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  : تلخيص

الفلســـطينية�فـــدوى�طوقــان؛�وذلـــك�مـــن�العربيــة�*(ــدف�هـــذا�البحــث�إ"ـــى�غ�ـــ��أســوار�نفســـية�الشـــاعرة�

Hــي�مظــاهر�Hــي�معظمهــا�ة،�تجســدت�نفســانيّ همــوم�غيــوم�و خــAل�محاولــة�اســتظهار�مــا�يجــول�بخاطرهــا�مــن�

اســتنطاق�ديواS(ــا�العمــل�عQــى�وتــأتى�هــذه�ا�حاولــة�مــن�خــAل�. غيــاب�الفاعليــة�Jيجابيــة�واحتــدام�الــذات

�ومـــا�يحويـــه�ذلـــك�الـــديوان�مـــن�شـــ[\�صـــور�تعطيـــل�الفاعليـــة�Jيجابيـــة�Hـــي�حـــق�نفـــس "وحـــدي�مـــع�Xيـــام"

��مـــرآة�أعمـــاق�ذاh(ـــا،�ـداوّي�عQـــى�شـــعرها،�والـــذي�يعتـــالســـو الســـل�eّfذلـــك�الجانـــب��ةوســـيطر �،أوaالشـــاعرة��

ولتحقيـــق�الغـــرض�ا�شــار�إليـــه�مـــن�هـــذه�الدراســـة�فقـــد�اتبـــع�الباحثـــان�. وتجربl(ــا�الخاصـــة�Hـــي�واقـــع�الحيـــاة

،�وXقـــــل�شــــــيوعا�اهر�النفســــــيةو Xكuــــــ��شـــــيوعا�واســــــتخداما�Hـــــي�دراســــــة�الظـــــ�"ا�ـــــنهج�النفrــــــ�eّqالتحليQـــــي"

 .كونه�أقرب�ا�ناهج�وأنسz(ا�لدراسة�هذا�موضوعذلك�؛�Xدبيةوالنصّية�Hي�Xعمال��اواستخدام

  قدمةا=

�العام �و�كتئاب �بالحزن �الذات �واحتدام �Jيجابية �الفاعلية �غياب �ظاهرة �يمتاز�أصحاب

تعطيل�لربما�Hي�العديد�من�الحاaت�الذات،�بل�عالم�والهروب�من�الواقع�و�نسحاب�إ"ى�والقلق�

�الشخصية �حق �Hي �مشاعر. الفعالية �بأن �تقرر �اختAفها �عQى �النفس �علم �أدبيات �أن  صحيح

� من و�غ��اب والفراغ والوحدة با��q\ والشعور  و�كتئاب الحزن uالنفسية�  أك�  نفعاaت

إ�aأن�هذا��aيع��eحتمية�تغييب�الفاعلية�Jيجابية�من��)1(،القلق بعد خاصة وانتشارا،�شيوعا

�ع �و�نكباب �والحياة، �النفس �درجة�واقع �إ"ى �أخرى، �تارة �حظها �وندب �تارة، �ورثا�(ا �الذات Qى

 .الغرق�أو�الوصول��(ا�إ"ى�حالة�من�اليأس�والقنوط

� �تطفو�معالم ��ن �أو�ا�وضوعّية �الذاتّية �Xسباب �من �يكفي �ما �هنالك �يكون الظاهرة�"قد

ء�و�نسحاب�طواوأبعادها�عQى�السطح�Hي�حياة�Xدباء�إ�aأن�ذلك�ليس�مدعاة�لAن" �كتئابّية

�سلبية�Hي�وجه�ما�كتب�لنا�وعلينا بروح والوقوف Jيجابية الفاعلية ،�وتغييبداخل�أسوار�الذات

  .من�قسمة�وقدر
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� X� �بفقدان �متمثلة �مؤ�ة �صدمّية �أحداث �هنالك �يكون �إليه�حبةقد �تصبو�وتتطلع �وما ،

 Xحباط�وخيبة�Jت�من�aملالع�ن،�وأن�هنالك�حا �،�إ�aتنا�كبشرة�Hي�حيا،�وضياع�الفرص�الكث�

بالقلق،� ،��aبتمثل�الهّم�والغّم�والشعور ¢eqء�من�الص���و�حتسابأن�كل�هذا�يجب�أن�يواجه�ب

،�والتثاقل�إ"ى�تارةالقدر�القضاء�و وJكثار�من�التذمر�والشكوى�ون£ي�الذات�وند�(ا،�بل�مهاجمة�

�واستسAما�تارة�أخرى �ضعفاXرض�
ً
  . واستكانة�وذ�aوهوانا

مواقف�زيد�من�ا� نفسيl(مهذا��aمفر�من�Jقرار�بأن�هنالك�من�الناس�من��aتتحمل�ومع�

�ة�التعرض�للموقف�Xول�تؤول�إ"ى�الثاني�الكظم�و uفالثالثالكبت�والضغط،�فك�aوالضغط��،

د��نفجار،�وهو�عQى�ما�يبدو�ما�قد�أصاب�نفسية�الشاعرة�
ّ
طفو�؛�حيث�فدوى�طوقانمحالة�يول

تعّ���عن�،�نفسية�وسلوكّية�ظاهرّية�وباطنّيةكتئاب�وما�تفّرع�ع©(ما�من�تبعات�و�الحزن�مظاهر�

 .Hي�واقع�الحقيقة�والحياةمدى�تأزم�الذات�واحتدامها�

�ية�عQى�هيئة�إن�التجربة�ال[�eمرت��(ا�فدوى�طوقان�Hي�حياh(ا�ªي�ال[�eعّ��ت�ع©(ا�uصور�ن

الAو»ي�والAشعور؛��(دف��بتعاد�عما�هو��فغالبا�ما�يدفع�ا�رء�بمكبوتاته�إ"ى�غياهب ،وشعرية

�ما�لم�تحل�مضام�ن� مؤلم�وغ���مريح،�وعّما��aير¬�eqالناس�Hي�واقع�الحياة��جتماعية،�وهذا

�ينعكس�من�جانب�أو�آخر�عQى�النفس�
ً
عقده،�سرعان�ما�ينفجر�بصاحبه�محدثا�صخبا�وضجرا

   .،�بل�وحتما�ما�يصدر�ع©(ا�من�قول�أو�فعلوما�حولها

،�لشخصية�Xديب�شاعرا�كان�أم�قصصيا،�روائيا�أم�مسرحيا�ªي�ال[�eلفاعلية�Jيجابيةا�إن

�خاصة� �حياته، �وجزئيات �ركائز�كليات �عQى �القائم �وشعوره �وفكره �وإدراكه �حسه �عليه تع���عّما

تلك�ا�تمثلة�بما�يعرف�بفكرة��نتماء��جتما»ي�ومنظومته�القيمّية،�وما�تتطلبه�عادة�ضروريات�

�التوا �الذات �خ��ّية �فيه ��ا �واقعه، �مع �و�نسجام �حولهاو فق �هم ��aيراه�. من �أن �يكاد وهو�ما

��أو�شعر فيما�نظمته�الشاعرة�فدوى�طوقان�ءالقاري uقل�فيما�يتناوله�هذا�البحث�من�نXى�Qع�،

�Hي� �شعرية �قصيدة �وثAث�ن �ثAثة ��منuأك� �Hي �وتأويله �وتحليله �تأمله �لنا �تم �وفيما �نصوص، من

 ."مع�Xيام�وحدي"

من�متAطم�يغرق�Hي�بحر�ل°ّي�أن�" وحدي�مع�Xيام"يكاد�القارئ�للشاعرة�فدوى�طوقان�Hي�

�Hي� ل
ّ
�يتمث �ثابت �شعورّي �محور �حول �تدور e]ال� �وXفكار�و�نفعاaت �والتصورات Xحاسيس
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� �ªي �واحدة، �ظاهرة �Hي ��كتئابية"مجمله �" الظاهرة �يقرأ �من �لكل �هو�باد �مفيكما �نظمته ن�ما

الوحدة�و�غ��اب،�والشعور�بالشؤم،�والحسرة�عذابات�فمع�أو"ى�قصيدة�لها�تبدأ�مشاعر�. شعر

القارئ؛�بالتسرب�إ"ى�أعماق�نفس�تبدأ�.. ،�وما�إ"ى�غ���ذلك�من�مشاعر�الAإيجاب�والسلبوXلم

�خلسة �ذلك �ويحدث �و± ، �ا�سامع �وتلمسه �الع�ن، �عليه �تقع �مما �با�دارك�ذانابتداء �مرورا ،

�ا�ختلفةا �وصو�aلحسية �عو ، �والخيالإ"ى �التصور �الم �وال��كيبف، �التحليل �مواطن ،��والتفس�

  . ويخ�³نه�الشعور�والوجدانتستقر�عليه�Xذهان�قد�وما�،�والتأويل

��aالنكد،� �الفرح ��aالشقاء، �السعادة �J�aعياء، �الراحة ��aالبلوى، �العافية �التعب���عن إن

 aالشك،�الرجاء��aنطواء��اليق�ن���aندفاع،��نبساط�J�aالجزع،�التأني��a��القنوط،�الص�

 �أمور�كلها�السكينة��aالفزع،�،�السل�efو�نكباب�عQى�الذات،�الصمت��aالهذر�وا�بالغة�Hي�التعب�

�شعر�فدوى  �عن ��مغيبة �Xيام"Hي �مع �"وحدي �عQى �يدل �فإنما �eqµء �عQى �دل �وهو�إن استحكام�،

حق�من�هم�حولها�Hي�واقع�الوجود�والحياة،�و ة�Jيجابية�بحق�الذات�أوa،�غياب�الفاعليظاهرة�

�يع��eحالة�من�رثاء�الذات� ،�بل�رثاء�السعادة�والبهجة�ترزق�حّيةوإن�كانت�تلك�الذات�وهو�ما

 !! والوجود�والحياة

�إن� �فرومصحيح �يقول�إيرك �كما �أو�السلوكّي eّqrإحاطة�: "الفعل�النف� �به �Jحاطة تستحيل

يمكن�كتابة�صفحات�طويلة�Hي�وصف�ابتسامة�ا�ونال�³ا،�ومع�ذلك�تظل�: "�وكما�ع�ّ فهو� )2(".تامة

�صّورت e]ال� �باaبتسامة �الكلية �Jحاطة �عن �قاصرة �ذلك��بل )3(."الكلمات �من �أبعد �إ"ى ذهب

 �aأحد�يستطيع�أن�يصف�وصًف : "عندما�قال
ً
Aعن��هتمام��ا�كام��طريقة�كل�إنسان�Hي�التعب�

والحب�والحياة،�أو�يصف�تعب��ات�الكراهية�Hي�عيون�الناس،�أو��فتتان�بالذات،�أو��والحماس

تعب��ات�مAمح�الوجه،�وJيماءات�وطريقة�ا�¢�eqوالجلوس�والوقوف�ون��ات�الصوت�ال[�eتم�³�ّ

 كنا،�إشارات�عQى�ما�يختلجحيثما�كّنا،�و �اإ�aأنه�يبقى�Hي�وقع�كAمنا�أيّ �)4(".هذا�Jنسان�أو�ذاك

�صدورنا �والتفك���من �التصور �نمطّية �عليه �وما �و ، �خصائص �سمات �ومعالموصفات،  وصور

�وه �س�و وأبعاد، �طوقان�يلقنما �شعر�فدوى �Hي �الضوء �غياب�aستظهار� ؛عليه �بمشهد �يتعلق ما

  . الفاعلية��يجابية�وظاهرة�احتدام�الذات�وتأزمها
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  أهداف�البحث�

الشاعرة�فدوى�طوقان؛�وذلك�من�خAل�محاولة�تأتي�هذه�الدراسة�بغرض�غ���أسوار�نفسية�

Hي�العديد�Hي�معظمها�ة،�تجسدت�هموم�نفسانيّ غيوم�و استبطان�وكشف�ما�يجول�بخاطرها�من�

�الذات �واحتدام �Jيجابية �الفاعلية �مظاهر�غياب �خAل�. من �من �الجادة �ا�حاولة �هذه وتأتى

�العمل�عQى�استظهار�و  ا�تحويه�قصائده�من�ش[\�صور�،�وم"وحدي�مع�Xيام"استنطاق�ديواS(ا

aي�حق�الذات�الشاعرّية�أوHيجابية�Jدب�ثانيا�،تعطيل�الفاعلية�Xوحق�من�يقرأ� .  

�أدبائنا� �أعمال �لتناول �مصراعية �عQى �الباب �لنا �يفتح �أنه �Hي �العمل�Xدبي تكمن�أهمية�هذا

Qبسات�روحية�ونفسية�واجتماعية�إيجابية�أو�سلبية�عAا�من�م)*�ى�حد�سواء،�راج�ن�وما�قد�يع�

�وإبداع �وثراء �فن �من �به �يتعلق �وما �Xدبي �العمل �Hي �البناءة �Jيجابية �ال¾³عة �أن�. سواد كما

�زمان� �كل �وHي �كان �و�ن �كان �أي �Xدبي �النص �قراءة �إعادة �إ"ى �صريحة �دعوة �الحالية الدراسة

كما�أنه�Hي�.  تلك�ومكان�بعيدا�عن�العواطف�و�نفعاaت�و�نتماءات�الفكرية�لهذه�ا�درسة�أو 

�مظاهر�وظواهر�النقد� �أو�بعض �وا�جاملة �ا�حاباة �حدود �يتجاوز �موضو»ي �أدبي �جلد قيمته

ر�ذلك�مما�هو�غالب�عQى�العديد�من�Xعمال�الفنّية�وXدبية�غ���ـر�البّناء،�وما�إ"ى�غيـالهّدام�غي

  . ا�تح³�ّة�م©(ا�تارة�وا�تحاملة�تارة�أخرى �،ا�نصفة

  منهج�الدراسة�

� �الباحثان �اتبع �فقد �الدراسة �هذه �ا�رجو�من �الغرض �التحليQي"لتحقيق eّqrالنف�  "ا�نهج

� �الظا�ستخدم �دراسة �Xدبية�اهر�وا�ظاهر�النفسيةو Hي �وXعمال �؛ �ا�ناهج�ذلك �أقرب كونه

حيث�يتطلب�Xمر�النظر�Hي�القصائد�ا�طروحة�للدراسة�أو�a. وأنسz(ا�لدراسة�مثل�هذا�ا�وضوع

ل�eqµء،�ومن�ثّم�رصد�وتمحيص�تلك�ا�قطوعات�والنصوص�ال[�eتخدم�غرض�الدراسة�وقبل�ك

وقراءh(ا�Hي�سياق�ما�قبلها�وما�بعدها�من�نصوص�ومقتطفات�شعرية؛��aعQى�مستوى�القصيدة�

إعمال�النظرة�الكلية��إ"ىذاh(ا،�بل�عQى�مستوى�ما�سبقها�وما�لحق��(ا�من�قصائد�أخرى،�إضافة�

  . الديوان�كلهHي�محتويات�ومضام�ن�
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  :صور�غياب�الفاعلية��يجابية�وتأزم�الذات��ي�وحدي�مع�)يام

Àبراز�أهم�الصور�النفسية�ا�تشّعبة؛�العاطفية�م©(ا�والذهنية،�ال[�eتع���من�خAلها�الشاعرة�

" قصائد��ذاh(ا،�وأعماق�نفسيl(ا،�ومختلف�جوانب�شخصيl(ا،�نرى�بأن�ال��ك��³عQى عن�حدود�

مشهد�ما�نصبو�إ"ى�دراسته،�وهو�ما�سيقود�Hي�S(اية�ا�طاف�إ"ى�رسم�يخدم�" ام�وحدي�مع�Xي

� �سيكولوÂّي �الشاعرة؛ �لشخصية �كQّي �مشهد �يكون �خAله �من �فاعلية�استنتاجنا �أن�هنالك عQى

خاص�أسلوب�ما�يحتاج�إ"ى�ذا�لتلك�الفاعلّية،�وه�،�أو�تأزم�وغياب�حقيقّي الذاتإيجابية�Hي�واقع�

� �القللنظر�Hي �تلك �عQى�صائد، �للوقوف �التحليQّي �عناصر�ا�هج �من �هو�ممكن �ما �كل وتوظيف

عّ��ت�ع©(ا�الشاعرة�ال[�eالنفسّية�جاءت�الصور�،�بعد�إعمال�النظرقالته�الشاعرة،�و حقيقة�ما�

  :كالتا"يورسمl(ا�بحق�ذاh(ا،�وما�يحيط��(ا�

  لوحدة�وNغLMابصورة�ا

�" مع�ا�روج"ة�لها�قصيدل�أو Hي�،�خاصة�ديوان�الشاعرة�فدوى�طوقانلالقارئ� بكل�يجدها

  )5(:تصدح�اغ��ابا�وتقول �صراحة

 َه 
َ
 ذي�ف

ُ
 روُج ا�ُم يَ �ِك تات

َ
 َد صَ �رفِت عَ �ْل هَ ،�ف

ُ
 ى�خ

َ
 ااَه ط

 ااَه بَ ى�ِص ثوَ ا�َم يَ �لوِ الُح �ع�الربيِع َم �ت�إليِك ادَ عَ 

 عَ فيق��aَرَ إليك�وَ �ْت ادَ عَ 
َ

Q اؤاَه ى�رُ وَ ِس �ى�الدروِب 

 
َ
 ا�مِس ك

َ
  اواَه مشوبا�َه .. ،�ثّرة�Xشواِق الغِد ،�ك

� �البداية �ومنذ �هنا �رؤاها"فتعب���الشاعرة �سوى �الدروب �عQى �ما�" و�aرفيق �عQى �دليل فيه

�و�  �مشاعر�الوحدة �من �نفسها �أعماق �خضرة�غ��ابيختلج �Xماكن �أجمل �تس���إ"ى �وªي �ح[\ ،

ªي�عندما�،�و زهرحيث�الربيع�ا�،�الصافية�الزاهية؛�إ"ى�ا�روج�وHي�أجمل�ا�ناسباتبل�ونضرة،�

،�ف�eÊ"هواها كا�مس،�كالغد،�ثرة�Xشواق�مشوبا�: "هذا�الحال�ا�أساوّي�من�خAل�نظمهاتصف�

� �يصله �من �لكل �تفصح �الفسيح�خ���نظمها �العالم �هذا �Hي �وغربl(ا �وحدh(ا �عمق ��عنuوأك��uأك

�Xطراف �ا���امي �يبدو�أثر�راسخ �ما �وهو�عQى ر�،
ّ

�الشمتجذ �تأصل �حيث �Xعماق، �طوايا عور�Hي
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� �بل �بالوحدة، �Xمل �مشرق فقدان �غد �هناك �يكون �أن �Hي ،� �من �فيه �ما Xنس�مظاهر�فيه

  !! والحياة�و�جتماع

� �هنا �تفالشاعرة �يبدو�للقاريء �ما �عQى �حالة �) 6(" نكوصية" ع��*(ا �ومن ��(ا �إ"ى�ترجع خAلها

�الوراء �الطفولة �تلك �إ"ى ،� �ا�ا¬qا�عذبةالحائرة �الحاضر�إ"ى �من �h(رب �وكأS(ا �عن�؛ ��aللبحث e

سند،�وتيه�الو ول�حالضعف�وقلة�ال،�بل�وجهة�نظرها��aأمن�و�aطمأنينة�Xمن�والطمأنينة،�فمن

 )7(:وªي��(ذا�كأS(ا�كمن�*(رب�من�عذاب�إ"ى�عذاب،�تقول !! وشرود وظلم�ووحدة

 
َ
 Hِ �عيش�َن ت

َ
 ا�بِ عيَد �ن�بَ اِ� الَح �ِة ي�ذهل

َ
 �اِق آف

َ
 !جيْب َع �وٍن ك

 Hِ �وحِك م�Ôرُ يَ وَ 
َ
 �ن�ُن َح �يدهِ ي�ق

َ
 ا�

ُ
 �وِق ش

َ
 وش

َ
  ريْب جو�الغ

� �الفاعلية �غياب �نAحظ �ووصف�هناالبناءة �عجيب، �بأنه �الكون �عQى �ا�سبق �و�ف��اض ،

�في �الغريب �بالكائن �لنفسها �الضبابي�هالشاعرة �الغائم �بالرسم �التعب���عنه �لنا �يمكن �وهو�ما ،

  : ±تي

  

� �تبدو�العAقة �مهنا �هAمية �عAقة �والكون �فدوى �روح �الذهنيّ ب�ن �الرؤيا �تحكمها ة�تغ��ة

�ا�زاجية �والحالة �أو�إلÖ(ا�،الخاصة �تنظر�م©(ا e]ال� �الزاوية �تلك ��ن�!! وتحددها eÊف� �غرو، Aف

 Xلل�و تراه�ضدها؛�لذلك�أخرى�مر�تارة�ترى�الكون�معها،�وتارة�يتفحص��ة�تجلت�مظاهرة�ا�الح�

��من�موقع�Hي�شعرها،�تقول وال��ّدد�uي�أكH:)8(   
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 وَ 
َ
 َم لَم ت

َ
 قِ ت�بِ ل

َ
 �ارِ ف

َ
 H�،eِ لfِ ق

َ
 �اِغ رَ ي�ف

َ
 يوّحِد ت

 
َ
 �فٌس ن

ُ
 �ُل ائِ َس ت

َ
 وَ �ةٍ ��َ ي�َح ا�Hِ هَ فَس ن

َ
  :دِد رَ ت

 نيَ لُد لِ �ئِت ِج �َم لِ 
َ
 لِ �ئِت ِج ا؟�أ

َ
 �يَ ªِ �ٍة ايَ غ

َ
 �وَق ف

َ
  e؟ّ�ِ ظ

 ي�الدنيَ Hِ �أمÔِت 
َ
 ا�ف

َ
 راغ

َ
 ا�Hِ يَ افا�خ

َ
  e؟ّ�ِ عَ �يِب ي�الغ

� �بعنوان �لها �قصيدة �Xعماق"وHي �" من �و تراها �ظلمة �من �حيث�حدh(ا �عAنّية، �نفسها ترثي

 )9(:تقول 

 ي�Hِ حِد وَ �سرُت 
ُ
 �ي�التيِه ،�Hِ العمرِ �ربِة ي�غ

ُ
 السحيق�الحياةِ �عّم\،�تيِه ا�

 �aأرَ 
َ
 ى�غ

ً
 �Hي�إليِه قصدا�َو ��aأبصرُ وَ .. ي س��ِ لِ �اية

َ
 يريقِ ط

 َم 
َ
 ،�وَ اُب نَس ي�يَ وÝِ رُ �يِم مِ ي�صَ ل�Hِ ل

َ
 مِ �يٌض ف

ّ
 Aم�الدفوِق ن�الظ

 أنا�Hِ وَ 
َ
 �ُض وّح¢eq،�تنقي�ت

ُ
  محيِق �عٍب رُ �اَح ي�أشبَ و"ِ َح �الح��ة

  )10(:وHي�ا�ع�\�ذاته�تقول 

 َد (��³ّصَ *َ �،��aقلَب ي�التيِه ي،�Hِ حِد وَ �رُت ِس 
َ

 �eالوحيِد قلfِ فقه�بِ ى�خ

 وَ ِس �خطوٍ �قَع ي،��aوَ حِد وَ �سرُت 
َ

 ي�عَ طوِ ى�خ
َ

Q جهِل�ى�ا� 
َ
 البعيِد �خوِف ا�

 �aدَ �احَب ،��aصَ فيَق �aرَ 
َ
��يَ ليل،�غ� ِqوَ أ��e ِي�وَ تِ حَد و 

ُ
 يوِد رُ ش

 ي�عَ يضفِ �اةِ الحيَ �وِد ُم ُج وَ 
َ

Q ُي�ِظ مرِ ى�ع 
َ

  وِد ُم الهُ �ّل ِظ .. اِء نَ ّل�الف

�ب �يسم\ �ما �استقراء �ا�طبقيمكن �هنا�اaستسAم �و ، �الوحدة �بسيطرة �ا�تمثل عQى�و�غ��اب

الشعور�بالهمود�والجمود،�فما�جمود�Jنسانية�إ"ى�درجة�تبعث�Hي�النفس�الشاعرة�جنبات�ذات�

حالة�ال[�eتع���من�خAلها�عن�تلك�ال) 11("سقاطيةإ"لذي�تراه�الشاعرة�إ�aصورة�نفسية�الحياة�ا

لة�aنطAقة�الكينونة�وإيجابية�تلك�،�وهو�أمر�يع���عن�حجم�تعيشها�Hي�واقع�حياh(ا
ّ
ا�أساة�ا�عط

 .الذات�Hي�واقع�النفس�و�جتماع�والوجود�والحياة

� �بعنوان �لها �قصيدة �النوى "وHي �" غب �تراها �لتقول �ذلك، �من �هو�أبعد �ما �إ"ى لنا�تذهب

  )12(:هناك

 
َ
 وِح ا�ُم يَ �العيَش �َح ا�أقبَ َم ف

َ
q¢�e   َاهْ يَ الَح �وادَ َس �ا�أشّد ا�َم يَ و 
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 وَ �  ... اَك نَ عيد�َه بَ �عيٌد بَ �وأنَت 
َ
 انِ عَ يد�يُ ِح �eوَ لfِ ق

َ
  اهْ َس ي�أ

 � �قولها �ال��ك�H�³ي �جاء �وقد �ا�قطع، �هذا �Hي �ا�طلقة �شبه �السوداوية �النظرة �" نAحظ ،�"ما

��فهذه�سوداوية�يبدو�" .ويا�ما�أشد�سواد�الحياة" وا�يل�إ"ى�التفضيل،�ولكن�لÔسوأ،�حيث�التعب�

� �نفس �أعماق �Hي �متأصلة �م©(اأS(ا �الخAص �تستطيع a� �الشاعرة، �وهذا �غياب�، �تأكيدا eيع�

�الذات �حق �Hي �Jيجابية � الفاعلية �من �قدراh(ا �ووتعطيل �شر�أسر�الق�ق�نعتاالتحرر يود�من

� �النفسية �توظيف أبدا يساعد a ا�ستبطن السلوك هذا فمثل ،و�جتماعّيةوا�عوقات  عQى

�وJمكانيات �التغي����جتما»ي ا�تاحة والقدرات الطاقات �ا�نشود، نحو  عQى القائم Jيجابّي

ة�عQى�الشاعر فحوى�أثر�وتأث���Jيحاء�Jيجابي�Hي�حياة�صاحبه�بالدرجة�Xو"ى،�وتؤكد�فلسفة�و 

  )13(:ذلك�بقولها�أيضا

 
َ
 هَ ف

َ
 الدارِ ا�بِ ا�أن

َ
 ،�ماذ

َ
 ا؟�ف

ٌ
 َو مّد�وَ يَ �راغ

ُ
 �مِت صَ �حشة

َ
 ئيبك

 كالوحِش �Qى�الباِب عَ �عضُّ ،�يَ ثقيٌل �قفٌل وَ 
َ

 يبِج ستَ م��aيَ ،�أبك

ل�"ِ 
ّ
  رهيب�جموٍد ي�قدرا�راصدا�يحّدج��eبِ تمث

يه�من�قول،�ف�eÊال[�eإ�aدليل�عQى�صحة�ما�ذهبنا�إلوهذه�النظرة�السلبّية�وما�اس��سالها�

   )14(:تقول 

 
َ
 ي�Hِ أنا؟�أين�أنت؟�واح��تِ �اجعت،�أيَن رَ ت

َ
 ي�ا�

َ
 �اِن ك

َ
 ريبالغ

 
َ
 غّمت�عQّي�الدروبي،�وَ يقِ طرِ �اذا؟�ضللُت ،�َم الروِح �ويا�صعقة

 فَم 
َ
  !يببِ الَح �دارَ �و�aكانت�الدارُ اللقاء�ِ�درَب �ت�الدرُب ا�كان

  )15(:وتقول 

 
ُ
 ن�ِص مِ �كنهُ ل لهُ �و�aركَن �الطفُل �ينشأ

َ
 ماS(ّد �ر�السّن غ

 
ّ

 ضا�Hِ ائِ خ
ُ

 محتدم�بحرٌ �،�والعيُش ِه عفِ Qى�ضَ عَ �العيِش �ِج َج ي�ل

 ِHتا�(ا� 
َ
 �ي�تلَك ائرا�يخبط��e ِHَح م�ما�تنتÊِ ي�ظل

َ
 مالظل

  مَد كالعَ �ي�وجوٍد ا�Hِ يحيَ �ها�فهوَ ي�ناِس H�aِ ا�وَ Hي�الدنيَ �ليَس 

ها�نوعا�من�ا�صداقية،�ا�سبق�Hي�واقع�نفسية�الشاعرة�قد�أعطا )16("التقمص"وسيلة�ولعل�

�النّ  �بدأت ��aوقد �كيف �فيه، �تعيش �الذي �والواقع �للحياة �نظرh(ا �فعلية�Hي �بصيغة �السابق ص
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،�فÖ(اجاء�بل�تضمينه�بجملة�فعلية�أخرى� )17(" ....ينشا�الطفل�و�aركب�له : "تقول�فÖ(اتقريرية�

نعوت�اهيك�عّما�جاء�بي©(ما�من�هذا�ن )18(" ....يحيا�Hي�وجود�كالعدم : "،�قولهاتعجل�واندفاعوبكل�

: لهذا�الطفل،�كلها�Hي�مجملها�صفات�تدل�عQى�نفسية�شبه�محطمة،�ومن�تلك�الصفات�الواردة

�تا�(ا�ـ�حائرا ونرى�هنا�بأن�الفعل�ن�ا�ضارع�ن�هما�اللذين�أعطيا�هذه�الكلمات�.. اS(دم�ـ�خائضا�ـ

  .فحواها�بل�استمراريl(ا�Hي�سياق�التعب���الشعري�ا�شحون 

�انعكاسية� �صورة �تكون �قد �هنا، �أو�ا�ف��ض �ا�صّور �اليتيم �الطفل �بحق �القاتمة فالنظرة

�فما� �ا�ؤ�ة، �الطفولّية �الخ��ات �تلك �من �وحافظl(ا �صدر�الشاعرة �Hي �يعتلج �ما �لطفولة مطابقة

وقعت�عليه�نفسها�Hي�حينه�تراه�Hي�طفلها�ا�ف��ض�Hي�قصيدh(ا،�وهو�وإن�كان�تصويرا�حقيقيا�

،�Hي�نفسهامن�بعد�تقمصها�له�قي�Hي�ظل�محيطها��جتما»ّي،�فما�تراه�Hي�غ��ها�تراه�لطفل�حقي

،�وما�يراه�Hي�راه�Hي�غ��هيHي�نفسه�ا�رء�راه�يما�ف،�ابحكم�استبطانه�Hي�غياهب�أعماقهوتعّ���عنه�

   .غ��ه�إن�لم�يمانعه�سرعان�ما�يراه�Hي�نفسه

   التشاؤم�

��ما�يمuيام -شعر�فدوى�طوقان�تاز�به�أكXي�ديوان�وحدي�مع�H-هو�التشاؤم،�فقد�عافت��

�بالب �مفعم �جميل �كل �هنفسها �والحيوية، �جة �ظاهرة �صار�التشاؤم �مس��h(ا�ح[\ �Hي �لها مAزمة

 X ّالظاهرة�دبي� �هذه �تكون �وربما �بذلك، �تنطق �أو�شخوص �أشباح �وكأS(ا �ألفاظها �وصارت ة،

 )19(:تقول . ال[�eذكرناها�ابأشكال�الوحدة�و�غ�� عّما�سبقها�من�مكملة�أو�منبثقة�

 ªِيَ ها�� 
ُ
 قد�عاثت��(ا�أيِد �الروضة

َ
  يفرِ ي�الخ

 صَ عَ 
َ

 �الخضرِ �ت�بالسّجِف ف
َ
  يقوألوت�بالرف

 Jعصاُر �تعَس 
َ

  اهَ Qى�إشراقِ عَ �ارَ م�َج ،�ك

  ا�هَ ن�أوراقِ عناء�مِ دh(ا�كّفه�الرّ رّ َج 

 َح ��aهمَس  ،،��aأفياءَ ريت،��aزهَر عَ 
َ

  يفف

ل�بعمله�ووظيفته�Hي�دورة�الحياة��لقد�انعكس�شؤمها�هنا�عQى�فصل
ّ

الخريف،�حيث�التدخ

،�كما�أن�ا�ساء�عابث؛�وكان�م©(ا�بأن�وصفته�بداية�بصورة�الهاوتخطيط ومجريات�رسم�الطبيعة
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الصاHي�صارت�تراه�وكأنه�مسرح�أشباح،�ومن�شدة�شؤمها�صّورت�نفسها�وكأS(ا�Hي�رحلة�فراق�

  .ووداع�إ"ى�غ���رجعة

  )20(:لتقول �وتم�eqåقدما�Hي�تعب��ها

 ضَ َم �ي�الريُح ا�ªِ َه 
َ
 اءالشتَ �وجهَ �عنهُ �حسرُ ت�ت

  !اءوَ وانِط �آلت�لضمورٍ �النورِ �عروُق وَ 

 �الفضاءُ 
َ

اءُ �الُد الخ
ّ

 حابالّس �اربّد�وغش

 فqrِ نَ وبِ 
ُ
 جثِ ،�يَ هُ �eمثل

َ
 اببَ يم�وضَ م�غ

 �عكسl(ا�Hّي�أشباُح �وظAٌل 
َ
  !اءَس ا�

  )21(:تقول و 

 ِHوأنا� 
ُ

 ي�ش
َ
�ِخ X �ي�إ"ى�اللحِن e،�أصæِ ِ[ رف� 

 ِHعته�
ّ
 ور أجواق�الطيُ �النورِ �اِع دَ ي�وَ وق

 ُ� �اللحُن �فيث�
َ
 فH ِqrي�ن

َ
 ّما�واكتئابا�eغ

  اي�ارتباكا�واضطرابَ Hي�روÝِ �اللحُن �ويشيُع 

� �لفدوى �يقرأ ��ن �والAفت �طوقان �عبارة �بأن �Xخ��"يجد ��"اللحن �اسما �جاءت مطابقا�قد

ليل�عQى�أن�نفسية�الشاعرة�بقيت�تراوح�م،�وكأن�Hي�ذلك�د2003لديوS(ا�Xخ���الصادر�Hي�العام�

 خ��وX  )22(،)1958( ب�ن�تاريخ�صدور�ديواS(ا�Xول سافة�الزمنية�ا�متدة�مكاS(ا�عQى�الرغم�من�ا�

بل�وكأS(ا�قد�وّدعت�كل�ما��!!وألم،��aألم�وأمل�ألمدف[�eّوكأS(ا�Hي�حياh(ا�تحيا�ب�ن� )23(،)2000(

�تشعر�ب �لتبقى �ضياء �فيه �بو�ضطراالهم ،� �الصورة �و وتزداد �تقول�تشاؤما �عندما سوداوّية

  )24(:مسائلة�نفسها�ومجيبة�لها،�بكل�عجب

 �ارَ أغوَ �تصدمُ �لهُ �أّي�أصداٍء 
ُ

  !يورِ عُ ش

 )25(:ر�وتقول و»ّي�تقرّ تجدها�وكأS(ا�دون�وعندما�تجيب�تراها�تسهب�Hي�Jجابة،�و 

 
ُ

 الغروب�،�وأشجاُن ،�والريُح الجهُم �الخريف

 الكئيب�وللروِض �رِ للنو �الط��ِ �ووداعُ 
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ُّ
 Hِ �ا�تمثُل هَ كل

َ
  !يمزا�aنl(ائِ �eرَ فqrِ ي�ن

 اوَ (َ lَ ي�يَ عمرِ �مزَ رَ 
َ
 بَ ارِ ى�غ

َ
 �حوَ ا�ن

َ
  اءنَ الف

 
َ
 ف
َ
� 

ُ
 مَر م�تلف�العُ �ة،�ث

َ
 �ارُ ستَ ،�أ

َ
  يبغِ ا�

نAحظ�هنا�ا�باشرة�والوضوح�Hي�شعرها�الذي�أدى��(ا�إ"ى�ممارسة�نوع�من�تغييب�التجسيد�

،�فليس�فÖ(ا�رموز�أو�غموض�أو��eqµا�فÖ(ا�من�نصوص�بالبساطةقصائد�ومأحيانا،�فاتسمت�ال

 . من�التعقيد�Hي�اللغة�أو�التصوير�أو�إتكاء�عQى�Xسطورة

 X� �من �بصيص �نفسيl(ا �عرفت �وقد �تراها �أن ��رتكاز�وما �مربع �إ"ى �تعود ��(ا �فإذا Xول�مل

   )26(:ف�eÊال[�eتقول . رارةما�يجول�Hي�خاطرها�من�مشاعر�الحسرة�وا�لتقول�

 وَ �ةِ ضرَ للنُ �ود�الروُض عُ يَ َس 
َ

 الّسرّي �صِب الخ

اقا�َم �وُر عود�النُّ يَ َس 
ّ
 �َع رف

َ
رّي �جرِ الف

ّ
  الط

   )27(:وªي�ال[�eتقول 

 َ� �غ�
ّ
 ياتِ هرَ ي�زَ تذوِ ي�وَ ا�أذوِ مَ ينَ ي�ِح أن

 
َ
�َ غ�� 

ّ
 ا�يخبُ ي�حينمَ أن

َ
 و�غ

ُ
 ياتِ يَ َح �وُر دا�ن

 
َ

 �eمِ عêِ بَ �كيف
ُ
 انِط ي�وَ و"ِ بُ ن�ذ

َ
  !ي؟ائِ ف

�الشاع �وحشدت �بنفسيl(ا�كما �ا�باشرة �العAقة �ذات �وال��اكيب �Xلفاظ �من �مجموعة رة

�- مذعورة��-انتفضت��-خضم��-إعصار��-أعماق�: وظاهرة�غياب�الفاعلية�والتأزم�عندها،�مثل

�\qو �-يصدم��–مرعوبة،�ألم��-ارتعدت��–أ��ياHشباح،�وتب�ن�هذا�X�،28(:قولها ت،�العدم(  

 ت�أعَم بَ اضطرَ وَ 
ُ
 ا�مِ هَ اق

َ
 ار�بِ دّوم�إعصَ �امَ ثل

َ
 �لِب ق

َ
 ضمالخ

 انتَ وَ 
َ

 ذعُ ت�َم ضَ ف
ً
 Hِ �ورة

َ
 �qً\�وَ ي�أ

َ
 ة�Hِ وبَ رعُ ت�َم َد عَ ارت

َ
 ..ِم ي�أل

 
َ
 ف
َ
 م�يَ ل

ُ
 هَ أحAَم �صدمُ ن�يَ ك

َ
 ِم َد العَ �طيِف وَ وت�ِا�إ�aرؤى�ا�

 ّدقت�Hِ َح وَ 
َ
�ِ ي�غ�� 

َ
qµ ٍءe� َو 

َ
 اهَ أِس ي�رَ Hِ �اُح د�حّومت�Xشبَ ق

 الوُ ��aصوَر 
َ

 جود�خ
َ
 بتعَ Aبة�ت

ُ
 �ث

َ
 �Hالنشوة

َ
 اهَ فِس ي�ن

 �aرُ وَ 
َ

 يَ ؤى�الخ
َ
افة�ت

ّ
 ال�رف

َ
  اهَ جِس ن�َه حموم�مِ خّدر�ا�
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� �آخر�غ���ذلك �نوع �من �جديدة �دفاعية �حيل �تمارس �هنا eÊعهودف�تخ�³ل�ا� �تراها �حيث ؛

�تلك �Hي �الضعيفة شخصيl(ا �الجميلة �الفراشة �عندما�، �تشاؤما �تكون ��ماuأك� �الشاعرة �أن كما

  )29(:تقول�بحق�نفسها

 أوَ 
َ
 قِل ى�الَح ت�إ"

َ
 �طيٍف ،�ك

َ
 �\ً ا�أ�qَ (َ ي©َ عَ و�بِ رُس يَ �ئيٍب ك

َ
   ٌر امِ غ

 ِH ُهَ وِح ي�ر 
َ

 �ى�اضطراٌب ا�اللهف
َ
 وَ �ريٌب غ

َ
  ...ٌر ائِ م،�َح z(ِ ستَ ُم �لُق ق

،�وهذا�التكرار�ا�الخاصة�بالتشاؤم�أو�ما�يوÝي�بهلجأت�الشاعرة�إ"ى�التكرار�Hي�كث���من�ألفاظه

�للتأك �الشاعرة �من �إلحاحا �يعد �نظر�سيكولوجّية �وجهة �من ��من�يدuأك� �بقضية �عنايl(ا عQى

،�وهذا�ما�أدى�بالتا"ي�إ"ى�إثراء�ي�ا�تلقي�وتثبيت�ا�ع�\�Hي�ذهنه،�وهو�ما�يسهم�Hي�شحذ�و»سواها

الغنائّية�Hي�قصائد�فدوى�طوقان،�بل�حولها�إ"ى�فن�أقرب�إ"ى�الجنائزية�منه�إ"ى�قصائد�الرثاء�أو�

 )30(:ا�عاناة،�تقول 

 
َ
 �جهُش أت

َ
H 

َ
 ات�وَ يَ الذكرَ �ِه لبِ ي�ق

ُ
 ت�نالوَ �بِل َح بِ �نهُ مِ �تأخذ

 
َ
 َم ف

َ
 ا�باله�ق

َ
  ين؟زِ َح �وٍم ي�سهُ ى�Âَ ِH ي�الدُّ راِ» ائفا�يُ لقا�خ

� �استفحال �عQى �يدلل �ومما �باليأس، �والشعور �عQى�الشؤم eّfالسل� �الشعور �هذا �سيطرة بل

� �حس �جنبات �وaو»ي �وو»ي �قولها �الشاعرة �قصيدh(ا�وجدان �Hي �خاصة �هنا، �قالت ��مماuأك       

�ة�التلوع�وq�X\�و�ح��اق؛�حيث�Jغراق�Hي�ندب�الح"ياةح"uا�من�ظ�وك)*�،�بل�البوح�عما�يع�

 )31(.الداخل�من�صراع�نف�eqrمرير

�Hي� �باللغة �يتصرف �للشاعر�أن �يجوز �إذ �القدماء، �وصفها ��ا �موافقة �جاءت �الشاعرة ولغة

   ) 32(."ا��aيجوز�Hي�الكAميجوز�Hي�الشعر�م" حدود�معينة�ُحظر�عQى�الثائر�أن�يستعمل�مثلها�إذ�

�الثنائية �للعAقة �البعدية؛ �الرسالة �تكوين �Hي �الشاعرة �عند �اللغة �دور �تعاظم بي©(ما،��وقد

�واللغةفاللغة�تؤدي�إ"ى�البعد eّqrدراك�الحJقطع�التا"ي�إ"ى�التماس�ب�ن��ي�اH33(.،�لهذا�نصل�(�

ح�قابلة�للفهم�ل�أيضا،�ف�eÊتصبفالرسالة�تتشكل�باللغة��aمن�الخارج�فحسب�وإنما�من�الداخ

�اللغوّية �Xلفاظبأبنيl(ا �بعض �وتوظيف �استخدام �خAل �من �جاء �كما ، :� ��- كالشرود �- الظAم

  )34(:ف�eÊال[�eتقول . الطيف،�اللون �-الصور�

 �ضيُت َم وَ 
َ

 دَ ارِ ش
ً
 ي مرِ عُ �اَب تَ ي�الظAم�ِك Hِ �أقلُب �ة
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 أطيَ ،�وَ صوٌر 
ٌ

 كئيباٌت �اف
ُ
  !!طرِ َس �كلَّ �ُن لوّ ،�ت

�تجد �محبطة�بل �فÖ(ا �تكون ��ماuأك� �بصورة �رسالl(ا �بAغ �لضمان �القول �نفس �تعاود ها

   )35(:ومندفعة�نحو�حدود�Xعماق،�وبأسلوب�بîAّي�عميق،�تقول 

 �ألقيَت 
َ
  مثقِل �وٍح ي�آaم�رُ تِ ادَ َس وِ �وَق ف

  يQِ تأمُّ �اِب بَ ي�ضَ Hِ �ال�أسبُح ومة�±َم صُد َم 

 َم وَ 
َ

 دَ ارِ ضيت�ش
ً
 ي مرِ عُ �تاَب ِك �ي�الظAِم Hِ �أقلُب �ة

�َسطرِ  لّوُن�كلَّ
ُ
�كئيباٌت،�ت

ٌ
  !!صوٌر،�َوأطَياف

وما�يلفه�من�مAبسات�وظروف�عQى�ما�يبدو�يعكس�واقع�ذاh(ا�الداخQّي�ا�أزوم،�هنا�فكAمها�

بي�ما¬eq،�أوªي�وهذا�الحال�كتلك�الصورة�ال[�eع���ع©(ا�الشاعر�العربي�ا�هجرّي�إيليا�وأحوال،�

  )36(:حيث�قال

 أ*ّ �
ّ

 �اءُ دَ �َك ا�بِ َم ي�وَ اكِ (ذا�الش
َ

 ك
َ

 تغُد �يف
َ
 و�إذ

َ
  يAلِ عَ �وَت َد ا�غ

 
َ

 �وِس ُف النُ �رّ إّن�ش
َ
 يَ �فٌس ن

َ
 �ّ َم تَ ؤوس�ت

َ
  يAالرِح �يِل ِح الرَّ �بَل \�ق

 وَ 
َ
 رَ ت

َّ
 وَ �روِد ي�الوُ Hِ �وَك ى�الش

َ
 \�أعَم ت

َ
 رَ ن�ت

َ
  إكليAدى�ا�النَّ هَ ى�فوق

 
َ
 بِ �هُ فُس والذي�ن

َ
 �وِد ُج ي�الوُ ى�Hِ رَ �aيَ �اٍل َم َج ���ِ غ

َ
  يAمِ يئا�َج ش

 )37(:عندما�تقول قاسيا�علÖ(ا���يأسها�وقنوطها�ويص�

 
َ
 ف

َ
 أمqåِ ا�َس أن

َ
 �aَح فا�وَ َد م�أصب�َه �eل

َ
قت�غ

ّ
 !ايةق

 �واءٌ َه �هُ تَ ايَ (َ Sِ �مرٌ عُ 
َ
 اِ ف

ٌ
 !ِة ايَ َد البِ �ثُل مِ .. رغ

 اتِ يَ ى�َح ِذ َه 
َ

 ة�وَ يبَ ي،�خ
َ
 جتَ مّزق�يَ ت

َ
  ياتِ اح�ذ

����بل�يص�u38(:قائلةنفسها�تسائل�تراها�قسوة�عندما�سطوة�و أك( 

  !ي؟اتِ يَ \�َح ع�َ ا�َم َم ا؟�وَ اَه أحيَ �يَم ي،�فِ اتِ يَ ي�َح ِذ َه 

��ما�تuى�راحة�الوداع�الحزينكون�وأكQح�ع
ّ
كما�ع�ّ�ت�عن�،�و أقل�فأ�aعندما�تصف�قلz(ا�با�رن

  )39(:،�حيث�قالت"من�Xعماق"ذلك�Hي�قصيدh(ا�

 جرِ من�العجAن�يَ الزّ ،�وَ ي�Xيامُ ت�بِ ضَ َم وَ 
َ
 ارِ الهَ ي�ك

َ
  ..ون جنُ ب�ا�
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 ُس وَ 
ُ
 عَ رَ �يرïي�سدو�aفوَق �ا�انفّك ي�َم ونِ ك

َ
 ش

َ
 لfِ ات�ق

َ
  فتون �eا�

 وَ 
ً
 بعمقِ ،�وَ تلّفت�بغتة

َ
  ى�والفتون�وَ والهَ �حرِ شوة�الّسِ ي�ن

 وَ 
َ
 لfِ إذا�ق

ُ
 �eا�

ّ
 عَ �ح�أشAءٌ رن

َ
Q َزينالَح اع�ِدَ الوَ �ِة اَح ى�ر  

تساؤل�لح©(ا�وكأS(ا�جسد�ذبيح�ينتفض؛�وذلك�من�خAل��ثم�سرعان�ما�تراها�تغ���من�مسار 

  )40(:فيه�قائلة،�ش�محّ��مده

 �رَب ل�الّد َس 
َ

 غّب�النّ �ئِت م�ِج ك
ُ

 وى�أجّر�الخ
َ
 ى�Hِ ط

ُ
  ين؟زِ وب�الَح رُ ي�الغ

�،�لقار�(ا�وعQى�ح�ن�غرة�منهإ"ى�أن�تكشف�وªي�باقية�عQى�هذه�الوت��ة� تراه�Hي�نفسها�عّما

  )41(:،�تقول�وبأسلوب�ا�قر�ا�ع��ف(ااhجنبات�ذوسائر�

 ي�ُم Hِ َو 
َ
 قل

ُ
 وَ انى�زَ يوم�َح [�eّغ

َ
 ُج �eوُ يِ� بِ َج �وَق ف

َ
  يبئِ وم�ك

��uا�ما�تكون�وتراها�أك)Sي�متشائمة�وكأHا�تعيش�)Sحالة�جمود�وهمود�وتثاقل�وركود،�بل�وكأ

�شؤم �وقنوط�هاويأس�هاذروة �ها، �تقول �عندما �تحفظ�خلسةلك �وبدون �وªي ،� �تسبح سياق�Hي

  )42(:والنشوةالتحليق�و السمو�،�تعلوه�شارات�سابق�تعب��ّي 

 
َ
 َه ُد سعِ يُ فس��Aالنّ ف

َ
 ،�وَ ّبٍ ُح �يُض ا�ف

َ
 يَ �لَب �aالق

َ
 �نهُ مِ �ُع سط

ُ
  !!!\�َ ا�

 )43(:يشو�(ا�اليأس�و�كتئاب�فتقول�وªي�Hي�حالة�مناجاة" Hي�محراب�Xشواق"أما�

  حefّ ي�وَ اب�أشواðِ حرَ ههنا�مِ  ِك نهذا�مكا

 
َ

 �مُع ،�دَ مُع ئته�والّد م�ِج ك
ّ

  ي�دبِ (ُ �ِ �ختلٌج ُم �وِق الش

 
َ

 وَ �ئتهُ م�ِج ك
ّ

 �اُت يَ كرَ الذ
َ
 ي�وَ وÝِ ن�رُ مِ �يُض فِ ت

َ
  eلfِ ق

هّن و"ِ َح �مددَن يَ 
ّ
 بِ �ينتفضَن ،�وَ ي�ظل

ُ
   رِب دَ �ّل ك

�فيه� �تعرف �أن �يجب ��ا �مغاير�لوظيفته �محراب �Hي �وكأS(ا �الوت��ة �هذه �عQى �ماضية وªي

�ورجاء، �خوف �من �العاطفية �الثنائيات �أجواء �تلفه �محراب �السكون؛ �وكره،��النفوس �حب من

،�وªي�عQى�هذا�الحال�يقظة�وغيبوبة: بل�إن�شئت�قل�ف،،�وقوة�وضعومن�سكينة�واضطراب

  : إ"ى�أن�تقول�مخاطبة�فيه�من�تشتاق�إليه

 �إحساٌس �ي،�فيِه روÝِ �،�مثُل هذا�مكانِك 
َ

 ئيبك
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 صبُ يَ .. تحّسرُم 
َ
  !!الحبيب�e،�إ"ى�Xمِس ا¬qِ و�إ"ى�ا�

� �يأس �الشاعرة�اشتعا�aو ويشتد �تقول �عندما �استعارا �Hي �نفسها �موعد"بحق بصوت��"قصة

 )44(:ئسيا

 
َ
 ،�َم ا�أنا�بالدارِ هَ ف

َ
 �مّد�ووحشة�وصمٌت راغ�يَ اذا؟�ف

َ
  ئيِب ك

 وَ 
َ
 عض�عَ قيل،�يَ قفل�ث

َ
Q ى�الباِب� 

َ
  يِب ِج ستَ ،�أبكم��aيَ الوحِش ك

ل�"ي�قدرا�راصدا�يحّدج��eبِ 
ّ
  يِب ِه رَ �موِد ُج تمث

  )45(:إ"ى�أن�تقول وªي�كذلك�

 Hِ �أحسسُت ي�ظAما�وَ وÝِ رُ �Hي�أفِق �أحسسُت وَ 
َ
 �ورِ ي�غ

َ
 ّياو �eدَ لfِ ق

 
َ
 �لم�اللقاِء يس�ُح راِد دّوي�ف

َ
  !!وياي�َه h(وِ وَ �يِه فِ �©(ارُ ت

 أ�qِ يَ �عقُد يَ .. وأطرقُت 
َ
  قلتّياQى�مُ عَ �مٍع حابة�دَ ير�َس رِ �eا�

�تيار� �من �فأفادت �وا�سرح، �الرواية �عالم �من �ا�ستمدة �التقنيات �من �أفادت �هنا فالشاعرة

�ا� �هذا �Hي �لشخصيl(ا eّqrالنف� �الكيان �ذلك �عن �للكشف �قصائد�قطالو»ي �ا�قاطع �من �وغ��ه ع

�عمدتأخرى  �كما �ا�باشر�، �الداخQّي �ا�ونولوج �وب�ن�إ"ى �حوار�بي©(ا �إقامة �إ"ى �لجأت �ما �فكث��ا ،

،�كما�لجأت�إ"ى�التدا»ي�الحر�من�خAل�اعتمادها�Hي�نسج�كما�أن�لو�لم�يكن�هناك�قاريء. انفسه

لها�أقرب�إ"ى�البناء�الدرامي�،�واعتمادها�عQى�ذلك�جعيدة�عQى�الذاكرة�والحواس�والخيالالقص

��من�غ��هuي�. أكH46(:بحق�امرأة�هناك�تراها�تقول " ة�من�صور�النكبةرقيّ "و( 

ت�عَ 
ّ
 ملّفعة�باصفِ �ياِء أّم�الضّ �ن�Xفِق تدل

َ
 ئيِب رار�ك

 
َ
 وق

َ
 د��
َ
   الغروِب �ذيوَل �التAِل �وهاِم �الهضاِب �دورِ صُ �ت�عنَد َم ل

 وَ 
ُ

 ت�إ"ى�أومَ ويدا�وَ ويدا�رُ ا�رُ طاَه جّرت�خ
ُ

  رفات�ا�غيِب ش

،�من�تلك�الصور�ا�ف��ضة�ا�تخيلة�فأم�الضياء�هنا�وكما�عهدنا�من�الشاعرة�ما�ªي�إ�aصورة

وªي�وإن�كانت�صورة�حقيقية�فما�ªي�بما�رسم�لها�من�سمات�وصفات�حسّية�ومعنوّية�إ�aلوحة�

  .  تسقط�علÖ(ا�الشاعرة�ما�تراه�ملتصقا�بجدران�عا�ها�الكئيب
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   الحسرة�و)لم

،�ف�eÊوHي�"الشاعرة�والفراشة" هو�ما�جاء�التعب���عنه�Hي�العديد�من�قصائدها�مثل�قصيدةو 

�ومجيبة� �متسائلة �تنتفض �تراها �ما �سرعان �الجميلة �الفراشة �تلك �مع �الحوار�ا�ندفع �من غمرة

 )47(:قائلة�ّي استنكار أسلوب�ب

 َم 
َ
 اذا؟�ت

َ
 الربيِع �نُت بِ �الروِض �Qى�عروِس سرتا�عَ واَح موت�ن؟�ف

 Hِ أهكذا�
َ
 ا�ريِع �الفناِء �إعصارُ �طويِك وران�الّصf\�يَ ي�ف

 
ٌ
 ،��aشّيعتك�الّربى�و�aبَ وحيدة

َ
  ؟صديِع �بقلٍب �ى�الروُض ك

� �الشاعرة �نرى �عQى�هنا �وXلم �بالحرقة �والشعور �مشاعر�الحسرة �من �نفسها �Hي �ما تسقط

ويختلج�نفس�فراشة�تراها�ذبيحة�القدر�Hي�تلك�الحقول�ال[�eاعتادت�عQى�زيارh(ا،�فكل�ما�يعتلج�

�استجّر�م©(ا� �قد �ومشاعر�مكبوتة �وأفكار�وانفعاaت �وتصورات �ومدركات �أحاسيس �من الشاعرة

فيما�قالته�من�ما�جعل�ذا�الصريعة�ا�لقاة�عQى�وجه�Xرض؛�وهفراشl(ا�وقفة�تأبينّية�ب�ن�جناÝي�

وكل�ما�،�الحسرة�وXلمالحرقة�و بمشاعر�مشبعة�استفسار�محموم� أبيات�رثائّية�وما�صحz(ا�من

وªي�Hي�حالة��ونراها�Hي�القصيدة�نفسها،�تقول . الت©(د�وندب�الحظ�ستهجان�و فيه�من�مظاهر�

 )48(:من�التماªي�والتوحد�والذوبان�مع�تلك�الفراشة�الجميلة

 �aتأ�qِ �أختاهُ 
َ
 الرقيِق �الحنوِن �بالشعرِ �ي�أنا�أبكيِك هِذ �eف

 ِق فيي�أو�رَ يذكرنِ �احَب نسّية��aصَ َم �ي�مثلِك قد�انطوَ 

  !السحيِق �الفناءَ �كهِف �إ"ىنت�eÊبنا�دى�يَ \�الرّ ا�أقqrَ َم : أواهُ 

من�رؤى�تجاه�الذات�وكل�ما�يحيط�بتلك�الشاعرة�وهذا�تعب���صادق�عن�حقيقة�ما�Hي�نفس�

�يبدو� �ما �عQى �الفراشة �فحال �الذات، �ا�نتÊ\�لنا �إ"ى �النظرة �Hي �تراها �لذا �عي©(ا؛ �الشاعرة كحال

�� !ب�ن�يد*(ا؟الصريعة�ها�قياسا�عQى�ما�عليه�حال�تلك�الفراشة�تقّدر�أحوالتقّيم�و وا�ص�

  )49(:ترى�الشاعرة�من�شدة�أ�ها�تقول�Hي�محبو�(ا" الصدى�الباكي"وHي�قصيدة�

 وحزِن �ي�صمِت Hِ �الليِل �حضُن �ا�ضّمِك كلَم 

 ..eومqå\�قلبك�ح��ان�الهوى�يسأل�عِ� 
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 أرهف�السمَع 
َ
 النداِء �ي�مجروَح د�روÝِ ِج ،�ت

  ! يرحماك��aتظلم�وفائِ : ي�ألمارعا�Hِ ضَ 

 )50(:تراها�تقول  "Hي�محراب�Xشواق"و�

 fِنُّ قلòي�e ي�ألٍم �،�يلوُبH ُي�شروِد ،�يHسائل�: 

 "لم��aيعود�: " لم��aيعود؟�ف�Aيجيب�سوى�صدى

 ،�وHي�كفّي�عودي�شف[�eّأشعاٌر ،�Hِ وأروُح 

  ! والوجود.. والزمن�ا�فّرق .. وأعاتب�Xيامَ 

e]ال� �الكلّية �رب�فالتجربة �طوقان �فدوى ��(ا �الشعرّي مرت �ا�قطع �هذا �Hي �تتجّسد �الذي�ما ،

يعمل�عQى�تنظيم�التجربة�Jنسانية�الشاملة�للكشف�عن�ا�ع�\�Xعمق�للحياة�والوجود�ا�تمثل�

�يبدو�ذلك� �خصبة، �إيحائية �بطريقة �وا�ع�\ �ا�ضمون �حيث �من �الخ���والجمال، �عن �البحث Hي

�الشعرية �الصورة �خAل �محددواشتما�من �تصوير�جزئّي �عQى �التعب���عن�لها �Hي �أهميl(ا �وتنبع ،

 )52(:وعQى�ق���أخÖ(ا�إبراهيم�تقول�بكل�حسرة�وألم )51(.ا�عاني�وXبعاد�النفسّية�للتجربة�الشعرّية

 ب�ن�ب�َن �وموٍت �يٍش ن�عَ أنا�مِ 

 الح�ن�موف�عن�قريِب �فلعَل 

   الحن�ِن �وآaمَ �الجرَح �يمسُح 

تم��eالرحيل�واسطة�شفع�لنفسه�بكمن�يطرها�هنا،�جعلها�وكأS(ا�فشدة�معاناh(ا�وانكسار�خا

ص�وتحّرر�أعماق�ذاh(ا�،العاجل
ّ
  . م��اكمة�،�مما�ªي�فيه�من�حسرات�وآaملعلها�تخل

دقيقة�Xلم�ساعة،�وساعة�اللذة�: " صحيح�وكما�يقول�شاعر�الغربة�وا�هجر�ميخائيل�نعيمة

(ا�الحالة�تم��eا�وت�والنظر�إليه�من�شّدة�ما�يلوب��ولكن��aيع�X�eمر�أبدا�وهذه� )53("،دقيقة

لعلها�لم�تأخذ�Hي�القول�ا�نسوب�لóمام�عQي�بن�. بأنه�طريق�الخAص�Xسم\،�من�حسرة�وألم

  )54(:أبي�طالب�Hي�قوله

               تإذا�تناَه  ثاتالحاِد �وكلُّ 
َ
 �ِ �موصوٌل ف

َ
    قريُب �رٌج (ا�ف
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،�ف�eÊهنا�"بعد�الكارثة�" وألم�Hي�قصيدh(ا�وحسرة��كما�ترى�الشاعرة�وقد�تساءلت�بحرقة

حيث�تقّدمت�للقاريء�بنظم�صورة�مخزية��ولئك� ،بان�رؤية�ال¢eqء�تتضح�برؤية�نقيضهتؤمن�

� �أو �الذود �عن �عاجزين �وقفوا �واس��جاعهاالذين �فلسط�ن �حم\ �عن �وقفوا�الدفاع �والذين ،

�ا�سفوحينظ eّالفلسطي�� �الدم �إ"ى �Xرا¬qرون �تلك �وإ"ى �عجزهم�، �شدة �من �وكأS(م �ا�غتصبة e

  )55(:وصمl(م�ا�طبق�أعجاز�نخل�خاوية،�تقول 

 ا�وَ يَ 
َ
 ،�َم ُن ط

َ
 خ�َ يَ �َك ال

َ
Qع�e ُوِت ع�َ َم �وحَك ى�ر�العدِم ع�َ ،�َم \�ا�\ 

 �الذي�خانهُ �الجرُح �أمّضَك 
ُ
 ا�حتدِم �ي�ا�أزِق Hِ �هُ أسات

  Xلِم �ناَب �كم�يت¾³ّى�تحَت �أغوارهُ �ا�أعمَق ؛�َم رحَك ُج 

 ارِ "ى�استصرخl(م�ضَ �Xأيَن 
َ
  ِم وا�عتِص �حسz(م�ذراَك عا�ت

  كLTة�الLMدد�والحLSة�وNرتباك

� �إقرار�الشاعرة �من �الرغم �عQى �قصائدها �أوائل �من �واحدة �Hي �العAقة �بتلك الوردّية�الودّية

� وقدسّية�وبركة�تلك�العAقة��)56("جبل�جرزيم"الحميمة�مع�غراس�الزيتون�Hي�السفح�الغربي�لـ

شعورها�تراها�وبصورة�مفاجئة�صدق�محبة�وحنان�إ�aأS(ا�وعQى�غفلة�من�و ألفة��وما�يلفها�من

 )57(:،�تقول رتباكح��ة�و� وال��دد�غارقة�Hي�بحر�من�التقول�وكأS(ا�

 يإ"ى�حفرتِ �ا�وِت �يُد �ت�بي�غدا�عنَك ضَ ي�إن�َم شعرِ �يا�ليَت 

 !e؟هجِ[ Qى�ُم تحن�ن�عَ �ي�هنا�وأنِت مقامِ �تنس�َن �تراِك 

 !؟أغصانك�الراحماِت  هُ فؤادا�وعت�أسرارُ  تنس�َن �تراِك 

تراه�،�وفجأة�يوادّ فحال�شاعرتنا�هنا�كحال�الذي�يس���Hي�الود�خطوة�خطوة�مع�من�يحّب�و 

��،�جراء�تباكوريبة�وار صراحة�عما�يختلج�Hي�صدره�من�توجس�وخيفة�لحبيبه�يخنه�اللسان�ليع�

 ! ما�قد�تؤول�إليه�تلك�العAقة�الحميمة�من�منقلب�وسوء�مص��؟

،�وHي�نفس�الوقت�تراها�تجيب�عن�سؤالها�بما�تسأل�بح��ةترى�الشاعرة�" أشواق�حائرة"وHي�

��ح��ة،�قائلهu58(:هو�أك(  

 اðِ أعَم نا،�بِ ماذا�أحّس؟�َه 
َ
 ي�وأشواðيِ ج�أهوائِ ي�ترت
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ُ

اِق �eمتدافع�الّتيارِ يحّرقِ� �إحساٍس �بي�ألف
ّ
 ،�دف

 
ُ

 ياðِ ي،�بأعرَ ،�ألف�عاطفة�محمومة�بدمِ انفعاٍل �ألف

 ِðان�يغمر�كّل�آفا� يماذا�أحّس؟�أحس�بي�لهفا�ح�

 جّفت�له�شفاتِ 
َ

 ي�وارتعش
ُ
  هُ ت�أظAل

َ
q¢بأحَد العط�\ ِðيا 

�تبادل�ا�درك عمدت �طريق �عن �الشعرّية�ا�فردة �الصورة �عQى ��عتماد �إ"ى �هنا ؛�اتالشاعرة

�أو� �عاطفة �تقديم ��جل �وا�عنوية �ا�ادية �الصفات �بتبادل �قدر وذلك �عQى �أو�موقف من��فكرة

�ابتكار�صورة�التعقيد �إ"ى �فلجأت �بسيطة �صورة �تستوعب �أن �أك���من �الداخلية �فالنفسية ،

 . مركبة�لتلك�العاطفة�أو�ا�وقف

   )59(:"ى�أن�تسائل�ذاh(ا�عن�إدراك�وشعور�وو»ّي،�فتقول إوªي�باقية�عQى�هذا�الحال�

 َم 
ُ

 هَ ن�نفِس عَ ة�ٌتا�(َ �عوٌر ا�أحّس؟�ش
َ
 ا،�ت

َ
  ا(َ ��hِ َح ى�بِ شق

وكأS(ا�،�تكرر�مدلول�ومع�\�ما�تقوله�هناتراها�من�شدة�ما�ªي�فيه�من�ح��ة�" وقلبليل�"وHي�

Hي�قولها�هذا�ترى�ما�هو�مركوز�Hي�أعماق�نفسها�لتلقي�بظAله�عQى�غ��ها�وتع���عنه�وكأنه�ليس�

تجدها�من�شدة�ح��ة�قلz(ا�تبوح�بكل�ما�يختلج�" قصة�موعد"وHي� )60(.من�صميم�ما�عليه�حالها

�م �صدرها �والHي �والضراعة �والتجهش �والتجهم �مشاعر�التململ �باaغ��اب�ن �والشعور فجيعة

   )61(.،�بل�التيه�وفقدان�Xملوالضياع

 � �علÖ(ات" صوفية h(ويمة"وHي �ا�سيطرة �الوضعية �الشاعرة �الحزن�صور �Hي �غارقة �وªي ،

�حالتو�كتئاب �وهاتان �أعماقها، �Hي �مستحكمتان �نفسيتان �تع���يبدان �وكما �فالحزن �أنه، �و

يبدو�ما��،�وªي�تتعمق�Hي�تصويره�لدرجة�Jيغال،�وهو�عQى�مامتمكن�Hي�نفسها��aفكاك�لها�منه

  )62(:،�تقول يحطم�ك��يا�(ا�وسعادh(ا

 ا�رَ أنا�يَ 
َ
 ّب�ق

ٌ
 �نَك مِ �طرة

َ
  تاَه ت

َ
 �أرِض �وَق ف

ّ
 والتنكيِد �قاِء الش

 
َ
 ا�نشوِد �ي�فيضِه H�eِ \�وأف�َ ي�Xسَم ي�إ"ى�منبِ£ \�أهتِد م[َ ف

 يي�وفّك�قيوِد ،�فحّرر�روÝِ ،�بالقيِد ،�با�سرِ ي�با�رِض Ýِ رو �ضاَق 

 ضّم�e،�ضّم��eإليَك 
َ
 بِ �ي،�وطاَل انفصا"ِ �اَل ،�فقد�ط

َ
  ييِد شرِ ي�ت
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��ما�يجّسد�uي�قصيدهذا�وأكHا�ما�جاء�)Öضطرب�ف�ا�الشعور�ا)h"حيث�قالت�" خريف�ومساء

  )63(:نفسها بحق�

�ة�َح َح � 
ٌ
 �ائرة

َ
 ك

َ
 م�خ

َ
 ال

َ
 eجqrَ َه ت�ظ�e�ّوَ ط

 عَ 
َ

 عَ �(ا�السودُ ت�ألواSُ َس ك
َ

Q ِي�وَ كرَ ى�ف َّqrحe 

 
َ

 ت�،�وَ م�تطلعَ ك
َ

 ي؟ائِ ابتَد �ن�أيَن َم : لتاءَ م�َس ك

 وَ 
َ

 لك
َ
 : اديت�بالغيِب م�ن

َ
 ي؟ائِ (َ انlِ �ى�أيَن إ"

� �هذا �ومص��هاتقول �مسارها �وطبيعة �أصلها ��aتعرف �و وكأS(ا �ح��h(ا�؛ �شدة �إ�aمن �ذلك ما

. حساس�بمظاهر�السكينة�والطمأنينةن�J ،�وما�يصطحب�القلق�عادة�من�تشويش�وفقداوقلقها

�نظمها �واقع �للنظر�Hي �أوالAفت �إشارة، �توعز�تارة �وكأS(ا �تراها �نك �صراحة، �أخرى �وتارة �ما�، إ"ى

�بياS(ا �وراء �مظاهر�الحيوتبياS(ا�يكمن �من �يلفه �وما �القلق �بأنه �وتقول �و� ـ، �والتيه ،�ضطرابرة

   )64(:تقول�Hي�وصف�سر�حياh(ا

 َح 
َ
 ياh(ا�ق

ٌ
ة�َم �صيدة

ّ
 نبعهَ فذ

ُ
 ها�الحّس�ون��ان

 مِ  هٌ حلم�محّ���تائِ وَ 
ُ
 ..هن�قلق�اللهفة�ألوان

 �ت�للع�ِن َد نأى�غوره�وإن�بَ �حرٌ ياh(ا�بَ َح 
ُ

 ش
ُ
  هطآن

  )65(:ويؤيد�ما�ذهبنا�إليه�قولها

 �قِل ت�إ"ى�الَح أوَ 
َ

 �طيٍف ك
َ

 عينÖ(َ و�بِ رُس يَ �ئيٍب ك
َ
 ُر امِ ا�أ�q\�غ

 ِH َي�روحه 
َ

  z(م،�حائُر مست�وقلٌق �غريٌب �ى�اضطراٌب ا�اللهف

ومما�يعزز�من�شدة�. فما�سنابل�القمح�هنا�إ�aانعكاس�خفّي��ا�تراه�من�حقيقة�أمرها�وذاh(ا

  )66(:استحواذ�قلقها�واضطرا�(ا�عQى�جنبات�نفسها�قولها�مسائلة�ومجيبة�Hي�آن�واحد

 عِص يَ �eوَ ِ� عُ عزِ زَ ي�يُ ا"ِ َم 
ُ

 بِ �ف
َ
 ي�ق
َ
 ائِ �eَج [َ ق�عَ ل

َ
  ِم ح�Xل

 
َ
 رَ ائِ َح  اُق Xشوَ �ُب ارَ ضَ تَ ت

ً
 Hِ �ة

َ
  يمِ دَ �اِب عَ ي�ِش ي،�Hِ وÝِ رُ �ورِ ي�غ

 �Xرُض 
َ
 ت

َ
 �eوَ تجذبِ� ي�وَ بِ �ُق عل

َ
 ت

َ
 ا�عَ (َ بضlِ شّد�ق

َ
Q 

َ
  ي�مِ َد ى�ق

 ائِ ي�َه وÝِ رُ �اَك هنَ وَ 
َ

 م�ش
َ
 �النورِ ف�بِ غ

َ
  ِم َد السَّ �رفارِف �وَق ف
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 را�لÔرِض ستحقِ ُم 
َ
 ِم َد هّوة�العَ ،�وَ ا�ال��اِب نيَ دُ �هُ فزعُ ،�ت

� �وªي �إ"باقية �الوت��ة �هذه �أناهاعQى �تعري �أن �. ووجداS(ا�ى �توقظ �هنا eÊالذاتّي�ف� الو»ي

�للفهم �أو"ى �الكمرحلة �كّبل �الذي �السبات �من �بالتحرر �وذلك �والتحرر�، ��نطAق �عن جسد

��الذات�عQى�نفسها�،والتجددuء�ينفي�وتحاول�أن�تعeq¢ب�\q¬تر�a�eÊا،�لذلك�ف)lوأن�ت£ي�كينون�،

�م �الشعر�بوصفه �سوى �فاعليl(ا �ويلæي �والكينونة،�وجودها �للذات �جوهريا �ومأوى �لغوية مارسة

    )67(:تقول 

 وَ 
َ
 أن

َ
 �اٌن يَ ا�ك

َ
 �هٌ ائِ ت

َ
 �هُ ينَ نِ َح �ي�الوجودُ طوِ يَ �ٌق لِ ق

َّ
  !يامِ الط

�Hي �تراها �واضطرا�(ا �قلقها �شدة �ومن �أS(ا �واستغراب�" نار�ونار" كما �بدهشة �نفسها تسائل

 )68(:قائلة

 �ذهِ ا�َه َم وَ 
َ

 اللهف
ُ
 ةيَ اتِ العَ �ة

 
َ
 �شُب ت

َ
 �ُب لهَ تَ ف

َ
  هاتيَ لَج خ

 وَ 
َ
 جا�عَ َه وَ �ُس عِك ت

َ
Q قلتّيهى�ُم 

 وَ 
َ
 ت

َ
 �ُح لف

َ
 فحا�عَ ل

َ
Q 

َ
 فتّيهى�ش

 َه ن�ن،�وَ ذا�الَح َه وَ 
َ

 ذا�الق
َ
 ُق ل

 ُق رَ ي�الِح ِذ َه وَ 

 
َ

 بِ �أنَّ ك
َ

 اتِ ذ
َ
 ي�ن

َ
  !فّيةارا�خ

   التجربة�ا=ريرة

�و �Jيجابية �بخط ��ل�³ام �ضرورة �عQى �تأكيدها �من �الرغم �الحياةعQى �عQى �حيث�Jقبال ،

ق��هفاع�وراء�الحب�وغرس�بذور �ند
ّ
فيما�ب�ن�الناس�إ�aأS(ا�وكما�تقول�Hي�تجربl(ا�تلك�لم�توف

ولم�يكلل�جهدها�بالنجاح،�فسوء�نوايا�وخبايا�صدور�الناس�وفساد�تحليلهم�وتفس��هم�وتأويلهم�

ض�ع©(ا�ما�سبق�وأن�ذكرته�من�نظم�و �يرةوصنيعهم�دفعها�إ"ى�حالة�شعورية�مر 
ّ

وكان�! تعب��تمخ

�يقرأها،��م©(ا �من �كل �أعماق �يزلزلن �يكدن �أبيات �ببضعة �تلك �ا�ريرة �تجربl(ا �جسدت �بأن أيضا

 )69(:وبكل�حسرة�وسخرية�ومرارة�وخيبة�أمل" Hي�درب�العمر�" حيث�قالت�

  !حِب الصَّ ن�ِ ،�عَ ن�الناِس عَ �eً �َ ي�غِ تِ خوَ إي�Hِ ي�َو ي�أهH Qِِ �قلُت وَ 
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   )70(:وقالت

 وَ 
َ

 ضحك
َ
 ازِ ا�َه رَه ي�ِس H�eِ فqrِ ت�ن

َ
 fّeِ ن�ُح مِ ��eوَ مِ ة�ئ

 �َع َم �رُت ِس وَ 
َ
 .. ينحيَد �eوَ لfِ ق

َ
qµ�a َءe� شواِك وَ ِسXى�� ِH َّرِب ي�الد!  

 )71(:وتقول�Hي�ا�ع�\�ذاته 

 ة�يَ حَم رَ 
َ

 �انظر ي،�وَ رِ اعِ ا�ش
َ
 يوÝِ رُ �اِء ى�أصَد إ"

 َّSإ َ) ِHاكِ ي�البَ عرِ ي�ِش ا� 
َ
 ي�استغ

َ
 �اُت اث

َ
 !يِح بِ ذ

 َّSا�يَ (َ إ 
َ

 َم �اُت ي�أنَّ رِ اعِ ا�ش
ُ
 يِد طرِ �وٍم ظل

 َّSإ 
َ
  يِد ِد اق�الَح أطوَ بِ �وٍق خنُ مَ �ّصاُت (ا�غ

،�مثل�ارتقاء�الصوHي�Hي�،�وهذا�Jبداع�يتم�فيه��رتقاءترتقي�الشاعرة�أحيانا�بلغl(ا�وبوعÖ(ا

شراقة�،�ف�eÊترتقي�من�درجة�الAو»ي�إ"ى�إو�ينشد�الكمال�أو�Jنسان�الكاملمراتبه�ومقاماته�وه

،�وهنا�تعيش�الذات�ا�بدعة�قلقا�وح��ة�وخل�Aصيدh(اتتم�السيطرة�اللغوية�عQى�ق،�حيث�الو»ي

Hي�اتزاS(ا�النفH�eqrي�صورة�يقدمها�الشاعر�أشبه�نسبيا�بتلك�ال[�eقدمها�أفAطون�للشاعر�ا�لهم�

  )73(:كيف��aوªي�ال[�eتقول �)72(.قبل�خروجه�من�الAو»ي�إ"ى�الو»ي

 
َ
 هَ ف

َ
 هيَ اِح صبَ مِ �ىءُ ا�أطفِ ا�أن

 أعنو�لِ وَ 
َ
 هيَ اِس إحَس �ةِ مرَ غ

 
َ
 حمِ تَ ف

ُ
 ِ� ل

َ
 يقِح َس �اٍض َم �حوَ �eن

 وَ 
ُ
 �اَك نَ و�ُه أرن

َ
 يققِ طيف�رَ ل

 
َ
 ِط ل

ُ
 يف�ط

َ
 ِ[ فول

َ
 هيَ انِ �eالف

 هَ امِ أيَ بِ 
ُ
 �رةِ ا�ا�

َ
 هيَ اِس الق

 وَ 
َ
 ا�يَ إذ�أن

َ
 ا�ن

َ
qµء�صَ ار�e ِغ�� 

 يُ 
َ

 عَ �تُش ف
َ
 �ّبٍ ُح �بِع ن�ن

َ
�بِ ك�!  

� �قصيدh(ا �Hي �مصر"وتراها �" Hي �من �أوتيت �ما �و وبكل �تقول حنق �ااحتدام �واصفة �Hي�، لحال

 )74(:وط©(ا�السليب�فلسط�ن
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 ي�عَ ،�بِ ُر صْ ا�مِ يَ 
َ
 �ٌش ط

َ
 إ"

َ
 .. اةِ يَ الَح �ِح رَ ى�ف

َ
 ى�الصَّ إ"

َ
 ..اءف

 صْ ا�مِ يَ 
َ
�ةِ ق�َ َم بِ �اٌت أموَ �اَك نَ ُه �حُن ر،�ن� 

ّ
 قاءالش

 نَ ن�بِ òِ طَم �aيَ 
َ
 انِ عَ �aيُ ... اررَ ا�ق

ُ
 ...اءَج ا�رَ نَ ق

 
َ

qµ�a ِض�aء�إe 
َ

 �زِء ة�الهَ حك
َ
 عَ �يرِ رِ ا�

َ
Q 

َ
  !ماِس بَ ى�ا�

 
َ
 الّضِ ك

َ
 �ِة حك

َ
 ت�عَ َس بِ قد�يَ �اِء رَس الخ

َ
Q 

َ
  !!ماِج َم الَج �ّك ى�ف

 
َ
 .. �eمصّدعةفqrِ ن

َ
 �\�فيِك ��eنqrَ يِ� ّم ضُ ف

َ
 eفqrِ ن

 
َ
 �±aِم �ةِ ارَ رَ َم ت�بِ أترعَ اة�وَ يَ ت�الَح َس ق

َ
 eأ�qِ ك

 وَ 
ُ
 ُم �وداءُ الّس �الظلمة

ٌ
 عَ �طبقة

َ
Q ُى�ر Ýِِح ي�وَ وe ّqr  

�ªي �تقصدها aو� �لذاh(ا، �تخلق �لم �عندها �فالصورة aإ� �جزًء�، �ولتشكل �تجربl(ا ��(ا لتلون

�البناء �Hي �وبعيدا �لقصيدh(ا�متجذرا eلالف�Aخ� �من �الصورة �قيمة �تتب�ن �أن �وتستطيع قدرh(ا��،

  )75(.،�من�خAل�ثرا�(ا�Hي�ا�دلول�وترابط�هذا�ا�دلول�بسائر�الجوانبعQى�تنوير�العمل�Xدبّي 

  )76(:تقول ªي�ال[�eإذ�كيف�a،�و  ؟وأي�ألم�نف�eqr؟وأي�اح��اق�؟فأي�مرارة�تشعر��(ا�الشاعرة

 بِ 
َ

 ��eاليتيِم لfِ ق
ُ
 اِد نَ ت

ُ
 ي�ك
ُ
 يومِ ل

 يالِد ا�وَ يَ �َك روِح أطّل�بِ 

 �ن�أفقَك َم �لتنظرَ 
َ

 الِد الخ

 
َ
 �موتَك ف

ُ
 ا�أّي�ذّلِ لنَ �لٌّ ذ

 ّل صَ ى�وَ أف£َ ��َن ا�بَ نَ ُه �نحُن وَ 

 وَ 
َ
 مومفث�ُس ن

 �كيُد وَ 
ُ

 ومصُ خ

  وِد ُح ا�الُج دنيَ ،�بِ قوِق ا�العُ دنيَ بِ 

�هن �الشاعرة ل
ّ

�والد�فذ �فهو�كأي �العزيز، �والدها �الحم\؛ �عن �يذود �كان �من �فقدان �منبعه ا

عربّي�فقدانه�يشعر�من�هم�وراءه�بالصدمة�واليتم�وعظم�ا�صاب،�وهذا�ما�جعلها�تبالغ�بوصف�

وما�تAه�"  فموتك�ذّل�أّي�ذّل  ": حالة�الذل�ال[ª�eي�علÖ(ا�بعد�وفاة�والدها،�فقولها�Hي�موت�أبÖ(ا
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�ع �تعاب���يدلل �حياh(امن �Hي �والفراغ �الخبو �ذلك �حجم �أخÖ(ا�. Qى �موت ة
ّ
�بل �الط�ن �زاد ومما

  )78(:تقول وHي�ا�ع�\�ذاته�. الوحدةوهو�ما�عّزز�من�شعورها�بالذل�والحرمان�و  )77(،إبراهيم

 Hِ َو 
َ
  يهِد ُس �يِل ي�ل

  يجِد وَ �حّرُك يُ 

 �أٌخ 
َ
 �اَن ك

َ
  ّب ُح وَ �ناٍن َح �بُع ن

 وَ 
َ
 وَ �eّ ي�َ عَ لِ �ياءُ الّضِ ان�َك

َ
  eلfِ ق

  ةيَ اتِ ى�العَ دَ الرَّ �اُح يَ رِ �ّبْت َه وَ 

 وَ 
ُّ

 أطفأت�الش
َ
 عل

َ
  ةيَ الِ ة�الغ

  يحِد وَ �ُت َح أصبَ وَ 

 وَ 
ُ
  ي(ِد *َ �وَر �aن

 
ُ
 أ
َ

 (َ ى��ِ ��َ َح �ُج ِل ْج ل
َ

  وِد ُج ا�الوُ ذ

وكأS(ا�من�بعد�" رقية"وتراها�ومن�شّدة�ما�اع��ى�صرح�ذاh(ا�من�تصّدع�وتأزم�تقول�لقّرا�(ا�Hي�

  )79(:شهيق�طويل�ترى�نفسها�هناك

 رُ 
َ
رh(َ \�َس َم �eالِح آ�qِ ن�َم ة�مِ صَّ ا�قِ ة،�يَ يّ ق

ّ
 ط

ُ
 ا�أك

ّ
 الغ���ف

�مِ ا�صُ يَ وَ 
ً
 ُس ن�رُ ورة

َّ
 وم�الت

َ
 ِد رù ش

ُّ
 دعَ ،�والصَ ّل ،�والذ

ُ
Xات� 

َ
 رخ

 
َ
 ط

َ
æ 

َ
 َه �انطرحُت ى�القّر،�ف

َ
 يك

َ
 قِ �Aش

ّ
 �Aِل ّي�الظ

َ
  !! ر وَ الصّ �ّي قِ ش

   البكاء�والعويل

،�وأسفها�وأساها�عQى�فراقهما�ا�بكر�لها ربما�أن�اشتياقها�الحار�لكل�من�أبÖ(ا�وأخÖ(ا�إبراهيم

�شبا�(ا �الشاعرة )80(،عQى �حياة �Hي �الظاهرة �هذه �وراء �يكمن �وما�. هو�ما �العطرة �أحبا�(ا فذكرى

نار�تمخض�ع©(ا�من�تبعات�نفسّية�واجتماعية�وغ��ه�أضúى�يستجر�من�مقلتÖ(ا�الدموع�ومن�قلz(ا�

�و  �وتسالولعالشوق �بل �نار ت، �آخر�لظى �إ"ى �ح�ن �الرمادعر�من �تحت �جمرا �الراكدة تقول�. ها

  )81(:الشاعرة

 وع�وَ ُم ي�دُ اتِ يَ َح 
َ
 وَ �لٌب ق

ُ
 وعْ ل

 وَ 
َ

 ودْ عُ ،�وَ عرٍ ِش �ديواُن ،�وَ وُق ش
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��من�مرة�Hي�أثناء�قصيدh(اuى��)82(،وكان�م©(ا�بأن�رّددت�وكررت�هذا�القول�أكQوهو�إن�دل�ع

�واحتدامها �تأزمها �شدة �عQى �يدل �إنما �وولالداخQي�eqµء �شوقها �وشدة �وذرفها�، �بكا�(ا �ةuوك� عها

  . للدموع

  )83(:تراها�من�شدة�حرقة�اشتياقها�تنادي�نار�قلz(ا�قائلة" غب�النوى "وHي�

 Hِ َو 
َ

 �لِب ي�الق
َ
 وح�الوُ ٌم َج �ارٌ ن

ُ
 (َ ي��ِ اِد نَ يُ �وِد ق

ّ
 يَ : وُق ا�الش

َ
 ييِد ار�زِ ا�ن

 طرHِ وَ 
َ
 �ذاَك بِ �ريرُ ي�ق

ّ
 بِ �يٌد عِ �eَس قلfِ وَ �وِد رُ الش

َ
 �اَك ذ

ُ
   وِد الوق

�ال �وا�باشرةشاومالت �التقديم �إ"ى �أدى�إ"ى�عرة�هنا �وهو�ما �عنصر�التصوير�وغيابه�، خفوت

�أحيانا �والوضوح، �بالبساطة �Xلفاظ �فاتسمت �لتب�ن �ا�قطع �S(اية �Hي �انl(ت �ثم �كيفية�للقارئ ،

�الواقع�ا�أساوّي  �بل�يكاد�أن�يكون�الخروج�من�هذا ،�وذلك�عQى�الرغم�من�كونه�خروجا�صعبا

�e]ال�eÊف�،A84(:تقول مستحي(  

 ّefي�َوحðِهذا�مكانِك�ههنا�ِمحَراب�أشوا  

وِق�ُمختلٌج�ِ�ُ(دِبي�
ّ

م�ِجئته�والّدمُع،�َدمُع�الش
َ

  ك

efِل
َ
ِفيُض�ِمن�ُروÝِي�َوق

َ
كَرَياُت�ت

ّ
م�ِجئتُه�َوالذ

َ
  ك

ّل�َدرِب�
ُ
هّن،�َوينتفضَن�ِبك

ّ
  َيمددَن�َحوِ"ي�ظل

Hي�حالة�رجوع�واع��اف��ن�ªي��ªي�عQى�هذه�الحالة�Hي�محراب�أشواقها�إ"ى�أن�تقول�وكأS(او 

 )85(:إليه�Hي�حالة�اشتياق

 
َ
 نfِ ذ

َ
 �اَج د�َه �eالذي�ق

َ
 وَر ث

َ
 ة�ق

ُ
 لبك�ا�
َ
� َ� ِع فِ 

 
َ

 يِ£ جُّ وَ تَ ي�بِ ِد (ُّ ©َ تَ ي،�بِ ِ£ أدُم بِ �نهُ ّفرت�عَ ك

 َم بِ �نهُ كّفرت�عَ 
َ
 ى�مِ رَ ا�ت

ُ
 ن�ذ
َّ
 �eوَ ِ[ ل

َ
 ت

ّ
  ي�ِ£ خش

 بِ وَ 
َ

 ائِ يَ ��ِ ة�ِك مَّ قِ �فِض خ
َّ

 امِ ي�الش
ُ
  !ِع نِّ َم تَ خ�ا�

،�حيث�قالت�ندا�(اHي�قصيدة�تقّمصّية�لها�ترى��شتياق�والولع�يتصببان�تصببا�من�حجرة�و

 )86(:متسائلة�هناك

 
ُ
 اهُ ختَ أ

َ
 �يُّ ،�أ

ّ
 يَ كرَ الذ

َ
 ات�ط

َ
 ت�عَ غ

َ
 بِ �يِك ل

َ
 اهَ يِض ف

عت�صُ وَ 
ّ
 تدف

ُ
 Hِ �ث��ِك ورا�ت

َ
 �Aحِق ي�ت

َ
 اهَ بِض ن
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 [َّ َح 
َ
 \�ط

َ
 قلتيِك ي�ُم Hِ �ٌم مظلِ �اٌب َح ا�َس ©(َ ا�مِ ف

 ت�وَ ضَ عا�أوَم و ُم �eدُ (َم *َ 
َ
 جنتيكي�وَ ت�Hِ َج رجرَ ت

 َم ! البيِض �وِع ا�للدُم يَ 
َ

 اذا�خ
َ

 رَ �لف
َ

 ا؟هَ ِض مِ وَ �ِة عش

 
َ
 الَج ) يافا(ي�Hِ �ج�Xعياِد اِه بَ ى�ذكرت�َم رَ أت

َ
 ة؟ميل

 أَه 
َ

 �امَ أيَ �يِد العِ �ذكرياُت �ِك قلبِ ت�بِ ف
ُّ
 ُف الط

َ
  ة؟ول

ظل�غيا�(م��aعيد��Hي�ف�eÊعQى�ما�يبدو��ن�تأمل�النص�تتذكر�سعادة�العيد�مع�أحبا�(ا،�وأS(ا

يضمه�و�aأرض�و�aوطن��ه�aبيت�ل�اكمن�فقد�بيته�وأرضه�وأصبح�aجئهنا�ªي�و ،�و�aسعادة�لها

   )87(:كيف��aوªي�القائلة�بإقرار�وتسائل��aتعرف�ناره��ستقرار. يحميهو 

  عيُد �ذا�العيُد ،�َه ،�a،�و�aكا�مِس داٌر �ارَ �aالدَّ 

 ل�يَ َه 
ُ

   طريُد �وٌح ا�رُ هَ أو�أفراُح �Xعيادُ �عرف

 اة�عَ يَ ان،�تقلّبه�الَح عَ 
َ

Q يم�قِ ِح ى�َج 
َ

 ا؟َه ارِ ف

�ت�الشاعرة�من�الصور�الحسية�ا�رئية�وا�uا�تتعامل�مع�الواقعوقد�أك)Sوليس�سموعة؛���،

�Hي �Xسلوب �هذا �كبار�الشعراء �استخدم �فقد �علÖ(ا، �غريبا �رأسهم��هذا �وعQى العصر�الجاهQي

��سهولة،�فض�Aعن�أS(ا�أقوى�؛��ن�الصورة�تجعل�نفاذ�عن��ةuتلقي�أك�عاني�إ"ى�ذهن�ا�فكار�واX

   )88(.وأعمق�Hي�الدaلة�عQى�ا�ع�\�وJحساس�به�من�الصور�الذهنية�العقلية

  الهروب�

ما�كل�يجد�بأS(ا�عن�سابق�قصد�تلجأ�إ"ى�" هروب"فالذي�يقرأ�للشاعرة�وبتمعن�Hي�قصيدh(ا�

 )89(:بعض�ما�تخفيه�الصدور،�تقول �فيه�من�الوهم�والهروب�لعله�يخفف�عن

 
َ

 نيَ دُ �اِم أوَه مت�بِ ِه ى�وَ َر ا�الوَ نيَ ق�دُ قائِ َح �هُت رِ ك
َ

 اِل يَ ا�الخ

 
َ
 �حرُ ِس ؤى�وَ ا�يتصّباك�إ�aالرُ مِ ف

ُّ
 الظAِل �حرُ ِس وَ �يوِف الط

،�عQى�أS(ا�عن�و»ّي�ب�فذ�فريد�فيه�ما�فيه�من�الدaلةوسرعان�ما�تراها�مسائلة�نفسها�بأسلو 

رض�عQى�ذاh(ا�الوهم�والهروب�من�دنيا�الحقيقة�والواقع�إ"ى�دنيا�الخيال،�وHي�وحرّية�وإرادة�تف
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�إ"ى�الواقع� �و�حتكام ظ
ّ

�والتيق �من�أسرار�الحكمة �Hي�أعماقها �هو�مركوز �ما �ينازعها �ذاته الوقت

 )90(:تقول �،من�دعوة�جوهرها�الواقعية�والكف�عن�كل�صور�وأشكال�الجريان�وراء�ما�هو�سراب

 \�يَ [َ َم 
َ
 �هِم الوَ �ا�ابنة

َ
 َه �نِك ي�عَ Qِ نَج \�يَ [َ ستيقظ�ن�مَ ت

َ
 باِل ذا�الخ

 يقِ أفِ 
َ

 فاِك ي،�ك
َ
 ،�ل

َ
 عَ �اِك سرَ َم �اَل قد�ط

َ
   ماِل الرِّ �راِب َس �اءَ َر \�وَ ¢qِ ط

وªي�باقية�عQى�هذه�الحالة�من�الصراع��ن�يدور�معها�Hي�رÝى�سياق�ما�قالت�Hي�قصيدh(ا�

�آخر�تل�Jبداعية �Hي �تقول �لالقصيد�كإ"ى�أن �يعجب �بحدود�ه�ا�رءة�ما �قد�اصطدمت �وكأS(ا ،

�من� �عليه �ªي �ما �وأدركت �خياha(ا �وعظيم �وهرو�(ا �شرودها �بعد �من �فاستفاقت �وهمها آفاق

،�ف�eÊممن�يشكو�أخبار�سيل�الدماء�Hي�عية�تحرك�ذلك�التوهم�وذلك�الهروبدوافع�وبواعث�واق

 )91(:القدر،�تقول ،�وصراع�البشر�وقهر�قوى�الك��ى�والحروب�وشقوة�الحياةXرض،�وبطش�ال

 بَ 
َ

Q ªِ�،ِذ َه �يَ ى 
َ
 بَ �eالِك آ�qِ ي�ا�

َ
ب�فِ ار�ت

ّ
 عذ

ّ
  قيقعور�الرَّ يك�الش

 
َ
  راعٍب �ن�واقٍع تنأين�عَ ف

َ
  ..يقِح بقرّي�َس الم�عَ عَ �ىإ"

 ،�عَ هُم و�الوَ ُه 
َ

 ا�
ّ

 رّي،�ا�ِ اعِ ك�الش
َ
 سرَ ّي،�َم ا"ِ ث

َ
 يَ ى�الخ

ّ
 ليقال�الط

 
ّ
 (َ ى،��ِ ارَ يَ اقك�الَح أشوَ بِ �يِه وّحدت�فِ ت

َ
  ! يقمِ العَ �ن�ِن ا�الَح ذ

)Sوكأ� �ممزقة، �ةuمبع� �الشاعرة �العاطفةفعاطفة �هذه �مشاركl(ا �منا �تطلب �ا ��ن عر�الشا"؛

�بإفهام�الناس �م©(الكب����aيكتفي �بالرغم �ويج©(م �يسكرهم �يحاول�أن �بل�هو�الذي �فيخلط�، م،

�بشعورهم �من�شعوره �غ��ه �Hي ��aتجدها �ونغمة �رنة �ولشعر�العواطف �بعواطفهم، �وعواطفه ،

  )93(:وتسهب�الشاعرة�Hي�القول�ت©(دا�وذهو�a)92(".الشعر�أصناف

 يَ �الليُل �وَ ُه 
َ
 لُب ا�ق

َ
 ،�ف

ُ
 ضَ ��ِخ ،�واع�ُ َك اعَ رَ ر�ِش انش

َّ
 يقمِ العَ �Aِم ّم�الظ

ف�بِ وَ 
ّ

 اعِ الرَّ �َك امِ أوَه جذ
َ

  يقفِ ن�رَ مِ �ِه ا�بِ َم �ٍق ورَ ي�زَ Hِ �اِت ش

 �أنَك وَ 
َ
 �الليِل ك

َ
qµ 

َ
 عِ بَ .. ب�ٌ� eء�ك

َ
  يقِح َس �يٌق ِح َس �ارِ رَ يد�الق

 �يَك فِ وَ 
َ

 �هِ ألغازِ ك
ُ
 مَّ z(ِ ا�

َ
 �ن�مِ انِ ات�أف

ُ
 �ّلِ ن�ك

ُ
  يققِ دَ �غزٍ ل

 لِ ختَ س�مُ اِج وَ َه 
َ

 (ُ ا�hَ ؤاَه ات�رُ ف
َ
 ورا�وَ ّوم�ط

َ
 ط

َ
  يقفِ ورا�ت
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هو�التكرار�الواضح�عQى�ألفاظ�خاصة،�" وحدي�مع�Xيام"إن�من�ا�Aحظ�عQى�ألفاظ�ديوان�

�من�التك: مثل �الصنف �وهذا �الحزن،�القلب،�Xلم، �كثيف�الدموع، �شعوري �سياق �Hي رار�ي°يء

يبلغ�أحيانا�درجة�ا�أساة،�فالعبارة�أو�الكلمة�ا�كررة�تؤدي�إ"ى�رفع�مستوى�الشعور�Hي�القصيدة�

با�لفاظ�عن�مدى��القارئ إ"ى�درجة�غ���عادية،�وªي�بذلك�تستغ��eعن�Jفصاح�ا�باشر،�وإخبار�

)Öكررة�ربما�وجدت�ف�الشاعرة�متنفسا�عن�حالة�حاضرة�كثافة�الذروة�العاطفية،�واللفظة�ا� ا

�أثار�شجوS(ا �قديما �أو�حزنا �من��)94(.تؤ�ها �يشرب �الذي �الظمآن �كحال �الحالة �وهذه فشاعرتنا

وهو�ما�حدث�بالفعل،�حيث�توفيت�الشاعرة�الفلسطينية�وªي�عQى�تلك�. جداول�وهمه�ف�Aيروى

  )95(.اوين�أخرى وهو�ما�تؤكد�عليه�العديد�من�قصائدها�فيما�صدر�لها�من�دو . الحال

  الخاتمة�

� كانت�تعاني�" وحدي�مع�Xيام�" خلصت�الدراسة�إ"ى�أن�الشاعرة�فدوى�طوقان�Hي�ديواS(ا

ما��سناه�Hي��وهذا،�وش،�ظهر�هذا�Hي�كث���من�قصائدهانفسية�وصراع�فكرّي�وذهن�مش�أزمةمن�

�الديوان�ألفاظها �Hي �لتعا�ستخدمة �شعرها �Hي �ا�ستخدمة �Xلفاظ �جاءت �حيث �الواقع�، كس

  . عايشته النف�eّqrالذي�

�الشاعر  �نفس �والهدوءكانت �والجمال �الحب �إ"ى �تتوق �والخارÂّي�ة �الداخQّي �الصراع �ولكن ،

وحدي�مع�"لي��جم�شعرا�Hي�ديواS(ا��الذه�eسيطر�عQى�فكرها�فكان�سباقا�للخروج�من�مخزوS(ا�

  . ،�من�هنا�جاءت�ألفاظها�ترجمة�حقيقية�لنفسيl(ا�القلقة�" Xيام
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  ببليوغرافيا

: عمــان ،ا=ــدخل�إ[ــى�علــم�الــنفس: ب�ـ�eجــابر،�جــودت،�العــزة،�ســعيد،�ا�عايطــة،�عبــد�العزيــز .1

  .372،�ص2003دار�الثقافة،�

لطفــي�: ســعد�زهــران،�مراجعــة�وتقــديم: ترجمــة،��نســان�بــSن�الجــوهر�وا=ظهــر: فــروم،�إيــرك .2

،�1989،�)عــالم�ا�عرفــةسلســلة�(ا�جلــس�الــوط��eللثقافـة�والفنــون�و±داب�: فطـيم،�الكويــت

  .92ص

  .92ا�صدر�السابق،�ص .3

  .92ا�صدر�السابق،�ص .4

مكتبـــة�: ،�نـــابلس1،�ط)وحـــدي�مـــع�Xيـــامديـــوان�(Xعمـــال�الشـــعرية�الكاملـــة�: طوقـــان،�فـــدوى  .5

مـــــع�ا�ـــــروج،�: ،�قصـــــيدة117 -7،�ص�ص1994مكتبـــــة�النجـــــاح�الحديثـــــة،�/ خالـــــد�بـــــن�الوليـــــد

  .7ص

،�وªــي�عبــارة�عـن�اســتجابة�نفسـية�aشــعورية�غالبــا�حيلـة�مــن�الحيـل�الســيكولوجّية�الهروبيـة .6

عنـــــدما�يواجـــــه�الفـــــرد�h(ديـــــدا�أو�إحباطـــــا�أو�إخفاقـــــا�لتتحاµـــــq\�القلـــــق�" Xنـــــا�" مـــــا�تلجـــــأ�إلÖ(ـــــا�

حيث�يرتد�الفرد�من�خAلها�إ"ى�أنواع�من�السلوك�ا�رتبط�بمرحلة�عمرية�. الناجم�عن�ذلك

دار�: ،�دبــّي 3،�طصــحة�النفســيةمبــاديء�ال: الطحــان،�محمــد: �(ــذا�الخصــوص�انظــر . ســابقة

 .251،�ص1992القلم،�

 .28ص،�هروب: ،�قصيدة)عمال�الشعرية�الكاملة: طوقان،�فدوى  .7

 .49صHي�ضباب�التأمل،�: ا�صدر�السابق،�قصيدة .8

 .51صمن�Xعماق،�ا�صدر�السابق،�قصيدة� .9

 . ا�صدر�السابق،�القصيدة�نفسها .10

عQى�ستارة�أو�حاجز�" الدياسكوب�" از�حالة�نفسّية�شبÖ(ة�بإسقاط�الصورة�من�داخل�جه .11

وHي�السياق�النفeّqr،�يقوم�الفرد�بتفس���أعمال�±خرين�بحسب�ما�يجري�. موجود�خارجه
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،�2،�طالصحة�النفسية: محمد�عQي�الحاج،�فايز: �(ذا�الخصوص�انظر . داخل�نفسه

  .147،�ص1984ا�كتب�JسAمي،�: دمشق/ ب��وت

  .55ص ،غب�النوى : ،�قصيدةكاملة)عمال�الشعرية�ال: طوقان،�فدوى  .12

  .73ص�قصة�موعد،: ا�صدر�السابق،�قصيدة .13

  .ا�صدر�السابق،�والقصيدة�نفسها .14

  . 96يتم�وأم،�ص: ا�صدر�السابق،�قصيدة .15

حالة�يس£ى�الفرد�من�خAلها��ن�يجعل�من�نفسه�عQى�صورة�غ��ه،�حيث�يتمثل�وينتحل� .16

: ،�بغداد4،�طكتاب�النفس: يكمال،�عQ: �(ا�الخصوص�انظر . خصائصه�وسماته�وصفاته

  . 65،�ص1،�ج1988دار�واسط�للدراسات�والنشر،�

 .  96يتم�وأم،�ص: ،�قصيدة)عمال�الشعرية�الكاملة: طوقان،�فدوى  .17

  . ا�صدر�السابق،�والقصيدة�نفسها .18

  .10ص،�خريف�ومساء: ا�صدر�السابق،�قصيدة .19

 . ا�صدر�السابق،�والقصيدة�نفسها .20

  .11صنفسها،�ا�صدر�السابق،�والقصيدة� .21

،�Hي�العاصمة�1958للشاعرة�فدوى�طوقان�Hي�العام�" وحدي�مع�Xيام�" صدر�ديوان� .22

  . ب��وت

  . 2000دار�الشروق،�: ،�ب��وت1،�ط�اللحن�)خLS: طوقان،�فدوى : انظر .23

 .11ص�،خريف�ومساء: ،�قصيدة)عمال�الشعرية�الكاملة: طوقان،�فدوى  .24

  . ا�صدر�السابق،�والقصيدة�نفسها .25

  . در�السابق،�والقصيدة�نفسهاا�ص .26

  . ا�صدر�السابق،�والقصيدة�نفسها .27
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 .17و�،�16،�صالشاعرة�الفراشة: ا�صدر�السابق،�قصيدة .28

 . 24،�صمع�سنابل�القمح: ا�صدر�السابق،�قصيدة .29

  .35،�صليل�وقلب: ا�صدر�السابق،�قصيدة .30

 .45،�ص؛�وطمأنينة�السماء41،�و�40حياة،�ص: قصائد�الشاعرة: �(ذا�الخصوص�انظر  .31

  .26/ 1977�،1عبد�السAم�هارون،�مصر،�: ،�تحقيقالكتاب: سيبويه .32

  .121،�ص1995دار�±داب،�: ،�ب��وت1،�ط)ساليب�الشعرية�ا=عاصرة: فضل،�صAح .33
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