحرية كاالنعتاؽ مف 

. ىذه القيكد كالتقاليد المفركضة عمييا
 2:كتقكؿ

ذا انشٌؽ باب سجني أطٌمٍت  كاإ
منو عينا كحشو رىيب كبير 

ىك جالدم المئيـ ربيب الحقد 
كالعنؼ كاألذل كالشركر 

مستبٌد بالحكـ يسكره الشٌر 
كتعذيب كؿ ركح ضعيفة 

كاف لي مف شذكذه كؿ يـك 
محنة سيمّْطت عمٌي مخيفة 
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 ععععع

 

كلقد كنت أنزكم كاألسى يطحف 
نفسي الطمكح المخذكلة 

ككراء الجدراف تصخب دنيا االنطالقات 
كالحياة الجميمة 

 
    ترمز الشاعرة بالكحش الرىيب كبالجبلد إلى العادات كالتقاليد االجتماعية التي تحكؿ بينيا كبيف 
الخركج كالحرية، فقد شبيت الشاعرة الجبلد كالعادات كالتقاليد بالكحش الذم يطؿ عمييا كمما حاكلت 
. الخركج كالتحرر مف ىذه التقاليد، فكما أف سياط الجبلد تؤلـ كتؤذم، فكذلؾ ىي التقاليد في رأم فدكل

 1:كتقكؿ
يا لقمبي المكتكر كـ رنَّحتو 
نشكة االنتقاـ مف جالدم 

كأنا في مشاعر الحب غرقى 
كىك خمؼ األبكاب بالمرصاد 

أبكسع السجكف خنؽ األحاسيس 
كقتؿ الحياة في األعماؽ؟ 

مف يصٌد الشالؿ عف سيره الكادح 
عف اندفاعو الدٌفاؽ؟ 

 
   كظفت الرمز لمتعبير عف القيكد االجتماعية التي تحٌد مف حريتيا، إذ رمزت باألبكاب كالسجكف 

كالجبلد إلى القيكد االجتماعية، كالعادات التي يفرضيا عمييا المجتمع، كرمزت بالشبلؿ المتدفؽ إلى 
.  عاطفة الحب التي لف تكقفيا ىذه التقاليد

        
اعتزاز فدكل بإنسانيتيا قد دفعيا إلى أف تعالف العالـ، بأف الحب عاطفة إنسانية عميقة "   كيبدك أف 

ففي االستفياـ اإلنكارم إشارة إلى أنيا قد تجاكزت ... فبل تستطيع القيكد القاسية أف تحد مف عنفكانيا
مرحمة االستسبلـ لظمـ المجتمع، ثـ أتبعتو باستفياـ آخر يحمؿ معنى النفي، كقصدت بو إلى أف 
المجتمع ال يستطيع أف يتحكـ طكيبلن في حرية المرأة، أرادت أف تثبت حقيا الفطرم في أف تممؾ 

  2".إرادتيا
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 ففففف

 

 1:كتقكؿ
كانطمقت أكدعي شعرم 

خمجاتي الحٌرل كنبض شعكرم 
كأغٌني الحياة أشكاؽ ركحي 

مف كراء األغالؿ مف تحت نيرم 
أتحٌدل السجاف، أسخر بالعرؼ 

بما شادت التقاليد حكلي 
مف جدار ضخـ مضت أغنياتي 

تتخطاه في تحدٍّ مثمي 
كـ فتاةو رأت بشعرم انتفاضات 

رؤاىا الحبيسة المكتكمو 
كاف شعرم مرآة كؿ فتاة 

كأد الظمـ ركحيا المحركمو 
 

    رمزت فدكل لمتقاليد بالسجاف كاألغبلؿ، فيي تصكر حياتيا بالسجف الرىيب الذم يحاط باألغبلؿ 
 2:كتقكؿ. كالقيكد التي ىي العادات كالتقاليد االجتماعية

خذني إلى ركفو مف األرض 
لـ تنطمؽ في جكه الفضٌي 

 ىذم الظالؿ السكد مف حكلي
    

    تطمب الشاعرة مف حبيبيا أف يأخذىا إلى ركف مف األرض، لـ تعكر صفكه الشركر كاألحقاد 
كالتقاليد البشرية، حيث رمزت بالظبلؿ السكد إلى أحقاد الناس كشركرىـ كعاداتيـ التي تكبؿ الشاعرة 

.  كتقيد حريتيا
 

 3:تقكؿ" إلى أيف " كفي قصيدة 
إلى أيف تنأيف عف جاذبية شيء مقدر 

يشدؾ قسران إليو ؟ 
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 صصصصص

 

ركيدؾ ميما تشبثت أنت بذيؿ القرار 
ما مف مفر 

بأم جناحيف أنًت تطيريف ىاربة منو 
طيرم كما شئًت نحك أقاصي المدل 
جناحاًؾ مف طينة الشمع الشمس 

. مٍؿء األقاصي كما مف مفر
 

     ترمز الشاعرة في ىذه األسطر إلى حالة مف العجز عف اإلجابة، كعدـ القدرة عمى مكاجية الكاقع، 
إذ يتخيؿ اإلنساف أنو يكاجيو كيجابيو لكنو يعكد خائبان، فالشاعرة تصكر حالة االستسبلـ التي تحاكؿ 
أف تقنع نفسيا بيا، إذ ال مجاؿ أماميا لميرب، كذلؾ ألف جناحي الشاعرة مف شمع، كالشمس تمؤل 

األقاصي لذا يتكجب عمى الشاعرة االبتعاد عف حرارة الشمس؛ ألف النقيضيف ال يجتمعاف، كىي  ترمز 
بقكليا شٍي مقدر إلى العادات كالتقاليد االجتماعية التي تحاكؿ اليركب منيا كمف كطأتيا، لكنيا ال 

تستطيع، كذلؾ ألف القيكد كالشمس التي تمتٌد أشعتيا في كؿ مكاف، كبيذا يتحتـ عمى الشاعرة 
. االستسبلـ لقيكد ىذه العادات

 
     كخبلصة القكؿ إف الرمكز التي كظفتيا فدكل في الحديث عف المجتمع ترمز في أغمبيا إلى القيكد 

االجتماعية التي تعرضت ليا في حياتيا، إذ تعرضت لقمع البيئة المحافظة مف جية، كلعدـ تقدير 
بداعيا مف جية أخرل، مما كٌلد لدييا إحساسا عميقا بالمرارة التي سكبتيا في شعرىا . ذاتيا كمكىبتيا كا 
كىذا يؤكد أف مقاربة فدكل االجتماعية بقيت تدكر في فمؾ ذاتي لمغاية، كتصبح ىذه المبلحظة أكثر 

كضكحان عندما نبلحظ أف معظـ النقد الذم تكجيو فدكل لممجتمع بقي متمحكران حكؿ مفيكـ القيكد 
. االجتماعية، كحرية المرأة

     
     كبيذا يتضح غياب شبو كمي لؤلبعاد االجتماعية األخرل التي ال تتعمؽ بالمرأة مباشرة كالفقر 

كالجيؿ كعادات العمؿ أك التجميات االجتماعية اإليجابية كالتكافؿ كالتعاكف كتعاطؼ األسرة كعبلقة 
المجتمع الفمسطيني مع بيئتو كتاريخو كحضارتو، إلى جانب إغفاؿ الحراؾ االجتماعي في الكاقع 

الفمسطيني سكاء ألسباب اجتماعية كاقتصادية، أك تحت ضغط التحكالت كالتحديات السياسية، كبيذا 
تتناقض فدكل أحيانان بيف كصؼ المجتمع بصكرة سمبية لمغاية، كلكف في ذات الكقت أجدىا فيما بعد 
تتحدث عف ركح المقاكمة كالتحدم التي مثميا المجتمع الفمسطيني في مكاجية االحتبلؿ اإلسرائيمي، 

كفي الحالتيف ىك ذات المجتمع، كليذا كاف مف الضركرم رؤية الحراؾ بيف ىذيف المستكييف المتفاعميف 
 .بأقصى الدرجات



 ققققق

 

 
 
 

 
حركة الرمز في البيعد الكطني عند فدكل طكفاف : الفصؿ الثالث

 
 
 
 

تكطئة :                        أكالن 
 
 
 

الرمز في حديثيا عف الكطف :  ثانيان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ررررر

 

تكطئة : أكالن 
     

     مف المعركؼ أف أدب أمة مف األمـ ال يعدك ككنو صكرة تعكس كتتفاعؿ مع كاقعيا، فيك يعبر 
إف "عف الحياة بما فييا مف إيجاب كسمب، فالشعراء يستميمكف تجاربيـ الشعرية مف كاقعيـ حيث 

 1". خاصة ةيعكس ظركفان كأكضاعان اجتماعية كسيككلكجي-  أم عمؿ فني–العمؿ الفني 
 

    كقد أبصرت الشاعرة فدكل طكقاف نكر الحياة كاالستعمار البريطاني يبسط سيطرتو عمى كطنيا، 
عاصرت المشركع االستيطاني الصييكني كالدكر البريطاني كاألكركبي ثـ األمريكي في دعـ ىذا "كبيذا 

قامة ما يسمى   كالتضحيات الجساـ – دكلة إسرائيؿ فكؽ ترابيا الكطني بقكة الحديد كالنار –المشركع كا 
 2".التي قدميا الشعب الفمسطيني ضد ىذا المشركع عبر عقكد متكاصمة

 
    ىذا الكاقع ألقى بظبللو عمى معظـ إبداعات فدكل طكقاف، حتى تمؾ التي تعاممت مع األبعاد 

. األخرل في مسيرة حياتيا االجتماعية، العاطفية، الفمسفية، كالذاتية
 

    كمف خبلؿ تتبع مسيرة اإلبداع لدل الشاعرة فدكل طكقاف يمكف تقسيميا إلى مرحمتيف أساسيتيف 
(. 1967 )كتبدأ مف محاكالتيا الشعرية األكلى كتمتد حتى الخامس مف حزيراف: المرحمة األكلى: ىما

التي " تمكز كالشيء اآلخر"كحتى مجمكعتيا الشعرية  (1967) حزيراف 5كالمرحمة الثانية التي تبدأ مف
 3 (.1987 )صدرت في

 
     يبدك في المرحمة األكلى غياب أك ندرة تناكؿ فدكل لممسألة أك الصراع الكطني في محاكلتيا 
الشعرية األكلى، كلعؿ ىذا ينسجـ مع تجربتيا الشعرية، حيث تمحكر تفاعميا عمى ذاتيا كمحاكلة 

اكتشافيا، إلى جانب االفتقاد لمكعي السياسي كاالجتماعي في تمؾ السف المبكرة، كليذا عادة ما تنحك 
. المحاكالت اإلبداعية باتجاه األسئمة الذاتية كالعاطفية المباشرة
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 ششششش

 

    بيذا المعنى فإف محاكالت فدكل في بدايات ىذه المرحمة امتزجت بركح مشكبلتيا الخاصة، ككانت 
مما جعميا ال تتجاكز ذاتيا في التعبير عما ىك -  شكبلن كمضمكنان –تحرص عمى التعبير عنيا 

  1.خارجيا
     

، كتبرر فدكل ذلؾ بحياة العزلة التي كانت تعيشيا "كحدم مع األياـ"    كيتضح ذلؾ في ديكانيا األكؿ 
لـ يكف بمستطاعي التفاعؿ مع الحياة بالصكرة القكية : "كبالقيكد االجتماعية المفركضة عمييا، تقكؿ

التي يجب عمى الشاعر أف يتفاعؿ بيا، كاف عالمي الكحيد في ذلؾ الكاقع الرىيب بخكائو العاطفي ىك 
كأنا في تمؾ الحاؿ مف الحصر النفسي كاالغتراب، كاف أبي ... معزكلة عف عالـ الناس... عالـ الكتب

يأتي إلٌي طالبان مني كتابة الشعر السياسي، كاف يريدني أف أمؤل  المكاف الذم تركو إبراىيـ، فكمما 
برزت مناسبة كطنية أك سياسية أقبؿ عمٌي يسألني الكتابة في المكضكع، ككاف ذلؾ يتعسني كيشعرني 

كيؼ كبأم حؽ أك منطؽ يطمب مني : بالعجز، ككاف صكت في داخمي يرتفع باالحتجاج الصامت
كالدم نظـ الشعر السياسي كأنا حبيسة الجدراف، ال أحضر مجالس الرجاؿ كال أسمع النقاشات الجادة 

 2".كال أشارؾ في معمعة الحياة 
 

كعاصفة أطاحت بكؿ ىذه األسئمة، ككضعت فدكل أماـ  (1967)     ثـ جاءت ىزيمة  حزيراف عاـ 
فدكل إلى قمب معادالت السياسة  (1967)كطأة اليزيمة بكؿ أبعادىا العامة كالخاصة، لقد دفع زلزاؿ

رغمان عنيا بما أضافو مف بعد تراجيدم ىائؿ عبر تكاصؿ المأساة الفمسطينية، كليذا كانت اليزيمة مف 
الدكافع الميمة التي دفعت فدكل إلى كسر إيقاع حياتيا الرتيب؛ لتخرج مف حدكد عزلتيا، كدكائر 

مأساة فمسطيف "أسئمتيا الخاصة كتتجو لمخكض في تفاصيؿ الحياة، كمعايشة الكاقع، فقد كانت 
كمعايشتيا إحدل العكامؿ الكبرل التي لكنت إنتاجيا الشعرم بمكف متميز يحمؿ في طياتو خصائص 

 3".اإلنساف الفمسطيني بيزيمتو، كيأسو، كحزنو، كتمرده، كثكرتو
 

     ىا ىي فدكل تخرج لمحياة؛ لتعبر عف آالميا الذاتية كآالـ شعبيا، لقد تداخؿ الخاص بالعاـ 
بصكرة ىائمة، كليذا تنكعت كتداخمت مكضكعاتيا الشعرية ما بيف الذاتي كالنفسي الذم يعكد لكحدتيا 
كما تعانيو، كاالجتماعي المتصؿ بالعادات كالتقاليد، كالكطني المتصؿ بقضية شعبيا كمقاكمتو، كىنا 
كظفت فدكل الرمز بجميع أشكالو كألكانو؛ لخدمة إبداعيا فنيمت مف مختمؼ مصادر الرمز كمنابعو؛ 
ذلؾ ألف الرمز تجسيد لما يكمف في أعماؽ النفس مما ال يتيح لمغة العادية القدرة عمى اإلحاطة بو، 
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 تتتتت

 

كشرح مكنكناتو كخفاياه، كما أنو كسيمة لبللتفاؼ كالمناكرة في المغة؛ لمقاربة كطرح تمؾ الجكانب التي 
يصعب تناكليا بصكرة مباشرة ألكثر مف سبب، لذا فإنو ينتج مف امتزاج الذاتي بالمكضكعي عبر 

. الخياؿ
     

    إنيا عممية ارتقاء بالمغة كالتعبير إلى مستكل أكثر كثافة، حيث استخداـ االستعارة كاإليحاء كالرمز 
في محاكلة ال تتكقؼ؛ مف أجؿ االرتقاء بالمعنى الذم تعرض بحكـ ضغكط الكاقع السياسية 

كاالجتماعية إلى تحديات جديدة جعمت فدكل مجبرة؛ لمبحث عف أسمكب كلغة مناسبة الستعادة التكازف 
المفقكد بيدؼ بناء تكازف جديد عبر إعادة تكليد الرمز، أك إبداع رمكز جديدة تمبي حالة الصراع 

.    كالمقاكمة التي كجدت نفسيا في أتكنيا المستعر
 

إنيا لضركرة قصكل في ىذا الزمف الشائو، أف : "     كبيذا المعنى كفي ىذا السياؽ بالضبط تقكؿ
يتحصف اإلنساف العربي بكعي سياسي كعقائدم يحميو مف الضياع، كعي تتأكد فيو ىكيتو، كيتكثؼ 
شعكره باالنتماء، كمف المؤكد أف أجدر مف يتحصف بيذا الكعي السياسي العقائدم، ىـ أصحاب القمـ 
الذيف ينطمقكف في أداء دكرىـ النضالي مف جبية الفف كالفكر كالشعر، فبل بٌد ليؤالء مف اتخاذ مكقؼ 
مف الحياة، مكقع ينطمؽ منو سمككيـ كأفكارىـ كأعماليـ األدبية، فمثؿ ىذا المكقع كمثؿ ىذا المكقؼ 
يضيئاف ليـ الطريؽ كيمنحانيـ عناصر رؤياىـ، كمف خبلليما تنبثؽ مضاميف إنجازاتيـ كالفكرية 

 1".كالفنية كاألدبية 
   

     في ظؿ ىذا الكاقع بأسئمتو كىمكمو كأحزانو كبكؿ ما يرافقو مف عكاصؼ كجدت فدكل نفسيا أماـ 
ميمة معقدة كصعبة، حيث كاف عمييا أف تعيد صياغة مقارباتيا كطرح رؤيتيا بصكرة تستجيب لذلؾ 

التحدم الذم كجد المبدعكف الفمسطينيكف كالعرب أنفسيـ أمامو، أم تخطي ىكؿ الضياع كاالرتباؾ إلى 
مستكل إعادة األمؿ، ىنا تأسست الضركرة؛ إلعادة تكليد األمؿ عبر عممية استحضار إبداعية لمرمكز 

المكركثة كالمختزنة في تاريخنا الحضارم كالديني كاإلنساني، كلرمكز الطبيعة بكؿ حركتيا كتنكعيا 
ككؿ ذلؾ لحشد الذات كالمجتمع كتييئتيما لمقاكمة شرسة ستمتد كتغطي مساحات مكانية كزمانية  

.  كاجتماعية شاسعة كمركبة بكؿ المعايير
 

الشعر األصيؿ ىك مكلكد عصره، معبران دائمان عف أحكاؿ "      بيذا المعنى يقكؿ نادم الديؾ 
فالشاعر ميما كاف مبتعدان عف قكمو كمجتمعو يشعره في أياـ يككف الكاقع مستقران ... المجتمع، األمة

                                                 
 . 87 صفدكل طكقاف، الرحمة األصعب، - 1



 ثثثثث

 

نسبيان، ىذا الشاعر ال بد أف تحركو المصائب العاصفة بأمتو كبشعبو التي تيب الكاحدة تمك األخرل، 
فبل بد أف تحركو أحداث عصره أك في مثؿ ىذه األحكاؿ ال يقبؿ منو أف يبقى منسمخان عف مجتمعو 

ككطنو بعيدان كؿ البعد بفنو كأدبو عف تمؾ األحداث التي يجب أف يرتبطيا كالتحرير كاالستقبلؿ كالثكرة 
كىنا تذكب الشخصية الذاتية لمشاعر مف ... ضد الظمـ كالطغياف كالدفاع عف حؽ اإلنساف في الحياة

 1".خبلؿ شخصية الكطف، األمة، األرض، القضية 
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 خخخخخ

 

الرمز في الحديث عف الكطف : ثانيان     
يجد أنو قد تغير عما سبقو، كلعؿ مف المبلحظات التي يمكف  (1967 )المتتبع لشعر فدكل بعد نكبة

رصدىا أف فدكل قد كظفت الرمز في قصائدىا عندما أرىقتيا الحالة السياسية كالنفسية التي يعيشيا 
. شعبيا في ظؿ االحتبلؿ، حيث لجأت إلى الرمز؛ لمتعبير عف ىذا الكاقع المؤلـ لكطنيا كلمعرب

 
 تتكئ الشاعرة عمى رمكز الطبيعة؛ لما أحستو مف صمة نفسية  " الركض المستباح"ففي قصيدة     

كبيرة تربط بيف مظاىر الطبيعة، كبيف تجربتيا الشعرية كغايتيا في البقاء كالتشبث باألرض، إذ نراىا 
 1:ترمز بالركض المستباح إلى فمسطيف التي استبيحت مف األعداء، تقكؿ

 (السريع)                                                                             
مّْفى معنى الحذر ! كا عجبي صػػػمتؾ ىذا رىػيػػػػػػػػػػب            يػػػػػػا طائرم، ضي

ترمي بمحظ الصقر نحػػك الدركب             كػػػأنما أنذرت منيا بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
مػػػػا تأتمي تراقب كػػػػػػػػػػػػػالمستريب            أيشًعرى مف حكليو كشػػػػؾ الخػػطر 
! أفعى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىبتو لمكثكب             فػػػػػػػػػي كبريػػػػػػػػاء تتحٌدل القدر

 
لى أبناء شعبيا الذيف 2    فيي تخاطب في ىذه األبيات طائرىا الذم رمزت بو إلى الشعب العربي،  كا 

 ككذلؾ تنكر الشاعرة عمى أبناء الشعب العربي – فمسطيف –حرميـ االحتبلؿ مف التحميؽ في الركض 
صمتيـ، لما يجرم في فمسطيف، كما رمزت باألفعى إلى األعداء المتغطرسيف الذيف ىـ عمى أىبة 

. االستعداد؛ الستباحة الكطف كالسيطرة عميو
 

    فاألفعى كما ىك معركؼ في التراث العالمي رمز لمشر، كىذا يحيؿ بصكرة كاعية أك غير كاعية  
لدكر األفعى في النٌص الديني الذم تجمى في اإلغكاء كالخداع كما ترتب عمى ذلؾ مف طرد آلدـ 

كحكاء مف الجنة، األمر الذم فتح عمى كؿ المآسي كالشقاء الذم ال زاؿ يكابده اإلنساف في الحياة عمى 
. األرض، كىنا يتحد الرمز بمدلكلو اتحادان عضكيان في النص

     
    كييبلحظ أيضان أف تكظيؼ الشاعرة لمرمز جاء تكظيفان يخدـ فكرة معينة، كىي التعبير عف شر 

. االحتبلؿ الذم يستبيح أٍرض فمسطيف
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 ذذذذذ

 

 1 :كتقكؿ في القصيدة ذاتيا
 (السريع)                                                                               

غريب            منطمؽ جيـ المحيا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح  (بـك)مػػػػػػػػاذا أرل ىناؾ 
كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاح ...يػػػحـك في الركضة حكمان مريبا            غدٌكه مٌتيـ 

يطػػػػػػػػػػػٌؿ مف عينيو قمب جديب            لكنو أرعف فيو جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
! اقتحـ الباب اقتػػػػػػػحاـ الغصكب            كجاس في الركض طميؽ الجناح

       
     تؤكد الشاعرة عمى استباحة األعداء ألرض فمسطيف، حيث رمزت إلييـ بالبـك الذم ىك رمز 

 يقتحـ الكطف كيعيث في – فمسطيف –لمشـؤ في المكركث العربي، فيذا البـك يحـك في الركض 
 2:األرض خرابان كدماران؛ ألف قمبو جديب ال يعرؼ الرحمة، تقكؿ

 (السريع)                                                                              
مػػػػػػا شأف ذٌياؾ الدعي الدخيػػػػػؿ        في الركض، كالركض حماؾ الحبيب 
ككيؼ يغدك مستباحان ذليػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ        أك غرضػػػػػػػػػػان يرمي بسػػػػػػػػػػػػػػيـو غريب 
أغضيت عف ركضؾ دىران طكيٍؿ         يػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػائرم مغرل بحػػػػمـ كذكب 
! كاليـك تصحك عف خياؿو جميػػػػػؿ         مضػػػػػػى مػػع السُّػػػػػػػحرة غٌب اليبكب

 
    فيي تصكر كيؼ استباح الدعٌي الدخيؿ الذم رمزت بو إلى االحتبلؿ الصييكني الغريب الذم 

ممكان لو، كتتساءؿ الشاعرة عف ىذا الدعي الدخيؿ الذم استباح الكطف - فمسطيف–يدعي أف الركض 
كأغرل الطائر بحممو الكاذب، كتؤكد عمى أف ىذا الشعب سيصحك مف حممو كخيالو الذم سيمضي 

. ىباء
 

أف تستبيح -  التي رمزت بيا إلى االحتبلؿ–    كما تطالب فدكل كطنيا بأف ال يسمح ألسراب البـك 
 3:كطنيا، كتعيث بو فسادان، كتطرد الطيكر المغردة، تقكؿ

 (السريع)                                                                         
انفض جناحػػػػػػػػػػػؾ مف الرقدة      يا طائرم أخشى عميؾ المصير 

مف الركضة      أرل لػػذاؾ البـك شػػػػػأنان خطػػػػػيٍر  (البـك)ال تمكف 
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 ضضضضض

 

 تصكر الشاعرة األمؿ بإشراؽ نكر الحرية، حيث أعمنت الكحدة "اليقظة "         كفي قصيدتيا 
؛ لتشكؿ نكاة أكؿ كحدة عربية أيقظت العرب مف سباتيـ، كىي كحدة (1958)السكرية المصرية سنة 

كحدة الشعب كالحكاـ، ككحدة األماني كاآلماؿ : تعقد عمييا األمؿ كتيفك إلييا عيكف األحرار إذ بالكحدة
 1.كاآلالـ يمكف التخمص مف نير االحتبلؿ كالعبكدية، كتحرير الشعكب بعد إزالة الكابكس الصييكني

 رمز إلى إعبلف الكحدة – عنكاف القصيدة –كتمجأ الشاعرة في ىذه القصيدة إلى الرمز، فاليقظة 
 2 :السكرية المصرية التي كانت بمثابة اليقظة مف السبات العميؽ تقكؿ

 
 (الخفيؼ)                                                                        

أييػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشرؽ أم نكر جديد     الح في عتمة الميالي السكد 
لٌؼ شـٌ الجباؿ كالسيكؿ كالحٍزف     كىػاـ الٌربا كرمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البيد 
ذا أنت يفتػػػػػػػػػػػػػػػح النكر عينيػػؾ     فتصحك عمة الضياء الػكلػيد  كاإ

 
     الشاعرة تخاطب الشرؽ، حيث الح في عتمتو نكر جديد ىذا النكر الذم رمزت بو إلى الكحدة 
السكرية المصرية التي ستؤدم إلى الحرية التي تنير عتمة الميالي السكد التي ىي رمز لبلحتبلؿ 

كلعؿ استخداـ فدكل  .  كأرضيـ، كالضياء الكليد رمز لمحريةفبأفعالو كدماره الذم يمحقو بالفمسطينيي
ىنا يتخطى المعنى الجغرافي المرتبط بجناح الكطف العربي المشرقي، إذ يحيؿ المفيـك " الشرؽ"لمفيـك 

. إلى جية الشرؽ حيث تشرؽ الشمس بما ىي رمز لمتجدد كالصباح، الحرية كاألمؿ
 

     إبداعات فدكل في بدايات ىذه المرحمة اتجيت نحك استمياـ رمكز الماضي كاستحضاره بيدؼ 
التذكير بالقدرات الكامنة التي تعرضت لبلىتزاز تحت كقع اليزيمة، الرمكز كاضحة كتتمتع بمكانة 

راسخة في الكجداف الجمعي، كىي ىنا تقـك بكظيفة محددة، تتمثؿ في استعادة الثقة بالذات، كمحاكلة 
تخطي المحظة لما بعدىا، كليذا تثير فدكل األسئمة كتعبر عف اليزائـ عبر إعادة استحضار أسماء 

غدت بمثابة الرمكز بمدلكالتيا المرتبطة بمرحمة النيكض كالبطكالت التي رافقت الفتكحات اإلسبلمية،  
 3:كفي ىذا السياؽ تقكؿ

 (الخفيؼ)                                                                         
أيف أيف ما كٌطدكه        مػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػركحو شٍـّ كممؾ عتيد ! عػػػػػػػجبا 

كتػػممػػػػػػػػػست يا أبا العيف فيو        أكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو العٌز مف بنيؾ الصيد 
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 غغغغغ

 

" ابف الكليد "فػػػػي فيمؽ " المثنى        كالمعٌنى " الػمياميف مف بكاقي 
تتساقى الحتكؼ دكف حماىا        كتيزُّ السيكؼ تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت البنكد 
ذا أنت ال ترل غير عػػػػػػػػافو        كطػػػػػميحو مجٌرحو كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييد ! كاإ

البنكف البنكف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعى        الػػػػػػػػػػػػرزايا يا لقمب األبكة المفؤكد 
 

       فيي تتعجب في حديثيا عف طكيؿ سبات العرب مف الذيف نسكا أمجادىـ كعزىـ، كتستحضر 
أسماء شخصيات عربية تاريخية حرركا كفتحكا الببلد اإلسبلمية، فاستحضارىـ رمز لمبطكالت فيي 

تستخدـ ىذه الشخصيات أقنعة؛ لتعبر عف مكقفيا، كلتقدـ نمكذجان لبطكالتيـ كتحث عمى البذؿ كالعطاء 
. مف أجؿ كطنيا كالعزة اإلسبلمية التي تأبى الخضكع

 
 تصكر الشاعرة الكاقع الذم يبعث عمى الخجؿ؛ لما أصاب الكرامة "بعد الكارثة "قصيدة       كفي 

، كتظير النقمة عمى حالة الخضكع 1948العربية؛ نتيجة اليزيمة التي حمت بالعرب في فمسطيف عاـ 
كاالستسبلـ، كالتخاذؿ العربي إزاء ما حٌؿ بفمسطيف مف نكبة لـ تكف لتقع لكال الخيانة، فالشاعرة تحمؿ 

 1:الشعكب العربية مسؤكلية ما حؿ بيا؛ بسبب استسبلـ الشعكب ألكلئؾ الحكاـ، تقكؿ
 (السريع)                                                                        

يػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػذه األقدار ال ترحمي        فػػػرائػػػػس الضعؼ بقايا الرمػػـ 
بالمعكؿ الػػػػػمحمـك أىكم عمى        تمؾ الجذكع الناخرات الحػػػػػػػطـ 
كػػكني أتٌيان عارمػػػػػػػػػػػان كاجرفػػػػػػي        كؿ ضعيؼ الركح كاىي القدـ 
كػكني كما شئت  لػػػػػظنى يغتمي        أك عاصفان يقذؼ حمر الحػػػمـ 

منيدػػػػـ .. كاكػتسحي أنقاض ىذا الحمػػػػى        مػػف كؿ ركف خائر 
! اكػػػػػػػػػػػػػتسحييا كانفضػػػػي أيٌمتي        ممػػػا عالىا مف رماد الػػػػػػػقدـ

 
    رأت الشاعرة في القدر رمزان لممصائر التي تغمؼ حياة األمة العربية، إذ تؤمف أف أمتيا ىي التي 

تصنع قدرىا كليس العكس، كلعميا بيذه القصيدة قد بدأت انعطافة جديدة في التخمي عف األحبلـ 
ككني، اكتسحي، انتفضي،كبيف  )الصكرية في تفكيرىا، كثمة عبلقة كثيقة بيف استخداميا ألفعاؿ األمر

 2.(ىذا االنفعاؿ الغاضب الذم لؼ مشاعرىا
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 ظظظظظ

 

:      أفعاؿ األمر ىذه جاءت لتناسب الرمكز التي استخدمتيا في كصؼ كاقع حاؿ الزعماء العرب
، فالرمـ المتعفنة كبقايا الجذكع المنخكرة تشير إلى "كاىي القدـ"ك" الجذكع الناخرات الحطـ"ك" بقايا الرمـ"

االشمئزاز الذم ال يناسب التخمص منو سكل فعؿ حاسـ كقاطع ال يقبؿ المجاممة، فكاقع الميانة الذم 
ترتب عمى احتبلؿ فمسطيف كصؿ إلى ذركة القير كذركة االنكشاؼ النفسي الذم ال تجدم معو أية 

كبكممات أخرل تتجسد الكظيفية المباشرة لمنص ىنا بكنس كؿ ما ىك سمبي أك كاف . مقاربات ممتبسة
سببان كراء ما كصمت إليو األمكر كىذا شرط لبدء مرحمة جديدة، عنكانيا الصمكد كالمقاكمة كفؽ بيئة 

. تتخطى كؿ ما قاد إلى اليزائـ الميينة
 

أم حكاـ العرب المتخاذليف ضعيفي اإلرادة كالركح سكل كنسيـ تمييدا " الرمـ"    كليذا ال خيار أماـ 
لمثكرة عمى الكاقع المفجع كالنقمة عمى حالة الخضكع بأدكات جديدة، فرماد القدـ رمز لمذٌؿ كاليكاف 

 1:الذم لحؽ بالعرب نتيجة األنظمة القديمة، كليذا تقكؿ
 (السريع)                                                                        

سنجمػي الغمرة يػػػػا مكطني          كيمسػػح الفجر غكاشػػػي الظمـ 
كاألمػػػؿ الظامئ ميما ذكل          لػػػػػػػػػػػػػػسكؼ ييركل بمييب و كدـ 
فالجكىر الكامف في أمػػػتي          مػػػػػػا يأتمي يحمؿ معنى الضـر 

 2:إلى قكليا 
 (السريع)                                                                         

فالػضربة الصماء قد أليبت        في كػػػػػػػػػػػػػؿ حرِّ جذكة تضطـر 
! لف يقعد األحػػػرار عف ثأرىـ        كفػي دـ األحػػرار تغػمي النػػقـ

 
    فيي تصكر تصميـ األمة عمى الثأر لفمسطيف، كتناجي مكطنيا، كتؤكد أف الغمرة التي رمزت بيا 

أم االحتبلؿ  كجبركتو " غكاشي الظمـ"إلى االحتبلؿ ستنجمي، كسيزيؿ الفجر الذم ىك رمز لمحرية 
فيذا الفجر سيبدد الظمـ؛ ألف الجكىر الكامف في األمة العربية ما يزاؿ يحمؿ معنى العـز كالثأر الذم 

. تغمي دماؤه في عركقيـ
 

    كبيذا فإنيا ىنا تستشرؼ التاريخ فترل أمتيا قد تغمبت عمى عكادو تعاكرتيا كتجسدت في غزكات 
أجنبية مغيرة، كميما أضر بيا اليكـ مف نكائب، فإف جكىرىا الكامف ما زاؿ نقيان قادران عمى بعث إرادة 
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 أأأأأأ

 

 كليذا انتظمت األبيات ألفاظ ذات إيقاع كالمييب كالدـ، كقد رمزت إلى المستقبؿ 1الحياة مف جديد،
بالفجر كىك رمز مكضكعي، ثـ كٌنت عف الرغبة في استعادة الكطف بصكرة الظمأ، أما السبيؿ إليو فيك 
القكة التي ستمنع ىذا الظمأ فكانت الصكرة مكحية كلـ يمبسيا التكمؼ، عمى أنيا تبدك في ىذه األبيات 
شاعرة رمز قضية خاصة، فقد عبرت عف قضية الكطف كما يفعؿ السياسيكف، حيث يقفكف عند حدكد 

. القضية العامة كحسب 
 

( 1948 ) ترسـ صكرة لحياة إحدل البلجئات التي استشيد زكجيا عاـ "رقية" قصيدتيا       كفي 
كترؾ ليا طفبلن رضيعان، كىي صكرة مف صكر النكبة، تمثؿ حياة البلجئيف البائسة، حيث اتخذت تمؾ 

 مف كيؼ تشيع في أرجائو أجكاء البركدة مسكنان ليا كلعائميا، كقد رمزت الشاعرة برقية – رقية –المرأة 
إلى كؿ امرأة فمسطينية اكتكت بنار النكبة كعانت مف التشرد، ك إلى كؿ أـ فمسطينية ترضع كليدىا 

. الحقد عمى مف اغتصب الكطف، كشرد أبناءه
 2 :كبيذا يظير أف الشاعرة  قد لجأت إلى تكظيؼ الرمز في ىذه القصيدة، تقكؿ
 (المتقارب)                                                                        

ـي        ت عمى األفؽ أـ الضياءػػػػػػػػػػػػػػتدؿ  فرار كئيبػػػػػػػػػػػػلٌفعة باصػػػػػػػػػػػػػ 

 الؿ ذيكؿ الغركبػػػػػػػػػػػػ كىاـ الت       د لمممت عف صدكر اليضابػػكؽ

 ات المغيبػػػػػػػػػ شرؼإلىكأكمت         دان ػػػػػػػػػػػػػػػػٌرت خطاىا ركيدان ركمػػػكج
فػػػأطبقف دكف رحاب الػػػػػػػػػػػػػػكجكد        كأغرقنو في الظػػػػػػػػػالـ الرىيب 
كغٌشى الػػدجى ميػػػػػػػػجاتو نبٍضف        بشكؽ الحياة بكىج المػػػػػػػييب 
كأخػػػرل تالعب ثمػػػػػػػػػػػػػػػػج السنيف        بيا فخبت في حنايػػػا الجنكب 

 
     ترمز الشاعرة بأـ الضياء إلى الشمس التي تمممـ ذيكؿ الغركب التي رمزت بيا إلى النياية؛ 

، فغابت عنيا شمس (1948)استعدادان لمرحيؿ عف فمسطيف التي كقعت في أيدم االحتبلؿ عاـ 
الحرية، كما رمزت بالظبلـ الرىيب، كبثمج السنيف إلى االحتبلؿ اإلسرائيمي؛ لما أحدثو بالشعب 

الفمسطيني مف دمار كقتؿ كتشريد، 
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 بببببب

 

                           1 : كتقكؿ
 (المتقارب)                                                                       

 مـكػػػػػيؿ الوػػؿ المكاجد  ؿػػلي        ليؿ المكاجع ،كفي كحشة الميؿ

 ـكػػػػػػػػػكلمرعد جمجمة في الغي        كلة في الشعابػػػػػػػػػػػػػريح كؿػػكلؿ

 اب الظالـ البييـػػػػيشؽُّ حج        ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلمبرؽ خفؽ تكالى دراؾ
 

     تصكر الشاعرة رفض أبناء فمسطيف لبلحتبلؿ الذم رمزت لو بكحشة الميؿ، حيث إف الريح تكلكؿ 
 2 :سيشؽ حجاب الظبلـ، كينشر نكر الحرية، كتقكؿ_ الذم ىك رمز لمثكرة_معمنة الثكرة، كما أف البرؽ

 
 

 (المتقارب)                                                                    
 كاشي األديـػػػػػػا حػجاذب منو      ماـ السماءػػػػػػػل أشـٌ أـػػتعاؿ

 ل األفؽ متكأ لمنجـكػػػػػػػػػػػػػػػػػعؿ     ف ىناؾ ػػػػػػػػػػػػػػػأٌف ذراه رفعػػػؾ

 ككف عميؽ الكجـكػرىيب الس       ف كراء غكاشي الدجىػأكؾ
 

 الشامخ العالي كأنو متكأ لمنجكـ، كرمزت بغكاشي الدجى إلى – أم نابمس –تصؼ الشاعرة جبؿ النار 
. االحتبلؿ
 3 :كفي قكليا

 (المتقارب)                                                                    
ُـّ فيو  ا المفتقدػػقػػػػػػػػركائح فردكس      فأىكت عمى الطفؿ تشت

 
      تصكر الشاعرة كيؼ ىكت رقية تشتـ طفميا الذم كجدت فيو رائحة فردكسيا المفتقد، حيث رمزت 
بالفردكس المفتقد إلى فمسطيف كطنيا الذم ضاع حينما كقع في أيدم االحتبلؿ، كالطفؿ الكليد ىنا ىك 

رمز التجدد كاالستمرار، أم أف كؿ ما قاـ بو االحتبلؿ لف يكقؼ صيركرة التجدد عند الشعب 
الفمسطيني، ىذا االستخداـ في غاية األىمية، فمشيد رقية كطفميا يكحي بالبؤس الذم يعكس حالة 

المجكء الفمسطيني بكؿ ما رافقيا مف مكت كضياع كيأس، غير أف استحضار الطفؿ الكليد يرمز إلى 
القدرة عمى االستمرار، إنو األمؿ القادـ، حيث سيمؤل األطفاؿ الفمسطينيكف المستقبؿ حياةن كصخبان 
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 جججججج

 

كمقاكمة، كىذا ما كاف بعد أربعيف عامان، حيث انطمقت كانفجرت انتفاضة أطفاؿ الحجارة التي أذىمت 
.  العالـ، لقد كاف الطفؿ في القصيدة يعكس نكعان مف استشراؼ لما ستككف عميو قادـ السنيف

             1 :كىذا ما عبرت عنو بقكليا
 (المتقارب)                                                                     

 ربدػػؼ ـػ الضحى عاصمٌ دج       ٌر عمى قمبيا طيؼ يكـو ػـك

 مى تفتدمححمى لؿػكر اؿػنس       كقد نفرت في جمكع اإلباء
 

     تصكر كحشية االحتبلؿ في يكـ دجٌي الضحى عاصؼ مربد، حيث رمزت بالعاصؼ لمدمار 
كالخراب كالتشريد الذم أصاب بمد المرأة رقية، كما رمزت بالنسكر ألبناء شعبيا الذيف يذكدكف عف 
الحمى كيفدكنو بأركاحيـ، لقد كبر الطفؿ كامتشؽ مقاكمتو، كبدأ رحمة الحرية التي ال تزاؿ متكاصمة 

. بكؿ أشكاليا
 

 العظيمة مصر الثكرة في حرب السكيس، ؿ التي أىدتيا إلى أـ األعما"شعمة الحرية"     كفي قصيدة 
 3 : تقكؿ2كيظير االتجاه القكمي عند فدكل كاضحا،

ىبة ا السخية 
ىذه الشعمة، إرث البشرية 

ارفعييا أنت يا مصر ارفعييا 
لممالييف الذيف  

كـ حنى أعناقيـ ذؿ السنيف 
ارفعييا لممالييف الذيف  

لـ يزالكا ظامئيف 
لينابيع الضياء 

الضياء السمح ييمي في سخاء 
ارفعييا ليمك 

. لممالييف عمى الدرب فأفؽ الدرب داجو معتـ
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 دددددد

 

     تعبر الشاعرة عف الفرح؛ النتصار المبلييف في مصر، حيث تيتؼ لمحرية منتظرة ذلؾ اليـك الذم 
يرفع فيو ىذه الشعمة أبناء شعبيا الفمسطيني الظامئ الرازح تحت ذؿ االحتبلؿ، ككي تعبر عما يجكؿ 
بخاطرىا مف مشاعر تمجأ إلى الرمز؛ حيث رمزت بشعمة الحرية إلى البقاء، فيي رمز الخمكد كمنارة 
رث البشرية، كما رمزت بينابيع الضياء إلى الحرية التي يظمأ ليا أبناء الشعب الفمسطيني،  األحرار كا 
فيـ بحاجة لمشرب مف ينابيعيا؛ إلنارة درب االحتبلؿ الداجي المعتـ جٌراء أفعاؿ الصياينة، كما تدعك 
إلى انتفاضة الشعب؛ كي تنيار جدراف الظبلـ التي رمزت بيا إلى االحتبلؿ الصييكني الذم يمارس 

 1:شتى أنكاع الظمـ بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني  كذلؾ في قكليا
فٌجرم األعماؽ كؿُّ الٌسٌر فييا  

فانتفاضات الشعكب 
كانطالقات الشعكب 

كميا تكمف فييا 
. مف ىنا تنيار جدراف الظالـ

 
     ىؿ نحف أماـ نبكءة بانتفاضات الشعب الفمسطيني أـ أف فدكل أدركت بكعييا كحسيا سياقات 
الصراع، حيث يؤسس االحتبلؿ لنقيضو المقاكمة كاالنتفاضة، كاالنتفاضة ىنا ىي مرادؼ الفعؿ 

كالفاعمية التي بدكنيا يستحيؿ انييار جدراف الظبلـ، إذف نحف أماـ إبداع أدبي ال تقؼ حدكده عند 
الحنيف كالتفجع، بؿ ينتقؿ؛ ليمارس رسالتو ككظيفتو في الدعكة لمفعؿ كأساس؛ لتغيير الكاقع بكؿ 

. إحباطاتو
 

 التي أىدتيا إلى أخييا إبراىيـ، تربط فدكل بيف مكت أخييا كالقضايا "حمـ الذكرل"قصيدتيا      كفي 
كمأساة جزئية إلى مأساة قكمية، كمأساة فمسطيف كىنا .. الكطنية، فيي تنفذ مف خبلؿ مأساة أخييا 
براىيـ، كنفسيا،: جمعت فدكل أطرافان ثبلثة لتعمؽ المأساة  كقد لجأت إلى الرمز لمتعبير 2فمسطيف، كا 

 3:عف ذلؾ، تقكؿ
 كأرسمت عينٌي حيث رنكت 

 ٌم بقمبيؼكقد دٌب ثقؿ خ
 خالؿ دخاف عال كاستدار
ة رأيت الحمى خربةن ماحؿ
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 هههههه

 

 عمى العتبات تدٌب ىكاـ
 كتعبر قافمة قافمة

  كبيف الزكايا عناكب تحبك
  كتمعف في زحفيا كاغمة

 كأبصرت أشالء قكمي ىنا
 كىناؾ عمى طرؽ السابمة

  
؛ لترتقي بيا (فقد أخييا إبراىيـ)    تكاصؿ فدكل ميمتيا الصعبة كتنتقؿ بمأساتيا اإلنسانية الخاصة 

إلى مستكل المأساة العامة، إنيا تقكـ بعممية مزج يصبح فييا حزنيا الذاتي جزءان مف الحزف العاـ 
. كدمكعيا الشخصية تنضـ لنير الدمكع الجارم مف عيكف شعبيا

 
    إىداء القصيدة إلى إبراىيـ طكقاف، الصكت الكطني اليادر، يشي برسالة مضمرة ككأف فدكل 

ىاأنذا عمى الدرب، كالراية لـ تسقط، إنيا تعمف االنتقاؿ مف العزلة كالتمركز حكؿ الذات إلى : تقكؿ
اليمـك كالشجكف العامة، كلـ يكف ليا في ذلؾ خيار، فنكبات الفمسطينييف المتكاصمة عصفت بكؿ ما 

. ىك عادم كطبيعي، حيث يستحيؿ مع الكاقع الناشئ االستمرار في الحياة ككأف شيئا لـ يكف
 

    تتحدث الشاعرة عف لكعة شعبيا الفمسطيني، كعف الكطف الفمسطيني الذم رمزت لو بالخربة 
الماحمة، حيث صكرت الكطف بالخربة الماحمة؛ لما يعاني مف اضطياد، كتشرد كضياع، فأبناؤه  

. ىائمكف عمى كجكىيـ
  

     كما رمزت بالعناكب إلى الصياينة الذيف يحبكف كيزحفكف كيتكغمكف في األرض الفمسطينية 
. مخمفيف كراءىـ أشبلء أبناء الشعب الفمسطيني المبعثرة ىنا كىناؾ

 
 1 :تقكؿ كاصفة أبناء شعبيا المشرد 

 براكيف خامدة ال تفكر
  استحاؿ المظى في حشاىا جميد

 قصارل مطامحيـ لقمةه 
 مغٌمسة بيكاف العبيد
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 وووووو

 

 تجكد بيا كٌؼ جالدىـ 
 لتخديرىـ كؿ صبح جديد

     رمزت بالبراكيف الخامدة التي ال تفكر إلى المشرديف مف أبناء فمسطيف الذيف خمدت فييـ جذكة 
الثكرة؛ فأصبحت قصارل مطامحيـ تأميف لقمة العيش باليكاف، كما رمزت بالجميد إلى جمكد الثكرة 

كالمعركؼ أف كممة بركاف اصطمح عمى استعماليا لمفكراف كالغمياف كالحركة، لكف فدكل " الفمسطينية  
ىنا استعممتيا بمعناىا السمبي، كاصفة المشرديف في الشتات بالبراكيف الخامدة؛ لتدؿ عمى ىدكئيـ كلك 

 1".إلى حيف، ذلؾ أف منطقة البراكيف تتككف فييا الحمـ البركانية مرة تمك أخرل في فترات
         

      فاستخداـ البركاف الخامد في لحظة معينة، ىك استخداـ رمزم مكفؽ لمغاية، يعكس حالة االنييار 
كاإلحباط كالتيو التي ترتبت عمى أياـ كسنكات المجكء الفمسطيني األكلى، حيث الصدمة كفقداف االتجاه، 

فبدا الكاقع العربي، ككأنو مجرد براكيف خامدة، غير أف كؿ ذلؾ كاف مؤقتان كما حاؿ البراكيف الخادع 
.  التي في لحظة تتحكؿ مف الخمكد إلى الفاعمية كالعصؼ

 
 2:كتقكؿ مكجيو الكبلـ ألخييا إبراىيـ

كلكف طيفؾ كاف يغيب  
كراء المدل صامتان ال يجيب 

كجرحؾ يقطر أزكى دماء 
ىمت في حكاشي غماـ خضيب 

كراحت تعانؽ جرح الحمى 
حمانا الميسٌمر فكؽ الصميب 

 
    تختـ الشاعرة القصيدة بتصكير مشيد النزؼ الذم يرمز إلى جرح الحمى،  فيي تستحضر فكرة 

صمب سيدنا عيسى عمية السبلـ، كىي فكرة يؤمف بيا النصارل، حيث شبيت الكطف بالمسيح، ككذلؾ 
. حاؿ كطنيا الذم ما زاؿ يرزح تحت نير االحتبلؿ

  
    استخداـ فدكل ىنا لصمب السيد المسيح عميو السبلـ بقدر ما يرمز لمظمـ كالمكت، كما يرمز إلى 

حالة المؤقت كالعابر، ذلؾ أف السيد المسيح قاـ بعد صمبو كفؽ المعتقد النصراني كىك لـ يصمب أصبلن 
كفؽ النص اإلسبلمي، كفي كبل الحالتيف ىك حي يرزؽ، بمعنى أف حالة الشعب الفمسطيني المصمكب 
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 زززززز

 

الذم يكابد االحتبلؿ كالتشريد، كما كابد المسيح عمى درب آالمو كصميبو ىك أيضا حي كسينيض في 
.   لحظة ما ال محالة

 
تو كىك  الشاعر كماؿ ناصر في محفىا إلى صديؽتياىدالتي أ " إلى المغرد السجيف"    كفي قصيدة 
 1:في األٍسر تقكؿ

شدكؾ يأتينا حبيب الصدل 
 محٌمقان رغـ انغالؽ الرحاب

نا يا طائرم السجيف فاصدح ؿ
 مف خمؼ جدراف الدجى كالعذاب

 غٌف، فقضباف الحديد التي
تسد في كجيؾ رحب الفضاء 
لف تحجب الغناء عف سمعنا 

يا طائرم 
غٌف فدرب الرجاء 

ما زاؿ يمتد مشٌع بالضياء 
 2رغـ انطباؽ الميؿ مف حكلنا

 
    كظفت الشاعرة الطير فرمزت بو إلى السجيف كماؿ ناصر، كال يخفى ما لمطيكر مف ميزات 

الطيراف كالتغريد كالحرية، فيي تخاطب كماؿ ناصر الذم رمزت إليو بالطير، كتطمب منو أف يصدح 
مف خمؼ جدراف الدجى كالعذاب التي رمزت بيا جميعان إلى جدراف السجف التي تسد الضياء، كلكنيا 
تؤكد أف درب الرجاء كاألمؿ بالحرية ما زاؿ يمتد، فيك مشع ينشر الضياء بالرغـ مف انطباؽ الميؿ 

. الذم رمزت بو إلى االحتبلؿ كظممو
 

    كقد شحنت الشاعرة بعض األلفاظ بمعافو جديدة مف خبلؿ إيجاد عبلقات مع بعضيا عف طريؽ 
اإليحاء المباشر، أك اإليحاء بالرمكز؛ كلكنيا الرمكز الشفافة القريبة إلى كاقع الحياة، فطبيعة التجربة ال 

تتطمب اإلبياـ كالرمكز البعيدة المناؿ في لغتيا، فيي تصكر جانبان مف جكانب الحياة اإلنسانية، إذ 
تكشؼ المثاـ عف معاممة الييكد ألبناء فمسطيف في سجكف االحتبلؿ، كتبيف آالـ النفي كالمضايقة 

. ، كذلؾ مف خبلؿ تجربة كماؿ ناصرفالمستمرة التي عاناىا الفمسطينيك
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 حححححح

 

    كتمزج الشاعرة بيف نىفىس المقاكمة كالنفس الكجداني الركمانسي؛ حيث يمتزج اإلحساس بالظمـ 
 1:كحب االنعتاؽ كاالنطبلؽ بالحرية مع بعض عناصر الكجدانية الركمانسية، كما في قكليا

إذ أنت  طمؽ الخطك طمؽي الجناح 
أياـ كانت ظٌمة الياسميف 
تحضننا كأنت تشدك لنا 

شعر المنى كالزىك كالعنفكاف 
فتقترب النجـك مف أرضنا 
تصغي إلى المحف كنصغي 

ككاف 
مؿءى أغانيؾ اخضراري المركج 
كنضرة السفح كبكح األريج 

كممؤىا كاف ىدير الريح 
ككاف فييا مف شمكخ الجباؿ 

في كطني 
. ففي الجباؿ الشامخة رمز ظاىر الداللة عمى أىمية الصمكد في كجو االحتبلؿ كالظمـ

 
 2:كفي قكليا

 يا طائرم السجيف اصدح لنا 
رغـ ىكاف القيد رغـ الظالـ 
فاألفؽ ما زاؿ غني المنى 
ينتظر الشمس كراء القتاـ 
المجد لمنكر، فال تبتئس 
كالنصر لمحرية الرائعة 

 
بالشدك رغـ الظركؼ القاسية التي  (كماؿ ناصر)    يبدك تفاؤؿ الشاعرة كاضحان فيي تطالب الطائر

يمر بيا، مؤكدة عمى أف الشمس التي ترمز إلى الحرية التي ينتظرىا األفؽ الفمسطيني، ستزيؿ الظمـ 
. كالقتاـ المذيف ىما رمز االحتبلؿ
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 طططططط

 

 
 حيث يدكر بينيا A. Gascoigne التي أىدتيا إلى  "أردنية فمسطينية في إنجمترا"    كفي قصيدتيا 

 1:كبينو حكار
  طقسه كئيب

  كسماؤنا أبدان ضبابية

  سبانيةه ؟ إمف أيف؟

 كال
  مف األردف ...أنا مٍف 

  ال أفيـ؟مف األردف عفكان 

 أنا مف ركابي القدس
  كالشمسالسناكطف 

يا، يا عرفت إذف ييكدية 
. يا طعنة أىكت عمى كبدم

صٌماء كحشيو  
 

    فالشاعرة ترمز بطقس كئيب إلى إحساس الفمسطيني بالغربة كالضياع؛ لتشرده في كؿ ببلد الدنيا، 
كلفقده كطنو، فالرجؿ اإلنجميزم يستفسر عف ىكيتيا كجنسيتيا فتجيبو أنيا تنتمي إلى ركابي القدس، 
فظٌف الرجؿ أنيا ييكدية كىذا يرمز إلى تجاىؿ الغرب لقضية كطنيا كالطمس الفاضح لمحقائؽ، كيدؿ 

. عمى أف اإلعبلـ الصييكني يصٌكر لمعالـ أف فمسطيف ىي الكطف األـ لمييكد
       

    كذكر الشاعرة لمقدس كاف يحمؿ بيف طياتو تصعيدان لمستكل الحكار كينطكم عمى كثير مف 
كىي عبارة تشير إلى كؿ ما تتحمى بو القدس مف " الدالالت التي تجسدىا عبارة كطف السنا كالشمس

ف كاف المتكمـ  خصكصية تاريخية، كجغرافية، كحضارية، ترتبط كميا بالحضارة العربية كاإلسبلمية، كا 
قد فشؿ في اكتناه األبعاد الجغرافية التي تنتمي الشاعرة إلييا كظنيا إسبانية، فإف ما كقع فيو مف 

استنتاج في المرة الثانية يتعدل الخطأ الجغرافي إلى الخطأ المفيكمي الذم يدؿ عمى نكع مف التحيز 
 2".لصالح التصكر الييكدم لمقدس 

 
 

                                                 
 .369، صاألعماؿ الشعرية الكاممة، فدكل طكقاف - 1
 33-32 صخميؿ الشيخ، رؤية فدكل طكقاف لآلخر دراسة في جدؿ الشعر كالسيرة،  -2



 يييييي

 

 1:كتقكؿ
! تسأؿ عف سحابة
مٌرت عمى جبيني 

كظٌممٍت عينٌي بالكطبة 
 

    تتحدث عف كطنيا الذم سأليا عنو الرجؿ اإلنجميزم، إذ رمزت لو الشاعرة بقكليا سحابة، حيث 
. شبيت كطنيا بالسحابة التي تظمؿ عينيا بالكآبة؛ نتيجة الحتبلؿ كطنيا كتشرد أىمو

كتختـ الشاعرة القصيدة بقكليا لمسائؿ اإلنجميزم إف الناس في ببلده ال يدرككف الحقيقة، فالحقيقة خافية 
 2:عف بصائرىـ كما يخفي الضباب األشياء، تقكؿ

كيؼ تعمـ؟ ! ىييات 
بابي كالدُّخاف في بالدكـ  ىنا الضَّ

كيطمس الٌضياء  ... يمفمؼ األشياء
فال ترل العيكفي غير ما 

.. تيراد لمعيكف أف نراه
 

    فيي ترمز بالضباب كالدخاف إلى كسائؿ اإلعبلـ الصييكني التي تحكؿ دكف رؤية الحقيقة التي 
رمزت ليا بالضياء، فالناس في إنجمترا كالدكؿ الغربية ال يركف إال ما تريد ليـ ىذه الكسائؿ أف يركه، 

.  فقد قمبت الحقائؽ كغٌمفت الباطؿ بغبلؼ الحؽ، كغٌمفت الحؽ بغبلؼ الباطؿ
     

    في ىذا الحكار المشبع بالرمكز يتجمى الصراع المضمر في دالالت الكممات كالرمكز كالصكر عند 
فدكل طكقاف، فمندف الكئيبة الضبابية بطقسيا كتاريخيا تقابميا القدس المضيئة بتاريخيا كىكيتيا، كلندف 

تحيؿ إلى بمفكر، كالضباب يحيؿ إلى غياب الكضكح المباشر كالداللي المعنكم أك المعرفي، حيث 
يكاصؿ محاكر فدكل اإلنجميزم في القصيدة خمط الحقائؽ كتشكيييا، ككأنو يكاصؿ تبرير ذلؾ الكعد 

المشؤكـ، إنو يحاكؿ طرح مكقفو بصكرة األسئمة البريئة أك التكقع االستعبلمي، غير أف فرضيتو 
المسبقة بأنيا ييكدية يكشؼ كبقكة أف تكقعاتو كأسئمتو ليست بريئة، بكممات أخرل إنو يعمف بما أنؾ مف 
القدس إذف فأنًت ييكدية؛ ألف القدس لمييكد في رأييـ، ىذا التشكيو كااللتباس المقصكد كالكاعي ال يزاؿ 
متكاصبلن حتى اليكـ، أم بعد كؿ الفظائع التي ارتكبتيا كترتكبيا إسرائيؿ بحؽ الشعب الفمسطيني، فبل 
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 كككككك

 

يزاؿ الساسة كاإلعبلـ الغربي يكاصبلف تجاىؿ كممة فمسطيف كجغرافيا كقضية في محاكلة كاعية؛ 
. لتكريس الركاية اإلسرائيمية حكؿ أرض الميعاد؛ لتبرير احتبلليا ككأنو تنفيذ إلرادة إليية

 
انعطفت فدكل طكقاف انعطافو حادة في مسار شعرىا الكطني؛ ألف المأساة   (1967 )    كبعد مأساة

نتيجة لتأثير  " مدينتي الحزينة " كانت كبيرة كعميقة ككاف حزنيا بحجـ ىذه المأساة، فجاءت قصيدتيا
 1.حرب حزيراف عمييا، إذ جعمتيا تتكقؼ عف قكؿ الشعر نحك شيريف

 2 :تقكؿ
يكـ رأينا المكت كالخيانة 

تراجع المٌد 
كأيغمقٍت نكافذي السماء 

كأمسكت أنفاسيا المدينة 
يـك اندحار المكج يـك أسممت 
بشاعة القيعاف لمضياء كجييا 

ترٌمد الرجاء 
كاختنقت بغٌصة البالء 

مدينتي الحزينة  
 

، حيث اختنقت (1967)     فيي تصكر في ىذه األبيات الفاجعة التي حمت بمدينتيا بعد ىزيمة 
المدينة بغصة ىذا الببلء الذم حاؽ بيا، كترمز بقكليا تراجع المد كاندحار المكج إلى استسبلـ المقاكمة 

التي تبلشت بعد ساعات قميمة؛ لعدـ كجكد السبلح، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لقكليا يـك أسممت بشاعة 
القيعاف؛ حيث تعبر عف تراجع الجيكش العربية كخيانتيا كاستسبلميا كىبكطيا لمقاع داللة عمى ىزيمتيا 

كجميع ىذه الرمكز كالصكر تعمؽ المأساة كخيبة األمؿ التي تشعر بيا إثر احتبلؿ مدينتيا . كذليا
. كتراجع الجيكش العربية عنيا

          
    في ىذا المقطع مف القصيدة تتقاطع الرمكز كتتفاعؿ؛ لتقدـ مجتمعة مشيدان برمتو رمزيان يتككف مف 

حالة االندحار كالخيانة كاالستسبلـ التي عبرت عنيا الجيكش العربية : صكرتيف رمزيتيف األكلى
إلى جانب تبلشي المقاكمة الفمسطينية . الميزكمة، كالمتراجعة أماـ العصابات الصييكنية المندفعة

                                                 
 .114  صفدكل طكقاف أغراض شعرىا كخصائصو الفنية، إبراىيـ العمـ،: ينظر - 1
 .435ص ،األعماؿ الشعرية الكاممة فدكل طكقاف، - 2



 لللللل

 

ـٌ استنزافيا بانتظار العكف العربي، كالصكرة الثانية " المد كالمكج"البطكلية التي رمزت إلييا بػ  بعد أف ت
.  االحتبلؿ الصييكني عمى الكطف" الببلء"سيطرة 

 1:تقكؿ  "قصيدة الطاعكف"  كفي
يـك فشا الطاعكف في مدينتي 

خرجتي لمعراء 
مفتكحةى الصدر إلى السماء 

أىتؼي مف قرارة األحزاف بالرياح 
ىٌبي كسكقي نحكنا السحاب يا  

رياح 
كأنزلي األمطار 

تيطٌير اليكاء في مدينتي 
كتغسؿ البيكت كالجباؿ كاألشجار 
ىٌبي كسكقي نحكنا السحاب يا  

رياح 
! كلتنزؿ األمطار
! كلتنزؿ األمطار
! كلتنزؿ األمطار

 
 التي تدؿ عمى المرض القاتؿ سريع االنتشار الذم ال يميز –      فالشاعرة رمزت بمفظة الطاعكف 

 استخدامان رمزيان مكحيان، إذ رمزت بو إلى المحتؿ الصييكني، كبيذا تتضح –بيف طفؿ كشيخ كامرأة 
رمزية القصيدة مف العنكاف كحتى نيايتيا، فالشاعرة تعاني جٌراء االحتبلؿ الصييكني لكطنيا كلمدينتيا، 
كقد ربطت الشاعرة بيف الرمز كالمرمكز، كال يخفى عمينا إبداع الشاعرة في الربط بيف الرمز كالمرمكز؛ 
لمكشؼ عف معاناتيا جٌراء انتشار االحتبلؿ، فكؿ مف الطاعكف كالمحتؿ يشتمؿ عمى كسائؿ التدمير، 
تدمير البشرية كعذابيا كالفتؾ بيا، فاالحتبلؿ يعمؿ عمى االستيبلء عمى األرض الفمسطينية، كتيجير 

. مالكييا، مستخدمان الضغكط النفسية كالمادية كالمعنكية
          

      مف ىنا رمزت إلى العدك الغاشـ بالطاعكف الذم يعـٌ شره كفتكو ككباء قاتؿ عانت البشرية مف 
مآسيو عبر تاريخيا، فالطاعكف منتشر في كؿ مكاف مف كطنيا؛ لذا تقتضي الحاجة مكاجيتو، كبيذا 
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 مممممم

 

فيي تمجأ إلى الطبيعة، كالعراء؛ لتطمب مف السماء تطيير اليكاء كالبيكت كالجباؿ كاألشجار مف 
الطاعكف، فيأتي المطر الذم يرمز لمخير كالتطير كاستمرار الحياة، كترمز بالمطر إلى الثكرة 

الفمسطينية التي مف شأنيا كحدىا أف تطير األرض الفمسطينية مف دنس االحتبلؿ، في حيف أنيا 
 1.تٌحمؿ لفظة الرياح معنى اإلعداد كالتجييز لتمؾ الثكرة

 
فيي تدفع بالمشيد في " خرجت لمعراء مفتكحة الصدر إلى السماء "    أما الصكرة الرمزية المكحية 

حركة درامية رمزية غاية في العمؽ كالتكتر بأقصى درجاتو، حالة حركية تعكس الغضب اليائس 
كالعجز إلى الدرجة التي كشفت فيو كامرأة عف صدرىا لمسماء، كىنا تنقؿ فدكل بصكرة رمزية مؤثرة 

صرخة استغاثتيا إلى السماء، بعد أف لمست كشاىدت ىكؿ الخيانة كالضعؼ في الكاقع العربي، إنيا 
بصكرة ما قد اتجيت إلى ا القدير طالبة العكف كالغكث، بعد أف لـ يعد ما يقاؿ ىنا عمى األرض، 

. حيث المكت الزاحؼ الذم يقتؿ، كيحتؿ، كيشرد باسـ كعد إليي مزعكـ
 

 2 :تقكؿ " إلى صديؽ غريب" قصيدتيا كفي 
صديقي الغريب 

لك أٌف طريقي إليؾ كأمس 
لك أف األفاعي اليكالؾ ليست 

تعربد في كؿ درب 
كتحفر قبران ألىمي كشعبي 

كتزرع مكتان كناٍر 
لك أف اليزيمة ال تمطر اآلف 

أرض بالدم 
حجارة خزمو كعار 

 
     ىذه الرسالة تكجييا فدكل إلى صديقيا الغريب، تعبر فييا عف االنكسار الذم أصابيا؛ نتيجة 

ييعربد في كؿ ( األفاعي)فالطريؽ إلى ىذا الصديؽ لـ تعد كالسابؽ؛ ألف االحتبلؿ  (1967)ىزيمة
الدركب، كال يخفى عمينا  الشبو بيف األفاعي كاالحتبلؿ، فكبلىما يؤدم إلى الميالؾ كال تقترب مف 

 تزرع المكت كالدمار في كؿ مكاف داللة عمى استمرار – االحتبلؿ –شخص إال قتمتو، فيذه األفاعي 
الخطر مف زحؼ االحتبلؿ عمى أراضي الكطف كسيطرتو عميو 
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 نننننن

 

، ككيؼ (1967) تصكر الشاعرة ىزيمة العرب في حرب حزيراف "الطكفاف كالشجرة"       كفي قصيدة 
أف الصحؼ كاإلذاعات األجنبية المعادية كانت تتحدث بتشؼٍّ كشماتة عف حرب حزيراف، ككأنيا نياية 

 1:األمة العربية، تقكؿ
يـك اإلعصار الشيطاني طغى كامتٌد 

يـك الطكفاف األسكد  
لفظتو سكاحؿ ىمجية 

لؤلرض الطيبة الخضراء 
ىتفكا كمضت عف األجكاء الغربية 

: تتصادل بالبشرل األنباء
! ىكت الشجرة

كالجذع الطكد تحطـ لـ تيبًؽ  
األنكاء 

! باقيةن تحياىا الشجرة
        

الطكفاف األسكد، :     في ىذه األبيات تكظؼ فدكل الرمز بفنية عالية؛ فقد استخدمت عدة رمكز منيا
كالشجرة، كالطير، كصخكر األعماؽ، كاإلعصار؛ لتكشؼ عف الصراع بيف الصياينة كالعرب، 

فالطكفاف األسكد يرمز إلى االحتبلؿ الصييكني لما يصاحبو مف التدمير كالخراب كالكيبلت كطمس 
الحقائؽ، كقد عززت ىذا بكصفيا لمطكفاف بالسكاد، كال شؾ في أف المكف األسكد يكحي بالحزف 

جاء _ المحتؿ_كالتشاـؤ في المكركث الشعبي، كىي صكرة تكحي بعمؽ المأساة، كىذا الطكفاف 
مصحكبان بإعصار كبير تمفظو سكاحؿ ىمجية، كفي ذلؾ إشارة إلى الييكد الصياينة الذيف جمبيـ 

. االستعمار البريطاني مف خبلؿ اليجرات المتتالية عبر البحر
          كىذا الطكفاف يعمؿ عمى تدمير األشجار كقمعيا، ىذه األشجار التي رمزت بيا إلى األمة 

 كلكنيا تعكد؛ لتؤكد 3،"األصؿ العربي الشامخ كالعزة كالكبرياء العربييف"  كقد رمزت بالطكد إلى2.العربية
 4: أف الجذكر العربية ضاربة في أعماؽ التاريخ فيي ثابتة كالصخكر التي ال تزعزعيا ىزة، تقكؿ

عفك جذكرو عربية  
 تكغؿ كصخكر األعماؽ  
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 سسسسسس

 

  كتؤكد عمى أف ىذه الشجرة ستكرؽ مف جديد، كأف دكلة فمسطيف ستقاـ بيد الفمسطينييف كسيحؿ 
 1:السبلـ

! ستقـك الشجرة 
ستقـك الشجرة كاألغصاف 

ستنمك في الشمس كتخضٌر 
كستكرؽ ضحكات الشجرة 

في كجو الشمس 
كسيأتي الطير 

ال بد سيأتي الطير 
سيأتي الطير  
سيأتي الطير 

        
      تعكد فدكل عبر المقطع األخير لتقدـ لنا مجمكعة مف الرمكز التي تعبر عف حتمية انتصار 

الشعب الفمسطيني، فاألغصاف رمز لمجيؿ الفمسطيني الجديد الذم سيعمؿ عمى إزالة الكياف 
غير أف  الطير اآلتي ىنا ال . الصييكني، كستعكد الطيكر التي ىي رمز لمسبلـ كالخير كديمكمة الحياة

نما يحيؿ مباشرة لعكدة مبلييف  يرمز فقط إلى عكدة الفرح، كعكدة عصافير الحب الركمانسية، كا 
البلجئيف الفمسطينييف الذيف اقتمعكا مف كطنيـ إلى كطف ىك رديؼ الحرية كالخير، كسنبلحظ في العديد 
مف القصائد حضكر ىذا الرمز أم الطير كتحركو في أكثر مف مستكل، حيث يتحرؾ معناه كفقان لحركة 

. الكاقع، كذلؾ ليقـك بكظيفتو ضمف شركط الكاقع
         

      كعمى ضكء ذلؾ يتضح أف فدكل قد طالعتنا في ىذه القصيدة بمجمكعة مف الرمكز التي يحمؿ 
مستكل لغكم عاـ، كمستكل رمزم إيحائي يسعى؛ إلثارة الخياؿ كالشعكر، كيمتحـ : كؿ منيا مستكييف

بالتجربة الشعرية كالمعاناة، كالسياؽ ىك الذم أكسبو ىذا المعنى اإليحائي المعبر، فمف المؤكد أف 
مف المعركؼ أف استبداؿ كممة بأخرل يفسد " المعنى الرمزم ال يتحقؽ إال مف خبلؿ السياؽ، إذ إنو 

الصكرة، إذ ليست الداللة الرمزية ىنا مجرد استبداؿ لفظ بآخر؛ ألف المعنى الرمزم ال يتحقؽ مف 
 2".مجرد األبيات بالمفظة المجردة بؿ مف خبلؿ السياؽ الذم تجيء فيو
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 عععععع

 

إلى كرمة كعمر، تصكر لنا حنينيا  "رسالة إلى طفميف في الضفة الشرقية "      كفي قصيدتيا 
حيث يحكؿ االحتبلؿ دكف تمكنيا مف رؤيتيما، كتمجأ إلى تكظيؼ " كرمة كعمر"كشكقيا إلى الطفميف 

 1:بعض الرمكز؛ لمتعبير عف الكاقع، تقكؿ
يا كرمتي أكٌد لك أطير 

عمى جناح الشكؽ لك أطير 
... لكٌف تكقي يا صغيرتي مقٌيد أسير

ييعجزني يا كرمتي العبكر 
فالنير يقطع الطريؽ بيننا 

كىـ ىنا يرابطكف  
كمعنةو سكداء ىنا ىـ يرابطكف 

 
     فيي ترمز بالمعنة السكداء إلى العدك الرابض عمى أرضيا، فالمعنة شيء معنكم لكنيا كصفتو 

 .بالسكاد؛ لمتدليؿ عمى كحشية االحتبلؿ

 

تأمؿ النٌص مميان يظير محاكالت فدكل المتكاصمة؛ إلسقاط أك تحميؿ معافو جديدة عمى الرمز أك        
ىك اسـ الطفمة التي تخاطبيا فإنيا قد تحمؿ ىنا معنى الكرمة المرتبط " كرمة"الداؿ، فبقدر ما أف 

إنو نكع مف االرتباط كالعبلقة يتخطى كرمة كطفمة؛ ليذىب لما " كرمتي"باألرض، كليذا نراىا تقكؿ 
كراء ذلؾ، لما ىك أبعد مف ذلؾ، كما أف تكرار أمنية الطيراف يرمز إلى تخطي ما ىك قائـ نحك الحرية، 

في ضكء : كعبر ذلؾ  يتـ استحضار ما ىك غائب أم العجز أك غياب الحرية،  ككأف فدكل تقكؿ
. االحتبلؿ أصبح لقاؤنا مستحيبلن، ككي يحدث يحتاج إلى ما يشبو المعجزة، يحتاج مني أف أصبح طيران 
في ذات السياؽ جرل تكظيؼ مفردة النير الذم ىك نير األردف، فرغـ أف النير يرمز في المكركثات 
الثقافية لمخير كالحركة كالتكاصؿ إال أنو ىنا يحمؿ معنى الفصؿ كالمنع، كذلؾ بحكـ سيطرة االحتبلؿ 

.  عمى حركة العبكر عميو، ىنا نبلحظ كيؼ تحرؾ المعنى كتغير كفقا لمحالة القائمة
 2:كتقكؿ في القصيدة ذاتيا
!! كاغتصب األرضى التتر 

 
 األرض الفمسطينية، ا     فقد كظفت كممة التتر تكظيفان رمزيان، فرمزت بيا إلى الصياينة الذيف اغتصبك

. كال يخفى ما اتسـ بو الرمز في ىذه القصيدة مف البساطة، فيك ليس ببعيد عف ذىف المتمقي
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 فففففف

 

 تتكاصؿ الشاعرة مع الديف النصراني باعتباره مصدران "إلى السيد المسيح في عيده"      كفي قصيدة 
مف مصادر الرمز، كتؤكد عمى ضركرة مكاجية الكياف الصييكني، الذم يدعي أحقيتو باألرض 
الفمسطينية اعتمادان عمى افتراءات دينية ال أصؿ ليا مف الصحة، كال يغيب عف الذىف ما تحممو 

. المكضكعات كالشخصيات الدينية مف إيحاءات رامزة يمكف استغبلليا؛ لخدمة أغراض متعددة مكحية
    

ككأف ارتداد شعراء فمسطيف إلى تراثيـ الديني يمتاحكف منو :"     كىذا ما أكده أبك إصبع حيث يقكؿ
دعائو  مكضكعاتيـ، كيستدعكف شخصيات كيستحضركنيا رمكزان، ليس إال تحديان لمكياف الصييكني كا 
أحقيتو بالكطف استنادان إلى افتراءات دينية، ثـ نراىـ يرتدكف إلى التراث الديني الييكدم كالمسيحي، 

ككأنيـ بذلؾ ينفكف ىذا الكجكد الغاشـ عمى أساس ديني كباعتبار أف األدياف ليست ممكان خاصان ألحد، 
نيا ال تنفي شرعية اغتصاب األكطاف، ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل فإف لممكضكعات الدينية  كا 

كشخصياتيا مف الغنى كالثراء في مدلكالتيا الرامزة ما جعؿ الشعراء يمجأكف إلى التراث الديني باعتباره 
 1".مصدران مف المصادر التي يستغمكنيا

 
 تستمد صكرىا الفنية مف الديانة المسيحية، فيي "إلى السيد المسيح في عيده"     ففي قصيدة 

 2:تستحضر شخصية السيد المسيح، كتكجو لو خطابان، كتكظؼ قصة الكراميف، حيث تقكؿ
يا سيد يا مجد األككاف 

مىبي ىذا العاـ  في عيدؾ تصي
أفراح القدس 

صمتت في عيدؾ يا سيدي كؿُّ األجراس 
 3:إلى قكليا

قتؿ الكرٌامكف الكارث يا سٌيدي 
 كاغتصبكا الكـر 

كخطاةي العالـ رٌيش فييـ طيري  
اإلثـ 

كانطمؽ يدٌنس طير القدس  
شيطانيان ممعكنان، يمقتو حتى الشيطاف  
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 صصصصصص

 

؛ –    ففي األبيات السابقة تكظؼ الشاعرة قصة الكٌراميف   الذيف قتمكا الكارث الكحيد لصاحب الكـر
 تكظيفان رمزيان حيث رمزت بالكراميف إلى الييكد الذيف قتمكا كشردكا كثيران مف أبناء –كي يرثكا الكـر 

تشير أف أكلئؾ الذيف صمبكا السيد " القدس كاستكلكا عمييا بحجة أف ليـ األحقية في القدس فيي بيذا 
 1".المسيح قد أعادكا جريمتيـ مرة أخرل باحتبلؿ القدس كصمبيا 

 
    كرمزت بالكـر إلى فمسطيف المغتصبة كالقدس، كىي بيذا قد خرجت عف الداللة الحرفية لقصة 

؛ لمكشؼ عف تدنيس الصياينة لمقدس كفمسطيف كالنياية التي سينقمبكف إلييا  فالشاعرة "الكراميف كالكـر
نما - فمسطيف- تعني بالكراميف الييكد الذيف قتمكا الكارث كاغتصبكا الكـر لـ يككنكا حرسان عمى الكـر كا 

المقصكد استحضار الداللة الرمزية لتمؾ النياية لمكراميف التي جاءت في إنجيؿ مرقس اإلصحاح 
 2".الثاني عشر حيث إف صاحب الكـر يأتي كييمؾ الكراميف 

 
    كما أنيا قد رمزت بالشيطاف إلى الصياينة الذيف فاقت أعماليـ أعماؿ الشيطاف الحقيقي الذم بات 
يمقتيـ كيكرىيـ، كال يخفى ما في ىذا الرمز مف داللة عمى كحشية االحتبلؿ الصييكني، ككحشية ما 

. يقـك بو تجاه الشعب الفمسطيني كأرضو
 

 تستميـ الشاعرة صكرة شعرية مف الكاقع الذم يعيشو الفمسطيني "الفدائي كاألرض"قصيدة       كفي 
داخؿ أرضو، حيث تصكر استشياد المناضؿ مازف أبك غزالة بعد معركة حامية الكطيس مع  جيش 

، كمف الجدير ذكره أف فدكل قد استكحت قصتيا ىذه مف مفكرة مازف التي كجدت 3االحتبلؿ الصييكني
يا أىمي يا شعبي يا رب ماذا أكتب كلمف أكتب، أرجك أال أكتب إال رسالة "فييا كممات صادقة منيا 

 4"النصر
       كفي ىذه القصيدة تعتمد فدكل عمى األسمكب الدرامي الذم يتنامى خبللو الحدث في لكحة فنية 

 الذم يمكف اعتباره رمزان لكؿ فدائي يدافع –جميمة، إذ استيمتيا بصكرة نفسية لما يدكر في نفس مازف 
 5:تقكؿ–عف حقو الشرعي في أرضو 

، ماذا أكتب؟  أجمس كي اكتبى
ما جدكل القكؿ؟ 
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 قققققق

 

يا أىمي، يا بمدم، يا شعبي 
ما أحقر أف أجمس كي أكتب 

 
  1  :إلى قكليا

كؿ الكممات اليـك 
ممحه ال يكرؽ أك يزىر 

في ىذا الميؿ 
في بيرة الذىكؿ كالضياع 

أضاء قنديؿه إلييّّ حنايا قمبو 
كشع في العينيف كىج جمرتيف 

كأطبؽ المفٌكرة 
كىٌب، مازف الفتى الشجاع 

يحمؿ عبء حٌبو 
ككؿ ىْـّ أرضو كشعبو 

 !!ككؿ أشتات المنى المبعثرة

 
؛ بسبب احتبلؿ أرضو،      يجرم الحكار الداخمي في نفس البطؿ مازف التي تمكر فييا أحزاف كىمـك
فيك لـ يجد طريقان إال النضاؿ؛ لتحريره كفي ىذه القصيدة إيحاء غني بفضؿ التكثيؼ الذم اعتمدتو 

الشاعرة، فبل يخفى ما لمممح في األسطر السابقة مف إيحاء سمبي؛ ألف كؿ الكممات اليكـ ممح ال يكرؽ 
أك يزىر، كبيذا ال يخفى ما ليذه العبارة مف إيحاء كرمز لميأس مف الكبلـ كالكتابة المخدرة كالحث عمى 

كمع  أف الممح ال يكرؽ أك يزىر إال أنو . 25االنتقاؿ إلى مرحمة الفعؿ المؤثر الذم يعطي األمؿ
ضركرة لمشفاء فالمحظة لحظة صبر عمى المأساة كمجابيتيا بالمقاكمة، إنيا لحظة األكلكية ككقؼ 

.  النزؼ
 

 كتصكر – مازف –      كتكضح الشاعرة في المقطع الثاني حالة الصراع التي تشتعؿ بيا نفس البطؿ 
 2:صكره مع كالدتو، حيث يؤكد ليا أف أرضو ىي أمو الثانية، تقكؿ عمى لساف مازف

أماه مككب الفرح 
لـ يأًت بعد 
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 رررررر

 

لكنو ال بدَّ أف يجيء 
يحدك خطاه المجد 

يا كلدم 
... يا 

ال تحزني إذا سقطت قبؿ 
 مكعد الكصكؿ 

فدربنا طكيمة شقية  
 

يحاءات نابعة مف       قد أضافت الشاعرة مف خبلؿ األبيات الشعرية السابقة أبعادان ذات دالالت كا 
عمؽ المأساة، كالتبلحـ مع الشييد كاألمة مف قبؿ الشاعرة التي رمزت بمككب الفرح كالسقكط إلى 

فيي ترمز إلى الثكرة كالنضاؿ؛ لتحرير األرض الفمسطينية، " دربنا طكيمة شقية " كأما عبارة . الشيادة
. كىذا درب شاؽ تعٌمده الدماء كالتضحيات

 1 :كأما في قكليا
كاحترؽ النجـ اليادم كمرؽ 

عبر الربكات 
: برقان مشتعؿ الصكت

زارعان اإلشعاع الحٌي عمى  
الربكات  

 
     فقد كظفت فدكل النجـ تكظيفان رمزيان خرجت بو عف المعنى اإلشارم المعركؼ، حيث رمزت بو 
إلى الشييد مازف أبك غزالة، كىذا النجـ إنما ىك بعد سقكطو كالبرؽ الذم يشع إشراقان بثكرتو المشتعمة 
التي زرعت إشعاع الثكرة كالتضحية فكؽ األرض بدالن مف النبات كاألشجار، كىي بيذا قد اعتمدت 

ذا خبل الشعر مف اإليماء :"...عمى اإليماء الذم يمنح الشعر ركحو، إذ يقكؿ إحساف عباس كا 
 2".كالتصكير فقد ركحو، كأصبح نظمان كليس بشعر

 
 التي قدمتيا الشاعرة ىدية إلى شعراء المقاكمة في فمسطيف المحتمة، "لف أبكي "قصيدة      كفي

إنيا دعكة إلى الحرية كنفض رداء الخنكع " حيث (1967)صكرت انتصار إرادة الشعب عمى ىزيمة 
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 شششششش

 

كغٌذ السير نحك الخبلص مف دياجير الذؿ كالعبكدية، كالتحرر مف اليزيمة النفسية التي تقبع في داخؿ 
 1".اإلنساف

 
   كفي ىذه القصيدة تستخدـ الشاعرة مجمكعة مف الكممات ال بمعناىا اإلشارم المعركؼ، بؿ تكظفيا 

 2 :تكظيفان رمزيان مكحيان، ففي قكليا
قفا نبًؾ 

عمى أطالؿ مف رحمكا كفاتكىا 
تنادم مف بناىا الدار 
كتنعي مف بناىا الدار 

 
     ىنا تكظؼ فدكل كممة الدار تكظيفان رمزيان، فيي ترمز لمكطف الفمسطيني الذم تـ احتبللو عاـ 

، كقد اختارت فدكل كممة الدار؛ لمكانتيا الخاصة في األدب العربي، فالدار ليست حجارة (1967)
جامدة بؿ تكحي بالعبلقة بيف اإلنساف كالمكاف؛ كمفيـك الدار بما ىك مكاف كفضاء كعبلقات يتخطى 

مفيكـ البيت الضيؽ، فيي ذات بعد نفسي، ككثيران ما يظير التبلـز المستمر بيف الكطف كاإلنساف 
الفمسطيني، كقد اقترنت الدار بالكطف في ثقافتنا المتكارثة، كفي شعرنا العربي القديـ، كمف ىنا برزت 

ظاىرة االمتزاج بيف اإلنساف كأرضو في الشعر الفمسطيني؛ لمتعبير عف عبلقة أزلية بيف الكطف 
. كالفمسطيني

 
 3:كفي القصيدة ذاتيا تقكؿ

ككاف ىناؾ جمع البـك كاألشباح 
غريب الكجو كاليد كالمساف ككاف 

يحكـٌ في حكاشييا 
 4: كتقكؿ

حتى نطرد األشباح 
كالغرباف كالظممة 
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 تتتتتت

 

معنى إيحائيان رامزان فقد اتكأت عمى رمكز " البـك كالغرباف كاألشباح الظممة "     ىنا تحمؿ الكممات 
الحيكاف في كممتي البـك كالغرباف المتيف ترمز بيما إلى االحتبلؿ الصييكني، كىنا ال يغيب عف أذىاننا 
ما تحممو ىاتاف الكممتاف مف معنى الشـؤ كالخراب، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لكممتي األشباح كالظممة فيما 

كعند أخذ الصكرتيف الشعريتيف معا يتضح . رمز لبلحتبلؿ الذم ينتشر ظبلمو في األرض الفمسطينية
المشيد العاـ، فمف جية ديار ميجكرة فارغة بعد اقتبلع كتيجير أصحابيا منيا، كفي ذات الكقت ىي 

مكاف لمبـك كالغرباف كاألشباح، صكرة الحياة مقابؿ المكت كالخراب، الحركة كالدؼء مقابؿ الكحشة 
.  كالظممة كنعيب طيكر الشؤـ

 
 1 :كفي قكليا

أحبائي حصاف الشعب جاكز 
كبكة األمس 

كىٌب الشعب منتفضان كراء النير 
أصيخكا ىا حصاف الشعب  

يصيؿ كاثؽ الٌنيمة 
كيفمت مف حصار النحس كالعتمة 

كيعدك نحك مرفئو عمى الشمس 
 2:لقكليا

أحبائي مصابيح الدجى، يا إخكتي 
في الجرح  

 
     استخدمت فدكل الكممة الحصاف بمعنى إيحائي ال يقؼ عند المعنى اإلشارم المعجمي، بؿ يتعداه 

. رامزان إلى الثكرة الفمسطينية
     

 ظبلؿ – الحصاف –كفي ىذا الرمز:"    بينما ذىب إبراىيـ العمـ إلى أف الحصاف رمز لمفدائي، يقكؿ
عميقة في الذاكرة القكمية كقد راىف الشعب عميو كي يفكز بحريتو كبالعكدة الكريمة كذلؾ في قكليا 
       3".حصاف الشعب، ثـ خمعت عميو صفات تستثير اإلعجاب كتدلؿ بيا عمى قكتو كالصييؿ كالسرعة 
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 ثثثثثث

 

    ككما في معركؼ فالحصاف في الكعي العربي كاإلسبلمي يعني الكرامة كاألصالة، ففي القرآف 
ٍبحان ﴿ الكريـ جاء  الخيؿ معقكد في نكاصييا الخير [ كفي حديث الرسكؿ عميو السبلـ 1 ﴾كىاٍلعىاًديىاًت ضى

 كؿ ىذه الدالالت جرل تحميميا لمحظة الراىنة، فالمقاـك ىك رديؼ الجكاد األصيؿ، 2 [إلى يـك القيامة
.  كحتى في الفف التشكيمي استخدـ الحصاف، لمرمز إلى االنطبلؽ كاالنعتاؽ كالحرية

 
 في األرض المحتمة؛ فيي في ىذه 3    كرمزت بمصابيح الدجى إلى شعراء المقاكمة كشباب الثكرة

بينما ترمز . األبيات تعبر عف فرحتيا بمقاء شعراء األرض المحتمة الذيف تعترؼ ليـ بالسبؽ كالريادة
.  بالشمس كالسنا كالضكء كالنكر إلى الحرية التي يسعى إلييا الشعب الفمسطيني

 
 مجمكعة مف الصكر المتتالية التي تكٌكف صكرة – لف أبكي –    فالشاعرة تقدـ في ىذه القصيدة 

، ىذه الثكرة التي (1967 )مركبة، فيي تصكر نيكض الشعب الفمسطيني، كانطبلؽ ثكرتو بعد ىزيمة
رمزت إلييا فدكل بالحصاف الذم يركض بسرعة كيترؾ خمفو المكانع كالحكاجز؛ لمكصكؿ إلى مطمبو، 

يعدك نحك الشمس التي ىي رمز – الثكرة –كفي النياية يصؿ إلى مصدر النكر كمأمنو، فالحصاف 
لمحرية، ككي يحقؽ الشعب حريتو ال بد مف أف تقدـ لنا الشاعرة صكرة الفداء كالتضحية كمكاكب 

فيذه التضحيات تجعؿ الثكرة تستمر حتى تحقيؽ انتصاراتيا كتطيير الكطف . الشيداء؛ إلكماؿ مسيرتو
 4.مف الغرباف التي ما ىي إال رمز لبلحتبلؿ الذم استكلى عمى األرض

 
 تقدـ الشاعرة صكرة رمزية تضافرت في إبرازىا قكل  "آىات أماـ شباؾ التصاريح"     كفي قصيدة 

ابتكارية؛ حيث نيمت مف أحد منابع الرمز التراثي الذم يقسـ إلى تراث تاريخي، كأدبي، كأسطكرم 
كديني، كشعبي، ففي ىذه القصيدة استطاعت فدكل أف تستحضر شخصيات تاريخية لعبت أدكاران ىامة 

عمى مسرح الحياة العربية؛ لتعبر عف المعاناة التي يعيشيا شعبيا، فقد قدمت مجمكعة مف الصكر 
المفردة التي تتكرر مع بعضيا مقدمة صكران مركبة، فيي تقؼ عمى الجسر الذم يصؿ بيف األردف 
كفمسطيف، تستجدم العبكر لكطنيا مف قكات االحتبلؿ، ترسـ صكرة االنتظار التي استغرقت سبع 

ساعات، تآمرت فييا الطبيعة مع سمطات االحتبلؿ، حيث الكقت يمر بطيئان كالحرارة تمسع الجبيف، إنيا 
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 خخخخخخ

 

صكرة تكضح القسكة كاأللـ المذيف تشعر بيما الشاعرة جٌراء انتظارىا؛ لمحصكؿ عمى تصريح مف 
 2 : تقكؿ1.عدكىا؛ لمسماح ليا بدخكؿ كطنيا
كقفتي بالجسر أستجدم العبكر 

آه أستجدم العبكر 
اختناقي، نفسي المقطكعي محمكؿه عمى 

 كىج الظييرة 
سبع ساعات انتظار 

ما الذم قٌص جناح الكقت 
مف كسح أقداـ الظييرة ؟ 

يجمد الغيظ جبيني  
 

 3 :كيتمثؿ تكظيفيا لمرمز التاريخي في قكليا مف القصيدة نفسيا
 

! آه كا معتصماه
آه يا ثأر العشيرة 

كؿ ما أممكو اليـك انتظار 
ما الذم قٌص جناح الكقت 
مف كٌسح أقداـ الظييرة ؟ 

يجمد الغيظ جبيني 
عرقي يسقط ممحان في جفكني 

! آه يا جرحي
مٌرغ الجالد جرحي في الرغاـ  

 
     في ىذه األبيات تستحضر الشاعرة شخصية المرأة العربية المسممة أياـ حكـ الخميفة المعتصـ 

 فيٌب الخميفة؛ لنجدتيا فكانت معركة – كا معتصماه–حيف كقعت في أسر الركـ فاستغاثت بو قائمة
عمكرية التاريخية التي انتصر فييا المسممكف انتصاران كبيران، كثاركا لتمؾ المرأة العربية كخمصكىا مف 

. أسرىا
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 ذذذذذذ

 

    كقد استحضرت فدكل شخصية المرأة العربية المسممة، لترمز بيا إلى نفسيا فيي تصرخ بأعمى 
كما استحضرت في القصيدة  شخصية . صكتيا مستنجدة بالمعتصـ طالبة الثأر لكف ال تجد مجيبان ليا

تراثية أخرل ىي ليمى بنت لكيز التي أسرىا الركـ، كىي في طريقيا إلى ابف عميا البراؽ بف ركحاف 
 1:كالذم ىٌب لمدفاع عنيا كتخميصيا مف أيدم الركـ، تقكؿ فدكل في القصيدة ذاتيا

.. ليت لمبرَّاؽ عينان 
! آه يا ذؿَّ اإلسار

حنظالن صرت، مذاقي قاتؿه 
 حقدم رىيب، مكغؿه حتى القرار

       
    في ىذا المقطع تتقمص فدكل عاطفة الثأر في نفسيا، فتتفجع تفجع ليمى ابنة عـ البراؽ، مما 

أصابيا مف ذؿ، كتستنجد بالبراؽ الذم تحكؿ في قصيدة فدكل إلى رمز تاريخي لمفارس العربي المدافع 
 2.عف الكرامة

      
    كىنا يظير أف فدكل احتمت في الحالتيف مكقع المرأة التي تستغيث، فيي ال تفعؿ، بؿ تستغيث  
كتستنجد، في المرة األكلى بالمعتصـ، كفي المرة الثانية بالبراؽ، غير أنيا في كبل الحالتيف لـ تجد ال 

مكقؼ المرأة العربية المسممة - المعتصـ كال البراؽ، كبيذا فيي تتخطى المكقؼ االنتظارم السمبي
نحك شخصية رمزية فاعمة ىي ىند بنت عتبة التي أكمت كبد حمزة بف عبد المطمب - كليمى بنت لكيز

في غزكة أحد، حيث أتت الشاعرة بيذه الشخصية؛ ليكتمؿ المكقؼ كتتضح صكرتو في بناء فني 
 3 :تقكؿ. متماسؾ، كمف المعركؼ أف ىند بنت عتبة قد اتخذىا العرب رمزان ألبشع كأشرس صكر الثأر

تحت جمدم " ىندو "ألؼ 
جكع حقدم 

فاغره فاه، سكل أكبادىـ ال 
يشبع الجكعى الذم استكطف جمدم 

 
بدأت فدكل تبحث عف نمكذج األنثى القكية في التراث الشعرم، كلعميا مف بيف القبلئؿ "     كبيذا 

الذيف تنبيكا لشخصية ىند بنت عتبة؛ لما ليذه الشخصية مف إيحاءات خاصة في الثقافة العربية 
اإلسبلمية، لكف فدكل كانت تبحث عف صفة جكىرية افتقدتيا في الشخصيات العربية كاإلسبلمية 
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 ضضضضضض

 

؛ إلنياض اليمة في مكاجية عداكة كريية، كمف ىنا كجدت فدكل مالحديثة، كىي صفة الحقد اإليجاب
 1".في شخصية ىند ما شجعيا عمى تكظيفيا في عدة قصائد

 
     كبيذا تككف فدكل قد كظفت الشخصيات الثبلث مجتمعة تكظيفان رمزيان يعبر عف حالة المعاناة 
التي تعيشيا، فقد مزجت الشاعرة بيف شخصيتيا المعاصرة التي تعيش في ظؿ ىـ ثقيؿ، إذ تعاني 
القمع الصييكني كآالؼ الصرخات التي انطمقت مف جناح الفمسطينيات دكف مجيب، كبيذا أيضان 
يتضح لنا أف فدكل كصمت الحاضر بالماضي بطريقة رمزية، تكشؼ عف الحالة النفسية كالتجربة 

. الصعبة كالمعاناة التي تعيشيا
     

االستغاثة )    غير أف ىذا التكظيؼ لمرمكز التاريخية كفي السياقات التي جاءت في النٌص 
يعبر بكؿ كضكح عف فكرة جاف جاؾ لكسركؿ،  (بالمعتصـ، كاالستنجاد بالبراؽ، كالتشبو بيند بنت عتبة

حيث تمارس المغة عنفيا بما تحممو الصكرة كالمعنى مف تحديد اجتماعي لدكر المرأة كذلؾ باالستناد 
 فحتى مقاربة مكقؼ ىند بنت 2لمكعي السائد الذم يضع المرأة في مكقؼ المستغيث أك التابع لمرجؿ،

عتبة في الحادثة المشيكرة لـ تتخط ىذه الدائرة االجتماعية الدالة، فالدينامية التي عبرت عنيا شخصية 
ىند بقي فعميا عند حدكد الحقد كالتحريض ذلؾ؛ ألف الفاعؿ الذم قتؿ حمزة في النياية كاف رجبل، 

بيذا المعنى تعيد الرمكز إنتاج العبلقات االجتماعية، إنيا تمارس عنفيا االجتماعي عبر كقكؼ فدكل 
.   في ذات المكقؼ االستغاثي، أك االستنجادم، أك عند حدكد الحقد السمبي

 
 3:تقكؿ ((Jالتي أىدتيا إلى "إلى الكجو الذم ضاع في التيو" قصيدتيا كفي 

آه، ال تمؤل بطاقاتؾ لي 
بشذل الذكرل كباقات اليكل 

بيف قمبي كرفاه الحٌب صحراءي 
حباؿي القيظ فييا تمتكم 
تمتؼ مف حكلي أفاعي 

تخنؽ الزىر تفٌح السـٌ فيو 
كالمظى 

ال تقؿ لي اذكريني 
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 غغغغغغ

 

ال تقؿ لي 
عٌتمٍت ذاكرة الحٌب كغامٍت 
صكر األحالـ كالحٌب شبح 

ضائعه يقصيو ليؿ الميؿ عف 
عيني كقمبي 

نحرى الميؿ القمر  
 

     تعبر فدكل في ىذه القصيدة عف الصراع المحتدـ في نفسيا مف الحنيف كالشكؽ لمحبيب، كبيف 
الخكؼ كالفزع مف األفاعي التي تفح سميا؛ لتخنؽ كطنيا، فيذه األفاعي تحاكؿ أف تخنؽ الزىر 

كالجماؿ كالحب كالبراءة كبيذا سرعاف ما يتحكؿ الحب إلى نسيج مف األلـ، كلتصكير ما يمكج في 
نفسيا مف مشاعر فاجعة؛ نتيجة االحتبلؿ الذم يجثـ عمى أرضيا عقب احتبلؿ الضفة 

. األمر الذم دفعيا إلى أف تمقي بشريط ذكرياتيا جانبان  (1967)الفمسطينية
 

     كلمتعبير عف ذلؾ لجأت إلى تكظيؼ الرمز، فالصحراء في السطر الثالث ترمز إلى النكبة جٌراء 
االحتبلؿ؛ كرمزت باألفاعي إلى االحتبلؿ الصييكني الذم يبث حقده كسمو كيدمر كؿ ما ىك جميؿ، 

ضافة إلى ىذ   فقد رمزت بالشبح الضائع إلى الماضي بما فيو مف الحب الذم حجبو االحتبلؿ اكا 
كما رمزت بالميؿ إلى االحتبلؿ، كبالقمر إلى . بممارساتو الكحشية عف عيكف أبناء الشعب الفمسطيني

. الحب الذم نحر كقيًتؿ نتيجة ىذا االحتبلؿ
 1 :كفي قكليا مف القصيدة ذاتيا

كطني كانت تغطيو مياه الميؿ، كاف 
قمبو الصامت في ليؿ اليزيمة 

ذاىالن أسياف، كاف الدـ في 
الجدراف باقات كركد 

 
     تصكر الشاعرة احتبلؿ كطنيا الذم يغرقو االحتبلؿ الصييكني، حيث عٌمت شركره حتى غطت 
كؿ الكطف، فتحكؿ إلى خراب يشكك قمبو ليؿ اليزيمة، كرمزت بمياه الميؿ إلى االحتبلؿ الصييكني 
الذم انتشرت شركره في كؿ مكاف، كما رمزت بباقات الكركد إلى التضحيات التي قدميا أبناء ىذا 

 2 :كفي قكليا .الكطف
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 ظظظظظظ

 

كاف كحشي الغاب يحسك الخمرى في 
حاف الجريمة 

كرياحي الشـؤ تعكم 
في الجيات األربًع  

 
     ترمز بكحش الغاب إلى المحتؿ الذم يحاكؿ أف يبتمع الحب كالبراءة، كيعمؿ عمى تدمير الجماؿ، 

 يفعؿ ما يحمك لو في مكاف الجريمة دكف حسيب – االحتبلؿ –كرمزت بالغاب إلى الكطف كىذا الكحش
أك رقيب، كبيذا يظير أف فدكل قد كظفت عبارة حاف الجريمة تكظيفان رمزيان، إذ رمزت بيا إلى األرض 

 1:كفي قكليا. الفمسطينية
آه يا حبي لماذا؟  

ىجر ا بالدم؟ لماذا 
حبس النكر، تخٌمى عف بالدم  

! لبحار الظممات؟
           

     تصكر الشاعرة كيؼ أف االحتبلؿ بممارساتو البشعة قد حبس النكر كأشاع الظبلـ، حيث رمزت 
فيذه الصرخة ال تتصؿ بالجحكد الديني بمقدار ما تشير إلى حرقة ." بمفظ الجبللة إلى السعادة كالنكر

األلـ بعد اليزيمة، فقد خيـ عمى الحياة االجتماعية في الضفة الغربية شعكر قاتؿ بالحزف كقد جسدتو 
أبمغ  (لماذا... لماذا)باحتباس النكر كسيطرة الظممة، عمى أف تكرار التساؤؿ الذم يحمؿ معنى العتب 

داللة عمى ىذا األسى مف صكرة الظممة المنتشرة، كربما اتخذت مف لفظ الجبللة ىنا رمزان لمسعادة 
 2".كاألمؿ

        
     كما رمزت ببحار الظممات إلى االحتبلؿ اإلسرائيمي، كممارساتو الكحشية التي يقترفيا بحؽ أبناء 

. الشعب الفمسطيني
 

     كتعمد فدكل إلى تكظيؼ المكركث الثقافي، فقد استميمت األساطير في بعض قصائدىا، 
كاستخدمتيا؛ لتجسيد معافو جديدة عف طريؽ إخراجيا بطريقة جديدة، كتضمينيا حكادث كشخصيات 
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 أأأأأأأ

 

أسطكرة أكديب التي اتخذتيا : تمتد أبعادىا الزمانية كالنفسية كالحياتية إلى عصرنا الحاضر كمنيا
 1 :ككسيمة لمتعبير الشعرم، كتجسيد التجربة التي تعيشيا كذلؾ في قكليا

 
كأرل العالـ تنينان خرافيان 

عمى باب بالدم 
يا حبيبي : كأنادم

مىف يفؾ المغز مف يكشؼ  
سٌر الكممات ؟ 

        
      يتضح في األبيات السابقة أف الشاعرة قد استكحت الفكرة مف أسطكرة الممؾ أكديب، حيث إنيا 
قد استميمتيا استميامان، كضمنت الفكرة األسطكرية صكرتيا الشعرية دكف التصريح باسـ األسطكرة، 
كىي بتكظيفيا ىذا قد ألبست األسطكرة بعدان جديدان، كمعنى جديدان حيف جعمت التنيف رمزاي لمصياينة 
 2.كالعالـ المعادم لشعبيا، كالمغز الذم يطرحو التنيف لف تفكو إال الثكرة الفمسطينية حسب رأم الشاعرة

 
 3 :كتؤكد عمى الفكرة ذاتيا في قكليا 

 
كحياتي تستمٌر 

كتمٌؼ الريحي أيامي عمى الدرب العصٌي 
مع شعبي، كيالقينا عمى حافاتو 

ٍمب  صخره كأشكاؾ كصى
كحياتي مع شعبي تستمٌر 

ككراء النير غابات الرماح السمر 
تيتز كتربك 

كىدير العاصفة 
ـى التنيفى  يكشؼ المغز كيعطي العال

سٌر الكممات 
كىبكب كدكم 
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 ببببببب

 

كلييب كشرر 
يمفح الٌساريف في الدرب العصي 

كاألضاحي زمره إثر زمر 
         

     تكضح الشاعرة التحاميا مع شعبيا كقضيتو، كتؤكد عمى استمرار ىذه الحياة المتبلحمة، حيث 
رمزت بالدرب العصي إلى طريؽ النضاؿ التي يسمكيا شعبيا، إضافة إلى أنيا رمزت بالريح إلى 

االحتبلؿ الصييكني الذم يمؼ أياميا كشعبيا، كتؤكد أف طريؽ المقاكمة طريؽ صعب شاؽ تكتنفو 
الصخكر كاألشكاؾ كالصمب التي رمزت بيا إلى الصعكبات كالمعكقات التي تعترض طريؽ رجاؿ الثكرة 
الفمسطينية الذيف صكرتيـ بغابات الرماح السمر، كتعكد لتؤكد عمى أف العاصفة التي رمزت بيا لمثكرة 

. ىي التي ستكشؼ المغز
 

تصكر الشاعرة بعض ممارسات االحتبلؿ اليمجية؛ لتحطيـ الشعب   "قصيدة حمزة"       كفي 
الفمسطيني كاقتبلعو مف جذكره عندما يصر عمى ىدـ البيكت؛ لتيديد صمكد الفمسطينٌي عممان بأف ىدـ 

البيت يشكؿ جزءان مف الحرب النفسية التي يشنيا االحتبلؿ ضد الشعب الفمسطيني كىك جزء مف 
الحرب الجماعية كالعقاب الجماعي؛ إلجبار الفمسطيني عمى ترؾ كطنو، كىنا يظير جميان اقتراب 

. الشاعرة مف كاقع الشعب الفمسطيني فيي تعايش الكفاح الفمسطيني اليكمي ضد االحتبلؿ
 

     ففي ىذه القصيدة تصكر الشاعرة قصة نسؼ بيت ابف عميا حمزة بدعكل أف أحد أبنائو يشارؾ 
كقفت :    "في األعماؿ النضالية ضد االحتبلؿ، كىذا ما أشارت إليو في رحمتيا األصعب حيث قالت

بشباؾ بيتي المطؿ عمى بيت حمزة في سفح جرزيـ، كقفت ألشاىد أقبح لكحة ممكف أف ترسميا أصابع 
 2 : فيذه الحادثة قد صكرتيا شعران، تقكؿ1... "الشيطاف

 
كاف حمزة 

كاحدان مف بمدتي كاآلخريف 
طيبان يأكؿ خبزه 

بيد الكدح كقكمي البسطاء الطيبيف 
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 ججججججج

 

     فيي تستخدـ كممة حمزة رمزان لئلنساف الفمسطيني الصامد في أرضو، إذ جعمت منو حالة عامة 
، كىك رمز حٌي لمصمكد كالثبات الفمسطيني، فبيتو لـ يكف أكؿ كال آخر بيت ييدمو فلكؿ الفمسطينيي

كىذه األبيات ... االحتبلؿ الصييكني، كالذم يدؿ عمى ذلؾ قكليا كاف حمزة كاحدان مف بمدتي كاآلخريف
تكحي بأف الشاعرة اختارت النمكذج الذم يستطيع تجسيد تجربتيا، حيث نجحت في اختيار شخصية " 

 1".كىك مكفؽ فنيان كفكران _ حمزة_ شعبية كاضحة المعالـ، أم النمكذج البشرم 
 2 :كفي قكليا عمى لساف حمزة ابف عميا

ىذه األرض التي تحصدىا 
ناري الجريمة 

كالتي تنكمش اليـك بحزفو كسككت 
ىذه األرض سيبقى 

قمبيا المغدكر حيان ال يمكت 
ىذه األرض امرأة 

في األخاديد كفي األرحاـ 
سٌر الخصب كاحد 

قٌكة السٌر التي تنبتي نخالن  
كسنابؿ 

تنبتي الشعب المقاتؿ 
 

ىذه األرض تخمدىا نار )      تربط الشاعرة بيف األرض كاإلنساف الفمسطيني، فاألرض في قكليا
إنما ترمز إلى الكطف الفمسطيني الذم يحتمو الصياينة كيمارسكف بحقو أبشع أنكاع الجرائـ،  (الجريمة 

لكف رغـ ذلؾ تؤكد الشاعرة عمى أف ىذه األرض سيبقى قمبيا نابضان بالحياة، إضافة إلى أف تشبيو 
يرمز إلى الخصب كالتجدد، فالمرأة رمز الخصب كالتكاثر  (ىذه األرض امرأة)األرض بالمرأة في قكليا 

تنبت شعبان مقاتبلن، كتنبت  (األـ)في األسطكرة الكنعانية، كأساطير ببلد ما بيف النيريف، فيذه األرض 
النخؿ كالسنابؿ، كما تنبت المرأة الشعب المقاتؿ، لذا لف تستطيع أم قكة إنياء حياة ىذه األرض، حيث 

جماؿ ىذه الصكرة يكمف في أف فدكل جمعت بيف عنصريف يبدكاف متباعديف كىما النبات "إف 
كاإلنساف، إال أف المصدر كاحد كىك رحـ األرض كقد جسدتيا فدكل امرأة كلكدان، كفي كصؼ الشعب 

 3".بأنو مقاتؿ تعبير نثرم إال أنو يشير إلى تخمي الشاعرة عف الحمـ الفردم بالعكدة
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 ددددددد

 

 1 :كتعمد كذلؾ إلى الرمز في قكليا
طٌكؽ الجند حكاشي الدار 

كاألفعى تمٌكت 
كأتمت ببراعة 
اكتماؿ الدائرة 

. فقد رمزت باألفعى إلى قكات االحتالؿ التي طكقت الدار لمقياـ بعممية اليدـ
 

 2 .كفي قكليا تصكر مشيد ىدـ دار حمزة
ساعةه كارتفعت ثـ ىكت 

غرؼي الدار الشييدة 
كانحنى فييا ركاـ الحجرات 

يحضف األحالـ كالدؼء الذم كاف 
كيطكم  

في ثناياه حصاد العمر ذكرل 
سنكات 

 
     مف خبلؿ تأمؿ ىذه الصكر يتضح لنا أنيا مثقمة باإليحاء، فالدار ترتفع معنكيان كتسقط ماديان عند 
ىدميا كسقكطيا عمى األرض، حيث شبيت الدار عند سقكطيا بالشييد، كىذه الغرؼ التي انحنت كىي 

يتخطى مفيـك الدار المعنى - كما ذكرنا في السياؽ-تحضف األحبلـ كالدؼء كذكريات السنيف، كىنا
اإلشارم أك مجمكعة الحجارة كاألثاث الذم يككنيا؛ ليرتقي إلى مستكل تكثيؼ الحياة كالدؼء كنبض 

. الكاقع الحي
 

    كبيذا تككف فدكل قد قدمت صكرة مف صكر المقاكمة الفمسطينية، كنمكذجان حٌيان يتضح  مف 
بأف رؤية الشاعرة في ىذه القصيدة لكاقعيا عميقة جدان، فقد استطاعت الشاعرة أف تقدـ لنا :"خبللو

تجربة فنية قصصية متكاممة حية كنامية كمتطكرة معتمدة عمى الصكر الشعرية المحممة باإليحاء في 
 3".خدمة الرؤية التي أرادت التعبير عنيا 

 
                                                 

 .487-486صفدكل طكقاف، األعماؿ الشعرية الكاممة،  - 1
 .489  صف،.ـفدكل طكقاف،  - 2

 .64  صخالد سنداكم، الصكرة الشعرية عند فدكل طكقاف، - 3



 ههههههه

 

 تعمد الشاعرة إلى بناء صكرتيا الكمية مف خبلؿ  "خمس أغنيات لمفدائييف" قصيدتيا      كفي 
المقاطع التي تشكؿ كحدات متنكعة ذات كياف خاص بشكؿ يرتبط فيو بعضيا ببعض ارتباطان كثيقان في 
كحدة متكاممة نفسية أك منطقية أك عضكية، فيذه القصيدة تتككف مف خمسة مقاطع حيث تضع رقمان 

حيف تنيمر األنباء - 3كيؼ تكلد األغنية - 2مخاض - 1 )1لكؿ مقطكعة كتضع عنكانان مستقبلن 
 (كفاني أظؿ بحضنيا  - 5عاشؽ مكتو - 4السيئة 

 2 :تقكؿ" مخاض"في المقطع األكؿ الذم جاء بعنكاف 
الريح تنقؿي المقاح 

كأرضنا تيزىا في الميؿ 
رعشةي المخاض 

كييقنعي الجالدي نفسىو 
بقصة العجز، بقصة الحطاـ 

كاألنقاض 
 ***

يا غدنا الفتٌي خبٍّْر الجالد 
كيؼ تككف رعشةي الميالد 

خبّْره كيؼ يكلد األقاح 
مف ألـ األرض، ككيؼ ييبعث الصباح 

مف كردة الدماء في الجراح  
 

     في ىذا المقطع تكضح الشاعرة ميبلد الحياة الجديدة مف خبلؿ األلـ كالثكرة، حيث رمزت بكممة 
 إذ صكرت انتشار الثكرة بيف أفراد الشعب الفمسطيني 3مخاض إلى لحظة ميبلد الثكرة الفمسطينية،

بانتشار المقاح مف نبتة إلى أخرل، كرمزت بالجبلد إلى المحتؿ الصييكني الذم يحاكؿ إقناع نفسو بأف 
سيبعث مف خبلؿ التضحيات _الحرية _األمة لف تنيض بعد ىزائميا، ككذلؾ تؤكد عمى أف الصباح 

. التي يقدميا الشعب الفمسطيني كالتي رمزت إلييا بقكليا كردة الدماء
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 ووووووو

 

 تؤكد عمى األمؿ الذم ييشرؽ في ظؿ اآلالـ التي يحياىا "كيؼ تكلد األغنية"     كفي المقطع الثاني 
 1:الشعب الفمسطيني

نأخذ أغنياتنا 
مف قمبؾ المعذب المصيكر 
كتحت غمرة القتاـ كالديجكر 

نعجنيا بالنكر كالبخكر 
كالحب كالنذكر 

ننفخ فييا قٌكة الصكَّاف 
كالصخكر  

ثـ نردىا لقمبؾ النقٌي 
 2قمبؾ البمٌمكر

يا شعبنا المكافح الصبكر 
 

      تعبر الشاعرة في المقطع السابؽ عف انبثاؽ األمؿ رغـ األلـ، فاألغاني تنبع مف القمكب المعذبة 
 المذيف ترمز بيما إلى –بفعؿ االحتبلؿ كجرائمو المتكاصمة، كىذه األغاني تحت غمرة القتاـ كالديجكر

 تصدح؛ لتعجف بالنكر الذم يرمز إلى التفاؤؿ كاألمؿ الذم يكاجو بيما –االحتبلؿ الصييكني كأفعالو
. الفمسطيني االحتبلؿ الصييكني

 
    كبما أف االحتبلؿ مغرؽ في قسكتو ككحشيتو، فإف فدكل تستحضر في رمكزىا كؿ ما يحيؿ إلى 

" النقيض األقصى لذلؾ االحتبلؿ، فمكاجيتو تستدعي االستعداد كالصفاء المعنكم بأقصى درجاتو 
الذم ىك مفردة ليا معناىا في المغة العربية " الٌصكاف"ثـ شرط الصبلبة المباشر " النكر كالبخكر كالحب

كالكعي الشعبي الفمسطيني، فيك تجسيد لمصبلبة بأقصى درجاتيا، كما أنو صخر مرتبط بتكليد النار 
.  كقدحيا ككؿ ىذا لو تجمياتو كمعانيو عندما يرتبط بمفيـك المقاكمة

 
تؤكد الشاعرة عمى استمرار المقاكمة؛ رغـ   "حيف تنيمر األنباء السيئة "     كفي المقطع الثالث 

 3 :تكالب األعداء عمى الثكرة التي ىي كالنير الماضي إلى مصبو
الريح تجدؿ الدخاف في األغكار 
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 ززززززز

 

كفي دركب الميؿ كاإلعصار 
تنيمر الصخكر كاألشجار 

سكداء بالرماد 
سكداء بالدخاف 

فمتنيمٍر كما تشاء ىذه الصخكر  
كلتنيمٍر كما تشاء ىذه األحجار  
، راكضه إلى مصبّْو  فالنير ماضو

كخمؼ منحنى الدركب، في 
رحابة المدل 
ينتظر النيار 

مف أجمنا ينتظر النيار 
 

     تعمد الشاعرة إلى الطبيعة، حيث تكظفيا تكظيفان رمزيان مكحيان؛ لمتعبير عف استمرار المقاكمة 
تقدـ الشاعرة معادالن مف الطبيعة لمفكرة " كالثكرة الفمسطينية رغـ محاكالت األعداء القضاء عمييا، حيث 

الصخكر كاألشجار السكداء : فتصكرىا مف خبلؿ مظيريف مف مظاىر الطبيعة: التي تعبر عنيا
بالرماد كالدخاف التي تنيمر؛ لتسد مجرل النير الذم يرمز إلى الثكرة بكؿ ما يحمموي مف معاني 

 1".االستمرار كالعطاء كالتدفؽ
 

     فالريح ترمز إلى المحتميف الذيف يبلحقكف الثكرة؛ إلجياضيا كيطاردكنيا، كما رمزت باإلعصار 
كالصخكر كاألحجار كالرماد إلى الممارسات الكحشية التي يقـك بيا االحتبلؿ خبلؿ مبلحقتو لممقاكمة 

 ماضو راكض إلى مصبو، حيث ينتظر النيار الذم ترمز –الثكرة –كالثكرة الفمسطينية كرجاليا، فالنير 
. بو إلى الحرية، كبيذا تؤكد أف الثكرة ماضية في طريقيا حتى تحقيؽ ىدفيا كىك الحرية

 
     ىنا يظير أف المكاجية مع االحتبلؿ تأخذ بعدان شامبلن كذلؾ في سياؽ معادلة صراعية ال تعرؼ 

الحمكؿ الكسط، كليذا جاء تكظيؼ الرمكز في االتجاىيف السمبي كاإليجابي فاعبلن متدفقان كحاسمان، 
ككأننا في المكاجية يجرم حسميا مع نياية القصيدة، األمر الذم يشير إلى أف الشعب الفمسطيني ال 
يممؾ ترؼ تبديد أم عنصر مف عناصر قكتو؛ لمكاجية عدك ال يتردد عف استخداـ كؿ قكتو لحسـ 

. الصراع لمصمحتو
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 ححححححح

 

 تصكر الشاعرة السبيؿ لتحقيؽ الحرية، كىك عشؽ المكت "عاشؽ مكتو"الرابع     كفي المقطع 
 1:كاالستشياد مف أجميا، تقكؿ

تخطفني الرؤيا مع ابتسامة الصباح 
أراه طائرم يطير 

ييجرني قبؿ األكاف 
يفمت مف يدٌم في 

دٌكامة الرياح 
يدافع الرياح ثـ ييكم 

مف مشارؼ الكفاح 
كتفتح الصخكر ساعدييا جدكلٍي حرير 

تمقؼ طائرم الذم يطير 
ييجرني قبؿ األكاف 

كتستردُّ ابنيا األكطاف تستردُّه 
لقمبيا الحٌي العتيؽ  

 2 :كقكليا
يا شجر المرجاف عٌرشٍت غصكنو 

عمى جكانب الطريؽ 
 

يمضي في طريقة ىاجران لعشو قبؿ _ الذم رمزت لو بالطائر_      تصكر الشاعرة الفدائي الفمسطيني
: " األكاف، متحديان الرياح التي رمزت بيا إلى االحتبلؿ الصييكني، كىذا ما أكده أبك إصبع حيث قاؿ

كقد طار مف العش قبؿ أكانو كىذا يرمز إلى يفاعة ىذا الطائر كشبابو، كاندفاعو أيضان، كيغالب الطائر 
الرياح، كلكنو يخر شييدان كيسقط في حضف األرض تحنك عميو، إذ تفتح الصخكر ساعدييا جدكلي 

 3". حرير ذلؾ؛ ألنو ابف األرض يعكد إلييا كىك يدافع عنيا
 

لـ يمنحو االحتبلؿ فرصة الطفكلة كالحياة الطبيعية كأم طفؿ " المقاكـ"        غير أف ذلؾ الطائر 
في العالـ، إنو كجد نفسو في مكاجية التحدم قبؿ أف ينضج، كليذا ينخرط في الصراع قبؿ األكاف، 
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 ططططططط

 

كىذا كاقع حاؿ معظـ أطفاؿ الشعب الفمسطيني الذيف تشردكا كتحطمت سياقات حياتيـ الطبيعية، 
. فكجدكا أنفسيـ رجاالن قبؿ أكانيـ

    
      ككذلؾ تخاطب الشاعرة شجر المرجاف الذم رمزت بو إلى دماء الشيداء الذيف ركت دماؤىـ 

عاد إلى األرض ليمتحـ بيا كيتجدد؛ لينمك كتعرش غصكنو عمى كؿ  (الفدائي)األرض إف ىذا الطائر 
. جكانب الطريؽ، فيك يعشؽ األرض في مكاسـ الفداء كالعطاء

 
       كيرل إبراىيـ العمـ أٌف الشاعرة قد اختارت رمز الطائر لما ينطكم عميو مف البراءة كالضعؼ 

كلعميا اختارت رمز الطائر لما ينطكم عميو مف معاني البراءة كالضعؼ في مكاجية الرياح : "يقكؿ
 قيرىا كانتزاع االيكج، فإف القكة الغاشمة التي يكاجييا الفدائيكف تبدك في نظرىا أشرس مف أف يستطيعك

النصر مف بيف براثنيا، عمى أف اجتماع ىذه الطيكر كفيؿ بأف يحطـ قكتيا كىك األمر الذم أغفمتو 
الشاعرة، عمى أنيا أفمحت في تحكيؿ تجربتيا الكاقعية إلى تجربة شعرية، إذ مزجت بيف الكاقع كالحمـ 

 1".مزجان فنيان، فارتفعت بالقضية الكطنية مف المستكل العاـ إلى المستكل الشعرم الخاص
 

 تصكر لنا الشاعرة عكدة الشييد إلى حضف األرض بعد "كفاني أظؿ بحضنيا"    كفي المقطع األخير 
 2:استشياده، حيث يذكب كيفنى كييبعث مف جديد لحياة جديدة

كفاني أمكت عمى أرضيا 
كأيدفف فييا 

كتحت ثراىا أذكب كأفنى 
كأيبعث عشبان عمى أرضيا 

كأبعث زىرة 
تعبث بيا كؼ طفؿو نمٍتو بالدم 

كفاني أظؿ بحضف بالدم 
ترابان 

كعشبان 
كزىر 

        فيي تعبر عف رغبتيا في االستشياد كي تدفف في ثرل كطنيا، كتذكب كتفنى تحتو، كتبعث 
عشبان كزىرة، كىي بيذا تعبر عف انتمائيا إلى كطنيا الذم شبيتو باألـ التي تحضف أبناءىا، كقد 
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 ييييييي

 

تكظيفان رمزيان، إذ رمزت بيما إلى الحياة كالخصب كاألمؿ " العشب، الزىر"كظفت الشاعرة كممتي 
. المتجدد باستمرار

         
     كقد قدمت فدكل بيذه المقاطع الخمس التي تربطيا كتسيطر عمييا كحدة نفسية صكرة كمية؛ 
لمعاني الفداء كالتضحية في سبيؿ تحقيؽ الحرية، كقد اعتمدت عمى الصكر المكثفة إضافة إلى 

تنيض الصياغة الجماعية لمقصيدة عمى ساقيف راسخيف مف الرمز الشفاؼ، :" استخداـ الرمكز كبيذا
ف تمزقت أكصاؿ القصيدة إلى مقاطع، إلى أشطر،  كالصكرة الكثيفة مف النظـ المعبر عف التكتر، كا 

 1".إلى كممات، إلى أحرؼ
 

 تدعك إلى الحرية، كتظؿ رغـ القيد كرغـ الميؿ، كرغـ نسؼ الدكر "حرية الشعب"قصيدتيا       كفي 
. كالتعذيب تقفك خطكىا مناضمة، كىي تنشد تمؾ الحرية التي تستجيب مظاىر الطبيعة الصامتة لندائيا

 2 :تقكؿ
! حريتي : كالضفتاف تردداف

كمعابر الريح الغضكب 
كالرعدي كاإلعصار كاألمطار في كطني 

: ترددىا معي
! حريتي! حريتي! حريتي

 
     فقد لجأت إلى الرمز؛ لتعبر عف ثكرتيا كتمردىا عمى االحتبلؿ، إذ ال يخفى ما تحممو بعض 

الكممات كالريح كالرعد كاإلعصار كاألمطار مف أبعاد رمزية كاضحة، كما ال يخفى مدل تأثيرىا في 
فعؿ المقاكمة مف شدة كثكرة، فالريح كالرعد كاإلعصار رمكز لمثكرة كانطبلقيا، ىذه الثكرة التي 

ستعصؼ بالكياف الصييكني الجاثـ فكؽ تراب الكطف ظممان، كاألمطار رمز لمخير كالطيارة التي 
 3 :كفي قكليا. ستغسؿ كتطير ىذا الكطف مف رجس المحتؿ

سأظؿ أحفر اسميا حتى أراه 
يمتد في كطني كيكبر 

كيظؿ يكبر 
كيظؿ يكبر 
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 ككككككك

 

حتى يغطي كؿ شبر في ثراه 
حتى أرل الحرية الحمراء تفتح كؿ باب 

كالميؿ ييرب كالضياء يدٌؾ أعمدة الضباب 
 

     فيي تؤكد عمى أنيا ستظؿ تحفر اسـ الحرية حتى تراه يمتد في الكطف، كيغطي كؿ شبر في ثراه 
كحتى تفتح الحرية  كؿ باب، حتى ترل الميؿ ييرب كالضياء يدؾ أعمدة الضباب، كىي بيذا قد 

تكظيفان رمزيان، فالميؿ يرمز إلى االحتبلؿ الصييكني الذم سييرب " الميؿ الضياء الضباب" كظفت
كيزكؿ عند انتشار الضياء الذم رمزت بو إلى الحرية التي ستدؾ أعمدة الضباب الذم رمزت بو إلى 

. االحتبلؿ الصييكني، فالضباب يحجب النكر ككذلؾ االحتبلؿ بأفعالو ككحشيتو يحجب الحقيقة
 

 1 : تقكؿ ".حكاية ألطفالنا" كفي قصيدتيا 
كجاء عاـ الفيؿ 
ممتطيان مسافة 

تقطعيا الفصكؿ بيف المكت كالحياة 
تفٌجر الصكت العظيـ بالرعكد كالبركؽ 

حامالن النبكءة 
مجتثان الخرافة 

كانطمؽ المجندؿ المسحكؽ، نظرةه عمى الطريؽ 
كنظرةه عمى السماء الرحبة المضيئة 

كغٌط في القناة 
مغتسالن متٌممان كضكءه 

! كقامت الصالة
 

( 1973 )      يبدك تأثر الشاعرة بالديف اإلسبلمي كاضحان، حيث شبيت الشاعرة حرب أكتكبر عاـ
بعاـ الفيؿ؛ ألف ىذه الحرب في رأم فدكل قد أيقظت العرب مف رقادىـ، كما كاف النصر ليفيـ، كذلؾ 

كاف األمر في عاـ الفيؿ حيث كاف مكلد الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، إذ حؿ النكر كاليداية 
 2.كالنصر
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 للللللل

 

    ىذا باإلضافة إلى أنيا قد رمزت بالصكت العظيـ كالرعكد كالبرؽ إلى الثكرة كالمعارؾ التي قاـ بيا 
العرب ضد األعداء، ىذا الصكت الذم حمؿ النبكءة التي تقصد بيا النصر الذم سيقتمع الخرافة  التي 

. ترمز بيا إلى األعداء
      

    ىنا يبدك أف فدكل ترتفع بمفيـك كميمة قتاؿ كمجاىدة األعداء إلى مستكل الصبلة بكؿ مكانتيا في 
، كجاء استخداـ حرؼ العطؼ ىنا ليحيؿ إلى الفعؿ كالصمت "كقامت الصبلة"الكعي اإلسبلمي 

كالخشكع، فالقتاؿ كالجياد يحتاجاف إلى الفعؿ ال القكؿ، كليذا لتكف المقاكمة كالصبلة بإيماف كصدؽ 
. كخشكع بعيدان عف الضجيج األجكؼ

 
 عف حالة الحزف عندما فجع كؿ األحرار في  "ذىب الذيف نحبيـ"      كقد عبرت فدكل في قصيدتيا 

إثر  (1973 )فمسطيف كديار العركبة باستشياد كماؿ ناصر، كيكسؼ النجار، ككماؿ عدكاف في نيساف
 1 :تقكؿ. الغارة الصييكنية الغادرة عمى بيركت

نسران فنسران اغتاليـ كحشي الظالـ 
آه يا كطني ... سرؽ السمكَّ مف األعالي 

عميؾ مف الدـ الغالي سالـ 
مف أجمؾ انفرطت عقكد دمائيـ 

حٌبات مرجاف، كنكز آللئ، 
... ذىب الذيف نحبيـ 

 
    تقدـ الشاعرة صكرة مف الصكر البطكلية فقكافؿ الشيداء تتكالى كالقادة األبطاؿ يتساقطكف في 

ميداف الشرؼ؛ لتحقيؽ الحرية، كقد رمزت بالنسر إلى الشيداء القادة فيـ كالنسكر في األعالي، يغتاليـ 
العدك الذم رمزت لو بكحش الظبلـ، اغتاليـ فانتشرت دماؤىـ كحبات مرجاف كالكنكز التي تزيف 

 2.األرض
 

 3 :كفي قكليا
أٌكاه يا كطني الحزيف 

كـ ذا شربت ككـ شربنا 
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 ممممممم

 

في ميرجانات األسى كالمكت كاساًت العصير المٌر 
ال أنت ارتكيت كال ارتكينا 

إٌنا سنبقى ظامئيف 
عند الينابيع الحزينة سكؼ نبقى 

ظامئيف 
حتى قيامتيـ مع الفجر الذم 

حضنكه رؤيا ال تمكت كال يذكب ليا حنيف 
 

     تتحدث الشاعرة في ىذه األسطر عف حنيف الفمسطيني كشكقو إلى الحرية كاالستقبلؿ، حيث إف 
ينابيع الحرية التي يسعى ليا، كتؤكد عمى قيامة : الشعب الفمسطيني سيبقى ظامئان عند الينابيع الحزينة

الشيداء مع الفجر الذم رمزت بو إلى الحرية؛ فيذا الفجر رؤيا ال تمكت، داللة عمى استمرار الثكرة 
. حتى تحقيؽ الحرية التي لف يذكب ليا الحنيف

 
 تصكر الشاعرة جريمة مف جرائـ االحتبلؿ، الذم "جريمة قتؿ في يـك ليس كاألياـ" كفي قصيدة       

يسعى جاىدان؛ لقتؿ البراءة كالطفكلة، حيث يغتاؿ عدك الحياة منتيى الحكارني كىي ذاىبة إلى مدرستيا 
 1:تقكؿ. تحمؿ كتبيا

كيـك امتطى صيكة العالـ الصعب يحمؿ غصنان بيدو 
كيحمؿ سيفان بيد 

كيـك الحبيبة في األسر ىٌبت عمييا الرياح 
محممةن بالمقاح 

جرت منتيى 
تعمؽ أقمار أفراحيا في السماء الكبيرة 

كتعمف أٌف المطاؼ القديـ انتيى 
كتعمف أف المطاؼ الجديد ابتدا 

 
      تتحدث الشاعرة عف منتيى التي انتيى باستشيادىا عيد، كابتدأ عيد جديد مكتنز بجرائـ 

االحتبلؿ، كقد اعتمدت الشاعرة عمى األسمكب القصصي في سرد أحداث جريمة استشياد الطفمة 
. منتيى الحكراني التي أصبحت عند كؿ فمسطيني رمزان الغتياؿ البراءة ككحشية االحتبلؿ
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 ننننننن

 

 تستحضر الشاعرة الشخصيات التاريخية كاألدبية القديمة، باإلضافة "أنشكدة الصيركرة"قصيدة     كفي 
 1 :إلى شخصيات نضالية استشيدت عمى أرض فمسطيف، فأصبحكا قدكة ألجياؿ المقاكمة، تقكؿ

 
 تتقمص شخصيات كفاح أسطكرية 

عنترة العبد الباحث عف حريتو في درب المكت 
عٌز الديف القساـ الرابضي في األحراش الجبمية 

" القسطؿ " عبد القادر في 
يحيا كيمارس عشؽ األرض 

 
     فيي تستحضر إلى جانب شخصية الشاعر الفارس عنترة شخصية عز الديف القساـ الذم كاف 

، كعبد القادر الحسيني الذم استشيد في معركة القسطؿ، تمؾ (1936)استشياده في ثكرة عاـ 
الشخصيات جاءت بيا فدكل؛ لتؤكد عمى تكاصؿ النضاؿ اإلنساني، حيث اتخذت مف ىذه الشخصيات 
تجسيدان حيان متكاصبلن لممقاكمة؛ لتعبر بيا عف تجربتيا الشعرية، كإلظيار بعض البطكالت، كالحث عمى 

البذؿ كالعطاء مف أجؿ الكرامة كمف أجؿ الكطف، كاألىـ لتقكؿ أننا أبناء أمة ترفض الذؿ، كتقاـك 
الظمـ، إنيا عممية استمرار كاتكاء عمى ميراث مكغؿ في التاريخ كالحضارة، كبيذا المعنى فإف مقاكمة 
الشعب الفمسطيني المعاصرة رغـ كؿ الصعكبات، فإنيا ستنتصر في نياية المطاؼ؛ ألنيا كريثة كؿ 

. ىذه التجارب العظيمة
 2 :كفي قكليا

كجو حزيراف اربٌد 
زٌخ المطرى األسكد 

كىناؾ عمى أطراؼ األفؽ 
ىكت كتعٌمقت المعنة 

حيف جراد القحط اندلؽ سيكالن مف خكذات الجمد 
األرض تميد تميد كتسقط يبمغيا طكفاف الحمكة 

      تتحدث الشاعرة عف جرائـ االحتبلؿ كبشاعتو، حيث استكلى عمى فمسطيف في حزيراف، كقد 
رمزت بزخ المطر األسكد إلى االحتبلؿ اإلسرائيمي، كفي كصفيا لممطر بالسكاد داللة عمى ىذه 

. البشاعة، فالمكف األسكد مف األلكاف التي تدؿ عمى الحزف كالشـؤ في المكركث الشعبي
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 سسسسسسس

 

      كىذه صكرة مشحكنة بطاقات إيحائية، إذ شبيت جرائـ االحتبلؿ بزخ المطر األسكد داللة عمى 
كثرتيا كبشاعتيا، كما رمزت لبلحتبلؿ بالمعنة التي تعمقت بأرض فمسطيف، كرمزت بجراد القحط إلى 
االحتبلؿ الذم انتشر كسيطر عمى فمسطيف كميا كنيب خيراتيا فغني كأفقر شعبيا، كمما رشح ىذا 

اندلؽ سيكالن فيذه الصكرة ترمز إلى كثرة الييكد في أرض فمسطيف، ككذلؾ رمزت : المعنى قكليا
. بطكفاف الحمكة إلى االحتبلؿ، إذ شبيتو بطكفاف الحمكة؛ داللة عمى كثرتو

 
 1:كفي قكليا

كبركا في غاب الميؿ المكحش في ظؿ الصبار المر 
كبركا أكثر مف سنكات العمر 

كبركا التحمكا في كممة حبٍّ سرية 
! حممكا أحرفيا إنجيالن، قرآنان ييتمى باليمس

كبركا مع شجر الحناء كحيف التثمكا بالككفية 
صاركا زىرة عباد الشمس 

كبركا أكثر مف سنكات العمر 
صاركا الشجر الضارب في األعماؽ الصاعد نحك الضكء 

الكاقؼ في الريح اليكجاء 
 

     تعبر الشاعرة عف أبناء فمسطيف، أبناء الثكرة الذيف كبركا قبؿ األكاف، حيث ترسـ صكرة االحتبلؿ 
اإلسرائيمي الذم يبتمع األرض الفمسطينية، فقد رمزت بالغاب إلى االحتبلؿ، إذ شبيت االحتبلؿ بغاب 

 2.الميؿ المكحش الذم يحجب األشياء، ككذلؾ االحتبلؿ يفترس الحقكؽ الفمسطينية
 

    كرمزت لدماء الشيداء بالحناء كفي قكليا كبركا مع شجر الحناء، فيؤالء األطفاؿ كبركا مع الثكرة 
بمصاحبة دماء الشيداء، فالثكرة الفمسطينية متجددة باستمرار كعبر األجياؿ، فيذه الدماء نمت 

كأصبحت كالشجرة الراسخة كالثابتة عمى األرض كالتي تؤكد أصالة ىذا الفمسطيني كأحقيتو باألرض، 
كما شبيت أطفاؿ فمسطيف بزىرة عباد الشمس التي كما نعمـ عنيا دائمان تتجو نحك أشعة الشمس، فيي 

كما شبيتيـ . تعشؽ النكر، كذلؾ أطفاؿ فمسطيف يعشقكف الحرية تمامان كتمؾ الزىرة زىرة عباد الشمس
بالشجر الضارب في األعماؽ، كىك تشبيو يكحي بالتجٌذر في األرض الفمسطينية، فجذكر الفمسطيني 
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 ععععععع

 

ضاربة في األعماؽ فيـ ثابتكف عمى أرضيـ كعمى طريؽ المقاكمة يصعدكف نحك الضكء الذم رمزت 
. بو إلى الحرية، يقفكف في كجو الريح اليكجاء التي رمزت بيا إلى المحتؿ اإلسرائيمي

 1:أما قكليا
 

! كعمى الدبابات الجيمة يطمؽ رشاش األحجار 
كيخمخؿ بالرفض العارم مشنقة الفجر 

يقتحـ الميؿ كطكفانو 
 

    فيي تصكر ثكرة أطفاؿ فمسطيف كغضبيـ المشتعؿ، حيث يطمقكف رشاشات الحجارة عمى دبابات 
االحتبلؿ، كخمخمكا برفضيـ مشنقة الفجر الذم يرمز إلى الحرية ىذا الفجر الذم يحاكؿ االحتبلؿ شنقو 

عدامو بممارساتو الكحشية، إضافة إلى أف ىؤالء األطفاؿ يقتحمكف الميؿ كطكفانو الذم يرمز إلى  كا 
. االحتبلؿ الذم انتشر بعد حزيراف كسيطر عمى كافة فمسطيف 

 
 –  تتحدث عف رحمة التداعي التي تجرم بيف شارع أكسفكرد في  "المدنية اليرمة"كفي قصيدتيا     
 2: حيث تبدأ الرحمة عند إشارة الضكء األخضر، تقكؿ– نابمس – كسكؽ العطاريف في مدينتيا –لندف 

كيحمُّر ضكء اإلشارة كالمدُّ يرتٌد 
تعكد الخفافيش لمذاكرة 

كنصؼ مجنزرة تعبر السكؽ، أفسح 
فيو مكانان لتعبر، إني تعممت 

... أال أعرقؿ خٌط المركر 
 

     تتقاذؼ الشاعرة ىكاجس شتى خبلؿ سيرىا في شكارع لندف، إذ تنقميا خكاطرىا إلى مدينتيا 
المحتمة نابمس، فحيف كقفت لمضكء األحمر راحت تستعيد ذكريات مدينتيا، حيث رمزت لبلحتبلؿ 

كآلياتو بالخفافيش، كذلؾ مف خبلؿ كصؼ المجنزرات التي اعتادت التجكاؿ في أسكاؽ نابمس، حيث 
 4 : كفي قكليا3.كانت تقؼ حتى تمر خكفان مف أف تداس بعجبلتيا

ىنا كاف سكؽ النخاسة، باعكا ىنا 
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 ففففففف

 

كالدمَّ كأىمي 
فقد جاء كقته سمعنا الذم منع 

! مىٍف يشترم: الرٌؽ كالبيع نادل عمى الحر
كىذم أنا اليـك جزء مف الصفقة 

الرابحة 
أمارس حمؿ الخطيئة، معصيتي أنني 

مىٍف ... غرسة أطمعٍتيا جباؿ فمسطيف
مات أمس استراح  

     
     تتحدث الشاعرة عف أف لندف ىي سبب المآسي التي يمر بيا شعبيا، فسكؽ النخاسة يرمز إلى 

 كترمز فدكل بكممة الغرسة إلى أصميا 1.لندف التي خطط زعماؤىا كي تككف فمسطيف كطنان لمييكد
  .الكحيدة التي مارستيا كألجميا تيعاقب" المعصية "كتجذرىا في أرض فمسطيف، كىذه ىي الخطيئة 

 2 :كفي قكليا
 

يقكؿ " يبادلني خاتـ السجف صمتان فصيحان 
ليا حارس السجف إف الشجر 
تساقط كالغابة اليـك ال تشتعؿ 

كلكٌف عائشة ما تزاؿ تصٌر عمى القكؿ 
إف الشجر 

كثيؼه كمنتصب كالقالع، كتحمـ 
بالغابة التي تركتيا تؤٌج بنيرانيا 

قبؿ خمس سنيف 
كتسمع في الحمـ زمجرة الريح بيف المعابر  

 
 اإلحباط النفسي الذم 1    تكضح الشاعرة في ىذه األبيات مف خبلؿ الحكار بيف السجاف كعائشة

يحاكؿ السجاف أف يكقعو بالمعتقميف األسرل في سجكف االحتبلؿ؛ كي يقمؿ كيضعؼ إصرارىـ عمى 
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 صصصصصصص

 

الذم يرمز -الثبات كالصمكد كالمقاكمة، لكف األسرل يزدادكف ثقة كثباتان، فالسجاف يؤكد عمى أف الشجر
 قد تساقط كانيار، كأف الغابة التي ترمز ىنا إلى –إلى المقاكميف المتجذريف كالثابتيف عمى المقاكمة 

الثكرة قد خمدت نيرانيا كلف تشتعؿ، لكف عائشة األسيرة تنفي ىذا الزعـ، كتؤكد عمى أف الشجر المقاـك 
 تؤج بنيراف المقاكميف، فريح المقاكمة ما زالت – الثكرة –كثيؼ كمنتصب كثابت كالقبلع كأف الغابة 

. تزمجر بيف المعابر
 

تمجأ إلى الرمز؛ لتعبر :  التي أىدتيا إلى صديقتيا ركزمارم"ككابيس الميؿ كالنيار "  قصيدتيا     كفي
 2 :بو عف الكاقع الذم يعيشو شعبيا، كعف الكاقع العربي بكجو عاـ، تقكؿ

 
 عنترة العبسيُّ ينادم مف خمؼ السكر

ني العاشؽ  !ياعبؿي تزكجؾ الغرباء كاإ

 !ال ترفع صكتؾ يا عنتري كيمي كيمي

 أنا ابف العـٌ كعرؽ العيف

 "يا كيمي عنتر مختبئ في أجفاني"

 يراؾ الجند. يسمعؾ الجند

 يا عبؿ دعيني أطعـ مف

 زيتكف العينيف دعيني

 ال تقصيني عف زيتكنؾ ال تقصيني

 !طرقات الجند عمى بابي كيمي كيمي

 الحمراء يا عبمة يا سيدة الحزف خذم زىرة قمبي

 صكنييا أيتيا العذراء

 !الجند عمى بابي كياله

 حتى ا تخٌمى عني حتى ا

 !خبٍئ رأسؾ

 !خبٍئ صكتؾ

 كبنك عبس طعنكا ظيرم
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 ققققققق

 

 في ليمة غدر ظمماء
 

    تستدعي الشاعرة مف عمؽ التاريخ شخصية اشتيرت بأنيا باحثة عف الحرية كتسعى؛ لتحرير عبمة 
مف قيكدىا االجتماعية، كتعمؿ سبب خكفيا أف بني شداد أبناء العمكمة طعنكا ظيرىا كغدركا بيا، لذا 
فيي كحيدة، كعنترة ببل قكمو ال يستطيع التصدم ليذه اليجمة إال أنو يصر عمى أحقيتو، كتأتي برمز 

. مف رمكز الكطف كىك الزيتكف الذم يدؿ عمى التجذر كاألصالة، كيرمز لمسبلـ
 

    كبيذا تكظؼ الشاعرة قصة الحب العذرم بيف عنترة كعبمة التي لـ تستطع أف تحكؿ دكنيا 
الحكاجز، فقد جعمت عنترة رمزان لمفدائي الفمسطيني الغيكر، العاشؽ لعبمة التي جعمتيا رمزان لؤلرض 

الفمسطينية، كىي في استحضارىا ىذا تثرم الكاقع، حيث أضفت عمى قصة عنترة كعبمة نبضان إنسانيا،ن 
فكانت معادالن لمتجربة المرة التي عاناىا اإلنساف الفمسطيني في ظؿ االحتبلؿ، فعنترة الفارس كاف خير 

المدافعيف عف قكمو كعف حبو، كيصبح عنترة الجديد ىك الفدائي الفمسطيني الذم يأخذ سماتو مف 
 1.مبلمح عنترة التراثية، يأخذ مف حبو لعبمة كيعني ىنا حبو لمكطف، ككذلؾ يأخذ فركسيتو أم فدائيتو

          
    كبيذا فالشاعرة تماثؿ بيف معاناة عنترة في حب ابنة عمو عبمة، كمعاناة الفمسطيني المحرـك مف 

، فيي في ثكرة مف الغضب، كلحظة مف لحظات اليأس "المحتمكف" أرضة التي يرتع فييا الغرباء 
تنفجر في كجو المحتؿ كفي كجو العرب الذيف سيمكا عمى المحتؿ احتبلؿ األرض، تمعنيـ كتزجرىـ، 

تتبرأ مف القـك الذيف طعنكىا في الظير بأسمكب رمزم ذم داللة كاضحة عمى حاالت الغضب كاألسى 
 2.المذيف كصمت إلييما الشاعرة

 
      كبتكظيفيا ليذا الرمز يبدك أنيا تحمؿ اليمـك المعاصرة كتمتزج بيا، فالرمكز التراثية تعانؽ 

. اليمـك المعاصرة، فمف خبلؿ التراث  تستمد الشاعرة رمكزىا التي تحمؿ مبلمحيا اآلممة
ف كاف يمنح  كلكٌف عنترة العصي عمى االستسبلـ يصر عمى أنيا ستبقى لو كلف يمسيا أحد، فيك كا 
الحبيبة صفة سيدة الحزف لخصكصية أحكاليا؛ حيث تكالب عمييا الغزاة، فإنو ال يتركيا تستسمـ ليذا 
الحزف إنو يدعميا بزىرة قمبو الحمراء؛ ألنو يدرؾ أنيا ال تسترد إال بالدـ كالتضحيات، كيؤكد أنيا  

. ستبقى رغـ اغتصابيا عذراء؛ ألنيا رمز لمطيارة كالنقاء
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 ررررررر

 

  ككذلؾ اعتمدت الشاعرة عمى المغة الحكارية الدرامية التي جسدت الصراع بيف الفتاة الفمسطينية 
. كجنكد االحتبلؿ؛ مما أكسب النص كالتجربة الشعكرية بعدان رمزيان كثراءن كاسعان 

 1:ففي قكليا
 المعمكرةافتح مذياعي كأطٌكؼ في جنبات 

 :الكحش األسطكرٌم األعمى يأكؿ نفسو

 المكت يحكـ في بمفاست

 ة كالزىرة ذىبيرأسه 

 ةقطفتيا قنبمة زمنيٌ 

 في فيتناـ

 الحزف اليكمٌي يمٌقح أرض فيتناـ

 ترعرع بسماد النابالـت

 في كؿ مكاف طيري المكت

 ينشب مخمبو المعقكؼ يغمغمو

 في المحـ الحيٌ 
 

     في ىذه األسطر تمزج الشاعرة بيف البعد القكمي كالبعد اإلنساني؛ إذ تربط بيف قضية شعبيا 
المطارد كبيف قضية الرعب الذم يخيـ عمى اإلنسانية، فترمز بالكحش األسطكرم إلى عدك اإلنسانية 
الظالـ الذم ال تعنيو حياة اإلنساف بقدر ما ييمو الحفاظ عمى مصالحو، فيك عدك كاحد سكاء أنشر 

 2.رعبو في بمفاست أـ في فيتناـ، كىكذا فإف حزنيا ذك بعد إنساني
 

تجسد الشاعرة في أجزاء القصيدة الخمسة المتآلفة المتنامية المأساةى  "نبكءة العرافة " قصيدة        كفي
الفمسطينية بكؿ أبعادىا، فيي تصكر قصة تشريد الفمسطيني في نكاحي األرض ببل كطف، كرغـ كؿ 

 كفي ىذه القصيدة تتحدث عف مصرع 3.ذلؾ ما زاؿ ىناؾ بريؽ مف أمؿ يشؽ سككف الصحراء
 4 :، تقكؿ(1970 )المناضميف في عماف عاـ

 حيف بمغت عامي العشريف

 :ةقالت لي العرَّافة الدىرم
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 ششششششش

 

 "تنبئني عنؾ الرياح في ىبكبو"

 "تقكؿ"

 "تعكيذة الشر المحيؽ ىينا"

 "ببيتؾ الميميؿ المشطكر"
 "معقكدة تظؿ ال تزكؿ"

 "ارس المكرس المنذكرلؼ اءحتى يجي"

 "تنبئني الرياح في ىبكبيا"

 "عف فارس يجيء"

 "ال كاىنان كال بطيء"

 "تقكؿ لي يجيء مف طريؽ"

 "تشقيا مف أجمو الرعكد"

 "كالبركؽ"
 

      في ىذه القصيدة جعمت الشاعرة رؤيتيا في ثكب نبكءة العرافة، حيث تبدك لمكىمة األكلى ككأنيا 
عكدة إلى الجاىمية، كلكف سرعاف ما تكشؼ ىذه العرافة عف نفسيا، فيي منطؽ األحداث كنامكس 
التاريخ عبر الدىر الطكيؿ، كالقصيدة حافمة بالرمكز العفكية، فالبيت الميميؿ المشطكر يرمز إلى 

فمسطيف المسركقة، إلى فمسطيف الضحية المعذبة، كالفارس المكرس يرمز لمفدائي الذم سيحقؽ إرادة 
الشعب، كيحرر الكطف كيعيد البيت ألصحابو، ىذا الفدائي الذم سيجيء مف طريؽ تشقيا مف أجمو 
الرعكد كالبركؽ التي رمزت بيما إلى الثكرة الفمسطينية، كما رمزت بالريح إلى النكبات التي عصفت 

 2 : كتقكؿ في القصيدة ذاتيا1.بالشعب الفمسطيني
 ىالَّ سألت لي الرياح يا

 عرَّافة الرياح

 متى يجيء الفارس المنذكر؟
 3 :كتقكؿ 

 كانت خطاه حيف جاء جرسان 

 يقرع في أقبية الظالـ

 كالريح كانت حيف جاء فرسان 
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 تتتتتتت

 

 تركض تحتو كتنفض الحطاـ

 أردفني كراءه كقاؿ يا حبيبتي

 حبؾ يحمي ظيرم العرياف

 التصقي بي ال تخافي الميؿ كالذؤباف

  فالحب ال يخاؼ
 

     جاءت األسطر عمى شكؿ حكار بيف الفتاة كالفارس المنذكر الذم رمزت بو إلى الفدائي الذم 
يجيء معمنان الثكرة؛ لتحرير فمسطيف مف أيدم المحتميف، كما رمزت بالريح إلى الثكرة الفمسطينية ىذه 

التي شبيتيا الشاعرة بالفارس داللة عمى قكتيا كسرعتيا، في حيف أف ىذا الفارس يطمب " الثكرة "الريح 
. مف الفتاة أف ال تخاؼ مف الميؿ كالذؤباف المذيف رمزت بيما إلى االحتبلؿ، كذلؾ ألنيما إلى زكاؿ

 
 1 :   كذلؾ تعبر الشاعرة عف انتشار الثكرة في كؿ مكاف، كسقكط الشيداء دفاعان عف الكطف

 
 يـك امتطيناىا ظيكر الخيؿ

 راحت أغانينا

 تكمض مثؿ الخنجر العرياف

 عمى ضفاؼ الميؿ

 عمى ضفاؼ الميؿ

 تسامقت أشجارنا كأطمعت

 الزىر كاألثمار كالنجـك

 ككمما نجـ ىكل

 في مكسـ اإلعصار كالسمـك

 انتفضت أشجارنا كأطمعتٍ 

 سكاه أفكاجان مف النجـك

 
     تصكر الشاعرة انتشار الثكرة الفمسطينية التي أصبحت كاألغنية، حيث انتشرت كانتقمت إلى كؿ 
مكاف، فيذه الصكرة تمخص الصراع الطكيؿ كالمتكرر بيف أبناء فمسطيف كأعدائيا الطامعيف في كؿ 
زمف، ىؤالء األعداء الذيف رمزت إلييـ بالميؿ، كما رمزت باألشجار إلى الشعب الفمسطيني المتجذر 
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 ثثثثثثث

 

في أرضو، فيذه األشجار التي تعطي الزىر كالثمار كالنجـك رمز األجياؿ الفمسطينية المعطاءة التي 
تقدـ الفدائييف الذيف يسقطكف شيداء في الدفاع عف أرضيـ، كما عبرت الشاعرة عف ىذا المعنى بقكليا 

فيذه الصكرة ترمز إلى استشياد الفدائي، إذ شبيت الشييد بالنجـ الذم ييكم في " كمما نجـ ىكل"
" شييد "كتؤكد كذلؾ أنو كمما سقط نجـ . مكسـ األعاصير كالسمـك المذيف رمزت بيما إلى االحتبلؿ

 1.فإف ىذه األشجار ستخرج أفكاجان مف النجكـ، كفي ذلؾ إشارة إلى استمرار الثكرة الفمسطينية
 2 :كتقكؿ

 قابيؿ األحمر منتصبه في كؿ مكاف

 قابيؿ يدؽُّ عمى األبكاب

 عمى الشرفات

 عمى الجدراف

 يتسٌمؽ يقفز يزحؼ ثعبانان كيفحُّ 

 بألؼ لساف

 قابيؿ يعربد في الساحات

 يمؼُّ يدكر مع اإلعصار، يسدُّ 

 مسالؾ

  لميالؾأبكابان كيشٌرع 

 يحمؿ في كٌفيو غسكؿ الدـ

 تكابيت النيراف

 قابيؿ إلو مجنكف يحرؽ ركما

ل كالمكت كبير يتناـ
 

    تستغؿ الشاعرة في ىذه األسطر الشعرية قصة قابيؿ كىابيؿ التي جاءت في القرآف الكريـ، في 
بىا قيٍربىانان  ﴿قكلو تعالى  ؽّْ ًإٍذ قىرَّ ـى ًباٍلحى ـٍ نىبىأى اٍبنىٍي آدى مىٍيًي ًر قىاؿى  كىاٍتؿي عى ـٍ ييتىقىبٍَّؿ ًمفى اآلخى لى ًدًىمىا كى ألىٍقتيمىنَّؾى قىاؿى  فىتيقيبّْؿى ًمٍف أىحى

اؼي المَّوى رىبَّ  بىسىطتى ًإلىيَّ يىدىؾى ًلتىٍقتيمىًني مىا أىنىا ًببىاًسطو يىًدمى ًإلىٍيؾى  لىًئف* ًإنَّمىا يىتىقىبَّؿي المَّوي ًمفى الميتًَّقيفى  ألىٍقتيمىؾى ًإنّْي أىخى
  3.﴾العىالىًميفى 
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 خخخخخخخ

 

    فيي تكظؼ شخصية قابيؿ بشكؿ معاصر؛ لتذكر بأف التاريخ يعيد نفسو، فقابيؿ الذم جعمتو رمزان 
يسد عميو كؿ مسمؾ أك منفذ لمنجاة كيزحؼ كما الثعباف  (ىابيؿ)لمجندم الذم يقتؿ آخاه الفمسطيني 

الذم يفح سمو بألؼ لساف، كلـ تقؼ الشاعرة عند ىذا بؿ جعمت قابيؿ إليان مجنكنان، فيك نيركف الذم 
 1.حرؽ ركما

 
     كبيذا تجعؿ اسـ قابيؿ رمزان لمظمـ كالقتؿ كالعجز، إذ إف قابيؿ القرف العشريف أكثر بطشان كظممان، 

إنو الثعباف، إنو نيركف كؿ عصر كزماف، إنو المجنكف الذم ما إف يظير حتى يتنامى المكت؛ ألف يده 
. ممتدة في كؿ مكاف يغمؽ منافذ الرحمة كالنجاة

         
 2:في قكليا

 كالمكت كبير يتنامى

 صفصافة بٌممكرو أحمر

 "المخفر"يسقييا القابع في 

 فتمد تمدُّ تمدُّ تمدُّ 

 تمدُّ كتنتشر األغصاف

 كعمى اآلفاؽ

 عمى الطرقات

 عمى العتبات

 عمى الحيطاف

 ترٌقصيا ريح الشيطاف أكراؽ الميب

 المكتي كبيره يتنامى في كؿ مكاف
 

   تصكر فدكل المكت الذم انتشر في كؿ مكاف كامتد، فقابيؿ الذم يرمز إلى الجيش الذم كصفتو 
كرمزت لو بقابيؿ األحمر؛ لكثرة ما ارتكب مف مجازر دمكية بحؽ الفدائييف الفمسطينييف، كما رمزت 

 3: بريح الشيطاف، ىذه الريح التي تنشر المكت في كؿ مكاف، كتقكؿقإلي
 حيف استراح المكت

 كعرَّشت حكلي غصكف الصمت
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 ذذذذذذذ

 

 حنكت فكقو أنكء باألسى

 أمسحو بالحب كاألحزاف كالدمكع أمسح صدره الميشـ الضمكع

 المبتٌمةلمممتيا أشالءه 

 بالدـ كالدخاف كالحصى

 لمممت ليؿ غابة الشعر

 كالشفة التي تمزقت كما الزىر

 كماستي عينيو

 كاىان كانت العيناف تثقباف"

 غابة الظالـ، كانتا

 يا كمكطفؤمستكدع الر

 "الحمـ

 لمممتو شمكان فشمكان 

 باقةن مف الزىر

 أسممتيا إلى الرياح

 
    في األسطر السابقة التي جاءت عمى لساف امرأة تنعي الشاعرة أحد الشيداء الفمسطينييف حيث 
يصبح ىذا الشييد رمزان لمثكرة الفمسطينية التي تنتشر في كؿ مكاف، كتشبو المكت بإنساف يستريح، 

فالمكت شخص تعب مف كثرة ممارسة القتؿ كفي ذلؾ داللة عمى كثرة عدد القتمى، كتصكر كيؼ بدأت 
تجمع أشبلء جثتو؛ لرغبتيا في استمرار حياتو، ككذلؾ تمجأ إلى تقديـ التفصيبلت لصكرة حية، حيث 

ـٌ شفتو التي تمزقت ككأنيا تحمؿ  تشبو شعره بالغابة لكثافتو، كسكاد ىذا الشعر كالميؿ، كتحرص عمى ل
كصية تحرص عمى سماعيا، كما تحرص عمى جمع ماستٌي عينيو ككأنيا تريد أف تتعمـ منيما 

الصبلبة كاإلصرار، فيما يثقباف راية الظبلـ التي رمزت بيما فدكل إلى الغمكض كعدـ الرؤية لكف 
 1".مكطف الحمـ"ىاتيف العينيف يستشرفاف المستقبؿ كطريؽ التحرير 

 
ـٌ كؿ أجزاء الشييد كتسميميا لمرياح التي رمزت بيا إلى انبعاث الثكرة كانتشارىا،      كتقكـ الشاعرة بم

. حيث إف الرياح ستأخذ شظايا جسده كتنثرىا في كؿ أنحاء الكطف، كبيذا ستنبعث الثكرة مف جديد
 

    يتضح ىنا أف فدكل تعمد إلى استخداـ الرمز األسطكرم، إذ تكظؼ في المقطع السابؽ أسطكرة 
إيزيس الفرعكنية، حيث تقـك إيزيس بجمع أجزاء أشبلء جسد أخييا كحبيبيا أكزيريس الذم تـ قتمو عمى 
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 ضضضضضضض

 

يد أخيو ست في األسطكرة الفرعكنية، كأكزيرس مثمو مثؿ تمكز كأدكنيس مف آلية النبات الذيف يمثمكف 
 1.عكدة الحياة إلى األرض في كؿ عاـ كفي كؿ فصؿ الربيع

        
    كىكذا حاؿ المرأة التي جمعت أجزاء الفارس الفمسطيني في نبكءة العرافة، كأسممتيا لمرياح؛ لتبذر 

كبيذا فإف فدكل تعمد . شظاياه في كؿ ساحات الكطف؛ لتككف بذرة النبعاث الثكرة الفمسطينية مف جديد
كلكنو ال يأتي مباشران أك صريحان، إنما يستشؼ مف خبلؿ البناء الكمي " إلى استخداـ الرمز األسطكرم

لمصكرة الشعرية في القصيدة، كتستميمو استميامان كنراىا تربط بيف أسطكرة تمكز أك أسطكرة أكزيريس 
 2". المتمثؿ في الثكرةمكبيف البعث الفمسطيف

 
 3 :تقكؿ في مقطع القصيدة الخامس كاألخير

 أيمكؿيشدني 

 إلى شقكؽ بيتي الميممؿ المشطكر

 كلـ تزؿ عرٌافة الرياح

 تطرؽ بابي الحزيف كمما تنٌفس الصباح

 :تقكؿ لي

 "حيف تتـ دكرة الفصكؿ"

 "ترجعو مكاسـ األمطار"

 "يطمعو آذار"

 في عربات الزىر كالنكَّار
 

 كتؤكد عمى أف عرافة 4     تعبر الشاعرة عف حزنيا ألحداث أيمكؿ الذم أصبح رمزان لمدمار كالمكت،
بأف : الرياح التي ترمز إلى استشراؼ المستقبؿ بما يحممو مف خير كعطاء كأمؿ المستقبؿ تقكؿ ليا

دكرة الفصكؿ ستتـ كأف األمطار التي ترمز إلى انبعاث الثكرة الفمسطينية كتجددىا سترجع؛ ألنيا حيف 
. تسقط في فصؿ الشتاء تعمؿ عمى إحياء األرض، كبيذا يظير تفاؤؿ الشاعرة التي لـ يداخميا القنكط 
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 غغغغغغغ

 

 1 : التي أىدتيا إلى جماؿ عبد الناصر بعد مكتو تقكؿ"مرثية الفارس " قصيدتيا    كفي 
 في احتداـ الدـ كالنار كطغياف الجنكف

  نبٌي الحب كٌفيو عميناالفادمسط ب

 كافتدانا

 !آه ما أغمى الفداء

 كاشترانا

  !آه ما أغمى الثمف
 

-   تتحدث الشاعرة عف جماؿ عبد الناصر، حيث رمزت إليو بالفادم كنبي الحب، إنو افتدل شعبيا 
ككأنيا بيذا تستقي المعنى مف ثقافتيا المسيحية، فيي تشير بيذا المعنى إلى قصة اآلالـ - كما تقكؿ

  2.في العقيدة المسيحية حيف أطمقت عمى جماؿ عبد الناصر صفة الفادم كالنبي
 3:كفي قكليا

 ؿٍ رجٌ آه ما آف لو أف يت

 كالتكت فكؽ أساىا الفرس الثكمى

 كتاىت مقمتاىا

 في الخضـٌ اآلدمٌي اليادر المسحكؽ

 مف يفدم فتاىا

 مف يفٌؾ الفارس الغالي المكبؿ

 مف إسار المكت، مف يرجعو

 العاشؽ المدنؼ لمصيكة لمساحة

 مف يرجعو؟

 الثكمىكالتكٍت فكؽ أساىا الفرس 

 كعرَّت حزنيا آىان فطىا
     تصكر الشاعرة مدل الحزف كاألسى الذم أصاب األمة العربية بفقد قائدىا جماؿ عبد الناصر، 
معمنة أف كفاتو كانت مبكرة، حيث رمزت بالفارس إليو، كما رمزت بالفرس الثكمى إلى األمة العربية 

 4.التي فقدتو، في حيف أف األمة العربية كدت لك افتدت قائدىا مف إسار المكت
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 ظظظظظظظ

 

    كنبلحظ أف الشاعرة تستدعي التراث العربي الغني بمكاقفو المعبرة، كذلؾ حيف كقفت أسماء بنت 
أبي بكر أماـ كلدىا عبد ا بف الزبير المصاب أماميا ألياـ عدة، كرأت فيو الفارس الذم ما زاؿ 

ككأف أسماء رمز لؤلمة العربية ! "أما أف ليذا الفارس أف يترجؿ ؟"يحارب فتطمؽ مقكلتيا الخالدة 
 2: كفي قكليا1".المتألمة لفقد القائد، المصممة عمى مكاصمة درب النضاؿ كالتضحية

 سيأتي: قالت الريح

 مكتو الميالد ال بٌد سيأتي

 في يديو الشمس، ذات الشمس في

 مقمتيو الكجد، ذات الكجد كالعشؽ

 مّْ المعف

 مف جراح األرض يأتي

 مف سنيف القحط يأتي

 مف رماد المكت يأتي

! مكتو الميالد ال بد سيأتي
 

    تقدـ فدكل في ىذه األسطر صكرة رمزية مستمدة مف مظاىر الطبيعة، فالريح التي ىي رمز لمتجدد 
كالقكة تعمف أف مكت ىذا القائد ىك الميبلد، كىي بيذا كاثقة بأف كفاتو لف تعكؽ مسيرة التحرر، فاألمة 
لف تمكت بفقد قائدىا بؿ سييبعث مف جديد آخركف ينيضكف، كيكاصمكف أداء الرسالة الكطنية رغـ كؿ 

نممس فكرة طائر الفينيؽ الذم يمكت كينبعث مف جديد "  ، حيثراآلالـ، كيبدك تأثر فدكل باألساطي
 3".كىي طريقة مكحية غير مباشرة " مف رماد المكت يأتي :" كما تقكؿ األسطكرة مف خبلؿ قكليا

 
     إف التكاصؿ بيف الشاعر الفمسطيني كجغرافية فمسطيف تماىيو معيا يجعؿ الشاعر يشعر ككأنو 
ىك القضية، فالقصيدة جزء مف مسيرتو الشخصية كالجماعية التي يصحح مف خبلليا التاريخ كأحداثو 

 4.كأماكنو كيثبتيا في الذاكرة الفردية كالجماعية
 

تستحضر فدكل مدينة القدس، كما تستحضر مدينة  : "إلى الشييد كائؿ زعيتر" قصيدتيا     ففي 
المدينة بكامميا، " جرزيـ"الذم بنيت عميو كعمى جبؿ " عيباؿ "نابمس مف خبلؿ أحد جباليا المشيكرة 
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 أأأأأأأأ

 

حيث تكجو الخطاب إلى كائؿ زعيتر الذم كاف نمكذجان مف نماذج الرفض كالثكرة عمى االغتراب، كبيذا 
جعمت منو الشاعرة رمزان لمثكرة كالرفض، فحيف تمزؽ جسده أصبح حضكران كاعيان في مسامات كؿ جسد 

 2: كتقكؿ1.، في كؿ األكدية كالحقكؿ كالجباؿففمسطيني، في نبض الشرايي
 نحف نمضي كنسافر

 كنالقيؾ نالقيؾ عمى

 قمة الدنيا كحيدان يا بعيدان، يا

 قريبان، يا الذم نحكيو فينا في الخاليا،

 في مساـ الجمد، في نبض الشراييف التي

 كٌترىا الحزف المكابر

 يا بعيدان يا قريبان نـ عمى الصدر الذم

 مف أجمؾ أسند" عيباؿ"يفتحو 

 "ةالقب"رأسؾ الشامخة اليـك إلى 

 فالصخرة في القدس احتكتؾ اآلف

 حيف المكت أعطاؾ الحياة

... 

 رضو عمىأأنت يا ممقى بال أىؿو بال 

 أرصفة الغربة ممقنى نازفان تحضف

 في الصدر بساتيف الكطف

 
     تصكر الشاعرة استشياد كائؿ زعيتر ككيؼ عاد ليفترش حقكؿ القمح كالبساتيف؛ ليعانؽ قمة 

عيباؿ، حيث ىـز المنفى، كاختصر المسافات، كعاد لصدر عيباؿ كالقدس، حيث تجعؿ عيباؿ  إنسانان 
نابمس لكف المفارقة أف ىذا االحتكاء " عيباؿ"قياـ الشاعرة في السياؽ الشعرم بأنسنة الكطف " إذ إف

كبيذا يتحكؿ صدر األـ مف ككنو مصدر الكجكد الفعمي " المكت"جاء في زمف الغياب المتمثؿ في 
الشييد نكمتيا األخيرة، كما يمكف تطكير / الذم تتحقؽ بكجكده الحياة إلى مكاف فسيح تناـ فيو الذات

األرض رمزان مف رمكز االنبعاث كالتجدد لدل اإلنساف / ىذه الداللة إلى أبعاد أسطكرية تصبح فييا األـ
البدائي كاإلنساف المعاصر، حيث ساكل كبلىما بيف األرض كاألـ فأحشاء األرض كأحشاء األـ تعطي 

 3".الحياة 
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 بببببببب

 

   كبيذا فيي تجعؿ مف كائؿ رمزان لبلنبعاث كالتجدد، حيث إف المكت منحو الحياة، فحمكؿ الشييد في 
ككأف الشييد بمكتو " حيف المكت أعطاؾ الحياة " صدر األرض يجعميا تعطيو الحياة كما في قكليا 

. حقؽ حياة الجماعة
 

إلى أحبلـ الشعب الفمسطيني المتمثمة في الحرية، كما رمزت بالسيكؿ " ببساتيف الكطف"     كما رمزت
الحالمات إلى فمسطيف، حيث شبيت السيكؿ باإلنساف الذم يحمـ، ففمسطيف تحمـ بالحرية كاالستقبلؿ، 

كالكطف ببساتينو كسماكاتو كسيكلو إنساف يحمـ بالحرية، كيحمـ باألخاديد كالمحراث كاألمطار، ىذه 
الكممات التي رمزت بيا الشاعرة إلى الخير كالنماء كالعطاء كالتحرر مف االحتبلؿ، كما شبيت حزنو 

. بالقمر الذم ينير ليؿ كظممة الغربة
 

 1 :كما تقكؿ مخاطبة كائؿ زعيتر بعد استشياده
 

 لممكت كالتيو" ال"أنت يا مف قمت 

 كلمكجو الذم عشريف عامان ظؿَّ مسركؽى 

 اليكية

 القضيةأنت يا شمس 

  اآلف فيوفأنتنـ ىنا في الكطف الحاني 

 يا بعيدان كقريبان 

 !يا فمسطيني أنت

 أييا الرافض لممكت ىزمت المكت حيف

. اليـك متٌ 
  

   فدكل في ىذه األسطر الشعرية ال ترثي شابان مناضبلن تعرفو كحسب، بؿ كؿ شاب فمسطيني رفض 
ذؿ التشرد كالغربة التي رمزت إلييما بالتيو، كما رمزت بشمس القضية إلى الشييد كائؿ زعيتر الذم 
حمؿ عمى عاتقو رسالة كضع الحقيقة الفمسطينية في دائرة الصكت، حيف كانت ىذه الحقيقة غائبة 

 2.كمغيٌبة عف عيكف العالـ، فأصبح كالشمس التي تضيء لؤلمة طريقيا
 

                                                 
 .547  صاألعماؿ الشعرية الكاممة، فدكل طكقاف، - 1
 .122صفدكل طكقاف أغراض شعرىا كخصائصو الفنية،  إبراىيـ العمـ،: ينظر - 2



 جججججججج

 

 اعتمدت فدكل في بنائيا عمى أسمكب المقاطع؛ حيث  فقد "إلييـ كراء القضباف" قصيدة     أما في 
. جعمت القصيدة خمسة مقاطع يجمعيا في النياية خيط شعرم كاحد

 1: تقكؿ"األغنية الكصية"معنكنان بػففي المقطع األكؿ الذم جاء 
كشٌرعت جيٌنـ أبكابيا 

كابتمعت براعـ الصبا الطرٌم في أقبائيا 
كلـ تزؿ ىنالؾ الغنكة 

عمى شفاه الفتية الفرساف 
حمراء مزىٌكة 

. تخترؽ الظالـ كالجدراف
     

   ترمز الشاعرة بجينـ إلى السجكف اإلسرائيمية التي تبتمع اآلالؼ مف المعتقميف كالمعتقبلت الذيف ال 
يزالكف يرددكف أغاني الحرية التي تخترؽ ظبلـ السجكف، فالظبلـ كالجدراف رمز لمسجكف اإلسرائيمية 

. بظبلميا كظمميا
 

تصؼ فيو حاؿ السجيف " مف مفكرة سجيف مجيكؿ مكاف السجف "     كفي المقطع الذم جاء بعنكاف
المجيكؿ الذم يعيش داخؿ زنزانتو، إذ يعتمد العدك إلى التعتيـ اإلعبلمي كعدـ الكشؼ عف مكاف 

 2:تكاجده، فنراىا  تقكؿ
 

مف الفجاج يطفح الظالـ عابسان صمكٍت 
كالميؿ ناصب ىنا شراعو الكبير 

ال زحؼي ضكء النجـ كاجده طريقو كال 
تسمُّؿ الشركؽ 
ليؿه بال شقكؽ 

يضيعي فيو الصكت كالصدل يمك 
    

    فيي تعمد في ىذه األسطر إلى الرمز بدءان مف العنكاف، حيث رمزت بالسجيف المجيكؿ إلى كؿ 
 فيذا الظبلـ الذم رمزت بو إلى االحتبلؿ يطفح كينتشر في كؿ مكاف، كما أف الميؿ 3فمسطيني،
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 دددددددد

 

ناصب شراعو يفرض ظبلمو عمى كؿ مكاف، فكذلؾ العدك ينتشر في ساحات الكطف، كيسد شراعو 
الممتد ضكء النجكـ، حيث تحكؿ جدرانو دكف أم بصيص مف الضكء الذم رمزت بو إلى الحرية، 

يضيع فيو الصكت كالصدل :" كعبرت عف الحصار المطمؽ كاالنقطاع عف العالـ الخارجي بقكليا
 1:، كتقكؿ في المقطع ذاتو"يمكت

 الكقت فاقد نعميو، كاقؼه 

 تختمط األياـ كالفصكؿ

 ؟تيراه مكسـ البذار

 تراه مكسـ الحصاد؟

 تيراه؟

 مف يقكؿ؟

 ال خبر

 كيقؼ السٌجاف كجيو حجر

 كعينو حجر

 يسمب منا الشمس يسمب القمر

 خمؼ حدكد الميؿ

 .. في سباقياتتظؿ خيؿ الكؽ

...  تركض نحك مكطف الحمـ
 

 الذم ف    فيي تؤكد في األسطر السابقة عمى حالة االنعزاؿ التي يمقاىا السجيف، فتشبو الكقت باإلنسا
يفقد نعمو فبل يقدر عمى الحركة كالسير، كىي ترمز بيذه الصكرة لتكقؼ حركة الزمف، فالسجيف يجيؿ 

تراه مكسـ ! يكمو فبل يفرؽ بيف الميؿ كالنيار، كال يعمـ الفصكؿ؛ لذا نراه  يتساءؿ تراه مكسـ البذار؟
الحصاد ؟ 

 
    ىذا إلى جانب السجاف الذم يقؼ بكجيو الحجرم، إذ يسمب الشمس كالقمر المذيف رمزت بيما إلى 

الحرية، كما تؤكد الشاعرة أف خيؿ الكقت، جماىير الشعب تركض نحك مكطف الحمـ الذم يحمـ بو 
استعممت الشاعرة كممة الخيؿ " ، إذ يحمـ بالتحرر كاالنعتاؽ مف سجكف االحتبلؿ كقدماألسير الفمسطيف

 2".ليس بمعناىا الداللي القامكسي، بؿ عبرت بيا عف جماىير شعبيا الثائرة الزاحفة
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 هههههههه

 

 1 :تقكؿ" مف مفكرة تيسير"المقطع الخامس كفي 
 لعؿ قاطفي الزيتكف يقطفكف

 لعؿ زيتكف الجباؿ

 يئف بيف فكٌي المعاصر

 ..لعؿ دمو يسيؿ

 يا حامؿ القنديؿ

 الزيت كفره أطعـ القنديؿ

 كارفعو لمساريف

 ارفعو مثؿ الشمس

 "حطيف "افالكعد لقيا في رب

" القدس"كالكعد لقيا في جباؿ 
 

    فيي تصكر في ىذا المقطع األسير الفمسطيني الذم يتذكر مكسـ قطؼ الزيتكف، حيث تستحضر 
 المعركة التي قادىا البطؿ صبلح الديف األيكبي كالتي انتصر فييا عمى الصميبييف – حطيف –الشاعرة 

كحرر القدس، كقد استحضرتيا الشاعرة؛ لتككف رمزان مكحيان لممستقبؿ المنتصر ليذه األمة كطريقيا إلى 
القدس، فيي تؤكد أف النصر قريب في ربى حطيف كجباؿ القدس عمى أيدم الفدائييف الفمسطينييف، 

اأْلَْرِع  ﴿:كتستكحي كذلؾ شجرة الزيتكف المباركة كالتي جاءت في قكلو تعالى َٔ اِد  َٔ ب ًَ ُ َُُٕر انسه َّللاه

جَبَرَكٍخ  ٌّ٘ ُٕٚلَُذ ِيٍ َشَجَزٍح يُّ َكٌت ُدرِّ ْٕ َب َك َجبَجخُ َكأََٓه ْظجَبُح فِٙ ُسَجبَجٍخ انشُّ ًِ ْشَكبٍح فَِٛٓب ِيْظجَبٌح اْن ًِ ِِ َك َيثَُم َُِٕر

َسْسُّ ََبٌر ٌَُّٕر َػهَٗ َُٕرٍ  ًْ ْٕ نَْى رَ نَ َٔ ْٚزَُٓب ُِٚ ُٙء  اَل َغْزثِٛهٍخ ََٚكبُد َس َٔ ْٚزٍَُِٕخ اله َشْزلِٛهٍخ   2 .﴾ َس
      

    فيذا األسير يطمب مف حامؿ القناديؿ أف يرفعو؛ حتى يبدد ظممة الميؿ، ليؿ االحتبلؿ كأف يرفعو 
. كالشمس التي رمزت بيا إلى الحرية التي في ربا القدس

 
 3:تقكؿ " أمنية جارحة " قصيدتياكفي 

ما زلنا في غرؼ التخدير 
عمى سرر التخدير نناـ 

كالعاـ يمر كراء العاـ 
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 وووووووو

 

كراء العاـ  كراء العاـ 
كاألرض تميد بنا كالسقؼ 

يييؿ ركامان فكؽ ركاـ 
كالكذب يغطينا مف قمة ىامتنا 

حتى األقداـ 
 

    تندد الشاعرة في ىذه األسطر الشعرية بصمت الحكاـ الذيف ينثركف الكعكد البراقة حكؿ استعادة 
األرض، فيي تستنكر سمككيـ في تخدير األمة، في حيف أف األرض تميد، كالسقؼ يييؿ ركامان، كىي 

لى اليزائـ المتبلحقة لمشعب العربي . بيذا ترمز إلى سيطرة االحتبلؿ عمى األرض الفمسطينية، كا 
 

    كما أف لمعاـ إيحاء عميقان في داللتو عمى االمتداد في الزماف، إذ كررتو الشاعرة في معرض السأـ 
كاالشمئزاز مف مكقؼ الحاكميف إزاء قضية كطنيا المحتؿ، إذ إف التتابع المفظي لكممة العاـ ينعكس 

 كفي ظؿ ىذه اليزائـ التي تحيؽ 1.عمى تكالي األعكاـ عمى شعبيا دكف أف تمكح بارقة أمؿ في التغير
بالعرب تستحضر الشاعرة فيتناـ التي شيدت أىـ الثكرات كأقكاىا عمى أعظـ الدكؿ، في حيف تتكالى 

 2 :ىزائـ العرب كخسائرىـ، إذ تقكؿ
 

 يا إخكتنا قكلكا حتاـ؟

 أٌكاه كآه يا فيتناـ

 آهو لك مميكف محارب

 مف أبطالؾ

 ةقذفتيـ ريحه شرقي

 الغربيةفكؽ الصحراء 

 لفرشت نمارؽ

 !ةككىبتمك مميكف كلكدو قحطاني

.................... 

 عفكان يا أىؿ البيت

 ةجارحة ىذم األمنيٌ 

 لكٌنا لـ يبؽى لدينا
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 زززززززز

 

 منكـ إالَّ قعقعة الصكت

 ضٌيعنا األشياء األصمية

 كلقد أعيانا يا أحبابي

 رش السكر فكؽ المكت
 

    تستنكر الشاعرة في األسطر الشعرية السابقة سككت الحكاـ العرب كتخاذليـ؛ ألف الخطر 
الصييكني يحيط بكطنيا، كألنو ليس مقصكران عمى شعبيا، ففي ظؿ ىذا التخاذؿ تتمنى الشاعرة أمنية 

؛ لينجبف رجاالن بمستكل رجاؿ ت لتزكيجيـ مف نساء قحطانيافجارحو كىي استقداـ محاربيف فيتناميي
الثكرة الفيتنامية التي حققت انتصاران كىزمت جيش أمريكا، كما رمزت بكلكد قحطانية عمى األصؿ 

.  العربي الضارب في األعماؽ
      

    كتيضٌمف ىذه الصكرة الرمزية رسالة إلى رجاؿ العرب مف أنظمة كجيكش عجزت عف ىزيمة 
كىي بيذا ترمز إلى خمك ببلد . االحتبلؿ، في حيف أف الفيتنامييف ىزمكا أقكل قكة في ذلؾ الزماف

. العرب مف الرجاؿ الذيف يرفضكف الذؿ كييبكف لنجدة فمسطيف
      

    كتؤكد فدكل بأف ىذه األمنية جارحة كتعتذر مف أىؿ البيت الذيف رمزت بيـ إلى أبناء العرب، 
حيث استثارت فدكل في ىؤالء الحكاـ كفي شعكبيـ نخكة الرجكلة، غير أف فدكل تعيد تكريس مكقع 
المرأة تابعة كمحرضة لمرجاؿ ليس إال، كبيذا فإٌف مشاركتيا معنكية أكثر منيا عممية، كىذا يعكس 

الكعي االجتماعي السائد تجاه المرأة، حيث الفعؿ الحاسـ كاإليجابي ىك مف اختصاص الرجؿ، كدكر 
 .المرأة في ىذا السياؽ ىك دكر تكميمي ال أكثر

 1:تقكؿ " إيتاف في الشبكة الفكالذية"كفي قصيدتيا 
 

 كىي تفٌرع، تكبر تكبر" الشجرة"تحت 

 في إيقاعات كحشيوٍ 

 كىي تشٌيد بيف يديو" النجمة"تحت 

 الدمكيوٍ جدراف الحمـ 

 الشبكوٍ  بخيكط الفكالذ ؾ تحب

 الحركوٍ تيسقطو فييا تسمبو 
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 حححححححح

 

 الطفؿ اإلنساف" إيتاف"يفتح عينيو 

 العتمةيسأؿ في سجؼ 

 عف معنى الشبكة كالجدراف

 كالزمف المبتكر الساقيف، المتسربؿ
 خافدى  باؿ، بالمكت القاسي،بالكاكي

 كباألحزاف
 

إلى كؿ أطفاؿ  (ماإلسرائيؿ)    فيي تكظؼ الرمز بدءان مف العنكاف، فقد رمزت بإيتاف ىذا الطفؿ 
كما رمزت بالشبكة الفكالذية إلى المشركع الصييكني الذم رمزت لو كذلؾ بالشجرة التي تنمك . إسرائيؿ

قامة الدكلة الصييكنية المزعكمة، فيذه األطماع التي  كتكبر في كحشية؛ لسمب األرض الفمسطينية، كا 
رمزت إلييا بالشجرة تكبر في إيقاعات كحشية تحت النجمة التي ترمز إلى الييكد، ىذا الكياف الذم 

تقـك بذرتو عمى تدمير األرض الفمسطينية كقتؿ أبنائيا، كفي ىذه القصيدة تشير إلى األطفاؿ 
اإلسرائيمييف الذيف  يتـ عزليـ كتربيتيـ؛ لتغرس فييـ خيكط حمميا الكاذب الذم يقـك عمى الدـ كالمكت 

 1:كتقكؿ. كاألحزاف
  

 النجمة بالصدؽ تنبئلك 

 لك تنبئ بالصدؽ

 لكف النجمة
 !أسفاه كا

 الكذبةيا طفمي أنت غريؽ 

  فيلؾغريؽه مث" إيتاف"كالمرفأ يا 

 الكذبةبحر 

 ييغرقو الحمـ المتضخـ
 ذك الرأس التنينية

 كاأللؼ ذراع
 

لف تنبئ بالصدؽ، كتطمب مف -  التي ىي باألصؿ رمز لمدليؿ كالتنبؤ-     فيي تؤكد أف النجمة 
إتياف أف ال يصدؽ الكذبة كىي الحمـ اإلسرائيمي في أف األرض الفمسطينية أرض الميعاد، ىذا الحمـ 
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 طططططططط

 

الصييكني الكاذب ذك الرأس التنينية، إذ شبيت الحمـ بالحيكاف الذم لو رأس تنينية كال يخفى ما يرمز 
لو التنيف في التراث الفكرم الصيني القديـ، حيث إنو رمز لمدمار كالخراب، كلمتدليؿ عمى كثرة الدمار 
الذم يمحقو ىذا التنيف أم حمـ االحتبلؿ باألرض الفمسطينية، فقد كصفتو بأنو يممؾ ألؼ ذراع رامزة 

 1 :كتقكؿ . بذلؾ إلى االحتبلؿ الصييكني ككحشيتو
 

 !آه آه

 ليتؾ تبقى الطفؿ اإلنساف

 أخشى كأيراع

 الشبكةأف تكبر في ىذم 

 في ىذا الزمف المبتكر الٌساقيف

 المتسربؿ بالكاكي بالمكت القاسي

 بالنيراف كباألحزاف

 أخشى يا طفمي أف يقيتؿ فيؾ اإلنساف

 أف تدركو السقطة أف

 مييك

 مييك

  لمقاعمييك
    

     تبدك النزعة اإلنسانية جمية في ىذه األبيات فالشاعرة تخشى كتيراع مف أف يصدؽ إيتاف الكذبة 
، كأف يستجيب لمشاعر الكراىية التي تحاكؿ إسرائيؿ تنشئة مستكطنييا ؿاإلسرائيمية حكؿ أرض إسرائي

، كتتمنى الشاعرة أف يحتفظ الطفؿ اإلسرائيمي بإنسانيتو عندما يكبر، لكنيا تشعر أف ىذه األمنية اعميو
لف تتحقؽ في ظؿ العسؼ الصييكني، فيذا الطفؿ لف يتمكف مف الحفاظ عمى إنسانيتو كبراءة الطفكلة 

 كقد  لجأت إلى الرمز؛ لمتعبير عف كؿ مما سبؽ فالشبكة رمز لمحمـ الصييكني، 2.في داخمة طكيبلن 
. كما رمزت إلى فقداف ىذا الطفؿ إلنسانيتو عندما يكبر بالسقكط في القاع 

 
 كالتي أىدتيا إلى السجينة عائشة أحمد عكدة ردان عمى رسالتيا "أغنية صغيرة لميأس"    كفي قصيدتيا 

 1 : تقكؿ3المكحية التي بعثت بيا إلى فدكل مف السجف المركزم في نابمس،
                                                 

 .563-562، ص األعماؿ الشعرية الكاممة فدكل طكقاف، - 1

 .129صأغراض شعرىا كخصائصو الفنية،  فدكل طكقاف، إبراىيـ العمـ،: ينظر - 2
 .564  ص،س. ـفدكل طكقاف،- 3



 يييييييي

 

 كحيف يمٌد، يشدُّ يمٌزؽ، يطحف،

 ينفضني

 ،يزرع النخؿ فيَّ 

 كيحرث بستاف ركحي

  الغماـإلييايسكؽ 

 فييطؿ فييا المطر

 كيكرؽ فييا الشجر

 كأعمـ أفَّ الحياة تظؿ صديقو

 كأفَّ القمر

ف   ؿَّ عني، سيعرؼ نحكم طريقوضكاإ
 

    تقدـ الشاعرة في ىذه القصيدة صكرة لحالة األمؿ كالتفاؤؿ المذيف ينبثقاف رغـ اليأس كالمعاناة 
كاأللـ، فاليأس يمتد كيشتد كيمزؽ كيطحف في أعماؽ النفس، ىذا اليأس ذاتو ىك الذم ينبثؽ منو 
األمؿ، فيعيد الحياة إلى بساتيف ركحيا، فيذا األمؿ ىك الذم يسكؽ الغماـ الذم رمزت بو لمخير 

كالعطاء كاألمؿ، فالمطر ييطؿ مف الغماـ التي ىي رمز لمحرية، فيغرس األمؿ كالتفاؤؿ الذم رمزت 
ىذا اليأس ذاتو ىك الذم ينبثؽ منو األمؿ حيف يسكؽ معو المطر، فتكرؽ :"إذ إف . إليو ببستاف ركحيا

شراقيا كالشاعرة تظؿ كاثقة، ألف القمر ميما ضؿ عنيا فإنو  األشجار دليبلن عمى انتصار الحياة، كا 
 2".سيعكد في النياية إلييا 

 
 3 : التي أىدتيا إلى أركاح الشيداء دالؿ المغربي كرفاقيا، تقكؿ"النكرس كنفي النفي " قصيدة   كفي 

يا طيرم، يا طير البحر اآلف عرفت 
في الزمف الصعب الكاقؼ في أقبية الصمت 

تتحرؾ كؿ األشياء 
تنمك البذرة في قمب المكت 
ينفجر الصبح مف الظمماء 

اآلف عرفت 
كأنا أسمع ركض الخيؿ، سباؽ المكت عمى الشططف 
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 كككككككك

 

كيؼ إذا جاء الطكفافى 
تغتسؿ األرض مف األحزاف  

يا طير البحر الطالع مف قاع الديجكر 
 

    تكظؼ الشاعرة مجمكعة مف الرمكز، إذ رمزت بكممة طيرم إلى رجاؿ الثكرة رمزت بالبذرة التي 
تنمك في قمب المكت إلى فكر الثكرة، ىذه الثكرة التي مف نتائجيا انفجار الصبح الذم رمزت بو إلى 
الحرية التي ستتحقؽ بفعؿ الثكرة الفمسطينية، كما رمزت إلى الثكرة الفمسطينية بالطكفاف الذم سيغسؿ 

 الذم رمزت لو بقاع الديجكر؛ لتدلؿ عمى كحشيتو كظبلمو المتمثؿ في 1األرض مف أحزاف االحتبلؿ،
تكجو كتشد الكعي إلى أف " النكرس كنفي النفي"كفدكل في ىذا المقطع كمف عنكاف القصيدة . أعمالو

حركة الصراع كحركة الكاقع تنتظـ ضمف المبدأ الفمسفي نفي النفي، فبل حياة بدكف مكت، فالبذرة تمكت 
لتنبت السنبمة، كحياة الحرية لف تأتي إال عبر المعاناة كتضحية الشيداء، كىكذا تتكحد األضداد؛ 

.   لتعطي الحياة ضجيجيا كصخبيا
 

ترسـ الشاعرة صكرة لكطنيا المحتؿ، فيي تكجو كبلميا إلى حبيبيا   "كطمع القمر" كفي قصيدة     
 2:خارج الكطف كتقكؿ لو إف دربيا مكحش محاط باأللغاـ، تقكؿ

 
دربي مكحشة يزحؼ فييا جبؿ الميؿ 

تتفٌمعي تحتي أرضي العطشى 
تتراخى، تفمت، ال تتماسؾ 

تيرب أرضي مف قدمي 
دربي يحجزىا خط النار يزٌنرىا حقؿ األلغاـ 

تحاصرىا نقط التفتيش 
غيالف الميؿ تطارد فييا حتى الظؿ 

كتمزؽ حتى شفتي طفؿ 
!  غٌنى في الدرب أريد أعيش

 
     فيي تمجأ ىنا لمرمز المباشر، حيث رمزت بجبؿ الميؿ كغيبلنو إلى االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم 

يحاصرىا، كيحاصر كطنيا كمدينتيا بأعمالو كتخريبو، فقد صكرت االحتبلؿ بأفعالو ككحشيتو بجبؿ 
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 لللللللل

 

ىذا . الميؿ الذم يمفع كيمؼ األرض تحتيا، كبغيبلف الميؿ المتكحشة التي تطارد أبناء شعبيا الفمسطيني
. المحتؿ الذم بكحشيتو يمزؽ شفتي كؿ طفؿ ال لذنب اقترفو، بؿ ألنو غنى لمحرية كالعيش بكرامة

 
 1:، تقكؿ(االحتبلؿ)    ككذلؾ ترمز بالقمر إلى الحبيب الذم كصؿ إلييا رغـ قبضة الميؿ

كأنا في قبضة ىذا الميؿ 
كالكطف ىنا في الغربة كالنفي 

كأنا في زحمة ىذا الكيؿ 
!  يا قمرم كيؼ كصمت إليٌ 

 
 2:تقكؿ  "رسالة إلى صديؽ غريب"  قصيدتيا    كفي

 
تسألني عف أحكالي 
حالي حالي لـ تتغير 

األياـ ىنا تتشابو، ليؿ يكصدي نافذة الفجر 
نحمـ فييا نعمؿ نأمؿ ننتظر طمكع الفجر 

كؿ األياـ سكاء عندم إال يـك السبت 
لك تعمـ ماذا تعني لي أياـ السبت 

فييا يصبح لؤلشياء ىنا في بمدم كجوه مظمـ 
كشميـه ليس يطاؽ 

! ما أحمى العمقـ... كمذاؽه 
الصبر يياجر مف قمبي أياـ السبت 

إذ ييجـ طكفاف الخكذات عمى األرصفة عمى األسفمت 
الجيش ىنا كىنا كىناؾ يسٌد بقمبي شريانو 

يممؤني ذالن كميانة 
يطمع في جسدم شجر المقت  

 
     فيي تصكر في ىذه األسطر الشعرية الحالة التي تعيشيا في ظؿ االحتبلؿ، حيث األياـ 

 الذم رمزت بو إلى االحتبلؿ يكصد نافذة الفجر الذم ترمز بو  لمحرية كالتحرر، ؿالمتشابية، فالمي
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 مممممممم

 

كتؤكد الشاعرة عمى أف كؿ األياـ سكاء إال يـك السبت الذم ىك يـك عطمة في إسرائيؿ، حيث يتدفؽ 
 عمى بمدنا المحتؿ كيجكبكف الشكارع بحماية جنكد االحتبلؿ، مما يكثؼ شعكر ففيو اإلسرائيميك

. الفمسطيني بالغربة كىك في كطنو
  

حيث " إذ ييجـ طكفاف الخكذات عمى األرصفة عمى األسفمت :"     كما لجأت إلى الرمز في قكليا
شبيت انتشار الجنكد الذيف رمزت ليـ بالطكفاف عمى األرصفة كاألسفمت بالطكفاف الذم ييجـ، كفي 

. ذلؾ داللة عمى انتشارىـ كاستبدادىـ بالكطف الفمسطيني
 

    ىذا النص يعكس شحنة مف إحباط، ككأف صراخ فدكل كىدير صكتيا المتكاصؿ عمى مدار رحمتيا 
إلى " كؿ األياـ سكاء" كعبارة " األياـ ىنا تتشابو" الشعرية قد شابو نكع مف يأس، كليذا تشي عبارة 

الرتابة المتكاصمة، إلى حالة مف الضجر كالسأـ مع استمرار االحتبلؿ كؿ ىذه العقكد، كليذا أجد في 
النٌص نكعان مف نفاذ الصبر يعززه التمييز القيرم ليكـ السبت، ككأنو يحتؿ مجمؿ المساحة، ىذه حالة 
نفسية عابرة كرد فعؿ عمى استمرار الصمت كالضعؼ العربي كالتكاطؤ العالمي، سرعاف ما تتخطاىا 

 1:فدكل الحقان، إذ تختـ القصيدة بتجديد التفاؤؿ كاألمؿ، تقكؿ
 

لكنًي في غمرة أحزاني 
أرفع كجيي كأقمب طرفي في الظممات 

فيطؿ مف األفؽ النائي 
نجـ يغزؿ خيطاف الضكء كيضحؾ لي عبر الفمكات  

 
   فيي تصكر تفاؤليا رغـ غمرة األحزاف، إذ ما زاؿ ىنالؾ بريؽ مف أمؿ، كليذا شبيت النجـ باإلنساف 

الذم يغزؿ، كما شبيت الضكء بالخيطاف كىي صكرة رامزة، فالنجـ ىنا يرمز لمحرية التي ستنشر 
. ضكءىا؛ لينير الظممات، ظممات االحتبلؿ

 
التي ترثي بيا عندليب العمد، تصكر معاناة عندليب ككفاحيا كعزيمتيا التي  "مرثية "    كفي قصيدتيا

 2:لـ تنثًف رغـ ما القت مف مصائب، تقكؿ
 (المتقارب)                                                                          

ككنت الدعامة بيف دعامػػػػػػػػػػات            صػرحو عتيدو خصيب الػػػػػجناب 
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 نننننننن

 

كحقػػالن مف القمح يعطي الغالؿ            كيشبع جكع المنى كالرغػػػػػػػاب 
مطثرؾ الخضر عبر كفػػػػػػػػػػػػػاحؾ            تنبئ عف معطيػػػػػػات السحاب 
بسػػػػػػػػػػػػػاتيف مثقػػػػػػػػػػػمة بػػػػالثمار            تػػعرش فييا الغصكف الرطاب 
بذرت البذار ككاف الػػػػػػػػػػػػػحصاد            سخيان ككاف الجنػػػى مسػػتطاب 

 
.      فالشاعرة تشبو مآثر عندليب بالبساتيف المثقمة باألثمار، فكانت النتيجة سخية مستطابة 

 
 1 :كتقكؿ

 (المتقارب)                                                                          
كاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ أنؾ لف تستريحي          كلػػػف تيعتقي مف أسػػػر كاكتئاب 
ككيؼ كلػالحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ حضكره          تدؽُّ يداه عمػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ باب 
يدٌب ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىنا كىناؾ          ييشيعي األذل كييشػػػػػػػػػػيعي الخراب 
يعربد فػػػػػػي األرض صالن خبيثػػػان          كيجثـ فػػػػػي األرض تنيف غػػاب 
يمزؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحـ البالد اقتدادان          كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمخو عنكةن كاغتصاب 

 
     فيي تؤكد عمى أف عندليب لف تستريح ما داـ لبلحتبلؿ حضكر في كطنيا، كيسعى بالخراب في 

كىك نكع _ كؿ مكاف كيستقر عمى األرض ككأنو تنيف غاب، فالشاعرة تشبو االحتبلؿ بالتنيف كالٌصؿ
كىذه صكرة رامزة استمدتيا الشاعرة مف كحشية االحتبلؿ، فيك كالتنيف أك الٌصؿ _ مف األفاعي السامة 

. الذم يمزؽ لحـ الببلد، حيث شبيت الببلد بالشاة التي تمزؽ لحميا كتسمخو
 2 :كفي قكليا

 (المتقارب)                                                                        
بػػػػػالد الجراح يبكس جراحؾ          شػػػػػػػػػػػػػػػػعب تجٌرع فيؾ العذاب 
تبعثر الريح في كػػػػػؿ صكب          كتنثره فػػػػػػػػػػػػػػػػي منافي اليباب 
تعٌمد بػػػػػػػػػػػػػػػػالدـ جيالن فجيالن          كأدمف فيػػؾ رككب الصػػػعػػػػاب 
كأعطى القرابيف تمك القرابيف          أعطى كيعطي بغير حسػػػػػػاب 

 
    تصكر الشاعرة ما القاه الشعب الفمسطيني مف جراح كعذابات، حيث بعثرتو الريح التي رمزت بيا 

إلى االحتبلؿ في كؿ صكب، ىذا الشعب الذم عٌمد األرض بدمائو جيبلن بعد جيؿ، كقدـ القرابيف 
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 سسسسسسسس

 

كرغـ كؿ ذلؾ تظير فدكل متفائمة بمجيء ذلؾ اليـك الذم . بغير حساب فداءن ليذا الكطف_ الشيداء_
 1:سيتحقؽ فيو النصر، كيظفر الشعب الفمسطيني بحريتو، تقكؿ

 (المتقارب)                                                                         
فمسطيف ميما ادليـٌ القضاء           كميما تكارل السػػػػػػنا بالحجاب 
سيبقى لشػػػػػػػػػػعبؾ حمـ كنجـ           كبكصػػػػػػػػمة عند خكض العباب 
حسػػػاب الشعكب كما تعمميف          عسػػػػػير يدؾُّ الصخكر الصالب 

          
    فيي تؤكد أف الشعكب ستقير الصخكر الصبلب التي رمزت بيا إلى االحتبلؿ الصييكني، فاألمؿ 

كتمجأ .  الذم رمزت إليو بالنجـ سيجد طريقان لمنجاة بالرغـ مف تكاثؼ السحاب، كتراكـ الظممات
لتعبر عف األمؿ بالرغـ مف تكاثؼ السحاب كتراكـ الظممات، " الشاعرة إلى االقتباس مف القرآف الكريـ؛ 

فقد  2﴾ فَقَاَل إَِِّي أَْحثَْثُد ُحةَّ اْنَخْ ِش َعٍ ِرْ ِش َستِّي َحرَّى ذََىاَسْخ تِاْنِحَجابِ ﴿كقد اقتبست مف القرآف اآلية الكريمة 
استعارت كما ىك جمي المعنى مف اآلية القرآنية، كذلؾ عندما رأت األمؿ محجكبان عف اآلخريف، كتشير 

كذلؾ إلى بحر الظممات حيث تصعب الرؤية كيحجب الدليؿ، كلكنيا تجد في األمؿ طريقان لمنجاة 
 3".كعبكر المحنة 

 
 4 : تقكؿ"أنشكدة لينا" كفي قصيدتيا 

 (المتدارؾ)                                                                    
لينا لؤلؤة حمػػػػػػػػػػػػػػػػػراء            تتكىج في عقد الشػيداء 
لينا غنكة حب كفػػػػداء            غنتيا أرض فمسػػػػػػػػػػػػطينا 
لينا قػػػػػػػػػػػػػػػػػمب األرض            دمػػػػػػػػػو المتدفؽ كالنبض 
لينا صػػػػػػػػػػػػػكت الرفض            تعرفو أرض فمسػػػػػػػػػػػػػطينا 

 
 كمثاالن لمبطكلة 5     فيي تصكر في ىذه األبيات ثكرة لينا عمى االحتبلؿ، إذ جعمت لينا رمزان لمثكرة،

كالحب كالفداء، كلتكضيح ذلؾ لجأت الشاعرة إلى المزج بيف لينا كاألرض، حيث صكرت لينا بقمب 
.  األرض النابض، كىنا جعمت مف األرض إنسانان لو قمب
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 عععععععع

 

سقاط الصفات اإلنسانية عمييا كتشخيصيا ليس باألمر الجديد عمى شعراء      كأنسنة األرض كا 
المقاكمة الفمسطينية، كما صكرت لينا بالصكت الرافض الذم يرفض االحتبلؿ، كمما يؤكد أنيا جعمت 

 1:لينا رمزان لمثكرة قكليا
 (المتدارؾ)                                                                   

لينا صكت الشػعب اليادر         لينا غضب الجيؿ الثائر 
لينا أصبحت الرمز األكػػبر        حيف النبع الثٌر تفػػػػػػػػػٌجر 

. كبيذا أصبحت لينا رمزان ليذا الشعب الثائر
 

 يتجمى الفعؿ الجماعي في العمؿ ضد االحتبلؿ، ككاف معظـ  "شيداء االنتفاضة"     كفي قصيدتيا 
 2:الشيداء مف األطفاؿ كالشباب الذيف جعمكا مف الحجارة سبلحيـ، ففي المقطع األكؿ تقكؿ

رسمكا الطريؽ إلى الحياة 
رصفكه بالمرجاف، بالميج الفتية بالعقيؽ 

رفعكا القمكب عمى األكٌؼ حجارة، حمران حريٍؽ 
رجمكا بيا كحش الطريؽ 

! ىذا أكاف الشٌد فاشتدم
كدٌكل صكتيـ 

في مسمع الدنيا كأكغؿ في مدل الدنيا صداه 
! ىذا أكاف الشدٌ 

كاشتدت كماتكا كاقفيف 
متألقيف كما النجـك 

  .متكىجيف عمى الطريؽ، مقٌبميف فـ الحياة
 

    فيي تصكر في ىذا المقطع شباب االنتفاضة كأطفاليا الذيف عرفكا طريقيـ كىك طريؽ الشيادة، إذ 
يرتقكف إلى العمى، كىـ مقبمكف عمى الحياة، حيث أسمعكا صكتيـ لمعالـ، كماتكا كاقفيف كاألشجار، 
متألقيف كما النجكـ، كلتكضيح ذلؾ لجأت الشاعرة إلى الرمز، فالمرجاف رمز لمدماء كالتضحية، ىذه 

الدماء التي رصفكا بيا طريقيـ إلى الحياة، كما شبيت القمكب بالحجارة الحارقة التي يرمكف بيا كحش 
الطريؽ، كىي صكرة رامزة حيث شبيت االحتبلؿ بالكحش دليؿ عمى جبركتو كىمجيتو، كما رمزت 
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 فففففففف

 

 فالنجـ في التراث العربي ىك رمز اليداية، فيك الدليؿ الذم يكصؿ لمطريؽ 1بالنجكـ إلى اليداية،
الصحيح، كما عبرت بالتكىج الذم يعبر عف االحتراؽ كاإلضاءة عمى الحياة التي تتأتى عف طريؽ 
المكت؛ فمكتيـ ال يعبر عف عدـ، إنما ىك سبيؿ حياة حرة مف الدماء التي ىي الجسر المكصؿ إلى 

كتكظيؼ بحر الرجز الشعرم بإيقاعو السريع كالمتكتر كالكثيؼ كاف مناسبان لشحذ اليمـ . الحياة الكريمة
. لحظة االشتباؾ المباشر، حيث ال مجاؿ لمتمكؤ أك التردد، إنيا لحظة الحسـ كالقكؿ الفصؿ

 
    كفي المقطع الرابع تبيف العبلقة المتميزة بيف الشييد كاألرض، فيـ باستشيادىـ يرككف األرض 

 2 :كتخصب مف جديد، كاألرض بمثابة األـ، تقكؿ
 

سيظؿ رضيعان طكؿ العمر 
لف تنزعو عف ثدم األرض حشكد الشر 

أك غيالف الجٌك البٌر البحر 
لف يفطـ ميما استشرل الغاصب لف ييفطـ 

ميما صٌبٍت كٌؼ المكت بميمة غدر 
حممة ثدم األرض الثٌر بمٌر العمقـ  

 
    فيي تصكر حمـ شيداء االنتفاضة في الحياة الحرة لشعبيـ، كتؤكد بأف ىذا الحمـ لف يذكب ميما 

حاربو األعداء، فيذا الحمـ الذم يشبو الطفؿ الرضيع، فصمة الفمسطيني باألرض صمة حياة، 
فالفمسطيني يبقى متمسكان بأرضو يدافع عنيا حتى المكت، كىنا تشبو الشاعرة األرض باألـ التي ترضع 
أبناءىا معاني القكة كالثبات كالشمكخ، حيث يصعيب عمى حشكد الشر التي رمزت بيا إلى األعداء أف 
تنزعو مف أرضو، كما رمزت إلى األعداء بغيبلف الجك البر البحر؛ لشراستيـ كبطشيـ الذم امتد جكان 

جاءت صكرة الغكؿ الخرافية التي يمتزج فييا الشر بالقكة تعبيران عف قكة العدك التي " كبران كبحران، كما
 3".تستحيؿ إلى خرافة أماـ ىذا التبلـز بيف الفمسطيني كاألرض

 
    كرغـ ىذا كذاؾ تؤكد الشاعرة أف ىذا الفمسطيني لف يتخمى عف أرضو رغـ ما يتعرض لو مف 

بطش كغدر قد يصبلف حتى المكت، كتؤكد عمى العبلقة بيف الفمسطيني كاألرض،  فيك يتمسؾ كييقبؿ 
بصبغ حممة ثدم األـ : " عمى أرضو رغـ ما يعانيو مف منغصات كىي بيذا تشير إلى عادة تتخمص
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 صصصصصصصص

 

بمادة مرة؛ ليعافيا الطفؿ فبل يقبؿ عمى ثدم األـ منبع الحياة، كلعؿ ىذه العادة المرة رمز لبلحتبلؿ 
  1".البغيض، لكف الطفؿ يقبؿ عمى ثدم أمو عمى الرغـ مف كؿ المنغصات التي يمكف أف تعني المكت

 
    كفي المقطع األخير تكضح الشاعرة أف ىؤالء الشيداء ال يحبكف المكت مف أجؿ المكت، بؿ مف 

 2:أجؿ البقاء كالحياة، تقكؿ
 

انظر إلييـ في البعيد 
يعانقكف المكت مف أجؿ البقاء 

يتصاعدكف إلى األعالي 
في عيكف الككف ىـ يتصاعدكف 

كعمى حباؿ مف رعاؼ دمائيـ 
ىـ يصعدكف كيصعدكف كيصعدكف 
لف يمسؾ المكت الخؤكف قمكبيـ 

فالبعث كالفجر الجديد 
رؤيا ترافقيـ عمى درب الفداء  

انظر إلييـ في انتفاضتيـ صقكران 
يربطكف األرض كالكطف المقدس بالسماء 

    
  في األسطر الشعرية السابقة رمزت الشاعرة بالبعث كالفجر الجديد إلى الحرية التي مف أجميا ضٌحى 
الفمسطيني بدمو كحياتو، كما رمزت بالصقكر التي تسكف قمـ الجباؿ إلى شيداء االنتفاضة الذيف ىـ 

كما أف استخداـ التأكيد كالصقكر ال يرتقكف إال إلى األعالي، كىكذا الصقكر ال تسكف إال القمـ، 
كاف متناغمان مع الدعكة لشد اليمـ نحك ميمة ىائمة ال " ليصعدكف كيصعدكف"المفظي في عبارة 

يستجيب ليا إال مف يممؾ جرأة كعنفكاف الصقر، كالصعكد ىنا يحمؿ معنى رمزيان متعدد األبعاد 
كالجكانب، فاألنبياء يصعدكف إلى السماء، كالشيداء يصعدكف فيـ عند ربيـ أحياء، كالصعكد معاكس 

 3:لميبكط الذم يحيؿ إلى الجبف كالمذلة كاإلىانة كالخنكع، كىذا تقاطع مع قكؿ الشابي
 (المتقارب)                                                                   

كمف ال يحب صعكد الجباؿ      يعش أبد الدىر بيف الحفر 
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 قققققققق

 

     كيبدك أف الشاعرة قد كظفت الرمز في حديثيا عف القضية بصكرة أعمؽ كأكثر تكثيفان، ذلؾ أف 
كىذا ما . القصائد التي تتحدث فييا عف الحب تعتمد عمى البكح  أكثر مف اعتمادىا عمى التصريح

أٌف درجة تكثيؼ الرمز في القصائد السياسية تككف بطبيعتيا :" ذىب إليو عمي البطؿ عندما أكد عمى
أشد منيا في القصائد التي تدكر في فمؾ العاطفة، كتعتمد عمى البكح كالمباشرة، فالشعر في السياسة 

مضاعفة مف إيحاء، يتخكؼ المحاذير كيترؾ لمظبلؿ دكرىا في تككيف الصكرة، كىذا ما يعطيو شحنات 
 1".غنى الداللة كتعددىا، كىك في الحب إفضاء كتصريح تككف الصكرة  فيو ضكءان خالصان 

 
الٌطبيعة لمٌداللة عمى حالة الكطف، فمف خبلؿ مفردات أف الشاعرة كظفت مما سبؽ كيتضح       

عناصر الطبيعة التي اكتسبت داخؿ نسيج التجربة الشعرية لغة تعبيرية جديدة مكحية  في داللتيا، 
. مٌكنتيا مف تكظيؼ رمكز متعددة تتشٌكؿ كفؽ المقاـ السياقي الذم ترد فيو كمتحٌكلة في معانييا،
 .مصادر ذاتية كأخرل تراثية كدينية كتاريخية كأدبية؛ لمتعبير عف تجربتيا الشعكريةإضافة إلى تكظيؼ 
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تكطئة : أكالن 
    
 بعد أف تابعٍت الفصكؿ السابقة حركة الرمز في تجربة فدكل طكقاف الشعرية بصكرة محددة    

فإف ىذا الفصؿ ، الرمز كاألبعاد االجتماعية، الرمز كالقضية الكطنية، كتفصيمية؛ الرمز كعبلقتو بالذات
 ،تقاطعاؿفي شعر فدكل طكقاف في ضكء حركة  كحركتو الرمز يستيدؼ تقديـ قراءة إجمالية لكظيفة

 .التأثر كالتأثير بيف ىذه األبعاد، أم الذاتي، كاالجتماعي، كالكطنيكتبادؿ اؿك
 

 تجربة فدكل الشعرية التي تمتد عمى مساحة إبداعاتيا الشعرية ق في كتحميؿ الرمزفي ضكء رصد    
 الثبلثينيات تقريبان، يبلحظ أف ىذه التجربة قد خضعت لتأثير السياقات االجتماعية ذالتي بدأت مف

األمر ىا، ؿافعأ كردكد ىاكالسياسية كالنفسية التي شكمت اإلطار المرجعي لكعي فدكل طكقاف كسمكؾ
.  كفي تكظيفيا لمرمكز ضمف حركة الزمف كالحياة،الذم انعكس بكضكح كعمؽ في شعرىا

 
لقد تقاطعت كبصكرة ىائمة تأثيرات الكاقع األسرم الذم عاشتو فدكل مع الخصائص كالنكاظـ     

 خاصة، ليضاؼ إليياب منابمساؿ المجتمعاالجتماعية التي كانت تحكـ المجتمع الفمسطيني بعامة ك
 ليشكؿ كؿ ذلؾ مزيجان معقدان كمتداخبلن مف ،األحداث السياسية العاصفة التي مر بيا الشعب الفمسطيني

.  التفاعبلت التي انعكست في النياية في اإلنتاج اإلبداعي الشعرم لفدكل طكقاف
 

بالنسبة لمكاقع األسرم، فإف فدكل التي تنتمي لعائمة فمسطينية ميسكرة كنشطة أدبيان كسياسيان مف     ك
 كحيث القيكد ،مدينة نابمس، كجدت ذاتيا أسيرة التقاليد األسرية السائدة، حيث الييمنة الذككرية

، ذات المستكل الثقافي الجيداالجتماعية، تمؾ القيكد التي أدت إلى تفاقـ التناقض النفسي عند فدكل 
، ثـ ان  مبدعان شاعربكصفو باإلضافة إلى التأثير الذم مارسو عمييا كعمى تجربتيا شقيقيا إبراىيـ طكقاف 

 بعدان تراجيديان عمييا في الكقت الذم كانت تبحث فيو عف ذاتيا كأحبلميا، ليضيؼجاء الفقد لشقيقييا 
. في الكقت الذم كانت مبلمح شخصيتيا األدبية قيد التشكؿ كالتككيفك

     
عمؽ مف ىذا التناقض كاالغتراب النفسي فشؿ التجارب العاطفية التي مرت بيا فدكل      كقد 

 في  كحياتياالفتاة الفمسطينية كانييارىا تحت ضغط القيكد كالتقاليد الصارمة التي كانت تحكـ حركة
. مدينة نابمس

     



 تتتتتتتت

 

األسرم تقاطع مع البعد االجتماعي األشمؿ، أم التقاليد كالعادات كالمكاقؼ االجتماعية  ىذا البعد    ك
التي كانت سائدة كتحكـ العبلقات في مدينة نابمس، كىي تشبو إلى حد بعيد غيرىا مف المدف ذات 

الطبيعة المحافظة كمدينة الخميؿ أك حتى األحياء كالحارات الشعبية في مدينة دمشؽ  كغيرىا مف مدف 
 كثقافة ،حيث تتميز تمؾ المدف ببنية اجتماعية مقيدة، ببلد الشاـ في مطمع كأكاسط القرف الماضي

ذككرية سائدة، عمى العكس مف حكاضر الريؼ التي تتيح درجة مف االختبلط كاالنفتاح بيف الرجؿ 
كالمرأة بحكـ طبيعة المجتمع الزراعي الذم يستدعي العمؿ المشترؾ بالرغـ مف تدني فرص التعميـ في 

. القرية مقارنة مع المدينة
         

ىذا الكاقع انعكس في فضاء أنثكم مغمؽ حكؿ فدكل التي أتاح ليا تعميميا الخركج مف دائرة الكعي     
الضيقة عبر اإلطبللة عمى تجارب كآداب أخرل كسعت مف دائرة كعييا كشحذت مف خياليا، كلكنو 

. كضعيا في مكاجية حادة مع كاقعيا االجتماعي المغمؽ كالصاـر في قكانينو كأحكامو
              

 : بثبلثة أبعاد أساسيةالكاقع األسرم كاالجتماعي جعؿ مقاربات فدكل االجتماعية محككمة       ؼ
البعد الذاتي العاطفي المباشر، كليذا نراىا تدكر باستمرار في فمؾ البحث عف االكتماؿ : األكؿ   

العاطفي، رغـ أف مبلمستيا ليذا الجانب بقيت ذات طابع ركمانسي ككأف العبلقة العاطفية ىي نتاج 
أم  ما ينتجو خياليا المحاصر كليس نتاج تجارب حية مباشرة كمممكسة، كليذا نجد حضكر اآلخر

الرجؿ دائما في شعرىا أقرب ما يككف إلى المخمص كلكنو باستمرار بعيد المناؿ، إنيا في ىذا السياؽ 
  بؿ تجارب في معظميا متخمية أك عبر مبلمسة طفيفة تقكـ الحقان ،ال تتحدث عف تجارب بعينيا

 .بشحنيا مف فيض حصارىا كغضبيا
       

لقد أبدعت فدكل في التعبير عف مشكمتيا الذاتية التي تتمثؿ في التقاليد كالقيكد االجتماعية التي     
 كامرأة كشاعرة، فيي تمعف في التعبير عف مكنكف صدرىا، كالبكح بخمجات كجدانيا، ان تكبميا إنساف

 ؛عف العجز الحظ أنيا أبدعت في التعبيرأكليذا . كتحدم الظمـ كالظالميف، كالسجف كالسجانيف
.   لميركب مف الكحدة كالعزلة التي تعانييا نتيجة التقاليد كالقيكد االجتماعية

 
مقاربة قضايا المرأة بصكرة عامة كربط جميع مشاكميا بالقيكد االجتماعية دكف الذىاب : الثاني   

 كتأثيراتيا النفسية ،ما أبدعت في ترميز القيكد كالحكاجز ألكثر مف ذلؾ، كليذا نجد أف فدكل بقدر
نيا لـ تتخطى ذلؾ باتجاه الفعؿ أك المبادرة لكسر تمؾ القيكد، كليذا فإف معظـ لؾ ،كالعاطفية عمى المرأة

 كرحيؿ نحك تمجيد الحرية كاالنطبلؽ دكف تكفير معادؿ كاقعي ليذا ،ثكرات فدكل ىي ثكرات داخمية
الغضب المتفجر، كىنا بالضبط تحكؿ الشعر إلى ذركة رد الفعؿ، أم أف شعرىا كرمكزىا كانت ىي 



 ثثثثثثثث

 

 لقد كانت تبحر كتبدع في أحبلميا كتطمؽ ، كلـ تكف تعبيران عف رد فعؿ كاقعي،التجسيد لرد الفعؿ
 .العناف ليما بما يشكؿ تعكيضان عف الحركة المممكسة كالمباشرة

        
 ألنيا بقيت تجرم ؛ إنيا تحاكؿ أف تتصالح مع ذاتيا غير أف ىذه المصالحة دفعتيا نحك األسى   

ضمف حالة الصراع المباشر مع القيكد االجتماعية التي لـ تتمكف مف تحطيميا، كىذا يعكس في بعض 
. تأثيراتو النزعة التشاؤمية أك االستسبلمية في بعض نصكصيا

 
ىكذا بقيت فدكل تقارب الكاقع بقيكده مف منطمؽ ذاتي لمغاية، األمر الذم يمكف تفيمو مع فدكل     

امرأة شاعرة، غير أف المشيد يبقى منقكصان كجزئيان إذا ما انتقمنا في القراءة إلى دكر فدكل بكصفيا 
اإلنساني كاالجتماعي األكثر شمكلية، أم الدكر الذم يتخطى ذات الشاعر نحك دكره ككظيفتو عند 

الحظ في نصكص أمقاربة القضايا االجتماعية األكثر عمقان كتعقيدان في سياقاتيا الكبرل، كليذا ال 
فدكل مف الناحية االجتماعية سكل صكرة سكداء لممجتمع الفمسطيني، ككأنو فقط مجتمع مغمؽ 

كمتخمؼ ال يمتمؾ أية ديناميات لمحركة كالتغير كالتكيؼ كالمكاجية، يمكف فيـ ىذه المبلحظة لك تخيمنا 
أف فدكل لسبب ما امتمكت حريتيا الشخصية فيؿ ستبقى نظرتيا لممجتمع بيذه السكداكية يا ترل؟ 

 
كليذا فإف الرمكز التي كظفتيا فدكل في الحديث عف المجتمع ترمز في أغمبيا إلى القيكد      

االجتماعية التي تعرضت ليا في حياتيا، قيكد البيئة المحافظة مف جية، كعدـ تقديرىا أك تقدير 
بداعيا مف جية أخرل ىذا .  عميقان بالمرارة التي سكبتيا في شعرىاان مما كٌلد لدييا إحساس. مكىبتيا كا 

يؤكد أف مقاربة فدكل االجتماعية بقيت تدكر في فمؾ ذاتي لمغاية، كتصبح ىذه المبلحظة أكثر 
 أف معظـ النقد الذم تكجيو فدكل لممجتمع بقي متمحكران حكؿ مفيكـ القيكد يظيركضكحان عندما 

. االجتماعية كحكؿ حرية المرأة
         

 شبو كمي لؤلبعاد االجتماعية األخرل التي ال تتعمؽ بالمرأة مباشرة كالفقر ان الحظ غيابفكليذا     
 كالتكافؿ كالتعاكف كتعاطؼ األسرة كعبلقة ؛ كعادات العمؿ أك التجميات االجتماعية اإليجابية،كالجيؿ

المجتمع الفمسطيني مع بيئتو كتاريخو كحضارتو، إلى جانب إغفاؿ الحراؾ االجتماعي في الكاقع 
 أك تحت ضغط التحكالت كالتحديات السياسية، ىذا ،الفمسطيني سكاء ألسباب اجتماعية كاقتصادية

، الكاقع أدل إلى نشكء حالة مف التناقض في شعر فدكل بيف كصؼ المجتمع بصكرة سمبية لمغاية
كلكنيا في حالة أخرل تتحدث عف ركح المقاكمة كالتحدم الذم مثمو المجتمع الفمسطيني في مكاجية 
االحتبلؿ اإلسرائيمي، مع أنو في الحالتيف ىك ذات المجتمع، كليذا مف الضركرم رؤية الحراؾ بيف 

 . ىذيف المستكييف المتفاعميف ألقصى الدرجات



 خخخخخخخخ

 

       المتكاصمة منذ عاـ كنكباتوالشعب الفمسطيني حيث ألقت مآسي البعد الكطني،: البعد الثالث     ك
، كىك ما أضاؼ عمقان مأساكيان شمكليان ىا كمكاقؼىاعيكك  بكؿ أثقاليا عمى حياة فدكل طكقاف(1948)

 ليتحكؿ إلى قكة كطني؛اؿك ،االجتماعيك ،عمى إبداعاتيا الشعرية، ىكذا تشكؿ ثالكث القير الذاتي
 في  ككظيفتو السياقات العميقة لحركة الرمز البعد الكطني كما شكؿ،ضاغطة طبعت شعر فدكل

 المفردات الرمزية األساسية التي استخدمتيا فدكل عمى مدار تجربتيا الممتدة كانتتجربتيا، كليذا 
 .  كانت تتحرؾ دائمان بيف ىذه المستكيات الثبلثة التي مثمت الخط الناظـ إلبداعاتيا الشعرية

  
 في شعر فدكل، حيث تتحرؾ الرمكز بيف الذاتي  ككظيفتوما تقدـ يميد لرصد حركة الرمز     

كاالجتماعي كالكطني، كفي سياؽ ىذه الحركة تتقاطع كتتبادؿ المكاقع، كفي أحياف كثيرة يكاد يتكرر 
، كىذا منطقي بحكـ التداخؿ الكبير بيف التجربة  نفسواستخداـ الرمز في المستكيات الثبلثة بالمعنى

. كتأثيرات العامؿ السياسي الذم يشمؿ الكطف برمتو ،الذاتية كفضائيا، كبيئتيا االجتماعية
  

لقد استخدمت فدكل في تجربتيا الشعرية الطكيمة منظكمات كاسعة مف الرمكز، فبل تكاد تخمك منيا     
 لكي تعبر بصكرة غير مباشرة ؛قصيدة مف قصائدىا، كىذا طبيعي بحكـ حاجة فدكل الممحة لمرمز

يحائية عف ىمكميا كأحبلميا كأحزانيا كطمكحاتيا، سكاء كانت ذاتية أك اجتماعية أك كطنية، كقد  كا 
 أك عبر تحميميا بمعافو ،استخدمت فدكل تمؾ الرمكز مكظفة ما تحممو مف معافو في الكعي الشعبي

 كنتيجة ىذه الظركؼ التي عاشتيا فدكل طكقاف.  الشاعرةلدلجديدة بما يؤشر إلى إعادة إنتاج الرمز 
 .تنكعت الرمكز التي استخدمتيا 

 
ة  رمكز الظكاىر الطبيعية المتحرؾ:      ثانيان 

: فقد استخدمت فدكل في شعرىا كثيران مف الرمكز التي استمدتيا مف الطبيعية كمنيا
الظبلؿ، كالربيع، كالخريؼ، كالسراب، كالضباب، كالريح، كالميؿ، كالقمر، كالشمس، ك الفجر،        

الظبلـ، كالضكء، كالنكر، كالرعد، كالبرؽ، كالبحر، كالمكج، كالغيمة،  كالسحاب،كالثمج كالجميد، ك
النير، كالنار، كالغركب، كالنجـ، كالماء، كالندل، كالمطر، كاإلعصار، كالطكفاف، كالعاصفة، كالمساء، ك
 .البردكالدؼء، كالبراكيف، ك

 امتدت رمكز الطبيعة عمى فقد الستقطاب الرمز في شعر فدكل، ؛بؤرة كبرلكانت الطبيعة       ؼ
. مساحة كاسعة مف شعرىا منذ بداياتو األكلى حتى شعرىا المتأخر

         
، كانييار القيـ، كقيكد الحياة كالمجتمع كالعائمة التي تكبؿ األنا المجتمعإف رؤية متأصمة بفساد    

كبيذا جاء . الشاعرة تدفع فدكل إلى اليركب إلى الطبيعة كالتكحد معيا كالنيؿ مف رمكزىا بكافة أشكاليا



 ذذذذذذذذ

 

 أك االجتماعية ، ليعبر عف حركة المعنى في الحالة النفسية؛استخداـ فدكل ليذا النكع مف الرمكز
العامة، إنيا رمكز تحمؿ دالالت التحكؿ كاالنفجار كالحركة الداخمية، أك حالة السبلـ كاليدكء، كليذا 

 إلى درجة مف التفاعؿ مع حالة مشيدية متحركة، القارئجاءت في نصكص فدكل لتدفع المتمقي أك 
. فالفجر ليس مجرد ضكء، ككذلؾ الشمس ليست مجرد كككب ممتيب

 
 ككذلؾ بقية الظكاىر الطبيعية، إنيا تحمؿ بعدان ديناميان داخميان يشي بالصراع  كالتفاعؿ مع حركة     

، فالعاصفة عمى ىا تتقاطع في كعي المتمقي استجابات مختمؼ الحكاس كردكد فعؿإذالظاىرة الطبيعية، 
 ،غباراؿ ك،ريحاؿشعكر بالخطر، كاؿك ظبلـ،اؿك صكت،اؿ:  منياسبيؿ المثاؿ تعكس جممة مف التفاعبلت

عندما استخدمت لمداللة عمى المستكل الذاتي  فالعاصفةمياه، كىنا تتحدد الكظيفة بناء عمى السياؽ، اؿك
 1:قكليا ؾرمزت إلى القمؽ كالتكتر

كجدتيا يا عاصفات اعصفي 
 . كقٌنعي بالسحب كجو السما

 
:كمف ذلؾ  قكليا .كعند استخداميا في المستكل الكطني رمزت إلى التمرد كركح المقاكمة     

 2 
كحياتي مع شعبي تستمر 

ككراء النير غابات الرماح السمر 
تيتز كتربك 

كىدير العاصفة 
يكشؼ المغز كيعطي العالـ التنيف 

سٌر الكممات 
 

 فالسياؽ ىك الذم يحدد معنى الرمز، فقد استخدمت الشاعرة رمكزان ما في ناءن عمى ذلؾكب        
 الرمز نفسو في سياؽ آخر بدالالت  ثـ أعادت استخداـسياؽ معيف كاف ليا إيحاءات كدالالت معينة،

.  مف رمكزىارمزجديدة كما يبدك في غير 
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 ضضضضضضضض

 

ة  مكجكدات الطبيعة غير الحي اؿرمكز:    ثالثان 
 
: الرماؿكالصحراء، كاألرض، كالتبلؿ، كالجباؿ،  كالصخكر،:كتشمؿ 

 ليجسد بصكرة حادة األحاسيس كالمكاقؼ تجاه الكاقع الذم ؛ىذا النمط مف الرمكز استخدمتو فدكل     
لى الشمكخ في أحياف أخرل، كما أنيا ترمز إلى فالصخكرتعيشو الشاعرة،   ترمز إلى القسكة أحيانا، كا 

 ، ترمز إلى الكحدة، التيو كالضياعالصحراءككذلؾ . االحتبلؿ، أك القيكد كالضغكط االجتماعية
 فمـ تعد ترابان كصخكران كأشجاران صماء، بؿ أصبحت كائنان حيان األرض كالفراغ أك الفشؿ، أما ،كاالحتبلؿ

   . لكطف كىي االنتماء كاألمكمةتشارؾ الشاعرة مشاعرىا، كأصبحت رمزان ؿ
 

ة  رمكز الحيكاف كالنبات كالمخمكقات الخرافي:      رابعان 
 
الجراد،  كالغراب،كالخفاش،  كالذئب،كالبكـ، كالفراشة، كالصقر، كالنسكر، كالطير، كاألفعى، :كتشمؿ 
األزىار، كاألشجار، كغكؿ،  كاؿاألشباح،كالكحش، ك التنيف،كالحمامة، كالحصاف، كالعنكبكت، ك
... زىرة عباد الشمسكالكردة، كالزنبؽ، كاألشكاؾ، كالزيتكف، كالعشب، كاألغصاف، ك

        
 كالمكقؼ الشعبي النفسي منيا سمبان أك ،لقد جاء استخداـ فدكل  ليذه الرمكز منسجمان مع المكركث     

 ،األشباحك ، كالغكؿ، كالعنكبكت، كالجراد، كالغراب، كالذئب، كالخفاش، كالبـك،فاألفعىإيجابان، 
 لتعبر كبصكرة كثيفة عف ؛ بشكؿ رئيسىاكظفتقد تحمؿ دالالت سمبية، كليذا فإف فدكل .. الكحشك

 رمزت إلى المقاكمة كالعنفكاف، أما النباتات فمعظميا رمزت الحصافكالنسر، كالصقر، االحتبلؿ، فيما 
رمز ، ككنيا  مكانة خاصةالزيتكنةإلى الخير كالحرية كالحب كالتضحيات، كفي ىذا السياؽ احتمت 

، فالشاعرة عندما تكظؼ رمز الزيتكنة، فإنيا تثير في النفس إيحاءات، فيي األصالة كاالنتماء كالتجذر
ترل فييا منبعان لمثكرة كاألصالة، إضافة إلى ما تكحيو شجرة الزيتكف مف دالالت الرسكخ، كالتشبث 

 .باألرض كطكؿ البقاء
 

ة  رمكز تتعمؽ بداللة الصفات كالمعاني كاألمكف:       خامسان 
أيمكؿ، كالتيو، كجينـ، كالخرافة، كالنبكءة، كالشيطاف، كالطاعكف، كالصميب، كالجبلد، كالسجاف،  :كتشمؿ

األغبلؿ، كالسجف، كالدار، كالقيكد، كالجدراف، كالياكية، كالحصاد، كالفراغ، كتمكز، كديسمبر، كالشرؽ، ك
...  الفارس كالفراغ،كاألجنحة، كالياكية، كالتيو، كالقبكر، كالباب، كالرماد، ك
 



 غغغغغغغغ

 

كالسجاف،  ردالالت إيحائية ترتبط بسياقات االستخداـ، فبعضيا مباش ىذه الفئة مف الرمكز     تحمؿ 
فيي رمكز تحمؿ شحنة سمبية كثيفة .. التيوكالقبكر، كالجدراف كالرماد، كالقيكد، كجينـ، كالطاعكف، ك

أيمكؿ، كلشرؽ، كاضحة لكصؼ االحتبلؿ بيدؼ تأكيد المكقؼ كرفع الكعي لمكاجيتو، فيما رمكز مثؿ ا
 لتصكير الحالة الذاتية ؛ىي ذات داللة إيحائية كفي الغالب جرل تكظيفياالحصاد كتمكز، كالخريؼ، ك

. كالنفسية لمشاعرة
 

  رمكز الشخصيات الدينية كالتاريخية: سادسان      
..  سيزيؼكعبمة، كعنترة، كحمزة، كقابيؿ، كالمسيح، :كتشمؿ 

    
 لتعزيز ؛ بيدؼ استمياـ تمؾ األدكار، جرل استحضار ىذه الرمكز لئلحالة إلى أدكارىا التاريخية   

 لعقد ؛ في محاكلة لدفع المتمقي، كبيف ما كاف، أك لتكضيح المسافة بيف ما ىك قائـ،المكقؼ كرد الفعؿ
. المقارنات تمييدان الستفزاز الفعؿ

 
اليدؼ مف كراء ىذا العرض اإلجمالي لمرمكز التي كردت بصكرة متكررة في شعر فدكل طكقاف     

 المتحركة الحية  ككائناتياالطبيعة تبياف المساحة الداللية لتمؾ الرمكز التي تنكعت بيف مختمؼ ظكاىر
 إلى جانب الرمكز ذات الطابع المعنكم كاإلنساني، كقد بينت الدراسة أف فدكل في استخداميا ،كالجامدة

لمرمز قد استندت باألساس إلى المعاني الداللية التي تختزنيا تمؾ الرمكز في الكعي الشعبي، كليذا 
. جاءت رمكزىا سيمة كمفيكمة كتخدـ الغرض الذم أرادت الشاعرة إيصالو إلى المتمقي

 
 كالمكاقؼ ذات األبعاد اإلنسانية ، كالتاريخية،استغمت الشاعرة الشخصيات الدينية، األسطكرية كبيذا    

 يتداخؿ فييا السياؽ كالرمز مفجران دالالت يأتي ،لخدمة أغراض مكحية كمعبرة الغنية بمدلكالتيا الرامزة؛
.  الفنيةا مثيران بذلؾ طاقات غنية مف الشعكر في تجربتو،بيا السياؽ الجديد

 
أف فدكل في سياؽ استخداميا لمرمكز كانت تتحرؾ بيف عف  الدراسة كشفتكفي ىذا اإلطار       

 كالمستكل الكطني، كبناء عمى ىذه الحركة الممتدة في زماف ، كالمستكل االجتماعي،المستكل الذاتي
سقاطاتو النفسية كاالجتماعية كالمعنكية . التجربة الشعرية كانت تتحدد دالالت الرمز كا 

  
 
 
 



 ظظظظظظظظ

 

أىـ الرمكز التي تكررت في شعر فدكل طكقاف : سابعان 
 

 :الميؿ.1   
      

 كالتناقضات الداخمية التي مرت ،ليرمز إلى الحالة النفسية؛ لقد جاء استخداـ الميؿ بصكرة كاسعة    
بيا فدكل عمى مدار سنكات عمرىا بكؿ ما يمثمو الميؿ كما يستثيره مف إحساس بالكحدة كالحزف 

 ليعبر في ؛ أف ذات الرمز قد جرل تكظيفو بقكة في سياؽ تناكؿ األسئمة كاليمـك الكطنيةكماكاألسى، 
 .ىذه الحالة عف االحتبلؿ

 ليعطي كقعان ؛       كفي بعض األحياف لجأت فدكل إلى استخداـ ىذا الرمز في حالة المضاؼ إليو 
.  خمكات الميؿككحشة الميؿ، كغيبلف الميؿ، كجبؿ الميؿ، كغاب الميؿ، :  مثؿأكثر تحديدان 

 1 :كمف األمثمة عمى ذلؾ قكليا
كبركا في غاب الميؿ المكحش في ظؿ الصبار المر 

كبركا أكثر مف سنكات العمر 
 
 2 :، تقكؿحيث رمزت بغاب الميؿ المتكحش إلى االحتبلؿ الذم يفترس الحقكؽ الفمسطينية  

دربي مكحشة يزحؼ فييا جبؿ الميؿ 
ع تحتي أرضي العطشى فؿٌ تت
 ال تتماسؾ ، تفمتخى،تترا

تيرب أرضي مف قدمي 
دربي يحجزىا خط النار يزٌنرىا حقؿ األلغاـ 

تحاصرىا نقط التفتيش 
غيالف الميؿ تطارد فييا حتى الظؿ  

لى كحدتيا في (كحشة الميؿ  )بينما استخدمت رمز  ؛ لترمز بو إلى االحتبلؿ في حديثيا عف القضية كا 
 3 : كبيذا يتحرؾ الرمز حسب الحالة الشعكرية التي تعبر عنيا الشاعرة كمثاؿ ذلؾ،حديثيا عف الذات

 (المتقارب)                                                                      
 كفي كحشة الميؿ  ليؿ المكاجع         ليؿ المكاجد  ليؿ اليمـك
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 أأأأأأأأأ

 

      كالميؿ مف أفضؿ األكقات التي يستسمـ فييا الشاعر لكحدتو، كعزلتو عف الناس؛ فيناجيو  
 1" :كقد حدثتني ذات ليمة " تقكؿ في قصيدة كيخاطبو، 

أىيـ بعيدان كليس معي 
سكل كحشة الميؿ في مخدعي 

كفي الدار حكلي فراغ الصحارل 
 كصمت القفار

       
 كالميؿ ىنا يرتبط بالعتمة كاالنغبلؽ، كفقداف الضكء بما يعنيو ذلؾ مف ارتداد نحك الذات كالعزلة     

طبلؽ العناف لمخياؿ في  كاالنطكاء عمى األحبلـ الذاتية، كفي أحياف أخرل ىك مناسبة لمتأمؿ كا 
  . إليجاد نكع مف التكازف كرد فعؿ نفسي عمى القمؽ كالتكتر كاليأس؛محاكلة

 
 ؛ما يبرزه، إذ تتخذ منو منطمقان لو أف مفرداتيا المرتبطة بيذا الحضكر الدائـ لميؿ في كال شٌؾ     

. لمخركج مف حالة التيو كاالستبياـ كاالنغبلؽ كاستحضار الذكريات
 
 : الفجر، كالصباح، كالنكر. 2  

 لميؿ كالعتمة كالظبلـ، إنيا المعادؿ الذم يؤشر إلى األمؿ ان ستخدمت فدكل ىذه الرمكز نقيض     ا
ظاىرة متحركة تؤشر إلى األسى كاليمـك كاأللـ ؾكالحرية، كفي كمتا الحالتيف فإف فدكل كظفت الميؿ 

ظاىرة نقيضة، فالفجر كالصباح حالة حركة في المدل، إنيما يدالف  ؾ الفجر كالنكركما كظفت ،كالقير
 لكي يتغير الكاقع السمبي، ؛ؾ مساحة كافية مف الزمف كالعمرؿعمى الكالدة كالبدء، بما يعني أف ىنا

. كىذا يؤسس لفعؿ
 ىذه المعادلة كانت في منتيى الضركرة الستعادة التكازف النفسي الذم يتعرض لضغكط عاطفية      

ذاتية كاجتماعية كسياسية قاىرة، كبدكف تأميف ىذا التكازف سيتحكؿ االختبلؿ إلى حالة انييار خطرة 
 عمى المستكل الشخصٌي كاالجتماعي

 
 : الريح.3

تكرر استخداـ الريح كرمز في المستكيات الثبلث، أم الذاتي كاالجتماعي كالكطني، كقد تحركت      
داللة الريح كفؽ السياؽ، فالريح تعني التقمب كالحركة، كما تعني االقتبلع، إنيا تعبر عف القمؽ كعدـ 

بما يعصؼ بيا ،  لتصؼ الحالة النفسيةقاالستقرار، كما أنيا تعبر عف الفعؿ الخارجي، كليذا استخدمت
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 ببببببببب

 

 كىنا تصبح الريح ذات ، لترمز إلى االحتبلؿقمف تناقضات كما تتعرض لو مف ضغكط، كما استخدمت
 1":عاشؽ مكتو" كمف ذلؾ قكليا  في قصيدة. مدلكؿ سمبي مدمر
أراه طائرم يطير 

ييجرني قبؿ األكاف 
يفمت مف يدٌم في 

دكامة الرياح 
يدافع الرياح ثـ ييكم 

 مف مشارؼ الكفاح 
      
 ،كما استخدمتيا لترمز بيا إلى العادات كالتقاليد التي عصفت بحياة فدكل كأحكمت قبضتيا عمييا     

ـ الحريمي كالمنزؿ، كحاؿ دكف تحقيؽ ؽ سمبيان بما حكـ بالبقاء داخؿ القـان كبيذا تككف الريح ىنا رمز
 2:الذات بالعمـ كالدراسة، كمثاؿ ما سبؽ قكليا

 
: كبقيت أصرخ مف قرارة كحشتي

ال تبعًد 
فتبدّْد الريح النداء مع الصدل المتبٌدد 

كبقيت كحدم 
 أصارع الدكامة اليكجاء ،حيرل أدكر

 
الزكرؽ، إنيا   ليبحر؛ كلكنيا في بعض السياقات اتخذت داللة إيجابية عندما ارتبطت بدفع شراع الثكرة

 3 : كمف ذلؾ قكليا.ىنا تمعب دكران بناء
 كانت خطاه حيف جاء جرسان 

 يقرع في أقبية الظالـ
 كالريح كانت حيف جاء فرسان 

تركض تحتو كتنفض الحطاـ  
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 ججججججججج

 

ظفت الشاعرة رمز الريح؛ لمكصكؿ إلى تحقيؽ غاية شعرية تؤدم كظيفة كداللة كبيذا فقد ك     
 ، فتارة يرمز لبلحتبلؿ،بدالالت مختمفة (الريح)جمالية أك فكرية، كمف ىنا يظير أنيا تحمؿ الرمز ذاتو 

كالحب  كتارة لمتجدد كالقكة كالثكرة عمى االحتبلؿ، كتارة أخرل لممصائب كالصعكبات كالضياع كالتيو،
 .كاألشكاؽ

 
 :الطير. 4    
الطير رمزه يستحضر الحرية كاالنطبلؽ، الصعكد كالتحميؽ، كما يعني الرحيؿ، كبقدر ما يؤشر      

لما سبؽ فإنو يؤكد حدة النقيض أم السككف كاليبكط كفقداف الحرية، كليذا لجأت فدكل إلى تكظيؼ 
ىذا الرمز بصكرة كاسعة في أشعارىا، ككأنيا تستبدؿ قيكد كاقعيا االجتماعي بحرية نفسية مفترضة، 

 لتعمف ؛ لتخفؼ مف كطأة الكاقع المستبد، إنيا تتقمص الطير؛إنيا تمجأ إلى التحرر الركحي كالنفسي
 .  كتحمؽ كراء أحبلميا كعكاطفيا بكؿ حرية،أنيا تغادر قيكدىا ككاقعيا

 
 : المطر. 5   
، إنو شرط ابتدائي كتمييدم، إنو 1﴾كجعمنا مف الماء كٌؿ شيء حيإنو شرط الحياة ﴿، ىك الخير    

شرط تمييدم لئلنبات كىك شرط الربيع، كالمطر ىك نتاج الصراع، الريح كالرعد كالبرؽ كالغيكـ، كليذا 
حتى يككف المطر أم الخير ال بد مف الحركة كالمقاكمة كالفعؿ المتكاصؿ، بيذا المعنى استخدمت 

، كما فدكل رمز المطر لمداللة إلى الثكرة، يضاؼ ليذه الداللة معنى التطير كاالغتساؿ مف السمبيات
 2 :في قكليا

ة األحزاف بالرياح رأىتؼ مف قرا
 ىٌبي كسكقي نحكنا السحاب يا 

رياح 
نزلي األمطار أك

تيطٌير اليكاء في مدينتي 
كتغسؿ البيكت كالجباؿ كاألشجار 
 ىٌبي كسكقي نحكنا السحاب يا 

رياح 
 !كلتنزؿ األمطار

 
                                                 

1
. 21/30األَجٛبء، -  
2
. 437فذٖٔ طٕلبٌ، األػًبل  انشؼزٚخ انكبيهخ، ص -  



 ددددددددد

 

زخ : كلكف في بعض الحاالت استخدمت فدكل المطر بداللة سمبية عندما ربطتو بصفة محددة   
 1 :في قكلياكما . المطر األسكد كىنا أصبح مرادفان لبلحتبلؿ

كجو حزيراف اربٌد 
زٌخ المطر األسكد 

كىناؾ عمى أطراؼ األفؽ 
ىكت كتعمقت المعنة 

 
 :السحاب كالغيكـ. 6   
لمتعبير عف البعد الذاتي كالنفسي، إنيا الحركة الحائرة لمغيمة، ؛ تركز استخداـ فدكل ليذيف الرمزيف    

كما أنيا تعني الغمكض كعدـ اليقيف، فبل أحد يجـز بأف ىذه السحابة ستتكج رحيميا بيطكؿ المطر، 
 2:كمثاؿ ذلؾ قكليا .كما تعطي الغيكـ المشيد النفسي بعدان دراميان حزينان 

 (المتقارب)                                                                      
    تجكز بو السحب العابرة   ذا الفضاء    ػػػػػػػػا قمب قػػػكدكنؾ م

  رةػػاهػػٌكة ؽػػػػػا ؽػػػػػػػػػػػػػتدفعو         ر مراكبػػػػػب تمخر إثػػػػػػػػػػػػػػمراؾ
  حػػػػػػائرةارىـ ػػػنكاتٌي أبص     حاب    ػػػكأني أرل في شككؿ الس

 
 كمع ذلؾ تبقى الغيمة حبمى في طبيعتيا باحتماؿ الخير كالعطاء، كليذا فيي رمز ممتبس كمتحرؾ     

 3:، كما في قكلياكفي عمقيا تسكف بذرة األمؿ بأف يتغير الكاقع نحك األفضؿ
 كيحرث بستاف ركحي

 يسكؽ إلييا الغماـ
 فييطؿ فييا المطر

كيكرؽ فييا الشجر 
 

 :الجدراف كالقيكد. 7    
ف ىما النقيض القاسي لمحرية، إنيما عمى النقيض مف داللة الطير كالصباح كالريح اف الرمزاىذ      

كالمطر، فالجدراف تعني ارتداد النظر، كفقداف رؤية األفؽ كالمدل، إنيا تعبر عف القير المعنكم 
 تعبر عف لعكائؽ الكاقع ان تجسيدبكصفيا  كليذا ارتبطت بحالة االنكسار الذاتي، فالجدراف ،كالركحي
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 ههههههههه

 

 عمى أكثر ىا كآماؿىاقسكة العادات االجتماعية التي ىي بمثابة الجدراف التي تحيط بركح فدكل كأحبلـ
 1: كمف ذلؾ قكليامف صعيد

 
حياتي يا عباس حمـ : ىي

مرٌكع األشباح 
حمـ أطبقت عميَّ بو جدراف سجف 

داجو رىيب النكاحي 
عشتي فيو مخنكقة الركح ظمأل 

 لنكرؿ ، لمشذل ،لندل الفجر 
 
 أما القيكد فيي تعطي داللة أكثر حدة إنيا تقيد الجسد، ىكذا يتكامؿ فقداف الحرية الركحية كالمعنكية   

مع فقداف حتى الخيارات األضيؽ عمى المستكل الشخصي، فبقدر ما تعني الجدراف بعدان قيريان 
 لبلحتبلؿ أم تعكس حالة قير جماعية، فإف القيكد تقترب كثيران مف الذات ان  أك رمز،اجتماعيان 

كليذا فإف عممية التحرر مف ىذا الكاقع تستدعي . المشخصة، كىكذا يصبح القير حالة مركبة بشدة
مكف تحمميا فمف الـال يمكف التعايش معيا، كجدم التكيؼ مع الجدراف كالقيكد، مال إذ فعبلن حاسمان، 

 لتحطيميا كي يحتؿ النقيض مكانيا، أم الضكء كالفجر كالصباح ؛لبعض الكقت كلكف بيدؼ االستعداد
 2: كمف أمثمة تكظيفيا لرمز القيكد قكليا  .كالحرية كاالنعتاؽ

 
ىذا خياؿ طفكلة لـ تدًر ما مرح الطفكلة 

 كىنا صبا عٌضت عميو قيكد كسجف كاضطياد
 باًؾ ذكت أيامو خمؼ انطكاء كانفرا

 
 : الشمس كالقمر كالنجكـ. 8    

ىي رمكز لمبعد كالعمك كالتحرر كاالنعتاؽ، ىي السفر كمغادرة الكاقع كمطاردة األحبلـ التي يجرم     
ترسيخيا في الكعي، كىي أيضان القطع مع الكاقع مف خبلؿ الرحيؿ إلى كاقع آخر جديد ال يخضع ألية 

 لمتعبير ؛ لمتعبير عف أحبلميا كفي بعض األحياف؛قيكد، كىذه الرمكز استخدمتيا فدكل بصكرة فعالة
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 ووووووووو

 

 أك المقاـك الذم يتحكؿ إلى نجـ إلى عنكاف، ، أك التعبير عف الفدائي،عف حرية الشعب الفمسطيني
 1 :في قكليا كما . ىي رمز الحرية كالدؼء كاألشكاؽ، كشرط الحياةفالشمس

 
 لنا ح صدا يا طائرم السجيف 

يد رغـ الظالـ ؽرغـ ىكاف اؿ
فاألفؽ ما زاؿ غنٌي المنى 
 ينتظر الشمس كراء القتاـ

 
 فيك دليؿ لمسير، كالفدائي بمقاكمتو  النجـأما.  ىك رمز الركح الحالمة كالعاطفة كالرقة القمرفيما    

 حتى يصمكا إلى ،ىك الدليؿ إلى طريؽ التخمص مف االحتبلؿ، كما ىك النجـ دليؿ المسافريف كالبحارة
 2 :، كمثاؿ ذلؾ قكلياشكاطئ األماف

 ككمما نجـ ىكل 
 في مكسـ اإلعصار كالسمـك

 انتفضت أشجارنا كأطمعت
 سكاه أفكاجان مف النجـك

 
 : األفعى . 9  

     
 األفعى كرمز مستفيدة مف الدالالت الرمزية التي ترتبط بدكر األفعى في  طكقافلقد كظفت فدكل    

النص الديني، فيي المخمكؽ الماكر كالمخادع كالغادر، كما ىي اإلغكاء بمممسيا الناعـ كحركتيا 
 . األفعكانية، في الكقت الذم تحمؿ فيو المكت كالسـ القاتؿ

    
االتكاء عمى الركاية الدينية يعمؽ المكقؼ السمبي مف األفعى، فبقدر ما ىي حيكاف ضار في      ك

إنيا . الكاقع، فإنيا فكؽ ىذا تحمؿ قدرا مف المسؤكلية عف شقاء اإلنساف األبدم عمى ىذه األرض
 االحتبلؿ الصييكني عمىسمبية عمى الصعيديف األخبلقي كالمادم، كليذا كظفتيا فدكل بقكة لمداللة 

 فيما ىك يرتكب المجازر بصكرة ،الغادر كالماكر، ذلؾ االحتبلؿ الذم يراكغ كيتصرؼ بمنطؽ الضحية
 3 :كمف األمثمة عمى ذلؾ .متكاصمة بحؽ الشعب الفمسطيني

                                                 
1
 .302-301، صاألعماؿ الشعرية الكاممة، فدكل طكقاف-  

2
. 533، ص ف.ـفذٖٔ طٕلبٌ، -  

3
 .488، صف.ـفدكل طكقاف، -  



 ززززززززز

 

طٌكؽ الجند حكاشي الدار 
 كاألفعى تمكت

كأتمت ببراعة 
 اكتماؿ الدائرة

 
 :األرض كالدار. 10
      

لييا المآؿ عمى اللة لمد  فدكل  كظفتيما االنتماء كاألصالة، فاألرض ىي حاضنة الظكاىر جميعيا كا 
كليذا كردت في شعر فدكل  ...النيائي، ىي حاضنة الريح كالصحراء كالميؿ كالمطر كالنبات كالحيكاف

كمعادؿ لمرسكخ كاليدكء كالثبات، إنيا األـ الكبرل حيث يريح اإلنساف رأسو عمى صدرىا كىي حاضنتو 
 1:، كما في قكليابعد المكت

 
ىذه األرض التي تحصدىا 

نار الجريمة 
كالتي تنكمش اليـك بحزف كسككت 

ىذه األرض سيبقى 
قمبيا المغدكر حيان ال يمكت 

ىذه األرض امرأة 
 
 أما الدار فيي المشخص كالمممكس، إنيا رمز التكاصؿ كالتفاعؿ، أم الفضاء الذاتي بأبعاده األسرية   

 ليتشكؿ في النياية الكطف األكبر فمسطيف، كبيذا المعنى يأخذ ؛الحميمة كبأبعاده االجتماعية المحيطة
مفيكـ الدار أبعادان أكثر عمقان مف مفيكـ البيت، فالدار ىي محيط كبيئة كعبلقات كذكريات، إنيا أكثر 

كما دامت األرض كالدار تحمؿ ىذه األبعاد فإنيا ترتقي إلى مستكل المقدس . غنى مف مفيـك البيت
 2:، كما في قكليا لمحفاظ عمييا كحمايتيا مف كؿ عابث أك محتؿ؛الذم يفرض المقاكمة كالتضحية

 
قفا نبًؾ 

عمى أطالؿ مف رحمكا كفاتكىا 

                                                 
1
 .487-486، صاألعماؿ الشعرية الكاممة، فدكل طكقاف-  

2
 459، ص ف.ـ فدكل طكقاف، - 



 ححححححححح

 

تنادم مف بناىا الدار 
كتنعي مف بناىا الدار 

 
 : اإلعصار كالرعد كالبرؽ. 11     
     
ترددت ىذه الرمكز كثيران في أعماؿ فدكل طكقاف، إنيا الحركة بأعمى درجات تمردىا كفاعميتيا،    

 . أك بصكرة أكثر عمكمية،كتأخذ معناىا سمبان أك إيجابان مف سياقات استخداميا ذاتيان 
     
 أك الكعد بالخير، ، لتعبر عف الفعؿ األقصى، التدمير أك المقاكمة؛لقد استخدمت فدكل ىذه الرمكز    

كعند سماع ىذه المفاىيـ تحضر صكرة متكاممة ذات طابع مشيدم، فيي قكة دافعة كصكت ىادر 
 أك ، فيي تزعزع كتقتمع،كصقيع كرياح كضكء كمياه، إنيا تدؿ عمى حالة الفكراف كالصراع اليائؿ

 1 :تؤسس لجديد، كليذا فيي في بعض تجمياتيا ترمز إلى االحتبلؿ كقكة مدمرة كقكليا
 

يـك اإلعصار الشيطاني طغى كامتٌد 
يـك الطكفاف األسكد  
لفظتو سكاحؿ ىمجية 

 !لؤلرض الطيبة الخضراء
 

 2 :كفي حاالت أخرل ترمز إلى المقاكمة كاالشتباؾ كقكليا
! حريتي : كالضفتاف تردداف

كمعابر الريح الغضكب 
كالرعد كاإلعصار كاألمطار في كطني 

ترددىا معي 
!  حريتي! حريتي!حريتي

 
 كجمالية ىذه الرمكز ككؿ الرمكز المرتبطة بظكاىر الطبيعة المتحركة كالمتغيرة ككنيا تحمؿ العديد     

 مما يخمؽ حالة مف التكتر اإليجابي في ، كتستثير جممة مف المشاعر في ذات المحظة،مف األبعاد
 .نفس المتمقي

                                                 
1
. 441-440، ص  األعماؿ الشعرية الكاممة،فدكل طكقاف-  
2
 .497-496ٌ، ص .فذٖٔ طٕلبٌ، و-  



 ططططططططط

 

: الخريؼ، الربيع، الشرؽ. 12
   
ليا إيقاع مرتبط بدكرة الحياة كحركة الزمف، كتأخذ دالالتيا األدبية كالنفسية مف  ىذه الرمكز    

 كاستعداد الطبيعة لمبيات ،عرم األشجار  ىكفالخريؼالتحكالت الطبيعية المرتبطة بيا في الكاقع، 
كليذا فيك ، الشتكم بانتظار النيكض مرة أخرل، كما يعني نياية دكرة الحياة إنو يحمؿ معنى الكداع

 1: كما في قكليا.مثقؿ بشحنة مف األسى كالحزف الشفيؼ
 

 (المتقارب)                                                      
  فؽ مف ريحو العاتيةػػػػكأنت كأنت تخاؼ الخريؼ               كتش

  يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ               تبٌددىا كٌفو القاسالصبارات ػػػػتخاؼ عمى زه
 

 كليذا فيك ، فيك استيقاظ الطبيعة، ىك الفكراف كالعنفكاف كالتجدد كالفرح، إنو شير الكالدةالربيعأما     
 فإف ، ليعبر عف كؿ ما ىك جميؿ، كبقدر ما أف الخريؼ ىك داللة عمى خريؼ العمر؛رمز يستخدـ

 2:ىك داللة عمى الشباب كالتكقد كاألمؿ كقكليا الربيع
 

ف  كيؼ تنامى ،كيؼ تككَّ
كغؿ في األبعاد كعٌرش حتى افترش الدنيا ؟ تكيؼ 

يشبعني حزنان كىك يفٌجر فٌي ربيعان كرديان 
 يشبعني مكتان كىك يمٌس رماد القمب فييبعث حٌيا

 
 كال خريؼ ال يعقبو ،كالربيع لحظة الفعؿ كالتفاعؿ، غير أف العبلقة متشابكة فبل ربيع دكف خريؼ    

ربيع، إال في حالة الكائنات الحية كمف بينيا اإلنساف فمكؿ كائف ربيعو كخريفو، كليذا ترتبط ىذه 
 .الرمكز بالتجربة الذاتية كبالحالة النفسية لمفرد

   
 فيك الشركؽ كالصباح، ىك لحظة الفرح األكلى ، فيك رمز مركب لو دالالتو النفسيةالشرؽأما   

.  كالسككف كالتقاليد المحافظةجمكد مثقؿ باؿ_يان اجتماع_كالشعاع األكؿ، كلكنو
 3 :مثاؿ ذلؾ قكليا

                                                 
1
 .74، ص األعماؿ الشعرية الكاممة، فدكل طكقاف-  

2
 .583، ص ف.فدكل طكقاف، ـ -

3
 .216، ص ف.ـفدكل طكقاف، -  



 ييييييييي

 

فقمبي قمب امرأة 
يعشؽ حتى الفناء ... مف الشرؽ 

 كيؤمف في حبو بالقيكد
       

كىنا مف الضركرم االنتباه عند التعامؿ مع ىذا المفيـك لئلسقاطات االستشراقية التي تربط الشرؽ    
 كميبط الديانات ،غير أف الشرؽ يبقى مكصكالن كمتبلحمان مع البعد الركحي. بالتخمؼ كفقداف العقبلنية

 . رمز يقيـ الجسكر بيف الركح كالعقؿ، بيف األرض كالسماءفيك كاألنبياء كالرسؿ، 
 

 حرصت عمى إذ كانت مفردات الرمز في شعر فدكل تحمؿ عبء الذات كالمجتمع كالقضية، لذلؾ     
فالشاعرة تتخذ ، أك اإليحاء عما تريد اختيار رمكزىا مف كاقع حياتيا، كعيدت إلييا بميمة التعبير،

جد كثيران مف رمكزىا تحتفظ بقدر ممحكظ مف أكلذلؾ ، الرمز أداة تعبير عف تجربتيا الذاتية كالكاقعية
 ال تنقطع الصمة بينيا كبيف المتمقي، فقد ظمت قريبة مف الكاقع، مف األرض، الشجر، إذالكضكح، 

 .  فيي تشكؿ عناصر الكاقع المعيش، كالطير، كالحجر، كاإلنساف،لحيكافكا
 

ىذا االستعراض المكثؼ، لدكر كحركة الرمز في تجربة  فدكل طكقاف الشعرية الغنية كالطكيمة،     
 كما تعرضت ،يبيف الحضكر الكثيؼ لتجربة فدكل الذاتية كالتأثيرات النفسية التي اتسمت بيا شخصيتيا

األمر الذم حافظة، لو مف معاناة شخصية كاجتماعية في بيئة حاضنة ذات مكاصفات كتقاليد كثقافة ـ
. تحكؿ إلى قيكد أثقمت ركح فدكل كقيدت مف أحبلميا كطمكحاتيا

       
 كليذا حاكلت التعكيض مف خبلؿ إطبلؽ العناف لكعييا كحريتيا في نتاجيا الشعرم كالنثرم، لقد    

شكمت حياة فدكل في مدينة نابمس كطبيعة أسرتيا كما تعرضت لو مف فقد ألشقائيا جرحان نازفان عمؽ 
، ثـ جاءت المآسي التي بكصفيا امرأةمف تجاربيا العاطفية التي لـ تصؿ إلى ما كانت تحمـ بو 

 لتضيؼ بعدان تراجيديان شامبلن عمى حياة فدكل لتجد نفسيا في قمب ؛تعرض ليا الشعب الفمسطيني
 فكانت صكتان كطنيان كاضحان استمر يكتب لفمسطيف ،الحدث، فاستجابت بأدكاتيا الشعرية ليذا التحدم

كلمقاكمة الشعب الفمسطيني حتى آخر يـك في حياتيا، إف فدكل برغـ أية نقاشات اجتماعية أك نفسية 
ىي مف أعبلـ األدب العربي المعاصر، احتمت مكانتيا بإصرارىا كدأبيا عمى تطكير تجربتيا الشعرية، 

 كثقافتو الذككرية ،في مرحمة كانت المرأة ال تزاؿ فييا أسيرة الكاقع كالمجتمع بكؿ قيكده كعاداتو
. المييمنة

 
 



 ككككككككك

 

: الخاتمة
 

الكثيؼ   الحضكريكشؼ  إف استعراض الرمز في تجربة فدكل طكقاف الشعرية الغنية كالطكيمة،      
 كالتأثيرات النفسية التي اتسمت بيا شخصيتيا، كما تعرضت لو مف معاناة ،لتجربة فدكل الذاتية
احتمت مكانتيا بإصرارىا  إذ مف أعبلـ األدب العربي المعاصر،كسياسية، كما أنيا شخصية كاجتماعية 

 تزاؿ فييا مامرحمة كانت المرأة في فتاة رغـ معاناتيا بكصفيا كدأبيا عمى تطكير تجربتيا الشعرية، 
.  المحافظة كثقافتومتمسكة بعادات المجتمع،

 
 :كمف خبلؿ دراسة الرمز في شعر فدكل طكقاف يمكننا استخبلص النتائج اآلتية

إدراكو الحدسي لمعبلقات العميقة كالخفية بيف الظكاىر  عبر الرمز ثمرة يقتطفيا الشاعريعٌد . 1
يحاءات كمعافو خفية متكلدة مف التقاء األشياء؛ لمكشؼ عما يمكر  كما يختبئ كراءىا مف طاقات كا 

 .نفسوفي خمجات 
 بعيدان عف _أحيانان _كي تعبر عف ذاتيا ؿ بالرمكز كاإليحاءات؛  فدكل طكقاف الشاعرةاستعانت. 2

. المباشرة كالتعبيرات السطحية
 ا كتفاعبلتوا،يمكر في أعماقوكاف  إلى الرمز ككسيمة لئليحاء بشيء مما ةالشاعرلجأت  .3

 إثارة مناخ في مجاؿ الكسائؿ الفنية كلالخارجية مع الككف؛ ألف الرمز في مثؿ ىذه الحالة مف أؽ
 .شاعرةحسو اؿتما بشبيو 

عندىا لـ يأًت غامضان  كقضية كطنيا، لذا فالرمز الذاتية،  الرمز في شعر فدكل قضيتياخدـ. 4
مبيمان، كبيذا ال يتعذر عمى المتمقي استشفاؼ الكثير مف الدالالت كاإليحاءات التي يتضمنيا 

 .الرمز في شعرىا
حساسان  ما رمكز فدكل قريبة مف الكاقع كمعطيات الحياةجاءت. 5  يثير جكان مف األلفة، كا 

 . بالبساطة عند المتمقي عند بحثو عف دالالت الرمز
 بأم حاؿ مف األحكاؿ أف رمكز فدكل باتت مكشكفة مفضية بساطة التكظيؼ لمرمكز ال تعني. 6 

الكشؼ عف دالالت ىذه _ طاقاتو عبر_بكؿ محتكاىا لممتمقي، بؿ المقصكد أف القارئ بإمكانو 
فيي تستخدـ مجمكعة مف الرمكز التي ال يجد الدارس أك المتذكؽ صعكبة كبيرة في . الرمكز

 .التقاط دالالتيا الرمزية، بالرغـ مف رحابة ىذه الدالالت كتنكعيا
شحنة انفعالية كبيرة تقكد القارئ رغمان عنو إلى التفكير في  فدكل  شعرأعطى الرمز في .7

 . المعاني المطركحة



 للللللللل

 

كالٌرمز : ف الثقافة العربٌية ـتعددت مصادر الرمز عند الشاعرة بيف مصادر ذاتية، كتراثية. 9
 .الشعبي كالرمز مز األدبي،رالٌديني، كالٌرمز الطبيعي، كاؿ التاريخي، كالٌرمز

أما فيما يتعٌمؽ بالٌرمز األسطكرم، فإف تكظيفيا لو كاف في قصائد محدكدة، كبشكؿ غير 
 .مباشر في بعض المكاضع

نما تستكحي دالالت ىذه  في بعض األحيافال تتقيد الشاعرة. 10  بداللة مرجعية لرمكزىا، كا 
 .الرمكز بناءن عمى صمة نفسية تربطيا بمظاىر الكجكد المختمفة

 تعترم  كانتيكحي بالحالة النفسية الحزينة التيعند فدكل طكقاف  أف تكظيؼ رمكز الطبيعة .11
 فمـ تعد الٌطبيعة الشاعرة، فيي تستقي رمكزىا مف كاقع تجربتيا المعيشة بناءن عمى شبو نفسي،

مصدر جماؿ، أك مكضكعان ببلغيان تخاطب الحاالت النفسية كالشعكرية، بؿ ارتقت المفظة الدالة 
 .عمى العنصر الطبيعي إلى مستكل الرمز

، كتجدر اإلشارة إلى أف استخداـ فدكل لرمكز رمكزان  الطبيعة  لعناصر غمب استخداـ الشاعرة.12
 كذلؾ بما يتكافؽ مع الحالة الشعكرية ؛استخدامان سمبيان أكثر مف استخداميا إيجابيان  الطبيعة جاء

 . التي تصكرىا فدكل
يحاءات رمزية تختمؼ مف مكضع إلى  فدكل في بعض قصائدذاتيا لرمكز اتمكنت. 13  بمعافو كا 

 .آخر، ما بيف الداللة االيجابية حينا، كالسمبية حينان آخر
استطاعت الشاعرة مف خبلؿ الرمز أف تجعؿ مف تفاصيؿ الحياة كالطبيعة منابع بكح . 14

يحاء، كأف تمتقط مف الككف كالطبيعة األشياء الصغيرة؛ لتبني منيا صرحان يفيض بالعكاطؼ  كا 
  .كالقيـ الجمالية

       عمى أية حاؿ إف ما قمت بتحميمو ما ىك إال نمكذج لما يمكف أف يساكر المتمقي مف رؤل 
 ،؛ لذا ال أدعي أنني استقصيت رمكزىا كميا في ىذه الدراسة إزاء نص شعرم رمزمكانطباعات ذاتية
؛ لمكشؼ عف طبيعة رمكزىا كمجاالت تكظيفيا، فعممية جاٌدة في حدكد الكسع كالطاقةكلكنيا محاكلة 

 .تكفي لتحميؿ المحيط  ربما كبيذا فقد تككف دراستي كنقطة ماء حصر الرمكز عممية شاقة،
   

 : أما تكصيات الرسالة فيي
عمؿ دراسة لمرمز في آثار فدكل طكقاف النثرية السيما سيرتيا الذاتية بجزأييا رحمة جبمية رحمة  -1

. صعبة، كالرحمة األصعب؛ كمقارنتيا بشعرىا
 .إجراء دراسة لمرمز عند شعراء فمسطينييف، كسميح القاسـ كغيره -2

 
 .التكفيؽ كقبكؿ العمؿ كالنفع بو، كالعفك عما سقط فيو مف زالت  كفي الختاـ أسأؿ ا 



 ممممممممم

 

 ممحؽ بالرمكز التي تكررت في ىذه الدراسة مف شعر فدكل طكقاف
 الفجر

 الفجر (ذات)البعث بعد المكت 
 الفجر (كطف)الحرية  
 الفجر (كطف)الحرية  
 الفجر (كطف)الحرية  
 الفجر (كطف)الحرية  
 الفجر (كطف)الحرية  
 الغركب
 ذبكؿ الغركب كطف)النياية 
 الغركب (الذات)يأس 

 الخريؼ
 الخريؼ (الذات)العمر الذم يكشؾ عمى الفناء 

 الخريؼ الجيـ (الذات)اليأس 
 الخريؼ (الذات)االنتياء 

 الخريؼ (الذات)الشيخكخة 
 المساء

 المساء (الذات)العمر الذم يكشؾ عمى الفناء 
 المساء (الذات)أياـ العمر التي أكشكت عمى الزكاؿ 

 المساء (الذات)اقتراب نياية العمر 
 الربيع

 بنت الربيع (الذات)الشاعرة \ الفراشة  
 الربيع (الذات)شباب سميح القاسـ 

 الربيع الكردم (الذات)األمؿ 
 الشمس

 الشمس (الذات)الجماؿ كالمرح كاألمؿ 
 الشمس (الذات)شباب سميح القاسـ 

 الشمس (الذات)الحرية 
 الشمكس التي تحترؽ (الذات)األشكاؽ 



 ننننننننن

 

 كطف السنا ك الشمس (كطف)فمسطيف 
 الشمس (كطف)الحرية 
 الشمس (كطف)الحرية 

 الشمس القضية (كطف)الشييد كائؿ 
 الشمس (كطف)الحرية 
 القمر

 القمر (كطف)الحبيب 
 القمر (كطف)الحب 
 القمر (كطف)الحرية 
 الظؿ

 الظؿ (كطف)االحتبلؿ 
 الظبلؿ السكد (مجتمع)أحقاد الناس 

 الصباح
 الصباح (كطف)الحرية 
 انفجار الصبح (كطف)الحرية 

 الشخصيات
 المسيح (ذات)
 المسيح (ذات)
 المسيح (كطف)الكطف 
 المسيح (كطف)
 المثنى (كطف)
 ابف الكليد (كطف)

 رقية (كطف)كؿ امرأة فمسطينية اكتكت باالحتبلؿ 
 الكراميف الييكد

 مازف أبك غزالة رمز لكؿ فدائي
 حمزة اإلنساف الفمسطيني الصامد

 عنترة الفدائي الفمسطيني
 عبمة فمسطيف 



 سسسسسسسسس

 

 الفارس المكرس الفدائي 
 الفارس المناكر الفدائي 

 قابيؿ الجيش األردني
 الفادم جماؿ عبد الناصر
 نبي الحب جماؿ عبد الناصر
 الفارس جماؿ عبد الناصر

 ترمكائؿ زع الثكرة كالرفض
 السجيف المجيكؿ كؿ فمسطيني

 افإيت كؿ أطفاؿ إسرائيؿ
 لينا رمز لمثكرة كمثاالن لمبطكلة

 الحيكانات
 األفعى

 األفعى (كطف)االحتبلؿ 
 األفعى (كطف)االحتبلؿ 
 األفعى (كطف)االحتبلؿ 

 األفعى (كطف)قكات االحتبلؿ 
 األفعى (ذات)األقارب 
 (نكع مف األفاعي)الصٌؿ  (كطف)االحتبلؿ 

 الطيكر
 الطائر (كطف)أبناء فمسطيف , الشعب العربي

 الطير (كطف)السجيف كماؿ ناصر 
 الطيكر (كطف)البلجئيف ,السبلـ كالخير 

 الطائر (كطف)الفدائي 
 طيرم (كطف)رجاؿ الثكرة 

 كداع الطير (الذات)االنتياء كالشعكر باليأس 
 طير سنيف القحط (الذات)الحب الذم ال ثمر لو 

 طير أعزؿ (الذات)الحبيب 
 الطائر (الذات)نفسيا 



 ععععععععع

 

  الصقكر،النسكر
 النسكر (كطف)أبناء شعبيا 

  النسر،النسكر (كطف)الشيداء القادة 
 النسر (الذات)حبيبيا 
 الصقر (كطف)الشيداء 
 الفراشة  

 الفراشة (الذات)رمز لمشاعرة 
 الخيؿ

 الحصاف (كطف)الثكرة الفمسطينية 
 الفرس الثكمى (كطف)األمة العربية 

 الخيؿ (كطف)جماىير شعبيا 
 الحمامة

 الحمامة (ذات)رسالة الحبيب 
 البـك

 البكـ (كطف)االحتبلؿ 
 البكـ (كطف)االحتبلؿ 

 الذؤباف
 الذؤباف (كطف)االحتبلؿ 
 الذؤباف (كطف)االحتبلؿ 

 الغرباف
 الغرباف (كطف)االحتبلؿ 
 الخفافيش

 الخفافيش االحتبلؿ كآلياتو
 التنيف

 التنيف (كطف) العالـ المعادم /الصياينة 
 التنيف (كطف)الييكد كحمميـ 

 تنيف غاب (كطف)االحتبلؿ 
 الجراد

 جراد القحط (كطف)االحتبلؿ كانتشاره 



 ففففففففف

 

 العناكب
 العناكب (كطف)االحتبلؿ 

 الغكؿ،  الكحكش،األشباح 
 الكحكش (مجتمع)العادات كالتقاليد 
 األشباح (مجتمع)العادات كالتقاليد 
 الكحش الرىيب (مجتمع)العادات كالتقاليد 
 األشباح (الذات)األفكار المخيفة 

 أشباح (الذات)الكحدة 
 الكحش (الذات)التقاليد 

 الشبح الضائع (كطف)الماضي 
 كحش الغاب (كطف)االحتبلؿ 
 كحش الظبلـ (كطف)االحتبلؿ 

 الكحش األسطكرم (كطف)عدك اإلنسانية الظالـ 
 كحش الطريؽ (كطف)االحتبلؿ 
 غيبلف الجك كالبحر البر (كطف)األعداء 
 األشباح (كطف)االحتبلؿ 

 المعنة
 المعنة السكداء (كطف)االحتبلؿ 
 المعنة (كطف)االحتبلؿ 
 المعنة الباقية (مجتمع)التقاليد 
 الممح

 الممح (كطف)
 نبعو الممح (ذات)الدمكع كالحزف 

 الممح (ذات)المكت 
 زرعنا زٍرعنا في الممح (ذات)ضياع الحب 

 الثمج
 ثمج السنيف (كطف)االحتبلؿ 
 عكاصؼ الثمج (ذات)الظركؼ 

 الثمج كالصقيع (ذات)جمكد العكاطؼ كمشاعر الحب 



 صصصصصصصصص

 

 الثمج (ذات)جمكد المشاعر 
 الثمج (ذات)الصعكبات كالتحديات 

 الصقيع
 حقكؿ الصقيع (ذات)الصعكبات كالتحديات 

 الصقيع (ذات)جمكد المشاعر 
 الجميد

 الجميد (ذات)االحتبلؿ 
 جميد العالـ (ذات)مشاعر الحزف كالجمكد 

 الجميد (كطف)
 الضباب

 الضباب (كطف)كسائؿ اإلعبلـ الصييكني 
 أعمدة الضباب (كطف)االحتبلؿ 

 الضباب (ذات)خكؼ كحيرة مف المستقبؿ 
 البرد

 عربد البرد (ذات)جمكد ككحدة 
 برد السككت (الذات)الكحدة 
 الدؼء
 الدىٍؼء (ذات)الحب 

 البرؽ كالرعد
 البرؽ (كطف)الثكرة الفمسطينية 

 البرؽ (كطف)الثكرة 
  البرؽ،الرعكد (كطف)الثكرة 
  البرؽ،الرعكد (كطف)الثكرة 

 البرؽ الخمكب (ذات)الكعكد الكاذبة 
 الرعد (كطف)الثكرة 
 الريح

 الريح (مجتمع)العادات كالتقاليد 
 الريح (مجتمع)العادات كالتقاليد 

 عافو الريح (كطف)االستشراؼ بما تحممو مف خير كعطاء كأمؿ 



 ققققققققق

 

 الريح (كطف)التجييز لمثكرة 
 الريح (كطف)االحتبلؿ 
 الريح (كطف)االحتبلؿ 
 الريح (كطف)االحتبلؿ 

 الريح (كطف)الثكرة 
 الريح اليكجاء (كطف)االحتبلؿ \ األعداء 

 الريح (كطف)النكبات التي عصفت بالشعب 
 الريح (كطف)الثكرة الفمسطينية 

 ريح الشيطاف (كطف)جنكد النظاـ األردني 
 الريح  (كطف)التجدد كالقكة 

 رياح (كطف)االحتبلؿ 
 الريح (ذات)اليأس 

 الريح العاتية (ذات )األشكاؽ الحائرة كالقمؽ 
 ريح الردل العاتية (ذات)المكت 

 الريح (ذات)الظركؼ الصعبة 
 الريح اليكجاء (ذات)المصائب التي عصفت بيا 

 نسمـ لمريح شراعنا (ذات)الضياع كالتيو 
 سمـك الريح (ذات)األقدار 
 الريح (ذات)الحب 
 مركحة الرياح (ذات)الزمف 

 الريح (ذات)الصعكبات 
 النسمة

 النسمة (ذات)األمؿ كاألشكاؽ 
  الغرس،السنبؿ، العشب، الثمر،  الشجر، الكرد ،الزىر 

 السنبؿ (ذات)الخير 
 األزىار (ذات)الحب 
 الغصف الطرم (الذات)نفسيا 
 زىر الرياض (ذات) (نمر, إبراىيـ )أخكييا 
 العشب الزىر الثمر (الذات)األشكاؽ 



 ررررررررر

 

 الكردة (ذات)الحب 
 حدائؽ الكرد (ذات)مشاعر الحب 
 الشجر (كطف)األمة العربية 

 األغصاف (كطف)الجيؿ الفمسطيني 
 باقات الكرد (كطف)التضحيات 
 كردة الدماء (كطف)التضحيات 

 شجر المرجاف (كطف)دماء الشيداء 
 العشب الزىر (كطف)الحياة كالخصب كاألمؿ المتجدد 

 زىرة عباد الشمس (كطف)أطفاؿ فمسطيف 
 الغرسة (كطف)أصميا 

 الشجرة (كطف)المقاكميف المتجذريف 
 األشجار (كطف)الشعب الفمسطيني 
 الزىر الثمار (كطف)األجياؿ الفمسطينية 

 الشجرة التي تنمك في كحشية (كطف)الييكد المشركع الييكدم 
 السكسنة (الذات) لمشاعرة

 غراس العمر (ذات)أياـ صباىا 
 الثمار كاألزىار (ذات)الخير العطاء 

 الزيتكف
 الزيتكف (كطف)التجذر األصالة 

 األشكاؾ
 األشكاؾ الصمب (الكطف)الصعكبات 

 الزنبؽ
 الزنبؽ األبيض (ذات)حياتيا كشبابيا 
 الزنبؽ النشكاف (ذات)مشاعر الحب 

 الغبار
 الغبار (ذات)الصعكبات كالتحديات 

 غبار الثرل (مجتمع)القيكد االجتماعية 
 الغبار (مجتمع)اإلحباط كاليأس 

 الثرل



 ششششششششش

 

 معاني الثرل (مجتمع)الكاقع الذم تعيشو 
 الرماد

 رماد القدـ (كطف)الذؿ كاليكاف 
 رماد (كطف)ممارسات االحتبلؿ الكحشية 

 النار
 النار (ذات)الشكؽ 
 الشرار

 الشرار (ذات)رمز لممشاعر كالتكاصؿ 
  األحجار،الصخكر

 الصخكر (ذات)القسكة 
 الصخكر (ذات)المصائب التي عصفت بيا 

 الصخكر (ذات)السنة 
 صخرة شكؽ (ذات)مشاعر الحب الضائعة 

 الصخكر (مجتمع)العادات كالتقاليد 
 الصخكر (كطف)الصعكبات 

 الصخكر كالصكاف (كطف)المقاكمة كالتحدم 
 صخكر (كطف)ممارسات االحتبلؿ الكحشية 

 الصخكر الصبلب (كطف)االحتبلؿ 
 األحجار (ذات)القطيعة بينيا كبيف الحبيب 

 أحجار العقكؽ (ذات)اإلساءة 
 أحجار (كطف)ممارسات االحتبلؿ 

 السحاب، الغيـ
 السحاب (ذات)الحيرة 

 السحاب (ذات)الغمكض 
 السحابة (ذات)الحزف 

 سحابة (كطف)فمسطيف 
 السحب (ذات)الظركؼ 

 الغيمة العابرة (الذات)نفسيا 
 الغيمة (ذات)رمز لمشخص العجكز 



 تتتتتتتتت

 

 الغماـ (كطف)العطاء الخير األمؿ 
 الميؿ

 الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 الميالي السكد (كطف)االحتبلؿ 
 الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 مياه الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 غاب الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 الميؿ كطكفانو (كطف)االحتبلؿ 
 الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 جبؿ الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 غيبلف الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 كحشة الميؿ (كطف)االحتبلؿ 
 الميؿ (المجتمع)الكحشة 
 كحشة الميؿ (ذات)كحدتيا 

 خمكات الميؿ (ذات)حالة الضياع 
 ليؿ شتائي (ذات)ذكريات الماضي 

 الدجى
 غكاشي الدجى (كطف)االحتبلؿ 

 مصابيح الدجى (كطف)شعراء المقاكمة 
 الديجكر

 الديجكر (كطف)االحتبلؿ 
 قاع الديجكر (كطف)االحتبلؿ ككحشيتو 

 البحر
 البحر (ذات)حياتيا 

 بحر تمكت فيو الحياة (ذات)عبلقة الحب التي تمكت 



 ثثثثثثثثث

 

 البحر (ذات)الحب 
 بحار الظممات (كطف)االحتبلؿ 

 بحر الجنكف (كطف)كثرة الضحايا مف الفمسطينييف 
 غكر بحر الظممات (ذات)ظبلـ المجتمع كعاداتو 

 المكج
 اندحار المكج (كطف)استسبلـ المقاكمة 

 المد
 تراجع المد  (كطف)استسبلـ المقاكمة 

 النير
 نير السنيف (ذات)أياـ عمرىا التي ذىبت دكف رجكع 

 النير (كطف)الفصؿ 
 النير (كطف)الثكرة الفمسطينية 

 أخاديد
 األخاديد الخير كالعطاء كالنماء

  الفردكس، الجنة، الركض، الحدائؽ،البساتيف
 الفردكس المفتقد (كطف)فمسطيف 
 الركض المستباح (كطف)فمسطيف 
 بساتيف الكطف (كطف)أحبلـ الشعب ,فمسطيف 

 بستاف ركحيا (كطف)األمؿ كالتفاؤؿ 
 بساتيف مثقمة بالثمار (كطف)ثر كعطاء عندليب آكفاح كـ

 الركضة (ذات)أياـ عمرىا  
 الركض الكئيب (ذات)اليأس 

 عركس الركض (ذات)الفراشة \ الشاعرة 
 جٌنتي (ذات)الحبيب 
 الحديقة (ذات)الشاعرة 

 الغابة،  الجباؿ،التالؿ
 كحش الغاب (كطف)االحتبلؿ 
 الغاب (كطف)فمسطيف 
 الجباؿ الشامخة (كطف)الصمكد 



 خخخخخخخخخ

 

 غابات الرماح السمر (كطف)رجاؿ المقاكمة كالثكرة 
 الغابة (كطف)لمثكرة 

 التبلؿ (ذات)الجماؿ المرح األمؿ 
 جبؿ السراب الكذكب (الذات)األمؿ 

 غابة العطر (ذات)الحب بينيا 
 الجبؿ عالي الرأس (ذات)الحب 

 األرض،  السيكؿ،الشعاب
 األرض (كطف)فمسطيف 
 األرض (كطف)فمسطيف 
 األرض (كطف)االنبعاث 
 السيكؿ الحالمات (كطف)فمسطيف 

 األرض تميد (طف)سيطرة االحتبلؿ 
 األرض (ذات)المرح 

 شعاب دمي (ذات)انتشار الحيرة 
 الشعاب (ذات)خكؼ كحيرة 

  القفار، الفيافي، الصحراء،المفاكز
 الصحراء (كطف)نكبة االحتبلؿ 

 الخبلء كالفيافي (ذات)حياتيا المحطمة  
 الصحراء المجدية (ذات)الحياة الخالية مف األمؿ 

 الصحارم القفار (ذات)كحدتيا كعزلتيا 
 المفاكز (ذات)اإلخفاقات 

 الصحراء (ذات)الحياة 
 رماؿ الصحراء

 رماؿ الصحراء (ذات)تقدميا في السف 
 الكحؿ

 كحكؿ األكدار (ذات)الظمـ االجتماعي 
 ركاـ الكحكؿ (ذات)كذب كنفاؽ المجتمع 

 الكاحات
 الكاحات (ذات)لحظات السعادة 



 ذذذذذذذذذ

 

 الخربة
 الخربة الماحمة  (كطف)الكطف فمسطيف 

 السجف
 السجف الرىيب (مجتمع)العادات كالتقاليد 
 السجكف (مجتمع)القيكد االجتماعية 

  األبكاب، األسكار،الجدراف
 جدراف (ذات)التقاليد 
 الباب (ذات)التقاليد 

 الجدراف العابسة (مجتمع)العادات كالتقاليد 
 كارسشكامخ األ (مجتمع)القيكد كالتقاليد 

 الجدراف (مجتمع) الكاقع /التقاليد 
 جدراف السجف (مجتمع)العادات كالتقاليد 
 األبكاب (مجتمع)القيكد االجتماعية 

 الجدراف (كطف)السجكف 
 جدراف الظبلـ (كطف)االحتبلؿ 

 جدراف الدجى (كطف)جدراف السجف 
 الجدار (ذات)القطيعة بينيا كبيف الحبيب 

 جدراف العزلة (ذات)التقاليد 
  الدار،البيت                                         

 الدار (كطف)الكطف الفمسطيني 
 البيت الميميؿ المشطكر (كطف)الكطف الفمسطيني 

 الشعمة، اإلشعاع، السنا، النكر، الضياء
 ضمكر عركؽ النكر (ذات)اليأس 

 النكر (ذات)حياتيا كشبابيا 
 النكر (ذات)اليداية كاإلرادة 

 أـ الضياء (كطف)الشمس 
 ينابيع الضياء (كطف)الحرية 

 النكر (كطف)التفاؤؿ كاألمؿ 
 النكر (كطف)



 ضضضضضضضضض

 

 الضياء الكليد (كطف)الحرية 
 الضياء (كطف)الحقيقة 
 الضكء (كطف)الحرية 
 الضكء (كطف)الحرية 
 شعمة الحرية (كطف)الحرية 
 اإلشعاع (كطف)الثكرة 
 الظالـ

 بنات الظبلـ (مجتمع)العادات كالتقاليد 
 لجة كخضـ الظبلـ (ذات)اتساع قمبيا 
 الظبلـ الرىيب (كطف)االحتبلؿ 
 جدراف الظبلـ (كطف)االحتبلؿ 
 الظممة (كطف)االحتبلؿ 
 كحش الظبلـ (كطف)االحتبلؿ 
 راية الظبلـ (كطف)االحتبلؿ 
 الظبلـ (كطف)االحتبلؿ 
 الظبلـ (كطف)السجكف 
 القتاـ (كطف)االحتبلؿ 
 القتاـ (كطف)االحتبلؿ 

  الزكابع،العكاصؼ
 العاصؼ (كطف)الدمار 
 العاصفة (كطف)الثكرة 

 الزكبعة (ذات)الظركؼ الصعبة 
 العاصفات (ذات)الظركؼ 
 عكاصؼ ثمجية (ذات)الظركؼ 

 عاصفة رماؿ (ذات)اإلحباط كاليأس 
 اربالعاصؼ الج (مجتمع)التقاليد 
 الطكفاف
 الطكفاف (كطف)الثكرة 

 طكفاف الحمكة (كطف)االحتبلؿ 



 غغغغغغغغغ

 

 كدسالطكفاف األ (كطف)االحتبلؿ 
 ييجـ الطكفاف (كطف)انتشار جنكد االحتبلؿ في المدينة 

 اإلعصار
 إعصار الفناء (ذات)التقاليد 
 اإلعصار (ذات)األقدار 

 أعاصير القفار (مجتمع)إحباط كصعاب 
 إعصار شديد (كطف)الييكد الذيف ىاجرك إلى فمسطيف 

 إعصار (كطف)ممارسات االحتبلؿ 
 اإلعصار (كطف)رمكز الثكرة 
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