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وتد*

''فتافيت'' من �أوراق وخمطوطات �شاعرات فل�سطينيات:
�شعر جديد و�صناديق مفتوحة

�إذا كانت التراجيديا الفل�سطينية ــ في البدء ــ م�س�ألة مكانية ،ف�إن التجربة الفل�سطينية
الأدبية 1ركزت في مرحلة ما على المكانيتها ــ غيابها الكامل ــ �أو ح�ضورها المجازي،
على اختالف هذا الح�ضور/الغياب المكاني ،ا�صطالح ًا ومفهوم ًا (كالتهجير/اللجوء/
النزوح/المنفى/العودة) .من هذا المنطلق ،امتلكت التجربة الأدبية والإن�سانية
الفل�سطينية خ�صو�صية يبدو �أن العولمة دخلت عليها ،منتجة فقاعات �أدبية نزعت
تلك الخ�صو�صية الهوياتية ،مثلما حدث للأدب ب�صورة عامة .وتتداخل هنا �أي�ضاً،
م�س�ألة االلتزام بم�س�ألة الجمالية ،الأمر الذي يجعلنا نت�ساءل �إن كان هناك �ضرورة
لإعادة النظر في مفهوم الأدب الفل�سطيني 2،حين نبد�أ باعتبار الم�س�ألة الفل�سطينية
م�س�ألة �أخالقية قبل كونها مكانية.

ال�س�ؤال

الأ�سا�سي اليوم ب�ش�أن
ال�شعر الفل�سطيني ،هو
�س�ؤال متعلق ب�صوغ الوثيقة الجمالية التي
ي�سعى لها ال�شاعر الفل�سطيني ،وهو يفتح
�شباكه على ال�شارع المحاذي ويرى الدم فيه.
ّ
�أي�ستطيع ال�شاعر الذي ''حرر نف�سه باال�ستعارات''
�أن يغلق النافذة فح�سب؟ وكيف يمكن �أن تبقى
الوثيقة الجمالية قادرة على المناورة بين
الخطاب المحلي وجموده ،وبين الخطاب
* رئي�سة ق�سم اللغة العربية في �أكاديمية القا�سمي،
ِ
ومحا�ضرة في جامعة حيفا.

العالمي ،من دون ال�سقوط في �أوحال العولمة
وفقدان الهوية الفكرية والأدبية؟ 3وهذا �أمر
ي�ستحق التوقف عنده ودرا�سته.
الم�شهد الفل�سطيني ال�شعري اليوم
يرافق
َ
4
حراك مختلف �أفق ًا و�سياق ًا ،وتجارب �شعرية
الفتة ل�شاعرات فل�سطينيات ي�ؤ�س�سن لهوية
ذاتية� 5شعرية ووطنية جديدة .وتتركز 6هذه
الدرا�سة في قراءة نتاج ال�شاعرات
الفل�سطينيات اللواتي يكتبن بالعربية ،في
الداخ َلين الفل�سطينيين ،وفي ال�شتات
الفل�سطيني ،والعائدات �إلى الداخل الفل�سطيني
بعد �أو�سلو .كما تتناول �أنماط ًا جديدة من

دراسات

التجريب ال�شعري ل�شاعرات فل�سطينيات
يعاي�شن الواقع المختلف الذي خلقه ربع القرن
الأخير (منذ �سنة  ،)1992ومالم�سة تلك
التجارب ال�شعرية لنماذج تنعك�س فيها تجربة
المر�أة الفل�سطينية المعا�صرة ،وامتزاجها
بالتراجيديا المتوا�صلة لل�شعب الفل�سطيني.
تنق�سم هذه الدرا�سة �إلى ق�سمين وخاتمة.
في الق�سم الأول تت�صفح الدرا�سة بع�ض �أوراق
�شعرية ل�شاعرات فل�سطينيات ،فتق ّلب الثيمات
الجديدة والمطروقة ،وتحاول �أن تجد قوا�سم
و�أنماط ًا م�شتركة بين بنات هذا الجيل الجديد،
في ظل تجاوزهن الفكر الن�سوي التقليدي �إلى
ما بعد الن�سوية 7،وفي ظل انهيار البطولة
الفل�سطينية �أدبي ًا ،وتفكيك نمطية �صورتها بعد
ت�سعينيات القرن الما�ضي وتجربة �أو�سلو8.
وفي الق�سم الثاني �سنفح�ص �سعي �شاعرات
فل�سطينيات من خالل الق�صيدة النثرية9
لتفكيك عوالمهن الن�سوية والفل�سطينية
بالتوازي ،من خالل النب�ش العميق عن فرادة
التجربة واختالف المفردة 10في قراءة العالم
من حولهن .لذا� ،سندر�س في هذا الق�سم �أدوات
التعبير اللغوية 11،والآفاق الجديدة
والمتنوعة 12،لق�صيدتين مختارتين
كنموذجين تطبيقيين لل�شاعرتين :مايا �أبو
الحيات (ولدت  ،)1980و�أحالم ب�شارات
(ولدت .)1975

 Iــ الق�سم الأول'' :فتافيت'' من
جتارب �شاعرات فل�سطينيات
 1ــ �سمر عبد اجلابر 13:عد�سة مكربة
لأ�سئلة فل�سطينية �صغرية
ال تتوقف ال�شاعرة الفل�سطينية �سمر عبد
ّ

الجابر عن مراقبة الهم الفل�سطيني العام14،
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على الرغم اختالف المكان الفل�سطيني ،وت�ضع
�أ�سئلتها حارقة موجعة .وتبدو نبرتها،
ظاهري ًا ،ك�أنها تخففت من �أعباء الأ�سئلة
الكبرى عن الم�أ�ساة الفل�سطينية ،في محاولة
لتفكيكها �إلى �أ�سئلة �صغرى و�صغيرة ،تخترق
القلب ،وت�ضع القارىء �أمام �أ�سئلة كبيرة،
تمام ًا مثلما تفعل في ق�صيدتها ''في غزة''15،
التي تكر�س فيها غياب البطولة ب�شكل جارف،
حين تقول:

في غزة
ينتظر الأطفال الكهرباء
لكي ي�شاهدوا ر�سومات متحركة
و�أفالم ًا
لب�ضع �ساعات
قبل انقطاعها من جديد
ثم يم�ضون ما تب ّقى من الوقت
في انتظار �سوبرمان
�أو باتمان
�أو �سبايدرمان
ي�أتي لإنقاذهم
في غزة
يكبر الأطفال
وال �أحد ي�أتي
وال هم يفهمون
لم الحقيقة
َ
ال ت�شبه التلفزيون

 2ــ رجاء غامن ــ دنف 16:خيبات
ومعارك �صغرى

تر�صد ال�شاعرة الفل�سطينية رجاء غانم ــ
دنف ،العائدة من دم�شق �إلى فل�سطين ،ر�ؤيتها

128

جملة الدراسات الفلسطينية 118

ربيع 2019

الوطنية الناقدة على الم�ستوى الإن�ساني
والقيادي .فها هي ق�صيدتها ''الوطن''17
الم�ؤلفة من �سطرين قادرة على تج�سيد هذا
النقد من خالل خيبة قارىء يت�صفح كتاب ًا
جمي ًال �ضاعت ال�صفحات الأهم فيه:

كتاب جميل للغاية� ..ضاعت منه
ال�صفحات..
الوطن هو بال�ضبط هذه ال�صفحات
ال�ضائعة
غير �أن هذه الخيبات ال ُتثني ال�شاعرة
الفل�سطينية عن موا�صلة بحثها عن تلك
ال�صفحات ال�ضائعة بطريقتها ،بل �إنها تملأ
بتجربتها الخا�صة الفجوات ،وت�سجل معاركها
الوطنية اليومية بطريقة تنحرف فيها عن
الواقعية التقريرية ،ومن دون �أن تفلت منها
واقعية المعاناة اليومية ،فتقول في نهاية
ق�صيدة ''معارك �صغيرة''18:

موظف الأمن ا�شتبه بمالمحها العربية:
�شك وطلب الهوية
رمقها بنظرة ّ
ففتحت المحفظة.
كتبت ال�صحف في اليوم التالي:
''موظف �أمن يطلب هوية فتاة عربية،
وعندما تفتح حقيبتها تطير �ألف
ق�صا�صة ملونة ،دفاتر �شعرُ ،قب ٌل
النهائية ،نهر من مو�سيقى وبخور،
�أزهار �سو�سن من قريتها البعيدة''.
�أمام هذه البلبة ا�ضطر موظف الأمن
للدفاع عن نف�سه.

 3ــ عبري �أبو دية� 19:أوراق احلب
والوطن

ال�شاعرة الفل�سطينية عبير �أبو دية تحفر
عميق ًا في تجربة الحب ،لكن بمفردات مغايرة،
فهي من خالل ق�صيدة الحب تمتحن اليتم
وال�ضياع ،العودة والبيت ،وهي مفردات
فل�سطينية ت�ؤثث من خاللها مفردات الحب.
ولعل نهاية ق�صيدة ''طلبت الموت لكن لي�س
على يديك'' 20هي ما يجعل القارىء يدرك �أنها
في عمق ال�سياق الفل�سطيني:

نحن في بيتنا
مع ًا
لكننا نح�س باليتم.
ن�سافر ونلب�س مالب�سنا البي�ضاء
مالب�سنا البي�ضاء على حبلنا القديم
حمام �أبي�ض مالب�سنا البي�ضاء على
�أكتافنا الم�سافرة
حمام خائف مذبوح
و�أحمر
طقطق لي ب�أ�صابعك
�أنا �ضائعة
و�أريد �أن �أعود �إلى البيت
�أريد �أن �أعود �إلى البيت
و�أراك �سالم ًا
عندما يكره الأهل بع�ضهم البع�ض،
ويقتل الأهل بع�ضهم البع�ض ،ي�صير
ا�سم الحرب التي نعرفها حرب ًا �أهلية،
خفت وو�ضعت يدي على
هكذا قالوا ليُ ،
قلبي ،اعتقدت ب�أن القلب يلمع �أكثر من
ال�سكين عندما نرى �أهلنا ،ف�إذا كنت �أنت
�أهلي ،فهل تقتلني؟

''فتافيت'' من أوراق وخمطوطات شاعرات فلسطينيات

�أنا طلبت الموت
لكن لي�س على يدك.

 4ــ �شيخة حليوى 21:ال�صمت عن
قد�سية الوطن وم�شاك�سة �أيقوناته

تعبر ال�شاعرة �شيخة حليوى عن �إ�شكاالت
ّ
الهوية للفل�سطيني داخل الخط الأخ�ضر ،بطريقة
الفتة و�ساخرة وجريئة ومتحدية للأيقونية
مرد ذلك �أن ال�شاعرة
الرا�سخة في الذهن .وربما ّ
''تعي�ش'' في هذا الوطن ،حيث تفكك في
ق�صيدتها ''وطن'' قد�سيته في الذهن كي تزيح
عنه الهاالت الكبرى كلها ،ولتتعلم هي بنف�سها
معنى الوطن من خالل التجربة ،فالوطن لي�س
مفهوم ًا محدداً وثابت ًا عندهاُ ،يل ّقن من جيل �إلى
جيل ،و�إنما هو الحذاء المتين الذي يحمينا من
�أوحال هذه الدنيا:

أحد من
كنت �صغيرة جداً .لم يجتهد � ٌ
ُ
حولي كي يحدثني عن الوطن.
ل�شتاءين متتاليين �أن الوطن هو
اعتقدت
َ
كي�س النايلون المتين الذي ي�صمد حول
�أحذيتنا يوم ًا كام ًال دون �أن ينفذ منه
وحل الطريق.
ال�شتاء كان الغربة عن الوطن.
الحذاء المتين كان الوطن البديل.
وفي ق�صيدتها ''�أمي والوطن'' تلغي �شيخة
حليوى مرة �أُخرى �شعارات الوطن الم�ألوفة
كلها ،و ُت�سقطها من عليائها من جديد ،لتقابله
ب�صورة الأم ال�صامتة عن قول كلمة ''الوطن''،
تعج بتف�صيالت كثيرة ت�ستعي�ض بها
والتي ّ
تعريها
عن الكالم على الوطن؛ تلك الأم التي ّ
�أي� ًضا من الهالة القد�سية التي تلف الأمهات،
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وتحيلها �إلى �صورة �أم حية ،حقيقية ،لها لكنة
ولهجة ،تتحرك وتمر�ض ،ت�شتم وتعمل ،وتدخن
وال ت�صلي ،وفي عدم ذكرها الوطن �إنما هي
تج�سده:

عب�أ في
علبة دواء زرقاء م�ستطيلة ُت ّ
بداية الأ�سبوع بح�سب الأيام ومواعيد
�صلوات خم�س ال ت�صليها.
[].......
ثالث ربطات (هي ت�سميها ُرزم �إذا زاد
الخبيزة توزعها
عددها عن ثالثة) من ُ
بعد تنظيفها على ن�ساء الأ�سرة العامالت
المرفهات.
ُ
قطط ب�إعاقات كثيرة ُترابط عند الباب
و�أمي تدعو عليها بعد الغداء ''اللـه ي ْك َطع
ِ
تاليت�شن''.
''م َ�س ّكرة'' من �سجائر �أوروبا
خم�س ُعلب ْ
م�ضمونة حتى ال�صباح.
خزانة مليئة بحلوى الأطفال و ُ�أخرى
مليئة بمعاطف �شتوية ا�شترتها في
تنزيالت نهاية المو�سم.
ال تقي�سها �أبداً .ولن ترتديها.
[].......
وهي لم تلفظ كلمة وطن �إ ّال مرة �أو
مرتين على ما �أذكر.

 5ــ �أ�سماء عزايزة 22:وهم تفكيك
العنف العاملي بقوة املو�سيقى

ت�سعى ال�شاعرة �أ�سماء عزايزة لتفكيك �ألم
العالم بقوة الكلمة ،ففي ق�صيدتها ''�أخبار
عاجلة'' 23يبدو التالحم بين الواقعية من
خالل كلمة ''�أخبار'' ،وبين الإيقاع ال�سريع
لكلمة ''عاجلة'' ،وبين الأهمية التي تتداعى من
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التركيب ''�أخبار عاجلة'' على الرغم من تنكيره.
تعي�ش ال�شاعرة على التنافر بينها وبين ما
يطالبها به العالم الخارجي من طريقة معينة
للتماهي مع ال�ضحية ،لنرى ان�سالخ ًا وا�ضح ًا
بين ''الأخبار العاجلة'' التي ال ''دين لها''،
وبين ما تتبعه هي'' :دين المو�سيقى''.
فالعالمان مختلفان ومتناق�ضان'' :الأخبار
العاجلة'' تحمل داللة ال�سرعة والعجالة ،بينما
المو�سيقى تعتمد على الإبداع والت�أني .لكن
هذا االن�سالخ ما هو �إ ّال ميكانيزم دفاعي تربط
من خالله العنا�صر المو�سيقية العالمية
بالموت الكثيف من حولها ،عبر ا�ستعمالها
لـ ''م�آتم لن �أ�شارك فيها'' ،و''حرفة التنويح''،
و''تكفن جثث ًا'' ،ليكت�شف القارىء �أن ال�شاعرة
تتعامل ب�أدواتها مع تلك الأخبار العاجلة،
وتتلقاها داخل عالمها وتفككها .تحول
ال�شاعرة الموتى من مجرد �أعداد هائلة ''ك�سرت
مخيلتها بالأزاميل'' �إلى �صور ب�شرية في عتمة
قلبها� ،صور ب�شر يتحركون وي�شعرون
وي�شتاقون .ت�صبح مهمة ال�شاعرة �أكثر
�صعوبة ،فهي تحول الخبر العاجل �إلى معزوفة
ب�شرية تتحرك في قلبها .نالحظ قوة المفردات
التي ت�ستعملها ال�شاعرة للتوافق مع حجم
الم�أ�ساة'' :ك�سرت� ،أقفال ،الأزاميل ،عتمة،
المفلوق ،يفي�ض ،محروقة'' ،كما نالحظ ال�صور
الجديدة التي تجترحها ،فقلبها يفي�ض ما�ؤه
المالح وي�صبح ب�صلة محروقة حين ت�شتاق
ال�ضحايا �إلى �أمهاتها:

الأخبار العاجلة ال دين لها
و�أنا �أتبع دين المو�سيقى
يذكرني بم�آتم لم
�صوت دييجو �سيغاال ّ
�أ�شارك فيها
المو�سيقى الفار�سية ،دون مجازٍ ،

تعلمني حرفة التنويح
فيروز تكفن جثث ًا مجهولة وهي تغني
''راحوا متل الحلم راحوا''
ك�سرت الأ�صفار في �أعداد
و�أنا ،بعدما
ْ
القتلى �أقفال مخيلتي بالأزاميل ،رحت
أحم�ض ماليين ال�صور في
معهمّ � .
عتمة قلبي المفلوق .تطير فيه فرا�شات
خوا�صرهم حين يقعون في الحب.
يفي�ض ما�ؤه المالح حين ي�شتاقون
لأمهاتهم ،ي�صبح ب�صلة محروقة حين
ي�شتاقون لموائدهن.

 IIــ الق�سم الثاين :قراءات يف �أوراق
وخمطوطات لل�شاعرتني مايا �أبو
احليات و�أحالم ب�شارات
ّ

في هذا الق�سم من الدرا�سة� ،س�أُركز على
تجربتين من تجارب ال�شاعرات الفل�سطينيات:
الحيات ،وال�شاعرة �أحالم
ال�شاعرة مايا �أبو ّ
ب�شارات� .س�أت�صفح في البداية �أوراق ًا من
كتابات كل واحدة منهما ،ثم �س�أقوم بقراءة
مكثفة لق�صيدة واحدة تمثل ،في ر�أيي ،تجربتها.

 1ــ مايا �أبو احل ّيات� 24:أمومة خارج
املنت 25،وتفكيك ل�صور الأمومة
 1 - 1من �أوراق ال�شاعرة
�أ ــ �شاعرة التف�صيالت 26الثائرة:
الحيات هويتها بطريقة
تر�سم مايا �أبو ّ
مخل�صة لواقعها ،وت�ضيف �إليها �أبعادها
الملأى بالتف�صيالت ،ك�أنها داخل عالم
طفولي عارٍ من الأقنعة ،من دون �أن تخاف
من �أن تكون �شيئ ًا �صغيراً وعادي ًا و�ضعيف ًا
تعرف عن
ومتروك ًا .مث ًال في ق�صيدة ''�أنا''ّ ،
نف�سها ،قائلة:
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ذرة غبار عالقة
بخيبة نافذة مهجورة
ورقة جعلكتها �أيدي الأطفال
[].......
مريول مدر�سة في �إجازة �صيف
�صر�صور مبطوح على ظهره
في انتظار المكن�سة
ب ــ �صوغ جديد لمفهوم ''الثورة'':
تك�سر ال�شاعرة ال�صورة النمطية للفل�سطيني
الذي يفرح باال�ست�شهاد بالحرب وبالموت� ،إلى
�شظايا في �أكثر من ق�صيدة .تتلم�س �صور
''تب�صر'' 27ناقد
اال�ست�شهاد وتج ّليها على �شكل ّ
لل�سلطة وللمجتمع ،فتقول:

�أنتظر ابنة �شهيد �شجاعة تقف
في وجهنا وت�صرخ
خذوا �أوطانكم
و�أعيدوا لي �أبي
[].......
اال
ر�أيت �أطف ً
يمنحون �آباءهم للوطن
لكنني لم � َأر وطن ًا
يمنح يتيم ًا �أب ًا
تنحاز ال�شاعرة �إلى الإن�سان ،في �أكثر من
ق�صيدة ،وت�سخر من االنت�صارات المزعومة في
ق�صيدة ''ال �أفرح بالحرب''� ،إذ تقول:

�أعرف �أنها تنتهي بالعادة
�أرى الأ�صابع التي �سترتفع
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ن�صراً �أو هزيمة
�سيرتفع �إ�صبعان
و�سينزفان على الأغلب
[].......
ال �أفرح بالحرب
فهي تنتهي بالعادة
كي تعود
في ق�صيدة ''�أنا امر�أة معدمة'' 28يبدو الفرح
في حياة الفل�سطيني مزيج ًا �ساخراً ،تختلط
فيه ال�ضحية بالجالد من دون �أن يتعادال ،في
لحظة تتواتر فيها لعبة الحاجز ــ الجندي:

�أعي�ش على حاجز
�أفرح لأ�شياء تافهة
ك�أن يمر يومي دون ر�ؤية جندي واحد
ي�شعر بالملل
تعيد ال�شاعرة �صوغ مفردة ''الثورة'' في
ق�صائد كثيرة ،على الم�ستوى الوطني
والمجتمعي والجندري ،في ق�صيدة ''ال ر�سائل
ت�صل بالخط�أ/مق�صودة كل الأخطاء''29.
ترف�ض ال�شاعرة الثورة مثلما تعارف عليها
المجتمع:

الثورات التي �أعرفها
بد�أت يومها الأول
ب�صياغة قوائم العار
[].......
الأر�ض التي تعدني بالجنة
�أر�ض فقيرة
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وت�ستبدل ذلك كله بمفهومها الخا�ص
وال�شخ�صي والحميم للثورة في ق�صيدة ''ال
�أعرف �شيئ ًا عن الثورة''30:

ال �أعرف �شيئ ًا عن الثورة
لكن �صاحب ال�صالون
الذي يلعب ب�شعري كما يريد
والذي ي�سكن القد�س مثلي
بت�صريح،
والذي يمر عن حاجز قلنديا
ويلعنها مرتين في اليوم
مثلي تمام ًا
قال لي وهو يلعب ب�شعري
�إن �إ�سرائيل العاهرة
ال ت�سمح ب�ضرب البنات لت�أديبهن
قال لي:
ال بد من �إعالن الثورة.
ال �أعرف �شيئ ًا عن الثورة
لكنني غا�ضبة من �صاحب ال�صالون
ج ــ �صور ويوميات'' :ف�ساتين بيتية وحروب'':
من يتابع تجربة مايا �أبو الحيات31
َ
ال�شعرية يالحظ �أن ال�شاعرة ال تتوقف عن
م�ساءلة ال�صور النمطية ومحاولة تفكيكها،
وهي �صور تتعلق بالم�ستوى ال�سيا�سي
واالجتماعي والعائلي والإن�ساني الفل�سطيني.
في ديوا َنيها ''تلك االبت�سامة ذلك القلب''
( ،)2012و''ف�ساتين بيتية وحروب'' (،)2016
اال عميق ًا بقراءة التف�صيالت التي
نجد ان�شغ ً
تفي�ض بالأ�سئلة :تف�صيالت الأمومة،
وتف�صيالت الحياة اليومية ،وتف�صيالت الحب،
وتف�صيالت العي�ش مع االحتالل .والالفت �أن

ال�شاعرة تمزج بين ال�سخرية والألم في
ق�صائدها ،ف�ض ًال عن الو�صف ال�شديد
الح�سا�سية والدقة .تخلق مايا �أبو الحيات في
ف�ضائها ال�شعري �أمومة خا�صة بها ،بعيداً عن
الأيقونات الجاهزة ،فتجعلها �أكثر ارتباط ًا
بالتراجيديا الإن�سانية ،وتجعل التراجيديا
الإن�سانية �أكثر ارتباط ًا ب�أمومتها الفل�سطينية:

كلما خرجت يد طفل من �أ�سفل عمارة
�أتفقد �أيدي �أطفالي الثالثة
أعد �أ�صابع �أيديهم و�أرجلهم
� ّ
�أتفقد عدد الأ�سنان وال�شعر في كل
حاجب
كلما �سكت �صوت طفل في مخيم
اليرموك
[].......
كلما جاع قلب على حاجز قلنديا
�أفتح فمي و�أبد�أ بالأكل �أك ًال عاطفي ًا
بملوحة زائدة
ي�سد رمق العيون التي تبكي في كل
مكان.
الأمهات''32

 1ــ  2ق�صيدة ''في رثاء �شهوة
نموذج ًا
�أ ــ العنوان:
المت�أمل لغوي ًا في عنوان هذا الن�ص يجده
ناق� ًصا ،فهو يجمع كلمة ''في'' بين وظيف َتي
الو�صف 33المعروفتين :الجانر [النوع الفني]
من خالل مفردة ''رثاء'' ،والثيمة من خالل
''الأمهات'' .اجتماع هاتين الوظيفتين ي�ستعيد
في ذهن المتلقي العربي كال�سيكيات المراثي
التي ُبنيت �أ�سا�س ًا على ثالثية :الندبة،
والت�أبين ،والعزاء .ويت�ساءل القارئ :هل الرثاء

''فتافيت'' من أوراق وخمطوطات شاعرات فلسطينيات

هنا هو بمعناه الجانري (مرثية)� 34،أم بمعنى
الإ�شفاق؟35
ب ــ ا�ستك�شاف الن�ص:
● ت�أتي الق�صيدة ب�صوت المتكلم
( )personaالذي ال يظهر ت�أنيثه عبر
خ�صي�صة لغوية ما (كفعل �أو �صفة
م�ؤنثة) ،بل من خالل ت�ش ّكله الوجودي
داخل الن�ص36.
● يمكن تق�سيم الق�صيدة �إلى �أربعة �أجزاء
(غير مف�صولة بالبيا�ض) من خالل
ورود الفعل الم�ضارع الم�ستقبلي
''�س�أتذكر'' �أربع مرات.
● الفعل الم�ضارع الت�سويفي المتعدي
''�س�أتذكر'' الذي ال ي�ستوفي مفعوله،
يتكرر في الن�ص �أربع مرات ،وهو خيط
الجريان اللغوي الذي تعمل من خالله
الق�صيدة تقني ًا على عملية التقابالت
ال�صورية .وهو الفعل المولد المركزي
لأجزاء الق�صيدة ،وال �سيما �أن هذا الفعل
المتعدي ال ي�ستوفي مفعوله �إ ّال في
الق�سم الأخير من الن�ص ليدفع الن�ص
قارئه �إلى مالحقة الأ�سطر ال�شعرية
صوال �إلى مفعوله من دون توقف.
و� ً
● يبدو وا�ضح ًا للقارىء �أن الق�سم الأول
من الق�صيدة يرتكز على قوة تكرار
ال�صدارة ( )anaphoraفي كل من الأجزاء
الثالثة .وي�شكل هذا التكرار بداية لغوية
مهيمنة 37في ق�سم من الن�ص.
ج ــ قراءة مكثفة:
الق�سم الأول من الن�ص:
أرتب �سريري
� .1س�أتذكر و�أنا � ُ
 .2و�سرير طفلينِ �آخرين
قيء �أحدهما عن الأر�ض
أم�سح َ
 .3و�أنا � ُ
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 .4و�أنا �أفتح نافذة على غبار ال�شارع
 .5و�أنا �أقلع �شوك ًا من �أ�صي�ص ال ُيخرج
الورد
ِ
 .6و�أنا �أقر�أ و�صفة لطريق ِة عملِ
المن�سف
على �أ�صوله
بي�ضاء ثقبتها
أرتق �شلحة
 .7و�أنا � ُ
َ
أ�صابع ال�صغير ُة
ال
ُ
أعد ميزانية ف�صل ال�شتاء
 .8و�أنا � ّ
أتفقد رائحة لحاف تفوح
 .9و�أنا � ُ
بالن�شادر
 .10و�أنا �أق ّلب قنوات الأطفال ال�ست لأجد
''توم �أند جيري'' تحت الطلب
 .11و�أنا �أبحث في حقيبتي ــ ال�سوبر
ماركت ــ عن فوطة من�سية
� .12س�أتذكر
 .13و�أنا �أغ�سل ج�سداً بحجم الكف
خ�ضراء من � ٍ
أنوف
أزيل بقايا
 .14و�أنا � ُ
َ
طرية
أزيل الت�شابك في َ�شع ٍر غزته
 .15و�أنا � ُ
ال�شكوالتة والم�صا�ص ومربى الم�شم�ش
 .16و�أنا �أقر�أ ق�ص� ًصا عن النمل الن�شيط
والأ�سود الك�سولة والفقمات المهاجرة
 .17و�أنا �أنزع العلكة من �أ�سفل حذائي
وقلبي
 .18و�أنا �أبحث عن الطريقة الأف�ضل لإزالة
بقع الزيت
 .19و�أنا �أق�ضم الأظافر الع�شرين بعد ٍ
بحث
طويلٍ عن المق�ص
يعتمد �سبعة ع�شر �سطراً من الأ�سطر الت�سعة
ع�شر على تكرار ال�صدارة كبنية لغوية
مهيمنة38،
وكمعادلة �أ�سا�سية ت�ستثمرها
َ
ال�شاعرة ،عالوة على الرابط الت�ضميني
''�س�أتذكر'' لتوليد الأ�سطر ال�شعرية:

134

جملة الدراسات الفلسطينية 118

مفعول به
غير م�ستوفى

ربيع 2019

�س�أتذكر

''و�أنا''  +الفعل
الم�ضارع= جملة
حال

في هذا الجزء من الق�صيدة تفكك ال�شاعرة
الم�شهد اللغوي من خالل �صوت البر�سونا
( )personaالمق ّنع ب�صوت ''الأم'' �إلى �أفعال
م�ضارعة يومية فاعلها ''الأم = �أنا'' ،ال يتنبه
�إليها ربما القارىء في البداية� ،إ ّال حين تبد�أ
بالتراكم بع�ضها فوق بع�ض ،لت�شكل مع ًا

�سل�سلة معقدة من االن�شغال المكثف ب�صور
تكف ال�شاعرة عن
تف�صيلية متالحقة ال ّ
أ�سرة الأطفال
التقاطها من الم�شهد اليوميّ � :
وقيئهم على الأر�ض؛ �أ�صي�ص الزهور العاقر؛
طبخة المن�سف؛ ميزانية ف�صل ال�شتاء؛ �أنوف
الأطفال الطرية؛ ق�ص�ص الأطفال؛ �إلخ .وتراكم
هذه الأفعال يجعل قناع ''الأم'' حالة مثقلة
بالفعل الم�ضارع الم�ستمر ،لأنها ت�ؤدي دوراً
�أ�سا�سي ًا في جميع المناحي :التربوية؛
الج�سدية؛ النف�سية؛ الفكرية؛ االقت�صادية.
لكن وجود الفعل ''�س�أتذكر'' في ال�سطر
الأول منعز ًال عن مفعوله غير الم�ستوفى،
يجعل ثقل الجملة ال�شعرية مرتكزاً على جملة
الحال لو�ضعية الأم 39المثقلة بدوائر من
الأفعال الم�ستمرة.

''فتافيت'' من أوراق وخمطوطات شاعرات فلسطينيات

م�شاهدتها المخل�صة
 .24حين تقر�صني كفان تجتمعان �أ�سفل
الطاولة في المطعم
 .25حين �أن ّقب في ق�ص�ص الأ�صدقاء عن
ٍ
�شهوات حية

الق�سم الثاني من الن�ص:
� .20س�أتذكر
 .21حين يلم�سني طفل بالخط�أ في �أماكن
ال تعمل
 .22حين تر�شقني الحنفية بمياهها
 .23حين تعلنني الم�سل�سالت التركية
مفعول به غير
م�ستوفى
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�س�أتذكر

''حين''
الظرفية +
الفعل الم�ضارع

في هذا الجزء من الق�صيدة يلتحم الفعل
الم�ضارع بتكرار لمعادلة لغوية جديدة،
وي�ؤدي الظرف الزمني ''حين'' دوراً �أ�سا�سي ًا في
ت�سديد اتجاه الكاميرا نحو الم�شهدية .فهي
تج�سد ب�شكل وا�ضح اللحظة المعينة التي تريد
ال�شاعرة �أن ت�سدد نحوها نظر القارئ ،وهي
لحظات محددة ال�ستفاقات مباغتة للأنثى
داخل ''الأم'' .ولهذا فهي ق�صيرة ،معتمدة على
�أفعال غير م�ستمرة ،ومحددة من حيث طول
زمن حدوثها'' :يلم�سني؛ تر�شقني؛ تعلنني؛
تقر�صني'' ،وربما لهذا ال�سبب اختارت ال�شاعرة
ت�سليط ال�ضوء لغوي ًا على الظرفية الزمنية،
بخالف تركيزها على جملة الحال في الق�سم
الأول .فالأماكن التي ال تعمل'' :اال�ستحمام؛
قر�صة في مطعم؛ م�شاهدة الم�سل�سل التركي''،
كلها تخ�ص المر�أة داخل تلك ''الأم'' ،بما في
ذلك ج�سدها وعاداتها و�أفكارها ،لكنها تظهر
�سريعة من حيث الحيز الزمني ،كما تظهر

ياء المتكلم =
مفعول به

وال فيها.
لغوي ًا مفع ً
� ّأما في ال�سطر الأخير في هذا الجزء ،وهو
ال�سطر الأكثر محورية ،فتظهر ''الأم'' في
داخلها امر�أة تبحث عن ال�شهوات الحية في
ق�ص�ص الآخرين .تلك ال�شهوة التي تم التلميح
�إلى وجودها/عدم وجودها في الأ�سطر
ال�سابقة.
الق�سم الثالث من الن�ص:
� .26س�أتذكرهم كلهم
�	.27أمهات بعيونٍ �صفراء
 .28كلهم مرة واحدة يندلقون �أمامي
 .29الأفخا ُذ البي�ضاء الم�ستبيح ُة ل�ساحة
البيت
العابر في �أوقات محددة من
الغ�ضب
.30
ُ
ُ
ال�شهر
 .31القلق المفرط على فاتورة الهاتف
 .32وجع البطن النتفاخات ال تنتهي
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أحالم ال�شياطينِ العابثة
 .33تف�سير � ِ
 .34فناجين القهوة الجاهزة للت�أمل
�	.35أغنية التنورة الزرقاء فوق الركبة
المفلطحة
ُ
�شفاه تن ّز من �شد ِة الع�ض
.36
ٌ
� .37ستيانات كبيرة حافظ ُة الدنانير
والقرو�ش القليلة
كرو�ش ُمدورة
 .38مراييل من�سية فوق
ٍ
 .39وق�ص�ص بنات الجيران الدا�شرات التي
ال تتوقف
أمهات بجدائ َل مق�صو�صة
ٌ �	.40
ت�سيل على الحاجبين
 .41وح ّنة طينية
ُ
 .42و�شهوات ميتة
في ال�سطر  26تبد�أ الق�صيدة باال�ستكمال
اللغوي ،المفعول به يظهر في ''�س�أتذكرهم''،
ويليه الت�أكيد ''كلهم'' ليكت�شف القارىء �أن ما
�ستتذكره هو الأمهات ،كل الأمهات ،وتبد�أ
ال�شاعرة بر�سم �صور الأمهات م�صحوبة بكثير
من الترهل من خالل ا�ستخدام �أفعال ومفردات
ت�ؤكد تلك ال�صورة'' :يندلقون؛ �أفخاذ؛
م�ستبيحة؛ �ساحة؛ مفرط؛ انتفاخات؛ مفلطحة؛
�ستيانات كبيرة؛ كرو�ش مدورة؛ دا�شرات''،
يقابلها �صورة تحيلنا �إلى زمن �آخر غابر.
وتتقن ال�شاعرة التقاط �صور الأمهات في
و�ضعيات حياتية و�سلوكية ونف�سية وج�سدية
معينة ،ليكت�شف القارىء بالتدريج �أنها من
زمن مختلف ،يمتزج فيه المكان ''�ساحة الدار''
بالمعتقدات الغيبية ''تف�سير �أحالم �شياطين
عابثة'' ،وبعادات اجتماعية ''فناجين القهوة
الجاهزة للت�أمل ،وق�ص�ص بنات الجيران
الدا�شرات'' ،وب�أغنيات من فترات بعيدة ''�أغنية
التنورة الزرقاء'' ،وحتى ب�سلوكيات و ّلت ''حفظ
الدنانير في ال�ستيانات؛ المراييل المن�سية''.

تركيبة الجمل في هذا الق�سم من الن�ص
تعتمد على الجملة اال�سمية التي تلغي حركة
تدفقت عبر الأفعال الم�ضارعة في الأق�سام
ال�سابقة من الن�ص .وتثبت كاميرا ال�شاعرة
القارىء على �صور بعينها تريده �أن يتمعن
َ
فيها ،في ا�سمية ثابتة قابعة في الأذهان
ونمطية الت�شكل ،هي نف�سها ال�صور التي
�ستذكرها ''الأم'' المتكلمة في الق�صيدة
و''تندلق'' من ذاكرتها� ،صور �أمهات ون�ساء
بتف�صيالتهن الدائمة التي ال تتغير.
يتوقف القارىء عند الأ�سطر الثالثة
الأخيرة التي ت�شكل النهاية 40الفعلية
للق�صيدة ،ليجد �أمامه م�شهداً هو الأقوى الذي
يعيد القارىء �إلى بداية الق�صيدة ،فالأمهات
مق�صو�صات الجدائل ب�شهوات ميتة ،وح ّنة
من�سية ،والأنثى المن�سية داخل كل واحدة
فيهن متروكة من �أجل كل الأفعال الأُخرى
التي ر�صدتها ال�شاعرة في المقطع الأول
والثاني ،وهنا نرى تقاب ًال بين ال�سطر الأخير
''و�شهوات ميتة'' مع �شهوات حية في ال�سطر25
التي كانت الأم تن ّقب عنها .وي�س�أل القارىء
لماذا ''�ستتذكر'' الأم ذلك؟ �ألأنها تخاف �أن
ت�صبح ن�سخة عن ''الأمهات بعيون �صفراء''� ،أم
�ستتذكر كتنبيه للذات حتى ال تقع في التجربة
نف�سها؟
د ــ ما بعد القراءة:
تفكك ال�شاعرة مايا �أبو الحيات �صورة الأم
عبر ا�ستعادة ال�صورة الأيقونية الأداة للأم41،
وتعريتها ومحاولة و�ضعها في و�ضعية
''�س�أتذكر'' ،هذا الو�ضعية التي ترافقها ك�أم
معا�صرة تجعلها في كل لحظة ت�س�أل �أي ''�أم''
�أنا؟ وهل البطولة هي في الفعل الدائم
ال�سيزيفي الذي ي�ستنزف ''الأم'' في الأ�سطر
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يذكرها ب�أيقونات �أمومية
ال�شعرية ،والذي ّ
�أُفرغت من �شهواتها� ،شهوات الحياة والكتابة
والحب؟
في ق�صيدتها ''في رثاء �شهوة الأمهات''
ت�ستعيد مايا �أبو الحيات �صورة الأمهات
المعا�صرات في مقابل الأمهات التقليديات عبر
الفعل ''�س�أتذكر'' ،وهي �صورة تج�سد تقابالت
متنافرة ومت�آلفة ،وتبرز فيها ال�صور المتالحقة
اليومية لم�شاهد من حياة المر�أة التي تغيب في
تف�صيالت الأمومة ،لتنب�ش عن المر�أة تحت
عبء الأمومة وقد�سيتها المزعومة .وهكذا
تخترق مايا �أبو الحيات �صورة الأم الفل�سطينية
التي كثيراً ما اع ُتبرت في الذهن �أُ ّم ًا �أ�سطورية،
و�أيقونية ،و�أم ال�شهيد ،والمنتظرة ،ورمز الوطن،
�إلى ر�سمها على طريقتها واقعية وحية وملأى
بالأ�سئلة تجاهها.

� .2أحالم ب�شارات 42بني احلواجز
والبقاء :تفكيك البيوت واللغة
 2ــ  1من مخطوطات ال�شاعرة
�أ ــ �شاعرة الأ�سئلة في ''ورطة الأوطان'':
تحاول �أحالم ب�شارات �أن تجمع عدداً كبيراً
من الأ�سئلة في تجربتها ،وال تتوقف �أ�سئلتها
عن اختراق الواقع الفل�سطيني �إلى الواقع
الإن�ساني العام ،فهي ت�سائل الوجود الأكبر،
وت�سائل الوطن ،وفي وحدتها ومنفاها ال
تطرح فكرة اال�ستمرار الفل�سطيني فح�سب ،بل
فكرة االغتراب الإن�ساني في هذا العالم �أي� ًضا،
وتراه ''ورطة'' مثلما يتجلى في ق�صيدتها
التالية رقم 43:2

ورطنا تلك الورطة؛
َمن ّ
�أن يكون لنا �أوطان؟
�أن يكون لنا �أ�سماء
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�أن ننادي على بع�ض بـ  :يا
�سبب لنا كل ذلك البعد
َمن ّ
فوق كوكب �صغير ،ومنفي؟
�إننا وحيدون
ون�ستمر
في و�ضع الحجارة فوق بع�ضها
لبناء البيوت
ب ــ الال ــ بطولة والال ــ ذاكرة:
تكرر �أحالم فكرة الالبطولة على �أكثر من
وجه ،ففي الق�صيدة رقم  6تفكك فكرة البيت
كمعادل ( )objective correlativeللعائلة
والذاكرة واال�ستقرار ،لت�صنع منه معاد ًال
مو�ضوعي ًا لفكرة الن�سيان� ،إذ يظهر الإرداف
الخلفي ( )oxymoronعلى م�ستوى الداللة �أكثر
عمق ًا:

لدي طفلة تم اختطافها في و�ضح
لي�س ّ
النهار
لدي طفلة مري�ضة
لي�س ّ
لدي طفلة جائعة جداً
لي�س ّ
ل�ست ُ�أ ّم ًا وهذا �أف�ضل
ولي�س لي �أعداء حقيقيون
ولي بيت �صغير
�أعود �إليه كل يوم
أ�سميه :مكان ن�سيان كل �شيء
� ّ
كما �أن الذاكرة عند ال�شاعرة ت�صبح معادلة
مت�ساوية بين الربح والخ�سارة ،عندما يت�ساوى
الن�سيان مع الذكريات:

حين ي�صبح للذكريات مكان
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نذهب �إلى هناك ونجمعها من تحت
الأ�شجار
كما لو �أننا نجمع ثماراً ن�ضجت على
�أمهاتها
[].......
و�سي�أكلها� ،إن لم ن�أكلها ،دود الن�سيان
عدت هذا الم�ساء من الحقل
بحفنة في يدي من الذكريات
لوجبة الع�شاء
وتت�ساوى مرة �أُخرى فكرة الربح والخ�سارة
حتى على م�ستوى الحياة والموت:

أمر من هذه
ال �شيء كثيراً �أخ�سره �إن لم � ّ
الحياة بغير ا�سمي ال�شخ�صي فقط
بجواز �سفري المري�ض
بج�سدي النظيف من عالمات الحب
بقلبي المت�سخ في معارك خا�سرة
بقلبي النظيف بليفة الجلي
التي للتو
عالجت بها �صد�أ الطنجرة
ج ــ الخروج من الذات:
تبرز الالبطولة �أي� ًضا في فكرة الخروج من
الذات واالن�سالخ عنها وتفكيكها لت�صبح �شيئ ًا،
ال �إن�سان ًا ،وال بط ًال ،وهي فكرة متكررة في
تجربة �أحالم .فمث ًال في الق�صيدة رقم  7تخرج
من �صليبها ،لتراقب ج�سدها المفكك �إلى
�أع�ضاء ،معلقة بال مباالة ،وبنظرة ثقيلة كثقل
تلك الروح:

كل هذه الم�سامير المعقوفة

�صممها الحداد،
ّ
كي تتحمل روحي الملقاه على الأر�ض،
وتراقب �أع�ضائي المعلقة على الجدران
بنظرتها الثقيلة
وتتكرر فكرة ت�شييء الذات في الق�صيدة رقم
� ،8إذ ت�صبح الذات عند ال�شاعرة �شيئ ًا محدداً
ومجم ًال لما حوله ،عاط ًال عن الفعل،
جمي ًال
ِّ
يراقب امر�أة هي �أي� ًضا �شيء وحيد ومتروك
وقابل للطي والن�سيان:

�أنا الفازة الذهبية
ي�ضعون في فمي الزهور كل يوم
لأزين غرفة ال�ضيوف
ال �شيء �أفعله في هذا البيت
منذ �سنوات
�سوى مراقبة �صاحبته؛
امر�أة من كرتون مقوى
تطوي نف�سها على الكنب كل م�ساء
وتهم�س في �أذني:
ليتني مثلك
 2ــ  2ق�صيدة ''الخوف'' 44نموذج ًا
�أ ــ العنوان:
● يلعب العنوان المعرف والحيادي45
ّ
دوراً مركزي ًا في تثبيت القارىء �أمام
المفردة ،ك�أن الخوف �أ�صبح �شيئ ًا
معرف ًا ومحدداً.
واحداً ّ
● تتكون الق�صيدة التي اخترناها من
ثالثة مقاطع متفاوتة من حيث عدد
الأ�سطر ،ويف�صل بينها البيا�ض.
● نجد �أن ال�صيغ اللغوية التي ت�شي
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بالقلق ،وعدم الثبات اللغوي ،وعدم
التحقق الفعلي ،منت�شرة في الن�ص مثل:
''وربما؛ ال يعني؛ �أو؛ وقد ي�ضيع؛ وربما
لو؛ ولحاولت؛ كما لو''.
المقطع الأول:
لدي �سبب كي �أخاف
�	.1أنا �أي� ًضا ّ
	.2ال يعني �أنه مفهوم �أو حتى يمكن
احتماله
 .3كل ما في الأمر هو �أنه يوجعني
و�أ�ستطيع �أن �أ�ضع يدي فوقه
 .4و�أتح�س�سه
 .5وربما لأجل ذلك كنت �أحلم منذ
طفولتي ب�أن �أ�صير �شاعرة
 .6تزرع ق�صائد من حقول الذرة الطويلة
في الأر�ض
 .7فيذهب خوفها عالي ًا
ي�ضيع بين ِخراف ال�سماء
 .8وقد
ُ
 .9فال ُتح�سه
تبد�أ الق�صيدة بـ ''�أنا �أي� ًضا'' ك�أن الذات المتكلمة
في الق�صيدة ت�ستمر ب�سرد �سابق �أو حوار
مفتوح ال يعرف القارىء طرفه الآخر .وهذه
الأ�سلوبية من خالل ا�ستعمال ''�أنا �أي� ًضا'' ت�شي
بحالة من البوح المتبادل ،مع نف�سها �أو
قارئها �أو ق�صيدتها� ،أو جهة غير معلومة
لكنها حا�ضرة ،ويتالقى �سبب ''الخوف'' الذي
ال ''يمكن احتماله'' بدائرتين :الأولى
''يوجعني'' ،والثانية ''�أتح�س�سه'' ،وترا�سل
الحوا�س في التعبير عن الخوف ومحاولة
تج�سيده بوا�سطة الدائرتين �أعاله ،يجعله
حا�ضراً فوق الج�سد كنوع من الألم الج�سدي،
وال من ظاهرة �شعورية نف�سية �إلى ظاهرة
متح ً
ج�سدية.
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من خالل الجملة ''وربما لأجل ذلك'' ُتدخل
الأنا المتكلمة القارىء �إلى �أفكارها ومختبرها
النف�سي الداخلي لفهم ذاتها ،ولنفهم ــ معها ــ
العالقة بين عملية الكتابة والخوف .فحلم
الطفولة ب�أن ت�صبح المتكلمة �شاعرة 46مرتبط
تمام ًا بالخوف .وتبدو (للمتكلمة والقارئ)
العالقة بين ''الخوف'' و''الق�صيدة'' �أكثر
و�ضوح ًا وقوة حين تعترف ب�أنها كانت تحلم
ب�أن ''تزرع ق�صائد من حقول الذرة الطويلة
في الأر�ض'' ،فـ ''يذهب خوفها عالي ًا'' .ونالحظ
�أن العالقة الأوك�سيمورونية بين ''في الأر�ض''
و''عالي ًا'' هي عالقة عك�سية فيها جذب في
اتجاهين مختلفين .فالق�صائد كلما كانت
را�سخة في الأر�ض متينة مزروعة ،ت�صاعد
ي�ضيع بين ِخراف ال�سماء
الخوف عالي ًا ''وقد
ُ
فال ُتح�سه''.
المقطع الثاني:
�	.10أجل ،كتبت منذ ذلك الوقت ق�صيدة
� .11صارت الآن �آثاراً
 .12وربما لو فت�شت عنها فوق التلة
 .13لوجدتها :قطعة معدنية �صدئة
وحوافها مت�آكلة
 .14ولحاولت �أن �أعتني بها
 .15ب�أن �أن�شرها تحت �شم�س على قيد
الحياة
 .16لتقوى عظامها
 .17وتت�أهل بعد �سنتها الثانية للم�شي بثقة
 .18وحدها
في هذا المقطع يبرز ان�شغال الق�صيدة بنف�سها
(الميتا ــ �شعرية) ب�شكل �أكثر و�ضوح ًا ،فالبداية
''�أجل'' ت�شير �إلى ا�ستمرارية البوح الذي ال
نعرف طرفه الآخر ،لكن القارىء ُيفاج�أ
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بـ ''منذ ذلك الوقت'' �أن زمن ًا طوي ًال مر منذ
المقطع الأول ،فثمة ق�صيدة ُكتبت ،لكنها لم
ت�صعد نحو ''خراف ال�سماء'' ،مثلما كان الحلم
في المقطع الأول ،بل �صارت الق�صيدة ''�آثاراً''،
الأمر الذي يدل على الم�سافة الزمنية من
لحظة كتابة تلك الق�صيدة �إلى لحظة البوح،
ونلم�س خيبة ال�شاعرة من ق�صيدتها الأولى،
تلك الخيبة التي تجعل المتكلمة ت�صف
ق�صيدتها الأولى على �شكل مادي بال قيمة
''قطعة معدنية �صدئة وحوافها مت�آكلة'' .ومرة
�أُخرى ُتدخلنا المتكلمة في مختبرها
التفكيري :فلو بحثت ''ال�شاعرة'' لوجدت
المحاولة ال�شعرية الأولى واعتنت بها،
فالق�صيدة ال�صدئة تحتاج �إلى �شم�س ''على قيد
الحياة'' لتم�شي ''بثقة'' .وتتقابل هنا عملية
''الن�شر تحت ال�شم�س'' بعملية ن�شر الق�صيدة،
وتتقاطع عملية الحياة والموت والوالدة
تربي ''ق�صيدتها'' معها
والنمو ،ك�أن ال�شاعرة ّ
لتم�شي بثقة وحدها.
 .19يحدث هذه الأيام �أن �أمر من جانب
الأ�سود و�سط رام اللـه
 .20و�أكتب ق�صيدة �أُخرى ال ت�شبه الأولى
� .21سوى في �أنها بال َ�ش ْعر خ�شن قلي ًال
 .22ي�صلح لر�أ�س دمية من القما�ش
 .23لكن الرغبة في �أن �أعبث ب�أع�ضاء تلك
الأ�سود تجتاحني
 .24لي�س لأت�أكد ب�أنها من الحجارة فقط
 .25بل ب�أني ال �أخاف من بع�ض
المخلوقات ،كالجمادات
 .26ولو احتال ال�سائق على �إغالق الجنود
للطرقات
 .27ب�أن انعطف عبر طريق فرعي؛
فم�ضيت �إلى قريتي في �شمال ال�ضفة

 .28وتناولت �أول ما و�صلت يد �أمي
 .29فظهرت لي
 .30نحيلة ..نحيلة
علي الأمور فج�أة
	.31الختلطت ّ
 .32فبدوت كما لو �أني قد �صحوت للتو
من كابو�س طويل،
 .33وت�شابه ما ُيرى في النوم مع ما كنت
�أ�سائل به نف�سي قبل �أن �أنام:
'' .34لماذا �أ�صحو وحولي كل هذا الي�أ�س؟''
تفاج�أنا ''ال�شاعرة'' ببداية مختلفة في المقطع
الثالث ،فت�أخذنا �إلى مكان �آخر خارج
طفولتها وكتاباتها الأولى� ،إلى مكان واقعي
فل�سطيني و�سط رام اللـه عند دوار الأ�سود.
واختيارها لرام اللـه يكر�س المكان كحيز ال
يمكن الفكاك منه ،وال �سيما �أن االنتقال من
''الخراف'' �إلى ''الأ�سود'' هو نقلة في الهوية
والذات ،من الريفية �إلى الغابة/المدينة ،من
الم�سالمة �إلى الوح�شية والجبروت والقوة.
ونالحظ من خالل الإ�شارة الزمنية ''هذه
الأيام'' خروجها من مرحلة الطفولة وكتابة
ق�صيدة ''ال ت�شبه الأولى'' �شك ًال على الأقل ،وهو
ما يعززه الو�صف'' :بال �شعر خ�شن ...ي�صلح
لر�أ�س دمية من قما�ش''.
ويظهر جلي ًا للقارىء عمق الخوف الذي ال
يزال مالزم ًا للمتكلمة ''ال�شاعرة'' ،فعلى الرغم
من اختالف المكان وتدفق الزمن ،ف�إن الخوف
هو الدافع �إلى كتابة ''الق�صيدة الأُخرى''47.
وهذا يعني �أن فكرة الق�صيدة الثانية ،و�إن
اختلفت �شك ًال� ،إ ّال �إنها ت�شبهها من حيث
الم�ضمون ،وهو ما ت�ؤكده الجملة'' :بل ب�أني ال
�أخاف من بع�ض المخلوقات''.
من خالل الجملة ''الرغبة في �أن �أعبث
ب�أع�ضاء تلك الأ�سود تجتاحني'' ،والتي تتالقى
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تمام ًا مع الجملة (في ال�سطرين  3و'' )4كل ما
في الأمر هو �أنه يوجعني و�أ�ستطيع �أن �أ�ضع
يدي فوقه/و�أتح�س�سه'' ،يفهم القارىء تلك
الفوبيا المالزمة لل�شاعرة؛ ف�سبب الخوف
المجهول يدفع ال�شاعرة في كل مرة �إلى
تج�سيده ب�شيء ما ،قد ال يكون له �أي عالقة
بالخوف .فالأ�سود التي تدور الفكرة حولها
اال� ،إ ّال �إنها
هنا ،وعلى الرغم من كونها تمث ً
ت�صور رام اللـه كعن�صر مركزي من دون �أن
تبدو المدينة ذاتها مقحمة .ف�صورة ال�سائق
الذي يحتال على �إغالق الجنود للطرقات ب�أن
ينعطف عبر طريق فرعيُ ،تراكم الح�ضور
المركب بتعقيداته كلها على الرغم
المكاني
ّ
من ح�ضوره اللغوي المختزل في ''الأ�سود و�سط
رام اللـه'' ،وت�ؤثر ب�شكل طاغ في م�سار
تغير م�سار الرحلة
الق�صيدة وتقودها ،فنراها ّ
التي ت�سير فيها ال�شاعرة لتعيدها مرة �أُخرى
�إلى مكانها الأول الريفي ''قريتي في �شمال
ال�ضفة'' ،و�إلى ''يد �أمي'' التي تبدو نحيلة،
ليكت�شف القارىء �أن المتكلمة ''ال�شاعرة'' ال
يمكنها �أن تعود �إلى مكانها الأول في
الحقيقة ،وال يمكنها �أن تبقى في رام اللـه ،بل
هي في ذلك المكان الرفيع بين الكابو�س
والواقع ،وت�سائل نف�سها ''لماذا �أ�صحو وحولي
كل هذا الي�أ�س؟'' لي�صبح ''الحلم'' ب�أن ت�صبح
�شاعرة ،نوع ًا من ''الكابو�س الطويل''
المتوا�صل.
ب ــ ما بعد القراءة:
الخوف لدى �أحالم ب�شارات هو ذلك القناع
الذي تختبىء ال�شاعرة خلفه من القلق الدائم
�إزاء �أن تف�سح للبطولة مكان ًا .الخوف ي�صبح
هو البطل :بطل حياة الفل�سطينية الكاتبة في
تجاربها ال�شعرية؛ الخوف من الكتابة؛ الخوف

دراسات

141

من العودة �إلى البيت غير المتاح؛ الخوف من
البقاء في مدينة ال ت�شبه ريفيتها وتتو�سطها
مجموعة من الأ�سود؛ الخوف من يد الأم
تذكرها ب�أحالم لم تتحقق؛
النحيلة التي ّ
الخوف من �أن ت�صحو وتجد �أن الكابو�س هو
الواقع الحقيقي.

خامتة
يت�ساءل القارىء ما الذي يجمع بين هذه
الق�صائد المتنوعة لل�شاعرات �أعاله ،ففي كثير
منها يختلف المو�ضوع ويختلف التوجه،
وفل�سطين ال ُتذكر كثيراً؟ �أهي المر�أة
الفل�سطينية المعا�صرة بف�سيف�ساء حكاياتها
التي تحتاج �إلى �أكثر من �شاعرة واحدة كي
تكتبها؟
محاوالت ال�شاعرات الفل�سطينيات تفكيك
العالم من حولهن ،والحيثيات الحقيقية في
حياتهن اليومية ،هي مر�آة لمحاولة �صادقة
من طرفهن للتعامل مع واقع اجتماعي
و�سيا�سي و�أخالقي مركب ،من منظور جمالي
ملتزم بق�ضاياهن الحارقة والحقيقية ،ولي�س
من منظور ن�سوي ممجوج ومتعالٍ  ،يطالبهن
العالم اليوم بالتركيز عليه ،ويدفع كثيراً في
مقابل ذلك.
تحاول ال�شاعرات الفل�سطينيات اليوم
الحفر في اللغة ،ال�ستخراج لغة جديدة مبتكرة
وطازجة ،بمعانٍ تت�آلف مع العالم ،عالمهن،
من دون كثير من اال�ستعارات المكرورة� ،أو
البالغة المتعالية على الواقع .الغ�ضب
والخوف والبحث والثورة ،كلها هوام�ش
�أ�سا�سية تحاول تلك ال�شاعرات الموازنة بينها
وبين جمالية �شعرية ي�سعين للعناية بها في
كل ن�ص من �أجل الخروج من ال�صندوق.
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املصادر
1
2

3

فيما يتعلق بالجدل ب�ش�أن ماهية ''الأدب الفل�سطيني'' والأديب الفل�سطيني ،و�إن كان محكوم ًا بالمو�ضوع
الفل�سطيني �أو االنتماء الفل�سطيني �أو المكان الجغرافي ،انظر :الأ�سطة � ،2000ص .34
ترى �سلمى خ�ضرا جيو�سي (� )Jayyusi 1992, p. 18أن تطور الأدب الفل�سطيني على الم�ستوى الجمالي
يعك�س التطور العام في المراكز الأدبية الكبرى في العالم العربي.
وفي �سياق مت�صل ،ي�شير بدوي (� )Badawi 1975, p. 222إلى �أن ال�شعراء الفل�سطينيين المعروفين
بـ ''�شعراء المقاومة'' بعد �سنة  ،1967و''�شعراء الأر�ض المحتلة''� ،أ�صبحوا م�شهورين �ضمن تيار ال�شعراء
الملتزمين ،لي�س دائم ًا ب�سبب القيمة ال�شعرية ،بل �إن هناك تفاوت ًا في مواهبهم ،وقد ي�ؤخذ عليهم -
من وجهة النظر الأدبية ال�صافية  -كثرة ا إلنتاج الذي ربما يقع تحت خطر ال�سطحية والميكانيكية.
لكن ب�سبب كون معظمهم من ال�شيوعيين ،ف�إنهم �أظهروا ،وخ�صو�ص ًا في �أ�شعارهم المبكرة ،ت�أثرهم
بعبد الوهاب البياتي ( )1999 - 1926وبدر �شاكر ال�سياب ( ،)1964 - 1926وفي الأغلب ا�ستخدموا
ال�شكل الجديد المت�ضمن عدداً متنوع ًا من التفعيالت .كما اتبعوا جميع التقنيات المركزية المميزة
لنظرائهم المعا�صرين ،ومن �ضمنها ا�ستخدام الأ�ساطير اليونانية والم�صرية القديمة والبابلية والعربية
والإ�سالمية والم�سيحية ،الأمر الذي ي�شير �إلى �أن ذلك الجيل من ال�شعراء الفل�سطينيين الذين عا�شوا في
الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  ،1948لم يكتبوا في عزلة فنية بعيداً عن معا�صريهم في العالم العربي،
و�إنما الالفت هو وجود كثير من الأفكار التي ت�سللت �إلى �شعرهم المبكر قبل �أن يبد�أ ق�سم منهم بمغادرة
�إ�سرائيل ( .)Asfour 1993, p. 70ويرى �أدوني�س� ،أن ''�شعر الأر�ض المحتلة'' هو رافد �صغير وثانوي في
ال�شعر العربي المعا�صر ،وهو امتداد ل�شعر التحرر الوطني المعروف ولي�س �شعراً ثورياً ،لأنه يحمل
�صورة ثقافة الما�ضي فني ًا وفكرياً .ويطلق �أدوني�س عليه ا�سم ''ال�شعر  -التظاهرة'' ،وهو �شعر طوباوي
غنائي ال ي�ؤ�س�س للفعل �أو للغة ،بل فيه كثير من المبالغة والخواء ،على غرار نتاج ال�شعراء العرب
الآخرين خارج الأر�ض المحتلة .وي�شير �أدوني�س �إلى �أن في المقاومة العربية وما ينبثق عنها نوع ًا
من ال�سحر الذي يغطي على الأخطاء ،وهو ما يجعلنا نميل �إلى ر�ؤية الواقع بعين المثال والتوهم
توهم في ذلك ال�شعر ما ال يراه اليوم .انظر� :أدوني�س ،1996
لتلبية حاجة نف�سية ،فحتى هو نف�سه ّ
�ص .106 - 104
يقول محمود دروي�ش ( )2008 - 1941في مقابلة مع جريدة ''القد�س العربي'' (لندن)� 1 ،آب�/أغ�سط�س
� ،2001أنه لن يبقى �أ�سير التعريف لأنه �شاعر فل�سطيني ،فهذا ''التعريف يعني �أن يعرف ال�شاعر
الفل�سطيني ب�أنه ذلك ال�شاعر المتخ�ص�ص في مو�ضوع واحد هو فل�سطين .لي�س ال�شاعر الفل�سطيني
هو َمن يحمل ذات ًا فردية تحكي �إن�سانية الفل�سطيني وه�شا�شته و�ضعفه وخوفه وقلقه كمركبات من
�شخ�صيته المقاومة ]....[ ،ولكن هل ت�ستطيع هذه الذات الفردية �أن تتحرر من �ضغط التاريخ ومن �ضغط
الهوية ومتطلباتها؟ كال ،ولكن تلك لي�ست خا�صية فل�سطينية� ،إنها خا�صية �أدبية و�إن�سانية عامة ،مع
االعتراف ب�أن الفل�سطيني� ،شاعراً ،مطالب �أكثر من غيره بالتماهي مع هويته لأنها مهددة ،ومع وطنه
لأنه لي�س محرراً .وهكذا يتداخل �س�ؤال الهوية مع �س�ؤال الإبداع في توتر عالٍ يمتحن خبرة ال�شاعر
والتزامه الحر ب�س�ؤاله الجمالي وفاعلية هذا ال�س�ؤال في المجتمع� .أن يكون المرء �شاعراً من فل�سطين هو
�شيء �أ�صعب من �أن يكون �شاعراً من مكان �آخر .ولكن �أما �آن الأوان لأن ينظر النقد �إلى الإنجاز ال�شعري
الفل�سطيني بمقايي�س �أدبية عامة ،ويرى مكانة هذا الإنجاز في م�شهد ال�شعر العربي ،دون �أن ين�شغل
بالتدقيق في جن�سية هذا الن�ص؟''
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ُتعتبر تجربة �أو�سلو مفرق ًا �أ�سا�سي ًا انعك�س في الكتابات الأدبية الفل�سطينية .انظر :ال�شيخ ،2013
4
�ص .80 - 79
عن الهوية الذاتية ،انظرNoonan 1989, pp. 1-2; Heidegger 1969, pp. 23-28. :
5
وعن الت�شكالت الثقافية في الهوية الجمعية الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا لدى العرب داخل الخط الأخ�ضر خالل
الفترة  ،1975 – 1948انظرNakhleh 1975, pp. 31-39 :؛ وقنازع � ،1985ص  .20 - 19وعن تحوالت
برمته ،انظر :فحماوي  -وتد � ،2013ص .198 ،135
الهوية لدى محمود دروي�ش كنموذج لل�شعر الفل�سطيني ّ
 6عن تهمي�ش كتابات الن�ساء العربيات و�أ�شعارهن عبر التاريخ و�أ�سباب ذلك ،انظر� :سمرين ،1990
�ص .43 - 39
 7تفح�ص هذه الدرا�سة الأدوات اللغوية وال�شعرية التي تتخذها ال�شاعرات و�سيلة للتعبير عن فكرة
التحرر ،وتتخطى الجدل الدائر ب�ش�أن ت�سميات متنوعة لما تنتجه الكاتبات العربيات ،وكذلك م�س�ألة
قبول �أو رف�ض الم�صطلحات مثل ''الأدب الن�سائي'' و''الأدب الن�سوي'' .فالدرا�سة �ستركز على فح�ص الأدوات
اللغوية وال�شعرية التي ت�ستثمرها ال�شاعرات المعا�صرات للتعبير ،من دون جعل هذه الق�صائد تحت
م�سمى ت�صنيفي معين .لمراجعة الجدل اال�صطالحي ،انظر على �سبيل المثال� :صفوري � ،2017ص – 17
23؛ المحب�شي � ،2010ص .126 – 121
 8انظر :ال�شيخ � ،2013ص .95 - 73
 9التحدي الكبير يكمن في اختيار كتابة ال�شعر لدى ال�شاعرات العربيات ب�صورة عامة ،ولي�س فقط
الفل�سطينيات ،في زمن انح�سار دور الق�صيدة في ت�شكيل الوعي ال�سيا�سي والثقافي والذائقة العامة
العربية .وقد قاد وعي ال�شاعرات بهذا التحدي �إلى ال�سعي خلف �آليات غير لغوية وخارجة عن الم�ألوف
للتوا�صل بين المتلقي والق�صيدة؛ ن�أخذ على �سبيل المثال تجربة ال�شاعرة الم�صرية عبير عبد العزيز
التي قدمت ق�صائد ديوانها ''م�شنقة في فيلم كرتون'' ( )2009م�صحوبة بلوحات من فيلم� ،أو بلوحات
لفنان كاريكاتير ،والتي بادرت ونظمت �ضمن معهد غوته الثقافي الألماني حملة '' ِادعم ال�شعر'' التي
من خاللها روجت لفكرة تقديم ق�صيدة النثر لل�صم والبكم بلغة الإ�شارة ،وللترويج لل�شعر با�ستخدام
الطوابع البريدية .انظر مقابلة مع ال�شاعرة في :عبير عبد العزيز .2017
 10تتناول الدرا�سات الجادة �س�ؤا ًال مركزي ًا عن وجود جماليات خا�صة بالأدب الذي تكتبه المر�أة ،وما
�إذا كانت هذه ال�سمات الجمالية خا�صة ب�أدب المر�أة فقط و�إلى �أي مدى .انظر على �سبيل المثال:
Taha 2007, pp. 193, 218-219.

 11على �سبيل المثال ال الح�صر ،من تلك الطرق اللغوية توظيف العنوان بطرق متنوعة ،لي�س فقط كبنية
جمالية ذات بعد �سيميائي تمثيلي ،بل كنوع من الت�سويق والإغواء عبر توظيف عناوين �صادمة ومغوية
وتمثيلية .فمن المالحظ �أن كثيرات من ال�شاعرات العربيات الن�سويات لج�أن �إلى هذه الأداة مثل عنوان:
ديوان ''�أرملة قاطع طريق'' (القاهرة :دار ميريت للن�شر والمعلومات )2007 ،لل�شاعرة الإماراتية مي�سون
�صقر القا�سمي ،والذي يحمل عنوانه عمق ًا تمثيلي ًا وبعداً �إغوائي ًا لوجود المفارقة فيه ،وكذلك عنوان
ديوان ''الفايرو�س الجميل'' (دم�شق� :سوريانا ــ م�ؤ�س�سة �سورية للإعالم )2016 ،لل�شاعرة ال�سورية خالدية
المعيجل الذي يوظف الأوك�سيمورون ،وعنوان ديوان ال�شاعرة التون�سية ي�سر بن جمعة ''ليتني عاهرة''
( )2007والذي �أثار عا�صفة من الجدل ،وقد رف�ضت وزارة الثقافة التون�سية دعم الديوان مادي ًا اعترا�ض ًا
تدخل الوزارة اعتداء على حرية الإبداع
على عنوانه الفج� ،إالّ �إن �إ�صرار ال�شاعرة على العنوان واعتبار ّ
دفعها �إلى طبعه على نفقتها الخا�صة .انظر ب�ش�أن ذلك ،مقابلة �أجرتها �سمية عبد المنعم مع ال�شاعرة
بن جمعة في جريدة ''الوفد'' ،في :عبد المنعم  .2018وللتو�سع في جماليات العنوان المثير الذي يهدف
�إلى جذب القارىء ب�إبراز جانب م�سلٍ من الن�ص عن طريق ت�أكيد �أمر �شاذ �أو ا�ستخدام التناق�ض والت�ضاد،
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انظر :فريلوك وفيغا � ,1989ص  .58وعن العناوين المغوية انظر .Genette 1988, p. 718 :وعن
العناوين المغوية والموحية في الوقت نف�سه ،انظر .Garst 1982, p. 9 :وعن العنوان التمثيلي انظر:
Taha 2000, pp. 63, 83.

12

13
14

15
16
17
18
19
20

نالحظ اهتمام النقد الأدبي بالنتاج ال�سردي للكاتبات العربيات �أكثر من اهتمامه بالنتاج ال�شعري،
عد اليوم في الهام�ش الأدبي والنقدي .كما �أن التوغل
وربما يكمن مر ّد ذلك في �أن ال�شعر ب�صورة عامة ُي ّ
في قراءة الن�صو�ص ال�شعرية ي�ستلزم ر�ؤية نقدية تبحث في المظاهر الجمالية �أكثر من الم�ضامين ،بينما
من المالحظ �أن النقد الأدبي لما كتبته الن�ساء ين�شغل غالب ًا بالتطرق �إلى الثيمات الن�سوية المتعلقة
ب�سياقات اجتماعية �أكثر من الأدوات .انظر على �سبيل المثالGottesfeld 2010. :
�شاعرة فل�سطينية من مواليد لبنان .1985
تقول ال�شاعرة �سمر عبد الجابر'' :ب�شكل عام ال �أحب الت�صنيفات ،فال �أطلق على نف�سي �صفة 'الملتزمة'.
ال �أختار المو�ضوعات التي �أكتب عنها ،وال �أعتبر �أنه يجب �أن يكون ثمة 'مو�ضوع' للق�صيدة �أو الن�ص.
ظهور ال�سيا�سة في ن�صو�صي ي�أتي ب�شكل عفـوي تمام ًا كما الأفـكـار والتجـارب الأُخرى التي �أعي�شها..
كل ما �أمر به خالل يومي ينعك�س في كتابتي ب�شكل عفوي ''.انظر �شهادتها في :عبد الجابر ،2013
�ص .148
ُن�شرت الق�صيدة في مدونة ال�شاعرة ''هدوء ن�سبي'' ،في  ،2018/6/2وهي متوفرة في الرابط الإلكتروني
التاليhttp://summer-blues.blogspot.com/ :
�شاعرة فل�سطينية ولدت في دم�شق في �سنة  ،1974وعادت �إلى فل�سطين في �سنة .1995
غانم  -دنف � ،2014ص .67
الم�صدر نف�سه� ،ص .25
َ
عمان  .1993لها ديوان ''عندما �أغلق الباب على ال�شارع'' ،وقد �صدر في
�شاعرة فل�سطينية من مواليد ّ
�سنة .2014
ُن�شرت للمرة الأولى في جريدة ''الأخبار'' (بيروت) ،ال�سبت  17ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2015و�أعيد ن�شرها
الرابطين الإلكترونيين التاليين:
في موقع ''قديتا'' .الق�صيدة الكاملة متوفرة في
َ
https://www.al-akhbar.com/Kalimat/12568
http://www.qadita.net/featured/abeer/

قا�صة و�شاعرة فل�سطينية من مواليد قرية بدوية مهدمة .تقيم في يافا منذ �سنة  .1989من �إ�صداراتها
21
ّ
الق�ص�صية�'' :سيدات العتمة'' ()2015؛ ''النوافذ كتب رديئة'' ()2016؛ ''الطلبية )2018( ''C345؛ ديوان
''خارج الف�صول تعلمت الطيران'' (.)2016
� 22شاعرة ُولدت في قربة دبورية في الجليل وتقيم في مدينة حيفا� .صدرت لها المجموعة ال�شعرية ''ليوا''
اللدية'' (.)2015
( ،)2011والمجموعة ''كما ولدتني ّ
''رمان'' ا إللكترونية في  .2016/9/2وهي متوفرة في الرابط التالي:
ُ 23ن�شرت الق�صيدة في مجلة ّ
https://www.rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=571

� 24شاعرة وكاتبة ق�ص�ص للأطفال وروائية فل�سطينية ،ولدت في بيروت في �سنة  ،1980وتنقلت بين بيروت
وعمان ،ثم عادت �إلى القد�س فل�سطين في �سنة  ،1995وتقيم الآن في القد�س� .صدر لها عدة
وتون�س ّ
''حبات ال�سكر'' ()2004؛ ''عتبة ثقيلة الروح'' ()2011؛ ''ال �أحد يعرف زمرة دمه'' ()2011؛
منها:
روايات
ّ
'')2012( ''+AB؛ ''جليتر'' ( .)2018وثالثة دواوين'' :ما قالته فيه'' ()2007؛ ''تلك االبت�سامة ذلك القلب''
()2012؛ ''ف�ساتين وحروب بيتية ( .)2016كما �صدر لها عدة ق�ص�ص للأطفال.
 25عن مفهوم ''الأمومة خارج المتن'' ،انظر :مر�سال � ،2017ص .8
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الحيات بالتف�صيالت ،وهي تف�سر ذلك في �شهادتها في ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'':
 26تتم�سك مايا �أبو
ّ
عمن فقد كل �شيء بعد هذه ال�سنين كلها ،و�أُوثر� ،إن لم �أكن �س�أكتب عن تفا�صيله ال�صغيرة،
''كيف �أكتب ّ
همه بالح�صول على �شوال �أ�سمنت ،عن حاجته �إلى وثيقة �سفر ،عن بكاء طفلتي المتوا�صل
�أن �أكتب عن ّ
على حاجز قلندية لأنها ،بب�ساطة ،تريد الدخول �إلى الحمام؟'' انظر� :أبو الحيات � ،2013ص .170
�	27أبو الحيات � ،2016ص .68
 28الم�صدر نف�سه� ،ص .86
 29الم�صدر نف�سه� ،ص .27
�	30أبو الحيات � ،2012ص .41 - 39
 31اخترنا في هذا االتجاه نموذج ًا �أ�سا�سي ًا هو ال�شاعرة مايا �أبو الحيات التي ولدت في لبنان ،وتقيم حالي ًا
في القد�س.
�	32أبو الحيات � ،2012ص .13 - 11
 33يطلق عليها جينيت ا�سم العناوين المتداخلة� ،أو الجامعة بين الريماتية والثيماتية (،)Ambiguous
وهي التي تحدد جن�س العمل ومو�ضوعه .انظرGenette 1988, p. 716. :
 34قارن على �سبيل المثال مع'' :مرثية �إلى خليل حاوي'' لعبد الوهاب البياتي في :البياتي � ،1989ص- 7
 .9وقد �شهدت المراثي الحديثة تحوالت كثيرة في �شكلها وم�ضمونها ،انظر :فحماوي  -وتد  ،2002وهي
درا�سة غير من�شورة عن هذا المو�ضوع
الب ْين ُمل َته َِبا ...حتى رثى لي فيك
 35مث ًال كما جاء في بيت ابن عبد ربه ('' :)940 - 860ما زلت �أبكي ِح َذ َار َ
البجاري� ،ص .51
والم َط ُر'' .انظرّ :
الريح َ
ُ
 36عن �صوت الراوي الم�ؤنث في الن�صو�ص ال�سردية الن�سوية ،انظرTaha 2007, pp. 200-204. :
 37فحماوي  -وتد � ،2013ص .264
 38عن ت�أثير البدايات في القارئ ،انظر :خري�س � ،1998ص  .52وعن معالجة البدايات في ال�شعر ،راجع على
�سبيل المثالBelcher 1983, p. 171; Powell 1988, p. 342; Wasser 1970, p. 373. :
 39عن خا�صية التمحور والتركيز على الذات في كتابات الن�ساء ،انظر :بن م�سعود � ،1994ص .94
 40نعني هنا بالنهاية ( )endingالوحدة الأخيرة التي يمكن تحديدها في العمل الأدبي :المقطع؛ ال�سطر؛
الف�صل؛ ال�صفحة؛ الفقرة؛ الجملة .انظر .Whiston 1986, p. 397 :وهي ت�شكل النهاية الن�صية الفعلية
للعمل الأدبي والتي ال يجد القارىء بعدها ما يقر�أه ب�شكل فعلي ،انظر.Torgovnick 1981, p. 6 :
وهي تلي �شيئ ًا �آخر بحكم ال�ضرورة� ،أو ت�أتي كنتيجة عادية ال يلحق بها �شيء ،انظرAllen 1986, :
 .p. 199ويمكن القول �إن النهاية محكومة بج�سد الن�ص ،ونتعامل معها هنا من خالل تحديدها مكان ًا
و�شك ًال ونوعاً ،وتحديد دورها في العالقات الداخلية الن�صية.
 41انظر :مر�سال � ،2017ص .54 - 52
طمون في �سنة  ،1975وتقيم في رام اللـه .لها ق�ص�ص للأطفال
في
 42كاتبة و�شاعرة فل�سطينية ولدت
ّ
وروايات لليافعين منها'' :ا�سمي الحركي فرا�شة'' ()2009؛ ''�شجرة البون�سيانا'' ()2014؛ ''م�صنع الذكريات''
( .)2018وتعكف الآن على �إ�صدار ديوانها الأول.
 43زودتني الكاتبة وال�شاعرة �أحالم ب�شارات بمخطوطات ق�صائدها تحت الطبع ،من دون عناوين لغوية،
و�إنما بعنوان رقم .وهذا النوع من العناوين ي�ساهم في ت�شخي�ص العمل ،وي�ؤدي وظيفة التعيين
( )designationفقط .للمزيد انظرGenette 1988, pp. 708-710. :
ُ 44ن�شرت في  27كانون الثاني/يناير  ،2014في المجلة الإلكترونية ''�أوك�سجين'' ،وهي متوفرة في الرابط
التاليhttps://goo.gl/fG5hxA :
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عد هام�شي ًا للعمل ،واختياره
وي ّ
 45العنوان المحايد ( )neutral titleهو �أب�سط �أنواع العناوين و�أكثرها ملالًُ ،
يتم ب�شكل �أتوماتيكي .مثالً� :أ�سماء �شخ�صيات؛ �أ�شياء؛ �أغرا�ض؛ �أ�سماء �أماكن مذكورة في ج�سد الن�ص
ب�شكل بارز .النوع الآخر من العناوين المحايدة هو ما يظهر في الق�صائد ،ويت�ألف من الأ�سطر الأولى من
تلك الق�صائد .هذه العناوين ال ت�ؤثر في محتوى الن�ص ،ودورها لي�س جوهرياً ،بل يهدف فقط �إلى ت�سمية
العمل �أو ال�سير وفق عادة ''ت�سمية'' العمل .لكن ذلك ال يعني �أنها ال تحتوي على قدرة جمالية ،فمجرد
وجود عنوان يمنح العمل طاقة فنية مغايرة ،كما �أن مجرد تخيل العمل بعنوان مختلف عن العنوان
الحالي يجعلنا ن�ستدل على قدرة هذه العناوين الجمالية ،لأن وجود �أي عنوان �آخر �سي�ؤثر في محتوى
العمل .انظرLevinson 1985, p. 34. :
 46عن ت�أنيث اللغة في الكتابات الن�سوية ،انظرTaha 2007, pp. 204-207. :
 47قارن بمفهوم الكتابة عند هيلين �سك�سو�س ،وعالقة المفهوم بالتحرر الداخلي ،انظر:
Cixous 1976, pp. 876-877.

املراجع
بالعربية
	�أبو الحيات ،مايا ('' .)2012تلك االبت�سامة ..ذلك القلب'' .حيفا :دار راية. ـــــــــــ( .خريف '' .)2013رواية الحياة ...الحياة الرواية'''' .مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد ،96�ص .171 - 169
 ـــــــــــ'' .)2016( .ف�ساتين بيتية وحروب'' .الأردن :الأهلية.	�أدوني�س ('' .)1996زمن ال�شعر'' .بيروت :دار العودة. الأ�سطة ،عادل (�'' .)2000س�ؤال الهوية :فل�سطينية الأدب والأديب'' .رام اللـه :دار ال�شروق.البجاري ،يون�س ('' .)1971المعار�ضات في ال�شعر الأندل�سي :درا�سة نقدية موازنة'' .بيروت :دار الكتب العلمية.
ّ
 بن م�سعود ،ر�شيدة ('' .)1994المر�أة والكتابة'' .الدار البي�ضاء� :أفريقيا ال�شرق. البياتي ،عبد الوهاب ('' .)1989مرثية �إلى خليل حاوي'' .ديوان ''ب�ستان عائ�شة'' .القاهرة :دار ال�شرق ،ط،1�ص.9 - 7
عمان:
 خري�س� ،أحمد ('' .)1998ثنائيات �إدوارالخراط الن�صية/درا�سة في ال�سردية وتحوالت المعنى''ّ .
ّ
�أزمنة للن�شر والتوزيع.
 ''دروي�ش :ال�شاعر الفل�سطيني مطالب �أكثر من غيره بالتماهي مع هويته لأنها مهددة'''' .القد�س العربي''(لندن)� 1 ،آب�/أغ�سط�س .2001
 �سمرين ،رجا (�'' .)1990شعر المر�أة العربية المعا�صر  .''1970 - 1945بيروت :دار الحداثة. ال�شيخ ،عبد الرحيم (خريف '' .)2013تحوالت البطولة في الخطاب الثقافي الفل�سطيني'''' .مجلة الدرا�ساتالفل�سطينية'' ،العدد � ،96ص .95 - 73
 �صفوري ،محمد (�'' .)2017شهرزاد ت�سترد �صوتها'' .النا�صرة :مجمع اللغة العربية. عبد الجابر� ،سمر (خريف '' .)2013فل�سطين فراغ في القلب'''' .مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد ،96�ص .149 - 147

147

دراسات

''فتافيت'' من أوراق وخمطوطات شاعرات فلسطينيات

.''ً ''ديوان لـ 'ي�سر بن جمعة' يثير جد ًال عربي ًا وا�سعا.)2018 يناير/ كانون الثاني20(  �سمية،عبد المنعم
https://goo.gl/o74xdx : في الرابط الإلكتروني التالي،)جريدة ''الوفد'' (القاهرة
'' ''الد�ستور.)2017/12/7( '' ' اعترافات �شاعرة ح ّطمت �أ�صنام ال�شعر بـ 'طابع بريد..''عبير عبد العزيز
https://www.dostor.org/2003879 :للكتروني التالي
 والمقابلة متوفرة في الرابط ا إ.)(عمان
ّ
. دار راية للن�شر: حيفا.'' ''�سيدة البيا�ض.)2014(  رجاء،غانم ــ دنف
.'' تحوالت ق�صيدة الهوية في �شعر محمود دروي�ش: ''في ح�ضرة غيابه.)2013(  عايدة،فحماوي ــ وتد
. مجمع القا�سمي-  �أكاديمية القا�سمي:باقة الغربية
 بحث ن�صي تطبيقي في تحوالت المرثية العربية في فترات: ''مراثي الآباء العربية.)2002( .ـــــــــــ
. جامعة حيفا: حيفا. ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة،''زمنية مختلفة
.21 - 6  �ص، 4 - 3  العدد،] ''المواكب'' [النا�صرة.'' ''الهوية والقومية في �أدبنا المحلي.)1985(  جورج،قنازع
 ''مجلة النوع االجتماعى.'' ''الأ�س�س الفل�سفية لمفهوم الجنو�سية.)2010(  قا�سم عبد عو�ض،المحب�شي
.143 - 115  �ص، العدد الأول،''والتنمية
. م�ؤ�س�سة مفردات: برلين.'' عن الأمومة و�أ�شباحها: ''كيف تلتئم.)2017(  �إيمان،مر�سال
-

-

-

-

بالإنجليزية

Allen, Roger (1986). “Beginning and Ending: Aspects of Technique in the Modern
Arabic Story”. World Literature Today, vol. 60, no. 2, pp. 199-206.
Asfour, John Mikhail (1993). When the Words Burn: An Anthology of Modern
Arabic Poetry 1945-1987. Cairo: American University in Cairo Press.
Badawi, Muhammad Mustafa (1975). A Critical Introduction to Modern Arabic
Poetry. Cambridge: Cambridge University Press.
Belcher, Margaret (Summer 1983). “Browning’s Only Allusion to Pugin: The
Opening Lines of Bishop Blougram’s Apology”. Victorian Poetry, vol. 21, no. 2,
pp. 171-183.
Cixous, Hélène and Keith Cohen and Paula Cohen (1976). “The Laugh of the
Medusa”. In The Signs Reader: Women, Gender and Scholarship. Edited by
Elizabeth Abel and Emily K. Abel. Chicago: University of Chicago Press, http://
links.jstor.org/sici?sici=0097-9740%28197622%291%3A4%3C875%3ATLOTM
%3E2.0.CO%3B2-V
Garst, Robert Edward (1982). Headlines and Deadlines: A Manual for Copy Editors.
New York: Columbia University Press.
Genette, Gérard (Summer 1988). “Structure and Functions of the Title in
Literature”. Critical Inquiry, vol. 14, no. 4, pp. 692-720.
Gottesfeld, Dorit (January 2010). “ ′Acoustic Walls′: On Feminine Voices in the
Stories by Samia ‘At’ut”. Journal of Arabic Literature, vol. 41, no. 3, pp. 303-320.
Heidegger, Martin (1969). Identity & Difference. Translated by Joan Stambaugh.
New York & London: Harper & Row Publishers.

2019 ربيع

-

-

118 جملة الدراسات الفلسطينية

148

Jayyusi, Salma Kadra (1992). Anthology of Modern Palestinian Literature. New
York: Colombia University Press.
Levinson, Jerrold (Autumn 1985). “Titles”. The Journal of Aesthetics and Art
Criticism, vol. 44, no. 1, pp. 29-39.
Nakhleh, K. (1975). “Cultural Determinants of Palestinian Collective Identity:
The Case of Arabs in Israel”. New Outlook, vol. 18, no. 7, pp. 31-40.
Noonan, Harold W. (1989). Personal Identity. London & New York: Routledge.
Powell, Brian (April 1988). “The Opening Lines of the Poema De Mio Cid and The
Cronica De Castilla”. The Modern Language Review, vol. 83, no. 2, pp. 342-350.
Taha, Ibrahim (2000). “The Power of the Title: Why Have You Left the Horse Alone
By Mahmud Darwish”. Journal of Arabic and Islamic Studies, vol. 3. pp. 66-83.
_____ (2006). “ ′Beware Men, They Are All Wild Animals′-Arabic Feminist
Literature: Challenge, Fight and Repudiation”. Al-Karmil: Studies in Arabic
Language and Literature, vol. 27, pp. 25-71.
_____ (2007). “Swimming Against the Current: Towards an Arab Feminist Poetic
Strategy”. Orientalia Suecana, vol. LVI, pp. 193-222.
Torgovnick, M. (1981). Closure in the Novel. New Jersey: Princeton University
Press.
Wasser, H. (November 1970). “John Quincy Adams on the Opening Lines of
Milton`s Paradise Lost”. American Literature, vol. 42, no. 3, pp. 373-375.
Whiston, J. (1986). “Leonor and the Last Three of Machado’s A Un Olmo Seco”.
Neophilologus, vol. 70, no. 3, pp. 397-405.

بالعبرية
 وزارة: القد�س.'' فهم، تعبير، لغة: ومميزاتها، ر�ؤو�س العناوين، ''العنوان.)1989(  فيغا. و�ش. ن، فريلوك.التعليم والثقافة

