
118جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 1262019

الأ�س��سي الي�م ب�س�أن ال�س�ؤال 

ال�سعر الفل�سطيني، ه� 

�س�ؤال متعلق ب�س�غ ال�ثيقة الجم�لية التي 

ي�سعى له� ال�س�عر الفل�سطيني، وه� يفتح

�كه على ال�س�رع المح�ذي ويرى الدم فيه. 
ّ
�سب

اأي�ستطيع ال�س�عر الذي ''حرر نف�سه ب�ل�ستع�رات'' 

اأن يغلق الن�فذة فح�سب؟ وكيف يمكن اأن تبقى 

ال�ثيقة الجم�لية ق�درة على المن�ورة بين 

الخط�ب المحلي وجم�ده، وبين الخط�ب 

الع�لمي، من دون ال�سق�ط في اأوح�ل الع�لمة 

وفقدان اله�ية الفكرية والأدبية؟3 وهذا اأمر 

ي�ستحق الت�قف عنده ودرا�سته.

يرافق الم�سهَد الفل�سطيني ال�سعري الي�م 

حراك مختلف اأفقً� و�سي�قً�،4 وتج�رب �سعرية 

لفتة ل�س�عرات فل�سطيني�ت ي�ؤ�س�سن له�ية 

ذاتية5 �سعرية ووطنية جديدة. وتتركز6 هذه 

الدرا�سة في قراءة نت�ج ال�س�عرات 

الفل�سطيني�ت الل�اتي يكتبن ب�لعربية، في 

الداخَلين الفل�سطينيين، وفي ال�ست�ت 

الفل�سطيني، والع�ئدات اإلى الداخل الفل�سطيني 

بعد اأو�سل�. كم� تتن�ول اأنم�طً� جديدة من 

عايدة فحماوي ــ وتد*

''فتافيت'' من اأوراق وخمطوطات �ساعرات فل�سطينيات:

�سعر جديد و�سناديق مفتوحة

اإذا ك�نت التراجيدي� الفل�سطينية ــ في البدء ــ م�س�ألة مك�نية، ف�إن التجربة الفل�سطينية 

ـ اأو ح�س�ره� المج�زي،  ـ غي�به� الك�ملـ  الأدبية1 ركزت في مرحلة م� على لمك�نيته�ـ 

على اختالف هذا الح�س�ر/الغي�ب المك�ني، ا�سطالحً� ومفه�مً� )ك�لتهجير/اللج�ء/

والإن�س�نية  الأدبية  التجربة  امتلكت  المنطلق،  هذا  من  النزوح/المنفى/الع�دة(. 

نزعت  اأدبية  فق�ع�ت  منتجة  عليه�،  الع�لمة دخلت  اأن  يبدو  الفل�سطينية خ�س��سية 

اأي�سً�،  هن�  وتتداخل  ع�مة.  ب�س�رة  لالأدب  مثلم� حدث  اله�ي�تية،  الخ�س��سية  تلك 

م�س�ألة اللتزام بم�س�ألة الجم�لية، الأمر الذي يجعلن� نت�س�ءل اإن ك�ن هن�ك �سرورة 

لإع�دة النظر في مفه�م الأدب الفل�سطيني،2 حين نبداأ ب�عتب�ر الم�س�ألة الفل�سطينية 

م�س�ألة اأخالقية قبل ك�نه� مك�نية.

* رئي�سة ق�سم اللغة العربية في اأك�ديمية الق��سمي، 
رة في ج�معة حيف�. ومح��سِ



127 دراسات

على الرغم اختالف المك�ن الفل�سطيني، وت�سع 

اأ�سئلته� ح�رقة م�جعة. وتبدو نبرته�، 

ظ�هريً�، ك�أنه� تخففت من اأعب�ء الأ�سئلة 

الكبرى عن الم�أ�س�ة الفل�سطينية، في مح�ولة 

لتفكيكه� اإلى اأ�سئلة �سغرى و�سغيرة، تخترق 

القلب، وت�سع الق�رىء اأم�م اأ�سئلة كبيرة، 

تم�مً� مثلم� تفعل في ق�سيدته� ''في غزة''،15 

التي تكر�س فيه� غي�ب البط�لة ب�سكل ج�رف، 

حين تق�ل:

في غزة

ينتظر الأطف�ل الكهرب�ء

لكي ي�س�هدوا ر�س�م�ت متحركة

واأفالمً�

لب�سع �س�ع�ت

قبل انقط�عه� من جديد

ثم يم�س�ن م� تبّقى من ال�قت

في انتظ�ر �س�برم�ن

اأو ب�تم�ن

اأو �سب�يدرم�ن

ي�أتي لإنق�ذهم

في غزة

يكبر الأطف�ل

ول اأحد ي�أتي

ول هم يفهم�ن

 الحقيقة
َ
لم

ل ت�سبه التلفزي�ن

2 ــ رجاء غامن ــ دنف:16 خيبات 

ومعارك �سغرى

تر�سد ال�س�عرة الفل�سطينية رج�ء غ�نم ــ 

دنف، الع�ئدة من دم�سق اإلى فل�سطين، روؤيته� 

التجريب ال�سعري ل�س�عرات فل�سطيني�ت 

يع�ي�سن ال�اقع المختلف الذي خلقه ربع القرن 

الأخير )منذ �سنة 1992(، ومالم�سة تلك 

التج�رب ال�سعرية لنم�ذج تنعك�س فيه� تجربة 

المراأة الفل�سطينية المع��سرة، وامتزاجه� 

ب�لتراجيدي� المت�ا�سلة لل�سعب الفل�سطيني.

تنق�سم هذه الدرا�سة اإلى ق�سمين وخ�تمة. 

في الق�سم الأول تت�سفح الدرا�سة بع�س اأوراق 

�سعرية ل�س�عرات فل�سطيني�ت، فتقّلب الثيم�ت 

الجديدة والمطروقة، وتح�ول اأن تجد ق�ا�سم 

واأنم�طً� م�ستركة بين بن�ت هذا الجيل الجديد، 

في ظل تج�وزهن الفكر الن�س�ي التقليدي اإلى 

م� بعد الن�س�ية،7 وفي ظل انهي�ر البط�لة 

الفل�سطينية اأدبيً�، وتفكيك نمطية �س�رته� بعد 

ت�سعيني�ت القرن الم��سي وتجربة اأو�سل�.8

وفي الق�سم الث�ني �سنفح�س �سعي �س�عرات 

فل�سطيني�ت من خالل الق�سيدة النثرية9 

لتفكيك ع�المهن الن�س�ية والفل�سطينية 

ب�لت�ازي، من خالل النب�س العميق عن فرادة 

التجربة واختالف المفردة10 في قراءة الع�لم 

من ح�لهن. لذا، �سندر�س في هذا الق�سم اأدوات 

التعبير اللغ�ية،11 والآف�ق الجديدة 

والمتن�عة،12 لق�سيدتين مخت�رتين 

كنم�ذجين تطبيقيين لل�س�عرتين: م�ي� اأب� 

الحي�ت )ولدت 1980(، واأحالم ب�س�رات 

)ولدت 1975(.

I ــ الق�سم الأول: ''فتافيت'' من 
جتارب �ساعرات فل�سطينيات

1 ــ �سمر عبد اجلابر:13 عد�سة مكربة 

لأ�سئلة فل�سطينية �سغرية

ل تت�قف ال�س�عرة الفل�سطينية �سمر عبد 

 الفل�سطيني الع�م،14 
ّ
الج�بر عن مراقبة الهم
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3 ــ عبري اأبو دية:19 اأوراق احلب 

والوطن

ال�س�عرة الفل�سطينية عبير اأب� دية تحفر 

عميقً� في تجربة الحب، لكن بمفردات مغ�يرة، 

فهي من خالل ق�سيدة الحب تمتحن اليتم 

وال�سي�ع، الع�دة والبيت، وهي مفردات 

فل�سطينية ت�ؤثث من خالله� مفردات الحب. 

ولعل نه�ية ق�سيدة ''طلبت الم�ت لكن لي�س 

على يديك''20 هي م� يجعل الق�رىء يدرك اأنه� 

في عمق ال�سي�ق الفل�سطيني:

نحن في بيتن�

معً�

لكنن� نح�س ب�ليتم.

ن�س�فر ونلب�س مالب�سن� البي�س�ء

مالب�سن� البي�س�ء على حبلن� القديم

على  البي�س�ء  مالب�سن�  اأبي�س  حم�م 

اأكت�فن� الم�س�فرة

حم�م خ�ئف مذب�ح

واأحمر

طقطق لي ب�أ�س�بعك

اأن� �س�ئعة

واأريد اأن اأع�د اإلى البيت

اأريد اأن اأع�د اإلى البيت

واأراك �س�لمً�

البع�س،  بع�سهم  الأهل  يكره  عندم� 

ي�سير  البع�س،  بع�سهم  الأهل  ويقتل 

اأهلية،  حربً�  نعرفه�  التي  الحرب  ا�سم 

هكذا ق�ل�ا لي، خفُت وو�سعت يدي على 

قلبي، اعتقدت ب�أن القلب يلمع اأكثر من 

ال�سكين عندم� نرى اأهلن�، ف�إذا كنت اأنت 

اأهلي، فهل تقتلني؟

ال�طنية الن�قدة على الم�ست�ى الإن�س�ني 

والقي�دي. فه� هي ق�سيدته� ''ال�طن''17 

الم�ؤلفة من �سطرين ق�درة على تج�سيد هذا 

النقد من خالل خيبة ق�رىء يت�سفح كت�بً� 

جمياًل �س�عت ال�سفح�ت الأهم فيه:

منه  �س�عت  للغ�ية..  جميل  كت�ب 

ال�سفح�ت..

ال�سفح�ت  هذه  ب�ل�سبط  ه�  ال�طن 

ال�س�ئعة

غير اأن هذه الخيب�ت ل ُتثني ال�س�عرة 

الفل�سطينية عن م�ا�سلة بحثه� عن تلك 

ال�سفح�ت ال�س�ئعة بطريقته�، بل اإنه� تمالأ 

بتجربته� الخ��سة الفج�ات، وت�سجل مع�ركه� 

ال�طنية الي�مية بطريقة تنحرف فيه� عن 

ال�اقعية التقريرية، ومن دون اأن تفلت منه� 

واقعية المع�ن�ة الي�مية، فتق�ل في نه�ية 

ق�سيدة ''مع�رك �سغيرة'':18

م�ظف الأمن ا�ستبه بمالمحه� العربية:

رمقه� بنظرة �سّك وطلب اله�ية

ففتحت المحفظة.

كتبت ال�سحف في الي�م الت�لي:

عربية،  فت�ة  ه�ية  يطلب  اأمن  ''م�ظف 

األف  تطير  حقيبته�  تفتح  وعندم� 

ُقبٌل  �سعر،  دف�تر  مل�نة،  ق�س��سة 

وبخ�ر،  م��سيقى  من  نهر  لنه�ئية، 

اأزه�ر �س��سن من قريته� البعيدة.''

الأمن  م�ظف  ا�سطر  البلبة  هذه  اأم�م 

للدف�ع عن نف�سه.
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وتحيله� اإلى �س�رة اأم حية، حقيقية، له� لكنة 

ولهجة، تتحرك وتمر�س، ت�ستم وتعمل، وتدخن 

ول ت�سلي، وفي عدم ذكره� ال�طن اإنم� هي 

تج�سده:

في  �أ 
ّ
ُتعب م�ستطيلة  زرق�ء  دواء  علبة 

بداية الأ�سب�ع بح�سب الأي�م وم�اعيد

�سل�ات خم�س ل ت�سليه�.

].......[

زاد  اإذا  زم 
ُ
ر ت�سميه�  )هي  ربط�ت  ثالث 

ت�زعه�  الُخبيزة  من  ثالثة(  عن  عدده� 

بعد تنظيفه� على ن�س�ء الأ�سرة الع�مالت 

رفه�ت.
ُ
الم

الب�ب  عند  ُترابط  كثيرة  ب�إع�ق�ت  قطط 

واأمي تدع� عليه� بعد الغداء ''اللـه يْكَطع 

ت�ليت�ِسن''.

ّكرة'' من �سج�ئر اأوروب� 
َ
�س

ْ
خم�س ُعلب ''م

م�سم�نة حتى ال�سب�ح.

واأُخرى  الأطف�ل  بحل�ى  مليئة  خزانة 

في  ا�سترته�  �ست�ية  بمع�طف  مليئة 

تنزيالت نه�ية الم��سم.

ل تقي�سه� اأبداً. ولن ترتديه�.

].......[

اأو  مرة  اإّل  وطن  كلمة  تلفظ  لم  وهي 

مرتين على م� اأذكر.

5 ــ اأ�سماء عزايزة:22 وهم تفكيك 

العنف العاملي بقوة املو�سيقى

ت�سعى ال�س�عرة اأ�سم�ء عزايزة لتفكيك األم 

الع�لم بق�ة الكلمة، ففي ق�سيدته� ''اأخب�ر 

ع�جلة''23 يبدو التالحم بين ال�اقعية من 

خالل كلمة ''اأخب�ر''، وبين الإيق�ع ال�سريع 

لكلمة ''ع�جلة''، وبين الأهمية التي تتداعى من 

اأن� طلبت الم�ت

لكن لي�س على يدك.

4 ــ �سيخة حليوى:21 ال�سمت عن 

قد�سية الوطن وم�ساك�سة اأيقوناته

ر ال�س�عرة �سيخة حلي�ى عن اإ�سك�لت 
ّ
تعب

اله�ية للفل�سطيني داخل الخط الأخ�سر، بطريقة 

لفتة و�س�خرة وجريئة ومتحدية لالأيق�نية 

الرا�سخة في الذهن. وربم� مرّد ذلك اأن ال�س�عرة 

''تعي�س'' في هذا ال�طن، حيث تفكك في 

ق�سيدته� ''وطن'' قد�سيته في الذهن كي تزيح 

عنه اله�لت الكبرى كله�، ولتتعلم هي بنف�سه� 

معنى ال�طن من خالل التجربة، ف�ل�طن لي�س 

لّقن من جيل اإلى 
ُ
مفه�مً� محدداً وث�بتً� عنده�، ي

جيل، واإنم� ه� الحذاء المتين الذي يحمين� من 

اأوح�ل هذه الدني�:

من  اأحٌد  يجتهد  لم  جداً.  �سغيرة  كنُت 

ح�لي كي يحدثني عن ال�طن.

ين متت�ليين اأن ال�طن ه� 
َ
اعتقدت ل�ست�ء

كي�س الن�يل�ن المتين الذي ي�سمد ح�ل 

منه  ينفذ  اأن  دون  ك�ماًل  ي�مً�  اأحذيتن� 

وحل الطريق.

ال�ست�ء ك�ن الغربة عن ال�طن.

الحذاء المتين ك�ن ال�طن البديل.

وفي ق�سيدته� ''اأمي وال�طن'' تلغي �سيخة 

حلي�ى مرة اأُخرى �سع�رات ال�طن الم�أل�فة 

كله�، وُت�سقطه� من علي�ئه� من جديد، لتق�بله 

ب�س�رة الأم ال�س�متة عن ق�ل كلمة ''ال�طن''، 

 بتف�سيالت كثيرة ت�ستعي�س به� 
ّ
والتي تعج

يه� 
ّ
عن الكالم على ال�طن؛ تلك الأم التي تعر

اأي�سً� من اله�لة القد�سية التي تلف الأمه�ت، 
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تعلمني حرفة التن�يح

تغني  وهي  مجه�لة  جثثً�  تكفن  فيروز 

''راح�ا متل الحلم راح�ا''

اأعداد  في  الأ�سف�ر  ك�سرْت  بعدم�  واأن�، 

رحت  ب�لأزاميل،  مخيلتي  اأقف�ل  القتلى 

في  ال�س�ر  ماليين  �س 
ّ
اأحم معهم. 

المفل�ق. تطير فيه فرا�س�ت  عتمة قلبي 

خ�ا�سرهم حين يقع�ن في الحب.

ي�ست�ق�ن  حين  الم�لح  م�وؤه  يفي�س 

حين  محروقة  ب�سلة  ي�سبح  لأمه�تهم، 

ي�ست�ق�ن لم�ائدهن.

II ــ الق�سم الثاين: قراءات يف اأوراق 
وخمطوطات لل�ساعرتني مايا اأبو 

احلّيات واأحالم ب�سارات

في هذا الق�سم من الدرا�سة، �س�أُركز على 

تجربتين من تج�رب ال�س�عرات الفل�سطيني�ت: 

�ت، وال�س�عرة اأحالم 
ّ
ال�س�عرة م�ي� اأب� الحي

ب�س�رات. �س�أت�سفح في البداية اأوراقً� من 

كت�ب�ت كل واحدة منهم�، ثم �س�أق�م بقراءة 

مكثفة لق�سيدة واحدة تمثل، في راأيي، تجربته�.

1 ــ مايا اأبو احلّيات:24 اأمومة خارج 

املنت،25 وتفكيك ل�سور الأمومة

1 - 1 من اأوراق ال�ساعرة

اأ ــ �ساعرة التف�سيالت26 الثائرة:

�ت ه�يته� بطريقة 
ّ
تر�سم م�ي� اأب� الحي

مخل�سة ل�اقعه�، وت�سيف اإليه� اأبع�ده� 

المالأى ب�لتف�سيالت، ك�أنه� داخل ع�لم 

طف�لي ع�ٍر من الأقنعة، من دون اأن تخ�ف 

من اأن تك�ن �سيئً� �سغيراً وع�ديً� و�سعيفً� 

ف عن 
ّ
ومتروكً�. مثاًل في ق�سيدة ''اأن�''، تعر

نف�سه�، ق�ئلة:

التركيب ''اأخب�ر ع�جلة'' على الرغم من تنكيره. 

تعي�س ال�س�عرة على التن�فر بينه� وبين م� 

يط�لبه� به الع�لم الخ�رجي من طريقة معينة 

للتم�هي مع ال�سحية، لنرى ان�سالخً� وا�سحً� 

بين ''الأخب�ر الع�جلة'' التي ل ''دين له�''، 

وبين م� تتبعه هي: ''دين الم��سيقى''. 

ف�لع�لم�ن مختلف�ن ومتن�ق�س�ن: ''الأخب�ر 

الع�جلة'' تحمل دللة ال�سرعة والعج�لة، بينم� 

الم��سيقى تعتمد على الإبداع والت�أني. لكن 

هذا الن�سالخ م� ه� اإّل ميك�نيزم دف�عي تربط 

من خالله العن��سر الم��سيقية الع�لمية 

 ب�لم�ت الكثيف من ح�له�، عبر ا�ستعم�له� 

لـ ''م�آتم لن اأ�س�رك فيه�''، و''حرفة التن�يح''، 

و''تكفن جثثً�''، ليكت�سف الق�رىء اأن ال�س�عرة 

تتع�مل ب�أدواته� مع تلك الأخب�ر الع�جلة، 

وتتلق�ه� داخل ع�لمه� وتفككه�. تح�ل 

ال�س�عرة الم�تى من مجرد اأعداد ه�ئلة ''ك�سرت 

مخيلته� ب�لأزاميل'' اإلى �س�ر ب�سرية في عتمة 

قلبه�، �س�ر ب�سر يتحرك�ن وي�سعرون 

وي�ست�ق�ن. ت�سبح مهمة ال�س�عرة اأكثر 

�سع�بة، فهي تح�ل الخبر الع�جل اإلى معزوفة 

ب�سرية تتحرك في قلبه�. نالحظ ق�ة المفردات 

التي ت�ستعمله� ال�س�عرة للت�افق مع حجم 

الم�أ�س�ة: ''ك�سرت، اأقف�ل، الأزاميل، عتمة، 

المفل�ق، يفي�س، محروقة''، كم� نالحظ ال�س�ر 

الجديدة التي تجترحه�، فقلبه� يفي�س م�وؤه 

الم�لح وي�سبح ب�سلة محروقة حين ت�ست�ق 

ال�سح�ي� اإلى اأمه�ته�:

الأخب�ر الع�جلة ل دين له�

واأن� اأتبع دين الم��سيقى

�س�ت دييج� �سيغ�ل يذّكرني بم�آتم لم 

اأ�س�رك فيه�

مج�ٍز،  دون  الف�ر�سية،  الم��سيقى 
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ن�سراً اأو هزيمة

�سيرتفع اإ�سبع�ن

و�سينزف�ن على الأغلب

].......[

ل اأفرح ب�لحرب

فهي تنتهي ب�لع�دة

كي تع�د

في ق�سيدة ''اأن� امراأة معدمة''28 يبدو الفرح 

في حي�ة الفل�سطيني مزيجً� �س�خراً، تختلط 

فيه ال�سحية ب�لجالد من دون اأن يتع�دل، في 

لحظة تت�اتر فيه� لعبة الح�جز ــ الجندي:

اأعي�س على ح�جز

اأفرح لأ�سي�ء ت�فهة

ك�أن يمر ي�مي دون روؤية جندي واحد

ي�سعر ب�لملل

تعيد ال�س�عرة �س�غ مفردة ''الث�رة'' في 

ق�س�ئد كثيرة، على الم�ست�ى ال�طني 

والمجتمعي والجندري، في ق�سيدة ''ل ر�س�ئل 

ت�سل ب�لخط�أ/مق�س�دة كل الأخط�ء''.29 

ترف�س ال�س�عرة الث�رة مثلم� تع�رف عليه� 

المجتمع:

الث�رات التي اأعرفه�

بداأت ي�مه� الأول

ب�سي�غة ق�ائم الع�ر

].......[

الأر�س التي تعدني ب�لجنة

اأر�س فقيرة

ذرة غب�ر ع�لقة

بخيبة ن�فذة مهج�رة 

ورقة جعلكته� اأيدي الأطف�ل

].......[

مري�ل مدر�سة في اإج�زة �سيف

�سر�س�ر مبط�ح على ظهره

في انتظ�ر المكن�سة

ب ــ �سوغ جديد لمفهوم ''الثورة'':

تك�سر ال�س�عرة ال�س�رة النمطية للفل�سطيني 

الذي يفرح ب�ل�ست�سه�د ب�لحرب وب�لم�ت، اإلى 

�سظ�ي� في اأكثر من ق�سيدة. تتلم�س �س�ر 

ر''27 ن�قد 
ّ

ال�ست�سه�د وتجّليه� على �سكل ''تب�س

لل�سلطة وللمجتمع، فتق�ل:

اأنتظر ابنة �سهيد �سج�عة تقف

في وجهن� وت�سرخ

خذوا اأوط�نكم

واأعيدوا لي اأبي

].......[

راأيت اأطف�ًل

يمنح�ن اآب�ءهم لل�طن

 وطنً�
َ
لكنني لم اأر

يمنح يتيمً� اأبً�

تنح�ز ال�س�عرة اإلى الإن�س�ن، في اأكثر من 

ق�سيدة، وت�سخر من النت�س�رات المزع�مة في 

ق�سيدة ''ل اأفرح ب�لحرب''، اإذ تق�ل:

اأعرف اأنه� تنتهي ب�لع�دة

اأرى الأ�س�بع التي �سترتفع
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ال�س�عرة تمزج بين ال�سخرية والألم في 

ق�س�ئده�، ف�ساًل عن ال��سف ال�سديد 

الح�س��سية والدقة. تخلق م�ي� اأب� الحي�ت في 

ف�س�ئه� ال�سعري اأم�مة خ��سة به�، بعيداً عن 

الأيق�ن�ت الج�هزة، فتجعله� اأكثر ارتب�طً� 

ب�لتراجيدي� الإن�س�نية، وتجعل التراجيدي� 

الإن�س�نية اأكثر ارتب�طً� ب�أم�مته� الفل�سطينية:

كلم� خرجت يد طفل من اأ�سفل عم�رة

اأتفقد اأيدي اأطف�لي الثالثة

اأعّد اأ�س�بع اأيديهم واأرجلهم

كل  في  وال�سعر  الأ�سن�ن  عدد  اأتفقد 

ح�جب

مخيم  في  طفل  �س�ت  �سكت  كلم� 

اليرم�ك

].......[

كلم� ج�ع قلب على ح�جز قلندي�

ع�طفيً�  اأكاًل  ب�لأكل  واأبداأ  فمي  اأفتح 

بمل�حة زائدة

كل  في  تبكي  التي  العي�ن  رمق  ي�سد 

مك�ن.

1 ــ 2 ق�سيدة ''في رثاء �سهوة الأمهات''32 

نموذجًا

اأ ــ العنوان:

المت�أمل لغ�يً� في عن�ان هذا الن�س يجده 

ن�ق�سً�، فه� يجمع كلمة ''في'' بين وظيفَتي 

ال��سف33 المعروفتين: الج�نر ]الن�ع الفني[ 

من خالل مفردة ''رث�ء''، والثيمة من خالل 

''الأمه�ت''. اجتم�ع ه�تين ال�ظيفتين ي�ستعيد 

في ذهن المتلقي العربي كال�سيكي�ت المراثي 

نيت اأ�س��سً� على ثالثية: الندبة، 
ُ
التي ب

والت�أبين، والعزاء. ويت�س�ءل الق�رئ: هل الرث�ء 

وت�ستبدل ذلك كله بمفه�مه� الخ��س 

وال�سخ�سي والحميم للث�رة في ق�سيدة ''ل 

اأعرف �سيئً� عن الث�رة'':30

ل اأعرف �سيئً� عن الث�رة

لكن �س�حب ال�س�ل�ن

الذي يلعب ب�سعري كم� يريد

والذي ي�سكن القد�س مثلي

بت�سريح،

والذي يمر عن ح�جز قلندي�

ويلعنه� مرتين في الي�م

مثلي تم�مً�

ق�ل لي وه� يلعب ب�سعري

اإن اإ�سرائيل الع�هرة

ل ت�سمح ب�سرب البن�ت لت�أديبهن

ق�ل لي:

ل بد من اإعالن الث�رة.

ل اأعرف �سيئً� عن الث�رة

لكنني غ��سبة من �س�حب ال�س�ل�ن

ج ــ �سور ويوميات: ''ف�ساتين بيتية وحروب'':

ن يت�بع تجربة م�ي� اأب� الحي�ت31 
َ
م

ال�سعرية يالحظ اأن ال�س�عرة ل تت�قف عن 

م�س�ءلة ال�س�ر النمطية ومح�ولة تفكيكه�، 

وهي �س�ر تتعلق ب�لم�ست�ى ال�سي��سي 

والجتم�عي والع�ئلي والإن�س�ني الفل�سطيني. 

في دي�اَنيه� ''تلك البت�س�مة ذلك القلب'' 

)2012(، و''ف�س�تين بيتية وحروب'' )2016(، 

نجد ان�سغ�ًل عميقً� بقراءة التف�سيالت التي 

تفي�س ب�لأ�سئلة: تف�سيالت الأم�مة، 

وتف�سيالت الحي�ة الي�مية، وتف�سيالت الحب، 

وتف�سيالت العي�س مع الحتالل. والالفت اأن 
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هن� ه� بمعن�ه الج�نري )مرثية(،34 اأم بمعنى 

الإ�سف�ق؟35

ب ــ ا�ستك�ساف الن�ص:

ت�أتي الق�سيدة ب�س�ت المتكلم  ● 

)persona( الذي ل يظهر ت�أنيثه عبر 

خ�سي�سة لغ�ية م� )كفعل اأو �سفة 

م�ؤنثة(، بل من خالل ت�سّكله ال�ج�دي 

داخل الن�س.36

يمكن تق�سيم الق�سيدة اإلى اأربعة اأجزاء   ●

)غير مف�س�لة ب�لبي��س( من خالل 

ورود الفعل الم�س�رع الم�ستقبلي 

''�س�أتذكر'' اأربع مرات.

الفعل الم�س�رع الت�س�يفي المتعدي   ●

''�س�أتذكر'' الذي ل ي�ست�في مفع�له، 

يتكرر في الن�س اأربع مرات، وه� خيط 

الجري�ن اللغ�ي الذي تعمل من خالله 

الق�سيدة تقنيً� على عملية التق�بالت 

ال�س�رية. وه� الفعل الم�لد المركزي 

لأجزاء الق�سيدة، ول �سيم� اأن هذا الفعل 

المتعدي ل ي�ست�في مفع�له اإّل في 

الق�سم الأخير من الن�س ليدفع الن�س 

ق�رئه اإلى مالحقة الأ�سطر ال�سعرية 

و�س�ًل اإلى مفع�له من دون ت�قف.

يبدو وا�سحً� للق�رىء اأن الق�سم الأول   ●

من الق�سيدة يرتكز على ق�ة تكرار 

ال�سدارة )anaphora( في كل من الأجزاء 

الثالثة. وي�سكل هذا التكرار بداية لغ�ية 

مهيمنة37 في ق�سم من الن�س.

ج ــ قراءة مكثفة:

الق�سم الأول من الن�ص:

 �سريري
ُ
�س�أتذكر واأن� اأرتب  .1

و�سرير طفليِن اآخرين  .2

 اأحدهم� عن الأر�س
َ
 قيء

ُ
واأن� اأم�سح  .3

واأن� اأفتح ن�فذة على غب�ر ال�س�رع  .4

خرج 
ُ
واأن� اأقلع �س�كً� من اأ�سي�س ل ي  .5

ال�رد

واأن� اأقراأ و�سفة لطريقِة عمِل المن�سِف   .6

على اأ�س�له

 ثقبته� 
َ
واأن� اأرتُق �سلحة بي�س�ء  .7

 ال�سغيرُة
ُ
الأ�س�بع

واأن� اأعّد ميزانية ف�سل ال�ست�ء  .8

واأن� اأتفقُد رائحة لح�ف تف�ح   .9

ب�لن�س�در

واأن� اأقّلب قن�ات الأطف�ل ال�ست لأجد   .10

''ت�م اأند جيري'' تحت الطلب

واأن� اأبحث في حقيبتي ــ ال�س�بر   .11

م�ركت ــ عن ف�طة من�سية

�س�أتذكر  .12

واأن� اأغ�سل ج�سداً بحجم الكف  .13

 من اأن�ٍف 
َ
واأن� اأزيُل بق�ي� خ�سراء  .14

طرية

واأن� اأزيُل الت�س�بك في �َسعٍر غزته   .15

ال�سك�لتة والم�س��س ومربى الم�سم�س

واأن� اأقراأ ق�س�سً� عن النمل الن�سيط   .16

والأ�س�د الك�س�لة والفقم�ت المه�جرة

واأن� اأنزع العلكة من اأ�سفل حذائي   .17

وقلبي

واأن� اأبحث عن الطريقة الأف�سل لإزالة   .18

بقع الزيت

واأن� اأق�سم الأظ�فر الع�سرين بعد بحٍث   .19

ط�يٍل عن المق�س

يعتمد �سبعة ع�سر �سطراً من الأ�سطر الت�سعة 

ع�سر على تكرار ال�سدارة كبنية لغ�ية 

مهيمنة،38 وكمع�َدلة اأ�س��سية ت�ستثمره� 

ال�س�عرة، عالوة على الرابط الت�سميني 

''�س�أتذكر'' لت�ليد الأ�سطر ال�سعرية:
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�سل�سلة معقدة من الن�سغ�ل المكثف ب�س�ر 

تف�سيلية متالحقة ل تكّف ال�س�عرة عن 

ة الأطف�ل 
ّ
التق�طه� من الم�سهد الي�مي: اأ�سر

وقيئهم على الأر�س؛ اأ�سي�س الزه�ر الع�قر؛ 

طبخة المن�سف؛ ميزانية ف�سل ال�ست�ء؛ اأن�ف 

الأطف�ل الطرية؛ ق�س�س الأطف�ل؛ اإلخ. وتراكم 

هذه الأفع�ل يجعل قن�ع ''الأم'' ح�لة مثقلة 

ب�لفعل الم�س�رع الم�ستمر، لأنه� ت�ؤدي دوراً 

اأ�س��سيً� في جميع المن�حي: الترب�ية؛ 

الج�سدية؛ النف�سية؛ الفكرية؛ القت�س�دية.

لكن وج�د الفعل ''�س�أتذكر'' في ال�سطر 

الأول منعزًل عن مفع�له غير الم�ست�فى، 

يجعل ثقل الجملة ال�سعرية مرتكزاً على جملة 

الح�ل ل��سعية الأم39 المثقلة بدوائر من 

الأفع�ل الم�ستمرة.

في هذا الجزء من الق�سيدة تفكك ال�س�عرة 

الم�سهد اللغ�ي من خالل �س�ت البر�س�ن� 

)persona( المقّنع ب�س�ت ''الأم'' اإلى اأفع�ل 

م�س�رعة ي�مية ف�عله� ''الأم = اأن�''، ل يتنبه 

اإليه� ربم� الق�رىء في البداية، اإّل حين تبداأ 

ب�لتراكم بع�سه� ف�ق بع�س، لت�سكل معً� 

 مفع�ل به

غير م�ست�فى
�س�أتذكر

''واأن�'' + الفعل 

الم�س�رع= جملة 

ح�ل



135 دراسات ''فتافيت'' من أوراق وخمطوطات شاعرات فلسطينيات

م�س�هدته� المخل�سة

حين تقر�سني كف�ن تجتمع�ن اأ�سفل   .24

الط�ولة في المطعم

حين اأنّقب في ق�س�س الأ�سدق�ء عن   .25

�سه�اٍت حية

الق�سم الثاني من الن�ص:

�س�أتذكر  .20

حين يلم�سني طفل ب�لخط�أ في اأم�كن   .21

ل تعمل

حين تر�سقني الحنفية بمي�هه�  .22

حين تعلنني الم�سل�سالت التركية   .23

''حين''

الظرفية +

الفعل الم�س�رع

�س�أتذكر
مفع�ل به غير 

م�ست�فى

ي�ء المتكلم =

مفع�ل به

في هذا الجزء من الق�سيدة يلتحم الفعل 

الم�س�رع بتكرار لمع�دلة لغ�ية جديدة، 

وي�ؤدي الظرف الزمني ''حين'' دوراً اأ�س��سيً� في 

ت�سديد اتج�ه الك�ميرا نح� الم�سهدية. فهي 

تج�سد ب�سكل وا�سح اللحظة المعينة التي تريد 

ال�س�عرة اأن ت�سدد نح�ه� نظر الق�رئ، وهي 

لحظ�ت محددة ل�ستف�ق�ت مب�غتة لالأنثى 

داخل ''الأم''. ولهذا فهي ق�سيرة، معتمدة على 

اأفع�ل غير م�ستمرة، ومحددة من حيث ط�ل 

زمن حدوثه�: ''يلم�سني؛ تر�سقني؛ تعلنني؛ 

تقر�سني''، وربم� لهذا ال�سبب اخت�رت ال�س�عرة 

ت�سليط ال�س�ء لغ�يً� على الظرفية الزمنية، 

بخالف تركيزه� على جملة الح�ل في الق�سم 

الأول. ف�لأم�كن التي ل تعمل: ''ال�ستحم�م؛ 

قر�سة في مطعم؛ م�س�هدة الم�سل�سل التركي''، 

كله� تخ�س المراأة داخل تلك ''الأم''، بم� في 

ذلك ج�سده� وع�داته� واأفك�ره�، لكنه� تظهر 

�سريعة من حيث الحيز الزمني، كم� تظهر 

لغ�يً� مفع�ًل فيه�.

� في ال�سطر الأخير في هذا الجزء، وه� 
ّ
اأم

ال�سطر الأكثر مح�رية، فتظهر ''الأم'' في 

داخله� امراأة تبحث عن ال�سه�ات الحية في 

ق�س�س الآخرين. تلك ال�سه�ة التي تم التلميح 

اإلى وج�ده�/عدم وج�ده� في الأ�سطر 

ال�س�بقة.

الق�سم الثالث من الن�ص:

�س�أتذكرهم كلهم  .26

اأمه�ت بعي�ٍن �سفراء  .27

كلهم مرة واحدة يندلق�ن اأم�مي  .28

الأفخ�ُذ البي�س�ء الم�ستبيحُة ل�س�حة   .29

البيت

 في اأوق�ت محددة من 
ُ
 الع�بر

ُ
الغ�سب  .30

ال�سهر

القلق المفرط على ف�ت�رة اله�تف  .31

وجع البطن لنتف�خ�ت ل تنتهي  .32



118جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 1362019

تركيبة الجمل في هذا الق�سم من الن�س 

تعتمد على الجملة ال�سمية التي تلغي حركة 

تدفقت عبر الأفع�ل الم�س�رعة في الأق�س�م 

ال�س�بقة من الن�س. وتثبت ك�ميرا ال�س�عرة 

 على �س�ر بعينه� تريده اأن يتمعن 
َ
الق�رىء

فيه�، في ا�سمية ث�بتة ق�بعة في الأذه�ن 

ونمطية الت�سكل، هي نف�سه� ال�س�ر التي 

�ستذكره� ''الأم'' المتكلمة في الق�سيدة 

و''تندلق'' من ذاكرته�، �س�ر اأمه�ت ون�س�ء 

بتف�سيالتهن الدائمة التي ل تتغير.

يت�قف الق�رىء عند الأ�سطر الثالثة 

الأخيرة التي ت�سكل النه�ية40 الفعلية 

للق�سيدة، ليجد اأم�مه م�سهداً ه� الأق�ى الذي 

يعيد الق�رىء اإلى بداية الق�سيدة، ف�لأمه�ت 

مق�س��س�ت الجدائل ب�سه�ات ميتة، وحّنة 

من�سية، والأنثى المن�سية داخل كل واحدة 

فيهن متروكة من اأجل كل الأفع�ل الأُخرى 

التي ر�سدته� ال�س�عرة في المقطع الأول 

والث�ني، وهن� نرى تق�باًل بين ال�سطر الأخير 

''و�سه�ات ميتة'' مع �سه�ات حية في ال�سطر25 

التي ك�نت الأم تنّقب عنه�. وي�س�أل الق�رىء 

لم�ذا ''�ستتذكر'' الأم ذلك؟ األأنه� تخ�ف اأن 

ت�سبح ن�سخة عن ''الأمه�ت بعي�ن �سفراء''، اأم 

�ستتذكر كتنبيه للذات حتى ل تقع في التجربة 

نف�سه�؟

د ــ ما بعد القراءة:

تفكك ال�س�عرة م�ي� اأب� الحي�ت �س�رة الأم 

عبر ا�ستع�دة ال�س�رة الأيق�نية الأداة لالأم،41 

وتعريته� ومح�ولة و�سعه� في و�سعية 

''�س�أتذكر''، هذا ال��سعية التي ترافقه� ك�أم 

مع��سرة تجعله� في كل لحظة ت�س�أل اأي ''اأم'' 

اأن�؟ وهل البط�لة هي في الفعل الدائم 

ال�سيزيفي الذي ي�ستنزف ''الأم'' في الأ�سطر 

تف�سير اأحالِم ال�سي�طيِن الع�بثة  .33

فن�جين القه�ة الج�هزة للت�أمل  .34

اأغنية التن�رة الزرق�ء ف�ق الركبة   .35

فلطحة
ُ
الم

 تنّز من �سدِة الع�س
ٌ
�سف�ه  .36

�ستي�ن�ت كبيرة ح�فظُة الدن�نير   .37

والقرو�س القليلة

دورة
ُ
مراييل من�سية ف�ق كرو�ٍس م  .38

وق�س�س بن�ت الجيران الدا�سرات التي   .39

ل تت�قف

اأمه�ٌت بجدائَل مق�س��سة  .40

وحّنة طينية ت�سيُل على الح�جبين  .41

و�سه�ات ميتة  .42

في ال�سطر 26 تبداأ الق�سيدة ب�ل�ستكم�ل 

اللغ�ي، المفع�ل به يظهر في ''�س�أتذكرهم''، 

ويليه الت�أكيد ''كلهم'' ليكت�سف الق�رىء اأن م� 

�ستتذكره ه� الأمه�ت، كل الأمه�ت، وتبداأ 

ال�س�عرة بر�سم �س�ر الأمه�ت م�سح�بة بكثير 

من الترهل من خالل ا�ستخدام اأفع�ل ومفردات 

ت�ؤكد تلك ال�س�رة: ''يندلق�ن؛ اأفخ�ذ؛ 

م�ستبيحة؛ �س�حة؛ مفرط؛ انتف�خ�ت؛ مفلطحة؛ 

�ستي�ن�ت كبيرة؛ كرو�س مدورة؛ دا�سرات''، 

يق�بله� �س�رة تحيلن� اإلى زمن اآخر غ�بر. 

وتتقن ال�س�عرة التق�ط �س�ر الأمه�ت في 

و�سعي�ت حي�تية و�سل�كية ونف�سية وج�سدية 

معينة، ليكت�سف الق�رىء ب�لتدريج اأنه� من 

زمن مختلف، يمتزج فيه المك�ن ''�س�حة الدار'' 

ب�لمعتقدات الغيبية ''تف�سير اأحالم �سي�طين 

ع�بثة''، وبع�دات اجتم�عية ''فن�جين القه�ة 

الج�هزة للت�أمل، وق�س�س بن�ت الجيران 

الدا�سرات''، وب�أغني�ت من فترات بعيدة ''اأغنية 

التن�رة الزرق�ء''، وحتى ب�سل�كي�ت وّلت ''حفظ 

الدن�نير في ال�ستي�ن�ت؛ المراييل المن�سية''.
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اأن نن�دي على بع�س بـ : ي�

ب لن� كل ذلك البعد
ّ
ن �سب

َ
م

ف�ق ك�كب �سغير، ومنفي؟

اإنن� وحيدون

ون�ستمر

في و�سع الحج�رة ف�ق بع�سه�

لبن�ء البي�ت

ب ــ الال ــ بطولة والال ــ ذاكرة:

تكرر اأحالم فكرة الالبط�لة على اأكثر من 

وجه، ففي الق�سيدة رقم 6 تفكك فكرة البيت 

كمع�دل )objective correlative( للع�ئلة 

والذاكرة وال�ستقرار، لت�سنع منه مع�دًل 

م��س�عيً� لفكرة الن�سي�ن، اإذ يظهر الإرداف 

الخلفي )oxymoron( على م�ست�ى الدللة اأكثر 

عمقً�:

 طفلة تم اختط�فه� في و�سح 
ّ

لي�س لدي

النه�ر

 طفلة مري�سة
ّ

لي�س لدي

 طفلة ج�ئعة جداً
ّ

لي�س لدي

ً� وهذا اأف�سل
ّ
ل�ست اأُم

ولي�س لي اأعداء حقيقي�ن

ولي بيت �سغير

اأع�د اإليه كل ي�م

يه: مك�ن ن�سي�ن كل �سيء
ّ
اأ�سم

كم� اأن الذاكرة عند ال�س�عرة ت�سبح مع�دلة 

مت�س�وية بين الربح والخ�س�رة، عندم� يت�س�وى 

الن�سي�ن مع الذكري�ت:

حين ي�سبح للذكري�ت مك�ن

ال�سعرية، والذي يذّكره� ب�أيق�ن�ت اأم�مية 

اأُفرغت من �سه�اته�، �سه�ات الحي�ة والكت�بة 

والحب؟

في ق�سيدته� ''في رث�ء �سه�ة الأمه�ت'' 

ت�ستعيد م�ي� اأب� الحي�ت �س�رة الأمه�ت 

المع��سرات في مق�بل الأمه�ت التقليدي�ت عبر 

الفعل ''�س�أتذكر''، وهي �س�رة تج�سد تق�بالت 

متن�فرة ومت�آلفة، وتبرز فيه� ال�س�ر المتالحقة 

الي�مية لم�س�هد من حي�ة المراأة التي تغيب في 

تف�سيالت الأم�مة، لتنب�س عن المراأة تحت 

عبء الأم�مة وقد�سيته� المزع�مة. وهكذا 

تخترق م�ي� اأب� الحي�ت �س�رة الأم الفل�سطينية 

ً� اأ�سط�رية، 
ّ
التي كثيراً م� اعُتبرت في الذهن اأُم

واأيق�نية، واأم ال�سهيد، والمنتظرة، ورمز ال�طن، 

اإلى ر�سمه� على طريقته� واقعية وحية ومالأى 

ب�لأ�سئلة تج�هه�.

2. اأحالم ب�سارات42 بني احلواجز 

والبقاء: تفكيك البيوت واللغة

2 ــ 1 من مخطوطات ال�ساعرة

اأ ــ �ساعرة الأ�سئلة في ''ورطة الأوطان'':

تح�ول اأحالم ب�س�رات اأن تجمع عدداً كبيراً 

من الأ�سئلة في تجربته�، ول تت�قف اأ�سئلته� 

عن اختراق ال�اقع الفل�سطيني اإلى ال�اقع 

الإن�س�ني الع�م، فهي ت�س�ئل ال�ج�د الأكبر، 

وت�س�ئل ال�طن، وفي وحدته� ومنف�ه� ل 

تطرح فكرة ال�ستمرار الفل�سطيني فح�سب، بل 

فكرة الغتراب الإن�س�ني في هذا الع�لم اأي�سً�، 

وتراه ''ورطة'' مثلم� يتجلى في ق�سيدته� 

الت�لية رقم 43:2

طن� تلك ال�رطة؛
ّ
ن ور

َ
م

اأن يك�ن لن� اأوط�ن؟

اأن يك�ن لن� اأ�سم�ء
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مه� الحداد،
ّ
�سم

كي تتحمل روحي الملق�ه على الأر�س،

وتراقب اأع�س�ئي المعلقة على الجدران

بنظرته� الثقيلة

وتتكرر فكرة ت�سييء الذات في الق�سيدة رقم 

8، اإذ ت�سبح الذات عند ال�س�عرة �سيئً� محدداً 

اًل لم� ح�له، ع�طاًل عن الفعل، 
ّ
جمياًل ومجِم

يراقب امراأة هي اأي�سً� �سيء وحيد ومتروك 

وق�بل للطي والن�سي�ن:

اأن� الف�زة الذهبية

ي�سع�ن في فمي الزه�ر كل ي�م

لأزين غرفة ال�سي�ف

ل �سيء اأفعله في هذا البيت

منذ �سن�ات

�س�ى مراقبة �س�حبته؛

امراأة من كرت�ن مق�ى

تط�ي نف�سه� على الكنب كل م�س�ء

وتهم�س في اأذني:

ليتني مثلك

2 ــ 2 ق�سيدة ''الخوف''44 نموذجًا

اأ ــ العنوان:

ف والحي�دي45 
ّ
يلعب العن�ان المعر  ●

دوراً مركزيً� في تثبيت الق�رىء اأم�م 

المفردة، ك�أن الخ�ف اأ�سبح �سيئً� 

فً� ومحدداً.
ّ
واحداً معر

تتك�ن الق�سيدة التي اخترن�ه� من   ●

ثالثة مق�طع متف�وتة من حيث عدد 

الأ�سطر، ويف�سل بينه� البي��س.

نجد اأن ال�سيغ اللغ�ية التي ت�سي   ●

تحت  من  ونجمعه�  هن�ك  اإلى  نذهب 

الأ�سج�ر

على  ن�سجت  ثم�راً  نجمع  اأنن�  ل�  كم� 

اأمه�ته�

].......[

و�سي�أكله�، اإن لم ن�أكله�، دود الن�سي�ن

عدت هذا الم�س�ء من الحقل

بحفنة في يدي من الذكري�ت

ل�جبة الع�س�ء

وتت�س�وى مرة اأُخرى فكرة الربح والخ�س�رة 

حتى على م�ست�ى الحي�ة والم�ت:

 من هذه 
ّ
ل �سيء كثيراً اأخ�سره اإن لم اأمر

الحي�ة بغير ا�سمي ال�سخ�سي فقط

بج�از �سفري المري�س

بج�سدي النظيف من عالم�ت الحب

بقلبي المت�سخ في مع�رك خ��سرة

بقلبي النظيف بليفة الجلي

التي للت�

ع�لجت به� �سداأ الطنجرة

ج ــ الخروج من الذات:

تبرز الالبط�لة اأي�سً� في فكرة الخروج من 

الذات والن�سالخ عنه� وتفكيكه� لت�سبح �سيئً�، 

ل اإن�س�نً�، ول بطاًل، وهي فكرة متكررة في 

تجربة اأحالم. فمثاًل في الق�سيدة رقم 7 تخرج 

من �سليبه�، لتراقب ج�سده� المفكك اإلى 

اأع�س�ء، معلقة بال مب�لة، وبنظرة ثقيلة كثقل 

تلك الروح:

كل هذه الم�س�مير المعق�فة
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من خالل الجملة ''وربم� لأجل ذلك'' ُتدخل 

الأن� المتكلمة الق�رىء اإلى اأفك�ره� ومختبره� 

النف�سي الداخلي لفهم ذاته�، ولنفهم ــ معه� ــ 

العالقة بين عملية الكت�بة والخ�ف. فحلم 

الطف�لة ب�أن ت�سبح المتكلمة �س�عرة46 مرتبط 

تم�مً� ب�لخ�ف. وتبدو )للمتكلمة والق�رئ( 

العالقة بين ''الخ�ف'' و''الق�سيدة'' اأكثر 

و�س�حً� وق�ة حين تعترف ب�أنه� ك�نت تحلم 

ب�أن ''تزرع ق�س�ئد من حق�ل الذرة الط�يلة 

في الأر�س''، فـ ''يذهب خ�فه� ع�ليً�''. ونالحظ 

اأن العالقة الأوك�سيم�رونية بين ''في الأر�س'' 

و''ع�ليً�'' هي عالقة عك�سية فيه� جذب في 

اتج�هين مختلفين. ف�لق�س�ئد كلم� ك�نت 

را�سخة في الأر�س متينة مزروعة، ت�س�عد 

 بين ِخراف ال�سم�ء 
ُ
الخ�ف ع�ليً� ''وقد ي�سيع

فال ُتح�سه''.

المقطع الثاني:

اأجل، كتبت منذ ذلك ال�قت ق�سيدة  .10

�س�رت الآن اآث�راً  .11

وربم� ل� فت�ست عنه� ف�ق التلة  .12

ل�جدته�: قطعة معدنية �سدئة   .13

وح�افه� مت�آكلة

ولح�ولت اأن اأعتني به�  .14

ب�أن اأن�سره� تحت �سم�س على قيد   .15

الحي�ة

لتق�ى عظ�مه�  .16

وتت�أهل بعد �سنته� الث�نية للم�سي بثقة  .17

وحده�  .18

في هذا المقطع يبرز ان�سغ�ل الق�سيدة بنف�سه� 

)الميت� ــ �سعرية( ب�سكل اأكثر و�س�حً�، ف�لبداية 

''اأجل'' ت�سير اإلى ا�ستمرارية الب�ح الذي ل 

ف�ج�أ 
ُ
 نعرف طرفه الآخر، لكن الق�رىء ي

ب�لقلق، وعدم الثب�ت اللغ�ي، وعدم 

التحقق الفعلي، منت�سرة في الن�س مثل: 

''وربم�؛ ل يعني؛ اأو؛ وقد ي�سيع؛ وربم� 

ل�؛ ولح�ولت؛ كم� ل�''.

المقطع الأول:

 �سبب كي اأخ�ف
ّ

اأن� اأي�سً� لدي  .1

ل يعني اأنه مفه�م اأو حتى يمكن   .2

احتم�له

كل م� في الأمر ه� اأنه ي�جعني   .3

واأ�ستطيع اأن اأ�سع يدي ف�قه

واأتح�س�سه  .4

وربم� لأجل ذلك كنت اأحلم منذ   .5

طف�لتي ب�أن اأ�سير �س�عرة

تزرع ق�س�ئد من حق�ل الذرة الط�يلة   .6

في الأر�س

فيذهب خ�فه� ع�ليً�  .7

 بين ِخراف ال�سم�ء
ُ
وقد ي�سيع  .8

فال ُتح�سه  .9

تبداأ الق�سيدة بـ ''اأن� اأي�سً�'' ك�أن الذات المتكلمة 

في الق�سيدة ت�ستمر ب�سرد �س�بق اأو ح�ار 

مفت�ح ل يعرف الق�رىء طرفه الآخر. وهذه 

الأ�سل�بية من خالل ا�ستعم�ل ''اأن� اأي�سً�'' ت�سي 

بح�لة من الب�ح المتب�دل، مع نف�سه� اأو 

ق�رئه� اأو ق�سيدته�، اأو جهة غير معل�مة 

لكنه� ح��سرة، ويتالقى �سبب ''الخ�ف'' الذي 

ل ''يمكن احتم�له'' بدائرتين: الأولى 

''ي�جعني''، والث�نية ''اأتح�س�سه''، وترا�سل 

الح�ا�س في التعبير عن الخ�ف ومح�ولة 

تج�سيده ب�ا�سطة الدائرتين اأعاله، يجعله 

ح��سراً ف�ق الج�سد كن�ع من الألم الج�سدي، 

متح�ًل من ظ�هرة �سع�رية نف�سية اإلى ظ�هرة 

ج�سدية.
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وتن�ولت اأول م� و�سلت يد اأمي  .28

فظهرت لي  .29

نحيلة.. نحيلة  .30

 الأم�ر فج�أة
ّ
لختلطت علي  .31

فبدوت كم� ل� اأني قد �سح�ت للت�   .32

من ك�ب��س ط�يل،

رى في الن�م مع م� كنت 
ُ
وت�س�به م� ي  .33

اأ�س�ئل به نف�سي قبل اأن اأن�م:

''لم�ذا اأ�سح� وح�لي كل هذا الي�أ�س؟''  .34

تف�ج�أن� ''ال�س�عرة'' ببداية مختلفة في المقطع 

الث�لث، فت�أخذن� اإلى مك�ن اآخر خ�رج 

طف�لته� وكت�ب�ته� الأولى، اإلى مك�ن واقعي 

فل�سطيني و�سط رام اللـه عند دوار الأ�س�د. 

واختي�ره� لرام اللـه يكر�س المك�ن كحيز ل 

يمكن الفك�ك منه، ول �سيم� اأن النتق�ل من 

''الخراف'' اإلى ''الأ�س�د'' ه� نقلة في اله�ية 

والذات، من الريفية اإلى الغ�بة/المدينة، من 

الم�س�لمة اإلى ال�ح�سية والجبروت والق�ة. 

ونالحظ من خالل الإ�س�رة الزمنية ''هذه 

الأي�م'' خروجه� من مرحلة الطف�لة وكت�بة 

ق�سيدة ''ل ت�سبه الأولى'' �سكاًل على الأقل، وه� 

م� يعززه ال��سف: ''بال �سعر خ�سن... ي�سلح 

لراأ�س دمية من قم��س''.

ويظهر جليً� للق�رىء عمق الخ�ف الذي ل 

يزال مالزمً� للمتكلمة ''ال�س�عرة''، فعلى الرغم 

من اختالف المك�ن وتدفق الزمن، ف�إن الخ�ف 

ه� الدافع اإلى كت�بة ''الق�سيدة الأُخرى''.47 

وهذا يعني اأن فكرة الق�سيدة الث�نية، واإن 

اختلفت �سكاًل، اإّل اإنه� ت�سبهه� من حيث 

الم�سم�ن، وه� م� ت�ؤكده الجملة: ''بل ب�أني ل 

اأخ�ف من بع�س المخل�ق�ت''.

من خالل الجملة ''الرغبة في اأن اأعبث 

ب�أع�س�ء تلك الأ�س�د تجت�حني''، والتي تتالقى 

بـ ''منذ ذلك ال�قت'' اأن زمنً� ط�ياًل مر منذ 

المقطع الأول، فثمة ق�سيدة ُكتبت، لكنه� لم 

ت�سعد نح� ''خراف ال�سم�ء''، مثلم� ك�ن الحلم 

في المقطع الأول، بل �س�رت الق�سيدة ''اآث�راً''، 

الأمر الذي يدل على الم�س�فة الزمنية من 

لحظة كت�بة تلك الق�سيدة اإلى لحظة الب�ح، 

ونلم�س خيبة ال�س�عرة من ق�سيدته� الأولى، 

تلك الخيبة التي تجعل المتكلمة ت�سف 

ق�سيدته� الأولى على �سكل م�دي بال قيمة 

''قطعة معدنية �سدئة وح�افه� مت�آكلة''. ومرة 

اأُخرى ُتدخلن� المتكلمة في مختبره� 

التفكيري: فل� بحثت ''ال�س�عرة'' ل�جدت 

المح�ولة ال�سعرية الأولى واعتنت به�، 

ف�لق�سيدة ال�سدئة تحت�ج اإلى �سم�س ''على قيد 

الحي�ة'' لتم�سي ''بثقة''. وتتق�بل هن� عملية 

''الن�سر تحت ال�سم�س'' بعملية ن�سر الق�سيدة، 

وتتق�طع عملية الحي�ة والم�ت وال�لدة 

ي ''ق�سيدته�'' معه� 
ّ
والنم�، ك�أن ال�س�عرة ترب

لتم�سي بثقة وحده�.

يحدث هذه الأي�م اأن اأمر من ج�نب   .19

الأ�س�د و�سط رام اللـه

واأكتب ق�سيدة اأُخرى ل ت�سبه الأولى  .20

ر خ�سن قلياًل
ْ
�س�ى في اأنه� بال �َسع  .21

ي�سلح لراأ�س دمية من القم��س  .22

لكن الرغبة في اأن اأعبث ب�أع�س�ء تلك   .23

الأ�س�د تجت�حني

لي�س لأت�أكد ب�أنه� من الحج�رة فقط  .24

بل ب�أني ل اأخ�ف من بع�س   .25

المخل�ق�ت، ك�لجم�دات

ول� احت�ل ال�س�ئق على اإغالق الجن�د   .26

للطرق�ت

ب�أن انعطف عبر طريق فرعي؛   .27

فم�سيت اإلى قريتي في �سم�ل ال�سفة
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من الع�دة اإلى البيت غير المت�ح؛ الخ�ف من 

البق�ء في مدينة ل ت�سبه ريفيته� وتت��سطه� 

مجم�عة من الأ�س�د؛ الخ�ف من يد الأم 

النحيلة التي تذّكره� ب�أحالم لم تتحقق؛ 

الخ�ف من اأن ت�سح� وتجد اأن الك�ب��س ه� 

ال�اقع الحقيقي.

خامتة

يت�س�ءل الق�رىء م� الذي يجمع بين هذه 

الق�س�ئد المتن�عة لل�س�عرات اأعاله، ففي كثير 

منه� يختلف الم��س�ع ويختلف الت�جه، 

وفل�سطين ل ُتذكر كثيراً؟ اأهي المراأة 

الفل�سطينية المع��سرة بف�سيف�س�ء حك�ي�ته� 

التي تحت�ج اإلى اأكثر من �س�عرة واحدة كي 

تكتبه�؟

مح�ولت ال�س�عرات الفل�سطيني�ت تفكيك 

الع�لم من ح�لهن، والحيثي�ت الحقيقية في 

حي�تهن الي�مية، هي مراآة لمح�ولة �س�دقة 

من طرفهن للتع�مل مع واقع اجتم�عي 

و�سي��سي واأخالقي مركب، من منظ�ر جم�لي 

ملتزم بق�س�ي�هن الح�رقة والحقيقية، ولي�س 

من منظ�ر ن�س�ي ممج�ج ومتع�ٍل، يط�لبهن 

الع�لم الي�م ب�لتركيز عليه، ويدفع كثيراً في 

مق�بل ذلك.

تح�ول ال�س�عرات الفل�سطيني�ت الي�م 

الحفر في اللغة، ل�ستخراج لغة جديدة مبتكرة 

وط�زجة، بمع�ٍن تت�آلف مع الع�لم، ع�لمهن، 

من دون كثير من ال�ستع�رات المكرورة، اأو 

البالغة المتع�لية على ال�اقع. الغ�سب 

والخ�ف والبحث والث�رة، كله� ه�ام�س 

اأ�س��سية تح�ول تلك ال�س�عرات الم�ازنة بينه� 

وبين جم�لية �سعرية ي�سعين للعن�ية به� في 

كل ن�س من اأجل الخروج من ال�سندوق. 

تم�مً� مع الجملة )في ال�سطرين 3 و4( ''كل م� 

في الأمر ه� اأنه ي�جعني واأ�ستطيع اأن اأ�سع 

يدي ف�قه/واأتح�س�سه''، يفهم الق�رىء تلك 

الف�بي� المالزمة لل�س�عرة؛ ف�سبب الخ�ف 

المجه�ل يدفع ال�س�عرة في كل مرة اإلى 

تج�سيده ب�سيء م�، قد ل يك�ن له اأي عالقة 

ب�لخ�ف. ف�لأ�س�د التي تدور الفكرة ح�له� 

هن�، وعلى الرغم من ك�نه� تمث�ًل، اإّل اإنه� 

ت�س�ر رام اللـه كعن�سر مركزي من دون اأن 

تبدو المدينة ذاته� مقحمة. ف�س�رة ال�س�ئق 

الذي يحت�ل على اإغالق الجن�د للطرق�ت ب�أن 

ينعطف عبر طريق فرعي، ُتراكم الح�س�ر 

المك�ني المرّكب بتعقيداته كله� على الرغم 

من ح�س�ره اللغ�ي المختزل في ''الأ�س�د و�سط 

رام اللـه''، وت�ؤثر ب�سكل ط�غ في م�س�ر 

ر م�س�ر الرحلة 
ّ
الق�سيدة وتق�ده�، فنراه� تغي

التي ت�سير فيه� ال�س�عرة لتعيده� مرة اأُخرى 

اإلى مك�نه� الأول الريفي ''قريتي في �سم�ل 

ال�سفة''، واإلى ''يد اأمي'' التي تبدو نحيلة، 

ليكت�سف الق�رىء اأن المتكلمة ''ال�س�عرة'' ل 

يمكنه� اأن تع�د اإلى مك�نه� الأول في 

الحقيقة، ول يمكنه� اأن تبقى في رام اللـه، بل 

هي في ذلك المك�ن الرفيع بين الك�ب��س 

وال�اقع، وت�س�ئل نف�سه� ''لم�ذا اأ�سح� وح�لي 

كل هذا الي�أ�س؟'' لي�سبح ''الحلم'' ب�أن ت�سبح 

�س�عرة، ن�عً� من ''الك�ب��س الط�يل'' 

المت�ا�سل.

ب ــ ما بعد القراءة:

الخ�ف لدى اأحالم ب�س�رات ه� ذلك القن�ع 

الذي تختبىء ال�س�عرة خلفه من القلق الدائم 

اإزاء اأن تف�سح للبط�لة مك�نً�. الخ�ف ي�سبح 

ه� البطل: بطل حي�ة الفل�سطينية الك�تبة في 

تج�ربه� ال�سعرية؛ الخ�ف من الكت�بة؛ الخ�ف 
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املصادر

فيما يتعلق بالجدل ب�ساأن ماهية ''الأدب الفل�سطيني'' والأديب الفل�سطيني، واإن كان محكومًا بالمو�سوع   1

الفل�سطيني اأو النتماء الفل�سطيني اأو المكان الجغرافي، انظر: الأ�سطة 2000، �ص 34.

ترى �سلمى خ�سرا جيو�سي )Jayyusi 1992, p. 18( اأن تطور الأدب الفل�سطيني على الم�ستوى الجمالي   2

يعك�ص التطور العام في المراكز الأدبية الكبرى في العالم العربي.

الفل�سطينيين المعروفين  ال�سعراء  اأن  اإلى   )Badawi 1975, p. 222( وفي �سياق مت�سل، ي�سير بدوي   

بـ ''�سعراء المقاومة'' بعد �سنة 1967، و''�سعراء الأر�ص المحتلة''، اأ�سبحوا م�سهورين �سمن تيار ال�سعراء 

الملتزمين، لي�ص دائمًا ب�سبب القيمة ال�سعرية، بل اإن هناك تفاوتًا في مواهبهم، وقد يوؤخذ عليهم - 

من وجهة النظر الأدبية ال�سافية - كثرة الإنتاج الذي ربما يقع تحت خطر ال�سطحية والميكانيكية. 

تاأثرهم  المبكرة،  اأ�سعارهم  في  وخ�سو�سًا  اأظهروا،  فاإنهم  ال�سيوعيين،  من  معظمهم  كون  ب�سبب  لكن 

بعبد الوهاب البياتي )1926 - 1999( وبدر �ساكر ال�سياب )1926 - 1964(، وفي الأغلب ا�ستخدموا 

المميزة  المركزية  التقنيات  جميع  اتبعوا  كما  التفعيالت.  من  متنوعًا  عدداً  المت�سمن  الجديد  ال�سكل 

لنظرائهم المعا�سرين، ومن �سمنها ا�ستخدام الأ�ساطير اليونانية والم�سرية القديمة والبابلية والعربية 

والإ�سالمية والم�سيحية، الأمر الذي ي�سير اإلى اأن ذلك الجيل من ال�سعراء الفل�سطينيين الذين عا�سوا في 

الأرا�سي المحتلة منذ �سنة 1948، لم يكتبوا في عزلة فنية بعيداً عن معا�سريهم في العالم العربي، 

واإنما الالفت هو وجود كثير من الأفكار التي ت�سللت اإلى �سعرهم المبكر قبل اأن يبداأ ق�سم منهم بمغادرة 

اإ�سرائيل )Asfour 1993, p. 70(. ويرى اأدوني�ص، اأن ''�سعر الأر�ص المحتلة'' هو رافد �سغير وثانوي في 

ثوريًا، لأنه يحمل  المعروف ولي�ص �سعراً  الوطني  التحرر  امتداد ل�سعر  المعا�سر، وهو  العربي  ال�سعر 

�سورة ثقافة الما�سي فنيًا وفكريًا. ويطلق اأدوني�ص عليه ا�سم ''ال�سعر - التظاهرة''، وهو �سعر طوباوي 

غنائي ل يوؤ�س�ص للفعل اأو للغة، بل فيه كثير من المبالغة والخواء، على غرار نتاج ال�سعراء العرب 

العربية وما ينبثق عنها نوعًا  المقاومة  اأن في  اإلى  اأدوني�ص  المحتلة. وي�سير  الأر�ص  الآخرين خارج 

والتوهم  المثال  الواقع بعين  روؤية  اإلى  نميل  ما يجعلنا  الأخطاء، وهو  الذي يغطي على  ال�سحر  من 

اأدوني�ص 1996،  انظر:  اليوم.  ال�سعر ما ل يراه   لتلبية حاجة نف�سية، فحتى هو نف�سه توّهم في ذلك 

�ص 104 - 106.

يقول محمود دروي�ص )1941 - 2008( في مقابلة مع جريدة ''القد�ص العربي'' )لندن(، 1 اآب/اأغ�سط�ص   3

ال�ساعر  يعرف  اأن  يعني  ''التعريف  فهذا  فل�سطيني،  �ساعر  لأنه  التعريف  اأ�سير  يبقى  لن  اأنه   ،2001

الفل�سطيني  ال�ساعر  لي�ص  فل�سطين.  هو  واحد  مو�سوع  في  المتخ�س�ص  ال�ساعر  ذلك  باأنه  الفل�سطيني 

الفل�سطيني وه�سا�سته و�سعفه وخوفه وقلقه كمركبات من  اإن�سانية  هو َمن يحمل ذاتًا فردية تحكي 

�سخ�سيته المقاومة، ]....[ ولكن هل ت�ستطيع هذه الذات الفردية اأن تتحرر من �سغط التاريخ ومن �سغط 

الهوية ومتطلباتها؟ كال، ولكن تلك لي�ست خا�سية فل�سطينية، اإنها خا�سية اأدبية واإن�سانية عامة، مع 

العتراف باأن الفل�سطيني، �ساعراً، مطالب اأكثر من غيره بالتماهي مع هويته لأنها مهددة، ومع وطنه 

ال�ساعر  الإبداع في توتر عاٍل يمتحن خبرة  �سوؤال  الهوية مع  �سوؤال  لأنه لي�ص محرراً. وهكذا يتداخل 

والتزامه الحر ب�سوؤاله الجمالي وفاعلية هذا ال�سوؤال في المجتمع. اأن يكون المرء �ساعراً من فل�سطين هو 

�سيء اأ�سعب من اأن يكون �ساعراً من مكان اآخر. ولكن اأما اآن الأوان لأن ينظر النقد اإلى الإنجاز ال�سعري 

الفل�سطيني بمقايي�ص اأدبية عامة، ويرى مكانة هذا الإنجاز في م�سهد ال�سعر العربي، دون اأن ين�سغل 

بالتدقيق في جن�سية هذا الن�ص؟''
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،2013 ال�سيخ  انظر:  الفل�سطينية.  الأدبية  الكتابات  في  انعك�ص  اأ�سا�سيًا  مفرقًا  اأو�سلو  تجربة  ُتعتبر   4 

�ص 79 - 80.

Noonan 1989, pp. 1-2; Heidegger 1969, pp. 23-28. :عن الهوية الذاتية، انظر  5

وعن الت�سكالت الثقافية في الهوية الجمعية الفل�سطينية، وخ�سو�سًا لدى العرب داخل الخط الأخ�سر خالل   

الفترة 1948 – 1975، انظر: Nakhleh 1975, pp. 31-39؛ وقنازع 1985، �ص 19 - 20. وعن تحولت 

الهوية لدى محمود دروي�ص كنموذج لل�سعر الفل�سطيني برّمته، انظر: فحماوي - وتد 2013، �ص 135، 198.

،1990 �سمرين  انظر:  ذلك،  واأ�سباب  التاريخ  عبر  واأ�سعارهن  العربيات  الن�ساء  كتابات  تهمي�ص  عن   6 

�ص 39 - 43.

فكرة  عن  للتعبير  و�سيلة  ال�ساعرات  تتخذها  التي  وال�سعرية  اللغوية  الأدوات  الدرا�سة  هذه  تفح�ص   7

التحرر، وتتخطى الجدل الدائر ب�ساأن ت�سميات متنوعة لما تنتجه الكاتبات العربيات، وكذلك م�ساألة 

قبول اأو رف�ص الم�سطلحات مثل ''الأدب الن�سائي'' و''الأدب الن�سوي''. فالدرا�سة �ستركز على فح�ص الأدوات 

اللغوية وال�سعرية التي ت�ستثمرها ال�ساعرات المعا�سرات للتعبير، من دون جعل هذه الق�سائد تحت 

م�سمى ت�سنيفي معين. لمراجعة الجدل ال�سطالحي، انظر على �سبيل المثال: �سفوري 2017، �ص 17 – 

23؛ المحب�سي 2010، �ص 121 – 126.

انظر: ال�سيخ 2013، �ص 73 - 95.  8

فقط  ولي�ص  عامة،  ب�سورة  العربيات  ال�ساعرات  لدى  ال�سعر  كتابة  اختيار  في  يكمن  الكبير  التحدي   9

العامة  والذائقة  والثقافي  ال�سيا�سي  الوعي  الق�سيدة في ت�سكيل  انح�سار دور  الفل�سطينيات، في زمن 

العربية. وقد قاد وعي ال�ساعرات بهذا التحدي اإلى ال�سعي خلف اآليات غير لغوية وخارجة عن الماألوف 

للتوا�سل بين المتلقي والق�سيدة؛ ناأخذ على �سبيل المثال تجربة ال�ساعرة الم�سرية عبير عبد العزيز 

التي قدمت ق�سائد ديوانها ''م�سنقة في فيلم كرتون'' )2009( م�سحوبة بلوحات من فيلم، اأو بلوحات 

''ِادعم ال�سعر'' التي  لفنان كاريكاتير، والتي بادرت ونظمت �سمن معهد غوته الثقافي الألماني حملة 

من خاللها روجت لفكرة تقديم ق�سيدة النثر لل�سم والبكم بلغة الإ�سارة، وللترويج لل�سعر با�ستخدام 

الطوابع البريدية. انظر مقابلة مع ال�ساعرة في: عبير عبد العزيز 2017.

وما  المراأة،  تكتبه  الذي  بالأدب  خا�سة  جماليات  وجود  عن  مركزيًا  �سوؤاًل  الجادة  الدرا�سات  تتناول   10

المثال: �سبيل  على  انظر  مدى.  اأي  واإلى  فقط  المراأة  باأدب  خا�سة  الجمالية  ال�سمات  هذه  كانت   اإذا 

Taha 2007, pp. 193, 218-219.
على �سبيل المثال ل الح�سر، من تلك الطرق اللغوية توظيف العنوان بطرق متنوعة، لي�ص فقط كبنية   11

جمالية ذات بعد �سيميائي تمثيلي، بل كنوع من الت�سويق والإغواء عبر توظيف عناوين �سادمة ومغوية 

وتمثيلية. فمن المالحظ اأن كثيرات من ال�ساعرات العربيات الن�سويات لجاأن اإلى هذه الأداة مثل عنوان: 

ديوان ''اأرملة قاطع طريق'' )القاهرة: دار ميريت للن�سر والمعلومات، 2007( لل�ساعرة الإماراتية مي�سون 

اإغوائيًا لوجود المفارقة فيه، وكذلك عنوان  �سقر القا�سمي، والذي يحمل عنوانه عمقًا تمثيليًا وبعداً 

ـ موؤ�س�سة �سورية لالإعالم، 2016( لل�ساعرة ال�سورية خالدية  ديوان ''الفايرو�ص الجميل'' )دم�سق: �سورياناـ 

المعيجل الذي يوظف الأوك�سيمورون، وعنوان ديوان ال�ساعرة التون�سية ي�سر بن جمعة ''ليتني عاهرة'' 

)2007( والذي اأثار عا�سفة من الجدل، وقد رف�ست وزارة الثقافة التون�سية دعم الديوان ماديًا اعترا�سًا 

على عنوانه الفج، اإلّ اإن اإ�سرار ال�ساعرة على العنوان واعتبار تدّخل الوزارة اعتداء على حرية الإبداع 

دفعها اإلى طبعه على نفقتها الخا�سة. انظر ب�ساأن ذلك، مقابلة اأجرتها �سمية عبد المنعم مع ال�ساعرة 

بن جمعة في جريدة ''الوفد''، في: عبد المنعم 2018. وللتو�سع في جماليات العنوان المثير الذي يهدف 

اإلى جذب القارىء باإبراز جانب م�سٍل من الن�ص عن طريق تاأكيد اأمر �ساذ اأو ا�ستخدام التناق�ص والت�ساد، 
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وعن   .Genette 1988, p. 718 انظر:  المغوية  العناوين  وعن   .58 �ص   ،1989 وفيغا  فريلوك  انظر: 

العناوين المغوية والموحية في الوقت نف�سه، انظر: Garst 1982, p. 9. وعن العنوان التمثيلي انظر: 

Taha 2000, pp. 63, 83.
اأكثر من اهتمامه بالنتاج ال�سعري،  نالحظ اهتمام النقد الأدبي بالنتاج ال�سردي للكاتبات العربيات   12

وربما يكمن مرّد ذلك في اأن ال�سعر ب�سورة عامة ُيعّد اليوم في الهام�ص الأدبي والنقدي. كما اأن التوغل 

في قراءة الن�سو�ص ال�سعرية ي�ستلزم روؤية نقدية تبحث في المظاهر الجمالية اأكثر من الم�سامين، بينما 

من المالحظ اأن النقد الأدبي لما كتبته الن�ساء ين�سغل غالبًا بالتطرق اإلى الثيمات الن�سوية المتعلقة 

Gottesfeld 2010. :ب�سياقات اجتماعية اأكثر من الأدوات. انظر على �سبيل المثال

�ساعرة فل�سطينية من مواليد لبنان 1985.  13

تقول ال�ساعرة �سمر عبد الجابر: ''ب�سكل عام ل اأحب الت�سنيفات، فال اأطلق على نف�سي �سفة 'الملتزمة'.   14

ل اأختار المو�سوعات التي اأكتب عنها، ول اأعتبر اأنه يجب اأن يكون ثمة 'مو�سوع' للق�سيدة اأو الن�ص. 

ظهور ال�سيا�سة في ن�سو�سي ياأتي ب�سكل عفـوي تمامًا كما الأفـكـار والتجـارب الأُخرى التي اأعي�سها.. 

كل ما اأمر به خالل يومي ينعك�ص في كتابتي ب�سكل عفوي.'' انظر �سهادتها في: عبد الجابر 2013، 

�ص 148.

ُن�سرت الق�سيدة في مدونة ال�ساعرة ''هدوء ن�سبي''، في 2018/6/2، وهي متوفرة في الرابط الإلكتروني   15

http://summer-blues.blogspot.com/ :التالي

�ساعرة فل�سطينية ولدت في دم�سق في �سنة 1974، وعادت اإلى فل�سطين في �سنة 1995.  16

غانم - دنف 2014، �ص 67.  17
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