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 شكر وتقدير
الحمُد هلل رِب العالمين والصالُة والسالُم على  البيىا المصىطص  صىادِل الوعىِد ا مىينى و على   

آلِه وصحايتِه الُغِر الميامين وتايعيهم وتايعا تايعيهم إل  يوم الدين. اللهم ال علم لبا إال ما علمتبا إبى  
اللهىم أربىا الحىل ح ىا  وار  بىا  ىالعلىيُم الحيىيمى  اللهىم علمبىا مىا يبُصعبىا وابصعابىا يمىا علمتبىا و دبىا علمىا  أبَت 

 .تياعهى وأربا الياطل ياطال  وار  با اجتبايهى واحشربا يرحمت  يا ريبا فا عياد  الصالحينا
شْكُرَ نِعْمَتَكََ التتِكي أَنَعَمْكعَ عَلَكيَّ وَعَلَكى      َبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَر ي ول الحل سيحابه وتعال  فا يتايه الع ي : "

 (.32ى من آية:q".)وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلَنِي بِرَحْمَتََِ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِني
أحمىىُدس سىىيحابه علىى  ج يىىل بعمىىهى وفىىيِم عطايىىاسى ومىىا  مربىىا يىىه مىىن ف ىىل  وتوفيىىلى و مىىا 

صىىير  ومبىىايرةى إلىى  أن وف بىىا ذتمىىاِم اىىتا الجهىىد المتوا ىىن. أسىىهل اهلل أن ُيبتصىىَن يىىه وييىىون  مبحبىىا مىىن
 عوبا  لا عل  طاعته.

" فىنبا ال يشىير اهلل مىن ال يشىير البىا  وابطال ا  من حديث المصطص  صل  اهلل عليىه وسىلم" 
ا ي يىىول اذشىىراى علىى  همص ىىللع ىىول لجبىىة المبا شىىة علىى  تأجىىد ل امىىا  علىىات أن أت ىىدم يالشىىير والت ىىدير 

 مبا شة اتس الرسالة واما:
 أستات ا دب والب د المشار  فا الجامعة اذسالمية. ا ستات الديتور: ماجد البعاما

 .أستات ا دب والب د فا جامعة ا  ص  وا ستات الديتور: عيد الجليل صرصور
 بيا من عائلتا حصظها اهلل.يما وأت دم يالشير واالمتبان إل  يل من ساعدبا وو ى إل  جا

وأخص يالشير ميتية و ارة ا و اى مري  المخطوطات واآلبار لما  دتموا لا من مساعدة فا 
 توفير اليتب.

 يما وأخص يالشير خبساء فلسطين الشاعرة رحاب يبعان التا تشرفت يمعرفتها.
لدراسات العليا لما  دموس موصول إل  الجامعة اذسالمية والعاملين فيها ممبلة يعمادة اوالشير و 
 لبا من خدمات.

 فلهم مبا جميعا  ج يل الشير والعرفان
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 مقدمة
ين عيد اهلل صلا وأسلم عل  عيدس ورسوله محمد وأ ىوأستغصرس ىإن الحمد هلل أحمدس و أستعيبه

 ...ويعد ىجوامن اليلم َتاو البيا ا ما التل أُ 

ال ال يعابا من جرائم العصايات  ىبالشعب الصلسطيبا وما يحمل من أعياء وطبه السلي
و د يابت أيشن اتس الجرائم الهجوم التل شبته إسرائيل عل   طاع   ة المحاصر  ىالصهيوبية المار ة
اتس الهجمة التا عير الصهايبة عن يشاعتها يوسمها  ىم5002م ويداية عام 5002فا بهاية عام 

لصر ان( تيمبا  يمعار  المسلمين فا يدر وأحد ياسم )الرصاص المصيوب( وأطلل عليها الصلسطيبيون )ا
 حيث أن اهلل ييتب البصر للمؤمبين ولو يعد حين.

ولما يابت المرأة بصى المجتمن  ىف د صمد الشعب أمام يطش آلة ال تل والتدمير اذسرائيلية 
فها  ىيما  يل فها فا حرب الصر ان الريي ة ا ساسية لشعب يتل   ال ريات يصدر  عار  و لب حديد

لتا ف د رأيت أن أ ى فا دراستا  ؛ا م وال وجة وااليبة وا خت ويل وشائج ال ري  تبيبل من راحتيها
أطلن عليها إبسابة  ىاتس عل  صورتها فا اتس الموا ن االجتماعية المتبوعة واا فا أتون اتس الحرب

 ىوما خلصته من مصائبأرصد صورتها وألوان مشاعراا تجاس اتس الحرب  ىتصب عليها المصائب صيا  
 .يما أرصد ردود أفعالها وموا عها يين الج ع والصمود

و به المصور لمشاعرام ترحا   ىوسجل معارفهم وتاريخهم ومعاريهم الشعر ديوان العربى و ن
لتم  صورة المرأة فا الشعر التل تعاط  من حرب أرأيت أن  ىواستيشارا   ىيهسا  وصمودا   ىوفرحا  
 ن اتس الدراسة لم يسيل أن تعاط  معها الياحبون ياستبباء يعم اليحوث وتل   ؛الصر ان

 والم االت...

يما رأيت أن  ىو د رأيت أن المبهج التياملا او أبسب المبااج للوصول إل  الغايات المبشودة
أما الصصل ا ول ف د  ىتتو ع الدراسة عل  أريعة فصول يعد تمهيد يتحدث عن ماليسات حرب الصر ان

فا التعيئة والتبوير وال ج يالمجاادين إل   مرأة المبا لة وييى يان لها دوراولت فيه صورة التب
فس طت شهيدة   ؛وييى صمدت أمام  وى اليغا العاتية يصالدة  مب طعة البظير ىحيام المعرية
لتا ف دت البابا صورة المرأة البيل  ا الصصل اا الطاارة عل  أرم   ة ا ييةى ويتباولؤ وتبابرت أشال

وييى عابت من ألوان البيل حيبما بسى  ىأ ل  ما تمل  من أ ريائها وفلتات أيياداا فييتهم يياء  مرا  
مب لها فص دت المهوى واستظلت يالسماء وافترشت ا رم يساطا  ويابت بيل  ا حالم التا حرمها مبها 

م  التا يابت رم ا  للت حية والصداء ويتباول الصصل البالث صورة المرأة الر  ىاالحتالل فحرمها سعادتها
يما رسمته من يطوالت  بادرة ويابت رم ا  لألرم التا التصل يها اذبسان الصلسطيبا واام يها عش ا  

ويهتم الصصل ا خير يالدراسة الصبية حيث  ىويابت رم ا  للسين والطمهبيبة التا يلجه إليها من حولها
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يما يهتم يدراسة الصورة  ىفا شعر حرب الصر ان ّيةرت جللتا ظهو صت عل  الظواار اللغوية اليار ة ا
بم أتيعتها يخاتمة  رصدت فيها أام  ىالشعرية والو وى عل  أريابها وأبماطها فا شعر حرب   ة

 .وبيت يمصادر الدراسة ومراجعها ىالبتائج والتوصيات التا توصلت إليها

 

 واهلل ولا التوفيل
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 متهيد
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 تمهيد
 بسية إل  ال يائل العريية ؛اا أرم يبعان ىأرم الميعادى رم اللين والعسلفلسطين أ

 والجيال الصلسطيبية حت  صحراء الب ب. ىوا ودية ىالتا استوطبت السهول

يبعان ويالد  ىا صليون يهن اليبعابيين ام سيان اليالد و د اعترفت اليتايات اذسرائيلية
لعداء اليهود الشديد  ؛إال أن مدوبا التوراة تعمدوا إ صاء اليبعابيين ى    ستمتد من أو اريت حت

فاليبعابيون والصلسطيبيون اما الجبسان اللتان سيبا فلسطين وما عدااما ال يمت لصلسطين  لهم.
 (1)يصلة.

إن صلة العرب لصلسطين لم تب طن مبت أن يابت تعرى يهرم يبعان و ويت اتس العال ة 
التين فر وا  درا من السيطرة السياسية   بياط وتدمر والغساسبة وجميعهم من العربل يام دول ا

  .فترات مت طعة  يل الصتح اذسالمايية عل  فلسطين فا العر 

ولين من الخطه البظر إل  اليهود عل  أبهم  ىإن العرا ة العريية ا صيلة مو لة فا التاريخ
فلي  ابا  وحدة  ىامتبافر   عر يا   ت اليهود خليطا  ن حياة التشتت الطويل جعل  ؛عرل أو جب 

حيث ف دوا اللغة المشترية )العيرية( فهختوا  ىلليهود ر م الطاين الت و عا وال يلا للديابة اليهودية
  .(2)يتيلمون لغات ولهجات مختلصة حسب المو ن الجغرافا التل ي طبوبه

يية تحت راية التوحيد فيان المسجد ل يائل العر حت  توحدت ا ىن أشر ت شم  اذسالمإما  
َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا   :ا  ص  او ال يلة ا ول  حت  ب ل  وله تعال 

  ال تعال : ىوالمسجد ا  ص  مسرى البيا محمد صل  اهلل عليه وسلم  (3)ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه

الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًلا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ُسْبَحاَن
(4). 

لما رأوا من  ؛فابهارت دولة الرومان ورحب أالها يالصاتحين ؛دخلها عمر ين الخطاب فاتحا
  .اليهود ياالحترام وحرية العيادةوبعم المسيحيون و  ىروح التسامح والعدل وح ن الدماء

                                                 
 يتصرى. 23-25م(ى ص 5002)-اى(2255: )3تاريخ فلسطين ال ديمى ط/ يبظرى أسامة محمد أيو بحلى (1)
مى المؤسسة العريية للدراسات والبشرى 2222: 2د الوااب الييالاى تاريخ فلسطين الحديثى ط/يبظر: عي (2)

 يتصرى. 22-21ى ليبانى ص ييروت
 (.222الي رة: آية ) (3)
 (.2اذسراء: آية ) (4)
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 ىجعلها محط أبظار الغ اة ؛ومما ال ش  فيه أن مو ن فلسطين الجغرافا وسواحلها الممتدة
" ول د استعاد الغرب ااتمامه يالمبط ة العريية فا  ىو د تيلور تل  خالل الحمالت الصلييية عليها

( عل  نابليون بونابرتا أي ظت حملة )يم ىأع اب احتالل يريطابيا للهبد فا ال رن الساين عشر
مصر وفلسطين فا أواخر ال رن البامن عشر أطماع يريطابيا ور يتها فا السيطرة عل  المبط ة 

( من تهديد خطير لمصالح يريطابيا فا )نابليون بظرا لما ابطوت عليه حملة ىيشيل أيبر مياشرة
 . (1)الهبد" 

ودة إل  فلسطين واستيطابها فها الخالص من وبادت يهفيار الع ظهرت الحرية الصهيوبية
" ويتل  فنن  ىوحملت أفيارا استعمارية تبادل ين امة دولة يهودية فا فلسطينال هر والظلم والتشتت 

ولي  ل ومية  ائمة ومتح  ة  ىوالدولة ال ومية ىاالستعمار عبد الصهيوبية يان أداة لخلل ال ومية
  .يالصعل

يان  ىيتعايشون من السيان ا صليينمستوطبون ا وروييون وفا الو ت التل يان فيه ال
 .(2)ذ امة دوله يهودية صرى "ادى الصهيوبية إجالء عرب فلسطين 

 " فهبا  ىلمآرب تخدم مصالحها ؛ية وياريتهاأيدت الدول االستعمارية الحرية الصهيوب
و الشعور ل ديم فا التوراة يالعهد ا الغرب المسيحاوالعاطصية الباتجة من تهبر  ىالعوامل الديبية

اليهودية من بااي  يالر ية فا تحويل الهجرة  ىيالتبب إ اء ا طهاد اليهود عل  أيدل الالساميين
 . (3)أورويا الشر ية إل  خارج أورويا"

ت اسمت الدول االستعمارية الدول العريية ويان االبتداب اليريطابا عل  فلسطين يعد اتصا ية 
ة يين فربسا ويريطابيا فا الساد  عشر من مايو عام ألى وتسعمائة و ستة السري ()سايكس بيكو

 عشر. 
( )عز الدين القسام و  اد الشيخ المجااد ىبجلي ل يشراسة اوم الصلسطيبيون المحتل اذ

" ول د أ ام ال سام تبظيمه البورل وو ن يربامجه وبصتس مبطل ا من إيمابه يهن الجهاد المسلح  ىالبورة
 التل يستطين أن يمبن يريطابيا من إ امة وطن  وما يهودل فا فلسطين.وحدس او 

                                                 
 .55عيد الوااب الييالاى تاريخ فلسطين الحديثى ص  (1)
 . 30السايلى ص (2)
 .35السايلى ص  (3)
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لم تين ا ح اب  ىرس حريه ال سام وتبظيمه البورلوفا م ايل اتا اذيمان التل يان جوا 
 ىيهن و ت البورة المسلحة  د حان الصلسطيبية العاملة فا الحرية الوطبية يوم تا  تؤمنوال يادات 

 . (1)"وافرة للعمل البورل المسلحيحت متويهن الشروط أص

وتمخم عن الدعم اليريطابا  ىيل اتا لم يبن يريطابيا عن تهييداا لليهود وتعاطصها معهم
 ىللحرية الصهيوبية فا البابا من بوفمير عام ألى وتسعمائة وسيعه عشر إعالن يلصور المشئوم

 . لليهود فا فلسطينحيث أصدرت يريطابيا وعد يلصور التل يدعو إل  إ امة وطن  وما 

" ف د وجدت يريطابيا أبه إتا ما أرادت االحتصاظ يصلسطين دون ته يم عال اتها يصربسا فال يد 
 ىبطال سيطرتها إل اليافا ذس اط اعترا ات فربسا عل   م فلسطين  لها من إيجاد الميرر

 . (2)"الميرراو تل   -يعد أن شارفت حملة فلسطين عل  بهايتها  -ويان صدور إعالن يلصور
وفسر  ىاا يلمة ييت  وما لليهود إبما( دولةيلصور أل يلمة ) إعالنلم يين فا بص  

وام  ىفا تطوير ب افتهم العيريةوييوبون أحرارا  ىوالتب ل فا فلسطين اذ امةعل  أن لليهود حل 
 خا عون يغيرام من السيان للسيادة اليريطابية. 

وأريعين  ةابيا العظم  فا شياط ألى وتسعمائة وسيعتعلن يريط سهوفج ىوتتوال  ا حداث 
وفا  ىيخصوص مست يل اليالد مسؤوليتهاوتتخل  لألمم المتحدة عن  ىأبها ستبسحب من فلسطين

التاسن والعشرين من تشرين البابا تصوت الهيئة العامة لألمم المتحدة يالمواف ة عل   رار ت سيم 
 .وفلسطيبية ةفلسطين إل  دولتين يهودي

وعددام  ىفلسطين من مساحة (%22)رحب الصهايبة يال رار حيث حصلوا يموجيه عل  
  .الصلسطيبيين ييبما  ويل ال رار يالج ع من  يل ىأ ل من بلث السيان

احتدم ال تال يين الصلسطيبيين والصهايبة حيث افت ر الصلسطيبيون إل  السالح اليافا 
وتستمر الحرب طول العام  ىللمشارية فا ال تال ؛ويدخل فلسطين متطوعون عرب ىوالتبظيم الجيد

وتدمير  رى يبيرة لتحل محلها  ىتبتها يابتصار إسرائيل وتوسين ر عة ا را ا التا تحتلها
وييون  ىو وت م إسرائيل إليها ا را ا التا  اب عبها ماليواا الصلسطيبيونمستوطبات إسرائيلية 

                                                 
ث(ى إصدار ايئة الموسوعة الصلسطيبيةى -2ة الصلسطيبيةى ال سم العام فا أرين مجلداتى المجلد ا ول )الموسوع (1)

 .255مى ص  2222: 2دمشلى ط/
 .2ى ص 2م(ى ج/ 5000: )2سالفه حجاولى فا التاريخ السياسا الصلسطيباى ط/ (2)
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ت أحداث عام ألى وتسعمائة وبمابية وأريعين ياسم وعرف .ابا  ما ي رب من مليون الجئ فلسطيبا
  (1).()البيية

ولم  ىو ريت المخيمات أوتاداا فا ريوع الوطن وخارجه ىتجسدت البيية فا أيشن صوراا 
وتواف ت ر يتها اتس من مصالح الدول  ىوالتهام الم يد من ا را ا ىيتو ى بهم إسرائيل فا التوسن

شرين من تشرين ا ول عام ألى وتسعمائة وستة وخمسين شبت فصا التاسن والع ىاالستعمارية
  .عل  مصر أع يه الهجوم اليريطابا الصربسا واو ما عرى يالعدوان البالبا حريا   لسرائيإ

لحصار ا ويسر طول ىو د  صدت إسرائيل من وراء عدوابها تبييت ييابها ا تصاديا   " 
لم تح ل الحرب (2)الع ية".  سيباء وخليج وتوسين حدوداا الجغرافية فا ىالعريا اال تصادل

 .التا احتلتها من سيباء و  ة و طايا ا را امن  إسرائيلوابسحيت  ىأادافها

ى وتسعمائة وسيعة وستين ألفصا ح يران عام  ىلم ت ى عبد اتا الحد إسرائيللين أطماع 
الغريية ومرتصعات  وال صةاليرس مرة أخرى يحرب احتلت يها سيباء و طاع   ة  إسرائيلعاودت 
 .إليهايمة دوأعلبت عن  م ال د  ال  ىالجوالن

( % من مساحة فلسطين 5ى55أل ) ى" ومساحة اتس المباطل ستة آالى ييلو متر مرين 
التا ي يت تحت حيم اذدارتين ا ردبية والمصرية خالل الصترة من ألى وتسعمائة وبمابية وأريعين 

 .(3)حت  ألى وتسعمائة وسيعة وستين "

سرائيل تبتهج سياسة اليطش  التوسن مخالصة يتل  ال وابين والشرائن و وال من  ىمبت  يامها وا 
و د استخدمت إسرائيل سياسة جائرة واا سياسة اذيعاد أو البصا اذجيارل للصرد عن  ىالدولية

ل إل  "ويعتير اذيعاد من أشد أشيال الع اب  سوة  به يؤد ىلتصريغ ا را ا من سايبيها ؛طبهو 
فنن اتس الع وية  تحديدا   يالصلسطيبيينوفيما يتعلل  ىومجتمعه ىعد وعائلتهيالصصل اذجيارل يين الم

يير بسية مميبة من أتيتسا  سوة خاصة يوبها تشيل خطوة من  يل سلطات االحتالل ال تالع 

                                                 
 يتصرى. 52ى  ص/2221: 2ط/يبظر: سلم  الخ راء الجيوساى موسوعة ا دب الصلسطيبا المعاصرى  (1)
جواد محمد ومجموعة من المؤلصينى المدخل ال  ال  ية الصلسطيبيةى مري  دراسات الشرل ا وسطىعمانى  (2)

 . 520مى ص  2221: 2االردنى ط/
: 2بخية من اليتاب والياحبينى ال  ية الصلسطيبية فا بصى  رنى مبشورات فلسطين المسلمةى لبدنى ط/ (3)

 .22مى ص/ 2222
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بهاية من ال صة الغريية و طاع   ة يهدى تسهيل عملية ال م فا ال الصلسطيبيينالمواطبين 
 .(1)المتجسدة يتوسين حرية االستيطان " 

ويابت أيير عملية إيعاد جماعا  امت يها إسرائيل فا الساد  عشر من ديسمير عام ألى 
وتسعمائة واببين وتسعين حيث  امت ينيعاد مائة وبالبة وستين فلسطيبيا من  طاع   ة إل  مرج 

  .ب الجماعا  د الصلسطيبيينلسياسة الع ا فيابت تجسيدا   ىال اور فا جبوب ليبان

من التمادل فا  إسرائيللم يمبن السالم و يام السلطة الصلسطيبية فا   ة وال صة  ةمعااد إن
ويتا الحي  الجغرافا التل أمداا يال وة والصالية جعلها  ىولم تغب   ة عن  ادة إسرائيل ىعدوابها

 ى( شمال خط االستواء32 ى3)" ت ن مديبة   ة عل  خط عرم ىفريسة للبهم الصهيوبا حيث
إل  الغرب مبه  (3ى2)يعيدة عن الساحل بالبة ييلو مترات وبصى  ى( شر ا32وعل  طول )

 .(2)أيام االسيبدر ا يير فا ال رن الراين  يل الميالد"  )هيرودوتس(يما حدد يعداا اتا  ىتماما

 ةمسبالبمائة وخمساحته  ىو طاع   س شريط ممتد من ا را ا عل  ساحل اليحر المتوسط
 ىتحدس ا را ا المصرية من الجبوب الغريا ىمريعا   وستين ييلو مترا  

وبمابية  ىوبمابا  رى ى  محافظات تحول سين عشرة مديبةو طاع   ة م سم إل  خم
 .مخيمات ت ن  من الحدود اذدارية للمدن

فا العالم  ي طن يه ما يريو عل  المليون وبصى المليون بسمة واا أيير يبافة سيابية
 . يالبسية لمساحة ا رم

به ظل عر ة لهجمات متيررة من إسرائيل أويالر م من اب شاع االحتالل عن  طاع   س إال 
ولم ي ى ا مر  ىي ل ل اليالد والعياد ىطائراتأو  صى يال ىمن خالل اجتياحات يالديايات وجيشها

  . فواسا ءسويممت إ ا ىله اآلتانت مّ صُ  ا  جائر  ا  ع   ة حصار عبد تل  الحد يل  رب عل   طا

ليعيش أال   ة  ؛المعاير التا أحيم إ ال ها السلن والمحرو ات وا دوية ويتاحصار عل  
 ىوال ف ة والمرم ولم تمطر السماء تايا   ىوتصش  فابتشر الص ر ؛ويطالة  اتلة ىفا سجن ال يرحم

  .وال سلوى ولم يب ل للجياع من السماء من  

                                                 
م(ى المري   2223 - 2221عدبان عيد الرحمن أيو عامرى االبتصا ة الصلسطيبية الييرى فا  طاع   ة ) (1)

 .252مى ص/ 5002 -اى  2252العريا لليحوث والدراساتى   ةى فلسطينى 
 .53مى ص 2221سليم المييمى   س و طاعهاى الهيئة المصرية العامة لليتابى  (2)
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واا تيعث  ىةساين والعشرين من يابون أول )ديسمير( عام ألصين وبمابيأشر ت شم  ال 
لم ال ؟ واو يداية امتحابات بهاية العام  ىيالحيوية مصعما   ىممي ا   ما  ل د يان يو  ىالحياة من ال ياء

 .الدراسا

 ىوالطالب عل  موائد االمتحابات ىع ارب الساعة تشير إل  الحادية عشرة والبصى إبها 
إبه الغدر  ىفجهة تغير الحال إل  ما او محال ىوأعمالهم ىوأسوا هم ىوشوارعهم ىا ييوتهموالبا  ف
إبها  ارات عمياء وصماء ال  ىعشرات الغارات الصجائية مت امبة فا أن واحد تد    ة ىوالميا تة
بها الغاشم عدوا إسرائيللتيدأ  عل    ة اذسرائيلامن الحمم اليريابية يل يها الطيران  وآالى ىدين لها
وتيث  ىومسمن من العالم أجمن ىمرآوترتيب المجا ر يحل المدبيين عل   ىاذرااب وتمار 

سرائيل ىالص ائيات أيشن حرب عرفها العصر الحديث  .وأول حرب علبية يين الصلسطيبيين وا 

وا تلعت  ىف د بسصت الييوت عل  سايبيها ىوالالإبسابية ىاتسمت تل  الحرب يالدموية
 واستحالت ا جساد أشالء. ىمن جتورااا شجار 

 د ييون مبها ما  ى" استخدم الجيش اذسرائيلا فا حريه عل    ة مجموعة من ا سلحة
أو تم استخدامها فا حروب ساي ة مبل حرب الخليج  ىوتل  ل يا  مدى فعاليتها ؛يجرب  ول مرة

 .(1)"م( 5002وحرب تمو  عل  ليبان صيى ) ىوالبالبة ىالبابية

وأن تسمن  ىالتيبولوجيا الحديبة من  درة اائلة عل  التدمير إليهخالصة ما توصلت  بهاإ 
ل د " أبيتت الت ارير  -إن ي يت  لوب  -فها تجعل ال لوب لدى الحباجر  ى ير أن ترى وتتتول

 ىوت ارير المبظمات الح و ية المحلية والدولية ىالطيية الصادرة عن ايئات طيية محلية وأجبيية
تستخدم  ىللش  استخدام إسرائيل لبسخ تجرييية  سلحة حديبة ت ارير الصحصية يما ال يدع مجاال  وال

 ىياذ افة إل  االستخدام المصرط لألسلحة الت ليدية وتخائر محرمة دوليا   ى ول مرة فا  طاع   ة
وحرول يليغة لدى ا شخاص التين تعر وا لهتس  ىوأدى اتا االستخدام لحدوث تشواات

 . (2)سلحة"ا 

ومن  ىويترعرع يه سرطان االحتالل الصهيوبا لصلسطين ىع ول تيدع ما ت هر يه الشعوب
 (3) :تل  ا سلحة التا استخدمتها إسرائيل فا حرب الصر ان عل    ة

                                                 
 .222مى ص  5020م(ى يابون باباى  22/2/5002 -م 51/25/5002رب عل    ة )حاتم أيو  ايدةى الح (1)
م(ى اللجبة 5002-5002وأخرياتى أسلحة االحتالل اذسرائيلا خالل العدوان عل    س ) ةسعاد الدعالس (2)

 .22المري ية للتوبيل " توبيل"ى ص 
 يتصرى. 220 -222يبظر: حاتم أيو  ايدسى الحرب عل    ةى ص  (3)
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 ( متصجرات المعدن اليبيى الخاملDIMEووصصت يهبها ال بايل ال ييحة جد )  تدمر الجسم  ا
  .يالشيطابية إالصها اليشرل يطري ة ال يمين وص

 ( ال بايل متعددة ا  رامMK80)ل رب المباطل المصتوحة يالطائرات ومباطل ا بصال. ى 

 ( اآليامABAM)وتبشطر  ىستة ابصجارات متتاليةشظية وتبصجر  آالىوتحتول عل  بالث  ى
  .ويل  سم يتحول إل  خم  أالى شظية ىستة أ سام عبد ا ترايها من الهدى

  يوجه  ىطوله ي يد عل  المترين وو به مائه ييلو جرام ىإسرائيلا الصبن ىدصاروخ البمرو
 ويحول خم  آالى شظية. ىياللي ر

 ويعد  ىوله رائحة يالبوم ىيي اء تميل إل  االصصرار ىشصافة ىمادة شمعية ىالصسصور ا ييم
 .وسيلة تدمير حريية شديدة الصت  ياذبسان والييئة

استهدفت خاللها المصابن  ىويصورة عشوائية ىدون تو ى استخدمت إسرائيل اتس ا سلحة
  .(وميابا الهيئة الدولية )ا وبروا ىوالمؤسسات والمدار  والمستشصيات

ومن تل  ا سلحة ما يسم  ي تائى السهام الخار ة واا " بوع من أبواع ا سلحة الم ادة 
أرين فراشات فا التيل ويحسب  وله ىتو رأ  معدبا مديب من ا مام طوله أريعة أمتار ىلألفراد

المصادر العسيرية اذسرائيلية ف د حصلت إسرائيل عل  ألى من اتس ال بايل من الواليات المتحدة 
 . (1)ا مرييية فا العام ألى وتسعمائة وبالبة وسيعين "

 ىوالديايات ىوعم الدمار وسيطرت الطائرات ىابيعبت رائحة الموت من يل حدب وصوب 
س ط خاللها مئات  ىوامتدت الحرب إل  اببين وعشرين يوما ىوياسحات ا لغام ىوالجرافات
 .وآالى الجرح  والمعا ين ىالشهداء

 .تجاو  الشهداء ألى وأريعمائة شهيدا من الرجال والبساء وا طصال

أما الجرح  ف د سجل عددام خمسه أالى وبالبمائة وبالبة جريح ويابت اذصايات يالغة  
وس وط  ىلوجود اليبير من الر وخ المع دة الباجمة عن ابصجار ا سلحة حيان بظرا  فا يبير من ا 

صايات  نويتا م ىأما من يترت أع اؤام فحدث وال حرج ىالميابا أصييوا يالعج  المستديم وا 
 (2) .اعتالالت السمن ومشيالت الصحة البصسيةماغ والبخاع الشويا و الد

                                                 
 .25عل    ةى ص  ااذسرائيلسعاد الدعالسة وأخرياتى أسلحة االحتالل  (1)
 25ى ص 5002يبظر ت ييم ا بر الييئا للعدوان عل    ةى سلطة جودة الييئةى   ةى فلسطينى ديسمير  (2)

 يتصرى.
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 .وييارا   صغارا   ىوبساء   رجاال   ىوشيابا   التحدل شييا  و  ىرسم الغ يون لوحه مشرفة للشجاعة

ت در يما يريو عل  المليار دوالر  ىواليبية التحتية ىو د تييد  طاع   ة خسائر جمة فا اال تصاد 
 . (1)" وأظهر ت رير الجها  المري ل تدمير العدوان أريعة آالى ومائة مسين يشيل يامل"

"  ىهائلة التا استخدمتها إال أبها تييدت خسائر يبيرةاليطش ال آلةأما إسرائيل فير م  
فيما أعلبت الم اومة  ىوي ن عشرات من الجرح  ىعشر  تيال   ةاعترفت إسرائيل يس وط حوالا أريع

عطاب حوالا خمسين دياية  ىعن  تل عشرات الجبود اذسرائيليين يما ي ارب المائة وتدمير وا 
س اط طائرة مسير  ىوجرافة واحدة صاية أرين مروحياتو  ىةوا   (2)" .ا 

إبها  ىإبها اليوت ة الالمة ىأسرتهايل فها ت م تحت جباحيها  ىوتتجل  صورة المرأة شامخة 
 يل المجتمن ال بصى المجتمن يما  يل.

.. إبها اا .وت وم يالتبظيى ىلي  ف ط تطعم ا والد ىأن ييين دور المرأة ءالمر "ويبيغا عل  
يتعليمهم اآلداب  ؛يائبات يشرية مب صة دة من مجرد يائبات حية إل من يحول ا طصال حديبا الوال

وعل  أسا  وظائصها فا  ىليصيحوا أع اء ب افية با جين ؛والطرل المباسية للتصرى ىالسلويية
 .(3)" ر من تل ب يمين أن تيون ممبلة للب افة أيالتبشئة االجتماعية وحداا فال

ف د  ىوالتا سليها اليوبان الحرية ى ديما  والمصيرون التا حار فا أمراا الصالسصة  المرأة 
 ىفلي  لها الحل فا ممارسة حياتها ينبسابة راشدة ؛عاشت فا مجتمن يحمل العداء واليرااية للمرأة

وأما المهر " يابت تب له معها إل  ييت ال وجية فا شيل جها  أو  ىتحت وصاية الرجل إبما تر خ
 (4) .وتهختس إل   وجها " ىيدفعهواا أو أالها من  ىبروة ع ارية

 إليه حتاجتا سرة يما  دفالعيد ي و   ىاتا الو ن الم رل للمرأة عبد اليوبان ساوااا يالعييد 
إبما يربه  ى" ولم يين لاليبة فا ال ابون اليوبابا حل فا أن ترث والداا ىوالمرأة ت ود ا سرة يا يباء

 . (5)ف ط اين تير "

                                                 
مى مري  ال يتوبة للدراسات  22/2/5002 -م  51/25/5002العدوان اذسرائيلا عل   طاع   ةى  (1)
 .21اىى ص  2230 -م  5002االستشاراتى  سم ا رشيى والمعلوماتى ييروتى ليبان و 
 .22السايلى ص  (2)
ويبدل ييه يولمار وفرابسي  يارتيوفيسياى البظرية السبويةى ترجمة: عماد إيراايمى ا الية للبشرى عمانى  (3)

 .503مى ص  5020: 2ا ردنى ط/
 .200مى ص  2222ى 3المرأةى ميتية مديولاى ط/إمام عيد الصتاح إمامى أفالطون و  (4)
 . 202السايلى  (5)
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هها أما اذماء فهن سافرات ومما أيدس فالسصة اليوبان يهفالطون ويابت الحرة تغطا وج
 ى" فنن أرسطو يستيعد المرأة تماما من ميدان الب افة ىوأرسطو سيطرة الرجل الياملة عليها

 . (1)"ليجعل وظيصتها م تصرة عل  اذبجاب  ؛والحياة الصيرية يصصة عامة ىوالسياسة

وما ساد من وأد  ىوابعدام الدولة ىيداوة و الترحالولو عدبا إل  المجتمن الجاالا حيث ال
ين اف د " يان  يد بجدس أرحم من اليوبان ييبير  ىلليبات درأ للعار التل يخيم شيحه حول الخيام

 ىأبا أيصي  مؤبتها ىال ت تلها :ي ول للرجل إتا أراد أن ي تل ايبته ىعمرو ين بصيل يحيا الموءودة
واذحياء ابا  .إن شئت يصيت  مؤبتها ىيها إن شئت دفعتها إلي فيهختاا فنتا ترعرعت  ال  ي

 .(2) والمراد ينحيائها إي ائها" ىمجا 

ف د " يابت  ىومما امتا ت يه المرأة فا الجاالية جعلها أيبر تح را من المجتمن اليوبابا
وتمل   ىب افيةالفا الحياة  و د يان لها مو ن ىوتريب الخيل ىوتسافر وحداا ىسافرة وتختلط يالرجال

 . (3) حل الطالل"

واعت   ىفتصاخر العريا يبسيه إل  أمه ىاالحتراموحظيت المرأة فا الجاالية ي در رفين من  
يها فيان اليبير من رجاالت  والتيبا ىما ولهتا وجدبا ظاارة البسية إل  "  ؛يهتا الشرى العظيم

وعمرو ين  ى()ماء السماءيوا إل  أمهم ترة بسفالمبا ىوشعرائهم يتيبون يهسماء أمهاتهم ىالعرب
وال بش  فا أن ليل من أمهاتهم شخصيتها  ى()عمرو بن هندالمبتر مل  الحيرة يان ي ال له 

 .(4)وموا صها الحميدة التا أدت إل  االفتخار يها واالبتساب إليها " ىالصتة

يين لها أل دور ولم  ىومن تل  يان لهتا المجتمن سليياته ف د حرمت المرأة من حل اذرث
  .مرمول إل  جابب الرجل

وجعل لها مب لة  ىفرفعها من المهابة ىفي غ بجم المرأة ساطعا   ىاذسالمأشر ت شم   
 َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف :قال تعالى ىولها ح ول يما أن عليها واجيات ىسام ة

وساوى  .(5)
                                                 

 .12مى ص 2222ى 3إمام عيد الصتاح إمامى أرسطو والمرأةى ميتية مديولاى ط/ (1)
مى 2220محمد حورى تريية ا يباءى فا ا دب العريا حت  بهاية العصر ا مولى ميتية الميتيةى أيو ظيا  (2)

 .22ص
رأة والتبميةى يين الوا ن المتاح والمست يل المهمولى ميتية ا سرةى مطاين الهيئة  المصرية فتحا سالمةى الم (3)

 .22لليتابى ص
اى  2253: 2ط/ واجدس مجيد عيد اهلل ا طر جاى المرأة فا أدب العصر العياساى مري   يدان للتراث والتاريخى (4)
 .52مى ص  5005 -
 .552الي رة: آية  (5)
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. (1) َأنِّي َلا ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى  :قال تعالى .والع اب ويين الرجل فا الج اءييبها 
اليريم  نآال ر ف د شرى  ىحيبما تترفن عن الدبايا ىإبها العظمة التا مبحها اهلل ع  وجل للمرأة
َمْرَيَم َقْوَل اْلَحقِّ الَِّذي ِفيِه  َذِلَك عيَسى اْبُن  :قال تعالى ىعيس  عليه السالم يبسيه إل  أمه اليتول

َيْمَتُروَن
(2) . 

  .والمريا الحابا ىوا ب ىلل وج رائعا   و د  رب الرسول صل  اهلل عليه وسلم لبا مبال   

 ى"... واستوصوا يالبساء خيرا  :وسلم  ال عن أيا اريرة ر ا اهلل عبه عن البيا صل  اهلل عليه
وان  ىفنن تايت ت يمه يسرته ىعوج شاء فا ال لن أعالسإن أ ىجفنبهن خل ن من  لن أعو 

 .. أخرجه مسلم(3)" يالبساء خيرا   فاستوصوا ىتريته لم ي ل أعوج

" وأعظم من جمين الح ول  ىها امرأة  طلمرأة فا ظل اذسالم يحياة لم تبل د بعمت ال
ووصمة الجسد  ىيئة ا يديةرفن عبها لعبة الخط ن  ول مرس أبهآالشرعية التا يسيتها المرأة من ال ر 

 .(4)"يالتوية والبدم  ىفيل من ال وجين  د وسو  له الشيطان واستحل الغصران ىالمرتول

 .(5) َفَأَزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا ِفيِه  :قال تعالى 

وتشد  ىجابب الرجل تسابدس فيابت إل  ىو د يان للمرأة دوراا فا مسابدة الرسالة البيوية  
 .أ رس يالو وى فا وجه اليصر والطغيان

تحولن  ىوا خت يالبهر ىببن عل  االبت امفيعد أن ين يح ى" ويتل  الحال يالبسية للشواعر
 . (6)"وشد أ رام ىبصرة المجاادين فا ميادين الحرب يشعران إل 

 ىعن المشهد ولم تغب المرأة ىرواحتدم الصراع يين  وى الخير والش ىاذسالماتسعت ر عة  
حدببا عيد السالم ين مطهر حدببا  :الحديث الشريى فصا ى ا الجبودوتس ىفيابت تسعى الجرح 

                                                 
 .222ية : آآل عمران (1)
 .32مريم: آية  (2)
اىىى صحيح اليخارلى اعتب  يه أيو صهيب اليرماى  522اذمام أيو عيد اهلل محمد ين إسماعيل اليخارل ت  (3)

 .2052مى يتاب البياحى ياب الوصاة يالبساءى ص  2222 -اىى  2222ييت ا فيار الدولية للبشرى 
اى داليا محمد إيراايمى به ة مصر للطياعة والبشر والتو ينى نى إشر آعيا  محمود الع ادى المرأة فا ال ر  (4)

 .23مى ص  5003أ سط ى 
 .32الي رة: آية  (5)
 .220مى ص  5002أ. د. بييل خالد أيو عل ى شاعرات عصر اذسالم ا ولى دار الحرم للتراثى ال اارةى  (6)
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يغ و يهم سليم ى" يان رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم :عن بايت عن أب   ال جعصر ين سليمان
 .(1)ليس ين الماء ويداوين الجرح  "  ؛وبسوة من ا بصار

( )أم عطية وسلم بسيية يبت الحارث ا بصاريةون من الرسول صل  اهلل عليه وممن    
صائية ا خ ىال رشية (بد اهللالشفاء بنت ع) ويتا ىايعت البيا صل  اهلل عليه وسلمالتا أسلمت وي

 ىعيد اهلل عبدما استعملت الدواءلحت الشصاء يبت ف" فل د أ ،)النملة(فا عالج ال رحات الجلدية 
 إسالمهاوبالت ر ا اهلل ورسوله عبدما أعلبت  ىم اهلل  يل استعماله فا معالجة الجلديةوتيرت اس

 .(2) يل الهجرة "

 ىير  دور المرأة الصلسطيبية المبا لة فا م اومة االحتالل حيث أو دت بار البورة يالتوجيه 
حياة السياسية فب لت إل  معتر  ال وحملت عل  ياالها اموم ال  ية ىواالعتصامات ىوالتظاارات
ما ييون  هيه اتس المرأة التا رسمها الشعراء ي ىفحر ت الرجال لصد المعتدين ىوالب الية

سواء أيابت صايرة عل   ى" ي تصر عل  مشااد معاباتهاىفالشاعر إيراايم طو ان فا تصويرس للمرأة
ية تعابا التشرد أم مبيو  ىأم مولولة من اول المصائب وأباراا ىاليالء وما حل يا ال وا يباء

 .(3)وال ياع "

  :()محيي الدين الصفديوييصا فا اتا الم ام  ول 

عودل لخدر  يا أخت المها التل يريبا ييى خرجت المرأة مغ ية بائرة فا وجه المجرم 
 ن. يورة عام ألى وتسعمائة وستة وبالبالصهيوبا فا ب

يل من بساء المديبة حيث بظمت اتس ال صيدة فا بايل  إبر مظاارة اشتر  فيها فر 
 :(4)وطاليات المدار  ي ول فيها

                                                 
أيا داودى حيم عل  أحاديبه وعلل عليه:  اى(ى سبن 512 -اى 505أيو داود سليمان ين ا شعث السجستابا ) (1)

ى 322مى ص  2222: 2محمد باصر الدين ا لياباى ميتية دار المعارى للبشر والتو ينى الريامى ط/
 (.5232ح)

اى  2202: 2ط/  ىعيد اهلل عيد الر ال مسعود السعيدى الطب ورائداته المسلماتى ميتية المبارى ال ر اءى ا ردن (2)
 .25مى ص  2222 -
 .32ص -م  5002   ة :2ط/ دار الم داد للطياعة  ى فا ب د ا دب الصلسطيباىاأ. د. بييل أيو عل (3)
ليهاى حلبى ط/ (4)  . 35-32ص  مى 2212: 2محيا الدين الصصدلى من فلسطين وا 

مى ص 5003: 2ط/ والترجمةى أو اريت الب افا للبشر المرأة فا الرواية الصلسطيبيةى مري  ىةويبظر:  يا العيل
22. 
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 عودي لخدرك يا أخت المها عودي
 ومن صيد وس  في الحي ما شئت من ش  

 تبارك اهلل إذا أقبلت مغضبة
 يشرق من طرف ومن جيدوالحسن 

 فكفكفي الدمع من عينيك واطرحي
 عنك األسى لتواسي قلب معمود
 ودونك الحي جري في مسارحه

 بين الخرد الغيد ذيل المفاخر
 أما رأيت ليوث الحي قد برزوا

 حمر المناصر فوق الضمر القود
 غادين للموت ال يلوون أو يصلوا
 إلى سبيل من العلياء محمود
 فتيان قومك كم خفوا لنائبة
 في كل يوم من األيام مشهود
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 الفصل األول 
 املرأة املناضلة

 
 .المبحث األول: التعبئة والتثوير

 .الثاني: الصمود والمقاومة المبحث
 .المبحث الثالث: مصابة وشهيدة
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 التعبئة والتثوير: المبحث األول
المرأة صابعة الرجالى فا أحشائها بيم ا بيياءى والعظماءى وال عماءى وال ادةى حملتهم 

ياءى و تتهم من  وتهاى ورياطة جهش فبهموا من دمااا ع ة   ؛ا  أجبةى وريتهم صغار   ها صمودا  وا 
صرارا     .وا 

أو دت لهم شعلة المجد ال عل  بار اادئةى يل يرايين ت تى يحمم وشواظ فا وجه اليا ين أيا 
 يابوا. 

يما تتييه فا البصو  من المؤا رةى  ؛تصبن المعج ات (مب لها)اا فا ممليتها المتوا عة 
 إبهللمرء ل وم الو ود للمحر ى  " فالتشجين ال م ىويبيت أ دامه ىفما أعظم أن يجد المرء من يسابدس

يل ابه او التل يحيل الصشل بجاحا واله يمة  ىاو التل يسيرسى ويشحت تابهى ويمد روحه يالطا ة
 . (1)بصرا فا يبر من ا حيان"

حيث الغ و  ىو د مارست المرأة دوراا التبويرل التعيول يصورة جلية فا المجتمن الجاالا  
  .والصراع الدائمين

ورفي اتها يحر ن الرجال عل  ال تال  (الم مار يتراءى أمامبا  ول )ابد يبت عتية وفا اتا
 :(2)ي ولهن

 إن تقبلوا نعانق  

 أو تدبروا نفارق  

 فراق غير وامق  

ويسمعبا صدى صوتها التبويرل  ىيطلعبا عل  ح ي ة المرأة فا الحروب )وعمرو ين يلبوم(
  : (3)فا معل ته حيث ي ول

                                                 
-اى 2225: 2رويدا عماد اليريرلى بساء فا حياة ا بيياء والرسلى دار اليتاب العرياى دمشلى سورياى ط/ (1)

 .53مى ص2222
 .55مى ص 2222: 2أحمد سيد محمدى دراسات فا ا دب العرياى دار الصير العرياى ال اارةى ط/ (2)

 . 52ا ولى ص ويبظر: أ. د. بييل أيو علاى شاعرات عصر اذسالم 
لحدابة للطياعة والبشرى   ييروتى ادار  م(ى2210-2222ويبظر رجا سمرينى شعر المرأة العريية المعاصر )

 .201ليبانى ص 
أحمد ين ا مين الشب يطا )اعتب  يه وصححه(ى شرح المعل ات العشر وأخيار شعرائهاى دار اليتب العلميةى   (3)

 .202ييروتى ليبانى ص
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 حسىىىىىىىىىىىىىىىان  علىىىىىىىىىىىىىىىى  ثارنىىىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىىىي   

 ت حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاذر  أن ت قس ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم أو تهونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 أخىىىىىىىىىىىىىىذ ن  علىىىىىىىىىىىىىىى بعىىىىىىىىىىىىىىولتهن  عهىىىىىىىىىىىىىىدا  

لمينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا    إذا القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا كتائىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  م ع 

   
 لتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتلب ن  أفراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  وبيضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 وأسىىىىىىىىىىىىىىرق فىىىىىىىىىىىىىىي الحديىىىىىىىىىىىىىىد م قرنينىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 ي ق ىىىىىىىىىىىىىىىت ن  جيادنىىىىىىىىىىىىىىىا ويق ل ىىىىىىىىىىىىىىىن  لسىىىىىىىىىىىىىىىتم  

 بعولتنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا إذا لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم تمنعونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
فحدببا عن يل ي   ىفا السياسة والتعيئة والتبوير فلم يبير عظمة المرأة ىل رآن اليريمأما ا

 ال  ىوييى حارت فا أمراا إال أبها  ادت  ومها إل  طريل التوحيد ىوحيمها يالشورى ىوممليتها
 . (1) ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم  :تعال 

مراوية  ىوال ريب فا أبها يابت شخصية  وية ىجيارة التصيير ىية التان" ف د يابت بر  
ال ما يان لها أن تحيم مملية عظيمة فا سيه " ىالجابب  . (2)وا 

ف د خرجت البساء  ىحيث لم تتخل المرأة عن دوراا التبويرل ىومن الصراع ال يلا إل  الجهاد
  .فا المعار 

أبهن خرجن من البيا  ىعن جدته ر ا اهلل عبها " أخرج أيو داود من طريل حشرج ين  ياد
 اخرجب :صل  اهلل عليه وسلم فا حبين وفيه أن البيا صل  اهلل عليه وسلم سهلهن عن تل  ف لن

  .(3)بغ ل الشعر وبعين فا سييل اهلل وبداول الجرح  وبباول السهامى وبس ا السويل"

وا داد بهم الدول  االستعمارى ناوابدبرت حت  استعرت بير  ىن تالشت جحافل اليصرأوما   
 ؛وا مة العريية يغيراا عابت من تل  ىالعظم  فا السيطرة عل  الشعوب وسح ها وبهب خيراتها

واتخت الشعراء من المرأة  ىوشاريت المرأة فا الب ال ىا  لتبت ع حريتها ابت اع ؛فهيت الشعوب بائرة
ومحاولة  ىدما صوروا ما يؤول إليه حالهاوتل  عب ؛الستبهام الهمم والتصدل للمحتلين ىو ودا  

البيل من عر هاى" وال مراء فا أن اتس الحالة الم رية تصجر عواطى البورة واالبت ام للشرى 
العرياى وأبها ستيون دافعه ال ول بحو المشارية الصعالة فا عملية  المدو  فا بص  اذبسان

 .(4)التحرير " 

 

                                                 
 .53مل: أية الب سورة (1)
 .12رويدا عماد اليريرلى بساء فا حياة ا بيياء والرسلى ص   (2)
)يتاب  2الحافظ ين حجر العس الباى فتح اليارل يشرح صحيح اليخارلى دار الصير للطياعة والبشرى ج/  (3)

 .212الجهاد والسير(ى ياب )  و البساء و تالهن من الرجالى ص 
 .232ورة فا ا دب العريا المعاصرى ميتية المعارى للبشرى ص عيد الرحمن حوطشى شعر الب  (4)
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 (1)ريشة فا  وله: أشار إليه الشاعر عمر أيو  واتا ما
 كىىىىىىم حىىىىىىرة لىىىىىىم تىىىىىىدر عىىىىىىين الشىىىىىىمس مىىىىىىا

 فىىىىىىىىىي خىىىىىىىىىدرها أغضىىىىىىىىىت بطىىىىىىىىىرف كىىىىىىىىىار   

   
 وبناتهىىىىىىىىىىىىىا وجلىىىىىىىىىىىىىى تضىىىىىىىىىىىىى  أمامهىىىىىىىىىىىىىا

 والىىىىىىىىىىىىىرجس يىىىىىىىىىىىىىدفعها إلىىىىىىىىىىىىىى أوكىىىىىىىىىىىىىار   

   
"  ىفابطل ت المرأة إل  ساحات الو   والتبوير ؛تحررت الشعوب وظلت فلسطين جريحة

وبالبة وتسعين فا العصولة والتل  ويسجل أول بشاط سياسا ملحوظ للبساء عام ألى وبمابمائة
 .(2)خرجت البساء فيه فا مظاارة احتجاجية عل  إبشاء أول مستوطبة يهودية فا تل  الو ت "

 ا رجاال  وا دَ  َ  وا عن الطولىوا م الصلسطيبية تر ن أطصالها الع ة واليرامة والشموخ حت  إتا شيت   
 (3) :ي ول اارون ااشم رشيد صباديدى

  ضعته رجولة  هي أمه من أر 

 وتسعد   تتيه   وبه   وبطولة  

  ملغومة   تدري بأن طريقه  

فو صت تؤدل رسالتها الوطبية عل   ؛وأتيت المرأة الصلسطيبية بيران البورة من خالل عملها
 ىوأو دت مشاعر اذيمان يالحل ى" ل د أسهمت المرأة المتعلمة فا  ر  روح الع ة ىأيمل وجه

ولهتا لم ييالغ من اعتير المرأة ؛(4)هم وتمدام يسالح العلم " ت اء درب ا طصال فا مدارس
اللوجستييا فا االبتصا ة فها التا جعلت من بصسها جسرا يمر يه يل  نالصلسطيبية صمام ا ما

 .يطل و م اوم

ابتيه إل  اتا و أيد فا يتاياته يعد أن  ار  واعد  )جان جينيه(" وا ديب الصربسا الييير 
 . (5)ام يه وال خالدة "ءفيتب عبهم وعن أالهم وخص بسا ىمعهموعاش  ىم 2210الصدائيين عام 

وفا البورة الصلسطيبية  ىا يبر جترية " فا يل بورة المرأة اا دائما   ىوأشار إل  دور المرأة معلبا  
  .(6)ييدو تل  فا  اية الو وح " 

                                                 
 .22مى ص  2222عمر أيو ريشةى الديوانى دار العودةى ييروتى ليبانى   (1)
اداية شمعونى البساء والمشارية السياسية يين المعو ات واذميابات المتاحةى مري  شؤون المرأةى   ةى   (2)

 .53مى ص  5002فلسطينى 
 .52مى ص  2222: 2ن ااشم رشيدى وردة عل  جيين ال د ى دار الشرولى ال اارةى ط/اارو   (3)
محمد شحادة عليانى الجابب االجتماعا فا الشعر الصلسطيبا الحديثى دار الصير للبشر والتو ينى عمانى   (4)

 .212مى ص  2221: 2ا ردنى ط/
 .22مى ص  2222طيعة توب   رطاجى توب ى دور المرأة فا االبتصا ةى مطيوعات اذعالم الموحدى م  (5)
 .20السايلى ص   (6)
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عد التبور التل يب ج  وت فالمرأة الصلسطيبية يدوراا فا التعيئة والتبوير  د االحتالل ت
  (1):ي ول عيد اليريم السيعاول ىيال صر وجوس الغاصيين فترما يشرر   ىالحياة

 تقول له األم 

 جف على فمك الثدي 

 فارضع حليب الزلزال

 أبموتجا  و  المرأة الصلسطيبية التا " اعتصرت الدم الصلسطيبا فخل ت مبه خرائط و ورودا  و 
ولغة  ىمت االين  تاريخ ال رية التا دمراا العدويما علت  ىالم وت ديرسللوحات فبية بالت إعجاب الع

 .(2)الوطن و رست فا بصسه إيمابا ال يت ح ح يح ه فا أر ه ووطبه "

و د يين الشاعر عمر خليل عمر دور المرأة الصلسطيبية فا حث أيبائها عل  الب ال 
  (3)ي وله:

 ينلكن لم يكن األطفال بهذا العرس الوطني وحيد

  على أيديه   كانت أم الطفل تشد  
 غذيه  ي   والوالد من نور الحكمة والوعي

ويلماتها  ىرأى العالم أجمن وسمن المرأة الصلسطيبية ي وتها الهائلة )الفرقان(وفا حرب   ة 
التا تشعل يرايين الغ ب والبورة عل  العدوى فيابت تل ا ي تائصها اليالمية ما ي ل ل العدو فا 

فجادت  ؛ورأى تل  الشعراء يهم أعيبهم ىأعت  من صواريخ حريهم  تى فا  لويهم رعيا  فت ؛حصوبه
 . ريحتهم ييلمات تحمل عيل التاريخ الب الا للشعب الصلسطيبا

ويمتطون صهوات جياد الحرب...  ويشهرون السيوىى " إن من الشعراء من يه ون الرماحى
 .(4)ويرتادون عوالم لم تيتشى يعد"  م ال ييلىوليبهم ي رعون أيواب العصر والمست يل يصالية وع

                                                 
عيد اليريم السيعاولى ديوان: مت  تر  ال طاى ) صيدة ال و ت للح ن(ى دارالبور  للبشرى  ةى        فلسطينى  (1)

 .22مى ص  2222: 2ط/
 .12مى ص5000:/2/دمشلى طيبيبة شعيانى المرأة العريية فا ال رن العشرينى دار الب افة للبشرى سورياى  (2)
 .22مى ص5002: أ سط  2عمر خليل عمرى مربية الشرى العرياى مبشورات اتحاد اليتاب الصلسطيبيينى ط/ (3)
مو ن شيية فلسطين للحوارى يحث عن المعابا الواردة فا شعر معرية الصر ان. م ال:  م./محمود الربتيسا  (4)

showthread.php/www.Palldf.Net 
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)أحقا إنكم امم العرب لبجدة   ة الجريحة فا  صيدة  )أيمن العتوم(و د استبهم 
وشريهم الحليب فا حين تجى صدور ا مهات فا   ة يسيب  فهو يعيرام يشين أيبائهمىعرب؟(،

  (1)حيث ي ول: الحرب والحصارى
 طازجا   إذا شربوا حليبا   ..وال تنسوا

 وارتوق البدن   ...مساء  .صبحا  

 بأن  األمهات  صدورها جف ت  

  عروقنا يبست   وأن  

  ت  أانطفوأن صغارنا 

 روحها الوهن دل  ن  وج  

التا تحمل التبوير وتواج    دماءك()أج  ف د عبون  صيدته يى  جميل عزيز محفو ()أما 
 (2)ث ي ول:حي ى تلها إجرام ىلو وع ألى شهيدة يغ ة ىأتون المعرية

 قىىىىىىىم مىىىىىىىىن ركامىىىىىىىك وانىىىىىىىىتف  يىىىىىىىا هىىىىىىىىام  

 حت ىىىىىىىىىىام تبقىىىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىونى وتىىىىىىىىىىى م    

   
 هىىىىىىىىىىذا عىىىىىىىىىىدوك منىىىىىىىىىىذ ألىىىىىىىىىىف شىىىىىىىىىىهيدة  

 سىىىىىىىىىىىىىىىقطت بغىىىىىىىىىىىىىىىزة  قتلهىىىىىىىىىىىىىىىا إجىىىىىىىىىىىىىىىرام    

   
 هىىىىىىىىىىىىذي جراحىىىىىىىىىىىىك والىىىىىىىىىىىىدماء تنىىىىىىىىىىىىاثرت

 وصىىىىىىىىىداها مىىىىىىىىىن وجىىىىىىىىىع األنىىىىىىىىىين كىىىىىىىىى م    

   
 أجىىىىىىىىى  دمىىىىىىىىىاءك فىىىىىىىىىي األتىىىىىىىىىون توه جىىىىىىىىىا  

 قىىىىىىىىد يستضىىىىىىىىيء علىىىىىىىىى سىىىىىىىىناها  ىىىىىىىى م    

   
 الىىىىىىىىىىىدماء عزيىىىىىىىىىىىزة  قىىىىىىىىىىىم عىىىىىىىىىىىز غىىىىىىىىىىىزة ف

 إال عليهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا حمي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  وحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرام    

   
 هىىىىىىىىىىذا العىىىىىىىىىىدو  إلىىىىىىىىىىى دمائىىىىىىىىىىك  ىىىىىىىىىىام   

ىىىىىىىىىىه  علقىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىن يىىىىىىىىىىديك يسىىىىىىىىىىام      فات ر ع 

   
والخيمة العب اء فا صحراء الع  والمجد العريا  ىر أوالداا يالما ا التليدوالصلسطيبية تتي  

عل   تال العدو التل دب  فيحص ام تل   ؛لتبير فا بصوسهم االبتماء للوطن ؛فا  اير العصور
 .ا  ص 

يريل وماء(ى ي ول:صوّ   (3)ر)سعد الدين شااين( تل  فا  صيدة)فا خاطرل وطن وا 
 بالبنين بكاءها ع  وامرأة ترص  

                                                 
عداد:  ن  جل    ةىديوا  (1) مى  5002: 2ى ط/مبتدى أمجاد الب افاى   ةمبشورات  ىموس  إيراايم أيو د هجمن وا 

 .22ص 
 .  225السايلى ص   (2)
 .  501ديوان  جل    ةى ص   (3)
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 وتصيح

 قم يا سليل الخيمة العنقاء في

 صحرائنا

 ل يد األقصى وحيدا  قب  

 ثم هات من السماء إذا

 عرجت

 طقوس موتي في الفراش

 ..؟من أين أبدأ

 باحتطاب للندق

 كي أسقي االف ج جائعة  

 .؟.بحقلي
 أم بالدعاء

 جميع أوراد وقد حف ت  

 األوائل

يرى دمعة ا م تتسام  فهو  (حصار غزة)أما الشاعر عيد الرحمن العشماول فا  صيدة 
لم تودعه حت  يحر  البصر فا  للعادةى مغايرا   اتا الوداع التل اتخت بمطا   حين يودعها طصلهاى

ف د امتط  فيه  ليستشهدى ؛وداع شرى إبما او ملعب مبل اآلخرين الغار ين فا اللهو والترىىال
 (1) :ي ول فيها ىجواد الشجاعة حيبما ف د الشجعان

 ورأوا دمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  أم  تتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىامى

 حينمىىىىىىىىىىىىىا ود عهىىىىىىىىىىىىىا الطفىىىىىىىىىىىىىل الملىىىىىىىىىىىىىثم    

   
 لىىىىىىىىىىم تود عىىىىىىىىىىه إلىىىىىىىىىىى الملعىىىىىىىىىىب حتىىىىىىىىىىى

 يحىىىىىىىىىىىىىرز الفىىىىىىىىىىىىىوز وبالكىىىىىىىىىىىىىأس يكىىىىىىىىىىىىىرم    

   
 ت الطفىىىىىىىىىىل ليلقىىىىىىىىىىى رب ىىىىىىىىىىهإنمىىىىىىىىىىا ود عىىىىىىىىىى

 فىىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىىىاحة المىىىىىىىىىىىىىىىوت ويغىىىىىىىىىىىىىىىنم    

   
 رو   األحىىىىىىىىىىىىىىداث متنىىىىىىىىىىىىىىا  وامتطاهىىىىىىىىىىىىىىىا

 يتقىىىىىىىىىىدم   ا  حىىىىىىىىىىين لىىىىىىىىىىم ي ب صىىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىىجاع  

   
ر م  ىل د رأى الشعراء المرأة الصلسطيبية بموتجا يحتتى فا الصير والبيات عل  الشدائد

ومن  ىة البخوة العرييةلتل  رأيبا يع هم يهخت عل  عات ه مهمة إبار  ؛شراسة الهجمة الصهيوبية
                                                 

  .522 جل    ةى ص   (1)



81 

 

التل يخاطب يل صاحب بخوة لما حدث فا   ة  (ىج يحيبشير حا ىيحي) الشاعر اؤالء بتير
 (1)ي ول فيها:  ()فلسطيبية تحت ا ب ام من  صى مجبون وحصار جائرى فا  صيدة

 ال تتركوني للحصار فلكل مخلوق على البلوق اقتدار  

 الرجال   ل  ت  ق  

 الكبار   ي  ف  ن  

 االنت ار   إخوتي ! قد طال وقت   ر  صب  وأنا أ  

 صرختي ؟ يب  ل  أو ليس فيكم من ي  

 فوق نار   ب  ل  ق  وأنا أ  

 يجيء لنا بأنواع الدمار   مجنون   فالقصف  

 أو شنار   وما جئنا بإثم   رتكب جرما  نلم 

 ىالمرأة الصلسطيبية التا تستحث أيباء أمتها ىوفا مشهد آخر يصور لبا الشاعر بصسه
التل  ىم الماءالخوم معرية التحريرى فها ت تات يعم الصتات من ابعدال رار عل  اتخات  وتحص ام

محصورة ال ي وراا أحد  ىإبها فا  يراا الدبيول ىإن وجد فهو مر المتال تتجرعه وال تياد تصيغه
 (2)ي ول فيها:  ال صيدة الساي ةفا  يتجل  تل  وا حا   .ومبعت اا من ال يارة

 أنا هنا

 بع  فتاتكم   أقتات  
ذا وجدت    أين الماء ؟ ،الماء   وا 

 المرار   طعم   ه  أصبح طعم  

 المحصور   أنا ها هنا في قبري  

 ؟نضار   -أمتنا  يا أبناء   - للنهار فع م   وجها   -اهلل  وحق   -لم أبصر

 ؟ !زار  وال ن   نبقى ميتين ف  نزور   وع م  

 ؟ ! القرار   فمتى ؟ ومن منكم سيتخذ  

                                                 
 .Yahyahaj@hotmail.com يشير حاج يحيا. ع و رايطة أدياء الشام  مو ن أدياء الشام. يحي  (1)
 السايل.  (2)
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اااو  .فهين اليطولة ؟و د بييت البساء فا   ة ىييل شراسة ىا عداء ةبا لايا إل  م
)فيصل مفتاح فالشاعر ىيايية ة وا وطان بادية  عن الحمي   الشاعر يستبهم امم الرجال متسائال  

  (1) :ي ول فيها ى)إلى أبطال غزة( فا  صيدته الحداد(

 نىىىىىىىىىىىىىازل عىىىىىىىىىىىىىدوك واأليىىىىىىىىىىىىىام شىىىىىىىىىىىىىاهدة  

 والصىىىىىىىىىىىىىىىىىىفد  واهلل يكلىىىىىىىىىىىىىىىىىى ك م  بالر فىىىىىىىىىىىىىىىىىىد    

   
 أيىىىىىىىىىىىن البطولىىىىىىىىىىىة و األعىىىىىىىىىىىداء  مقبلىىىىىىىىىىىة  

ىىىىىىىىىمد      ونسىىىىىىىىىوة  ن ك ب ىىىىىىىىىت  باتىىىىىىىىىت علىىىىىىىىىى ض 

   
 أيىىىىىىىىىىىىىن الحميىىىىىىىىىىىىىة واألوطىىىىىىىىىىىىىان نادبىىىىىىىىىىىىىة

 تبكىىىىىىىىىىي مولولىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىدة الر مىىىىىىىىىىد    

   
فها  ىتمار  ا م الصلسطيبية دوراا فا تبشئة أيبائها عل  عشل الصداء ىوفا عملية التبشئة

لة مييرة من الحياة فها تر عهم من الحليب الشموخ والع ة و ت وم يدور التعيئة والتبوير فا مرح
 (2):يقول ()عبد الرحمن بارود فالشاعر ىاذياء

  ازرعي في البنين عشق الفداء  

  وركوب العواصف الهوجاء  

  أرضعيهم مع الحليب رحيقا  

باء     من شموخ وعزة وا 

 عوذيهم باهلل من كل مرعى 

 فيه حم  مقطع األمعاء  

ولم تتر  مهمتها  ىإال أن ا م الصلسطيبية لم تهن ع يمتها ىاسة ال صى والحصارور م شر   
ى وعن الرجال ليهيوا عن البخوة ى وصرخت فا وجه العالمى متسائلة  جرحتا م فا   ة است ةالتبويري

 ى)وااااااااااس معتصماس !( هاصرخت تا ى دوت مستغيبة ةامرألبجدة  ؛يما فعل)المعتصم( يجيشه الجرار
  :(3)محمد علا الحاي ( ي ول)الشاعر  (  ة وحدائل الوجن المتيوح)وفا  صيدة 

 أمىىىىىىىىىىىىي ب )غىىىىىىىىىىىىزة( قالىىىىىىىىىىىىت: أيىىىىىىىىىىىىن نخىىىىىىىىىىىىوتكم؟

  
 أيىىىىىىىىىن الرجىىىىىىىىىال ؟ أمىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىدار معتصىىىىىىىىىم  

   
 صىىىىىىىىىىىىىىىىىبرا  ل )غىىىىىىىىىىىىىىىىىزة( صىىىىىىىىىىىىىىىىىيحات  ت مز ق نىىىىىىىىىىىىىىىىىي

  
                                                 

 .322 جل    ةى ص  (1)
أ سط  آب -اى 2235مجلة اشرا ات فلسطيبيةى رايطة اليتاب وا دياء  الصلسطيبيينى العدد: صصرى رم ان  (2)

 .22مى ص 5022
ر: م(ى الباش 5002أسامة جمعة ا ش رى ديوان الصر انى  صائد م اتلة أطل تها مدافن الشعراء فا ملحمة   ة )  (3)

 .522مى ص  5002-اى  2230: 2دار مؤسسة فلسطين للب افةى دمشلى سورياى ط/
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 عنىىىىىىىىىىىد الحصىىىىىىىىىىىار تسىىىىىىىىىىىاوق البخىىىىىىىىىىىل  والكىىىىىىىىىىىرم  

   
 أمىىىىىىىىىىىىا : معتصىىىىىىىىىىىىم  قىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىىىن زمىىىىىىىىىىىىن  

  
الهمىىىىىىىىىىىىىىىم   ولىىىىىىىىىىىىىىىن يعىىىىىىىىىىىىىىىود إذا  لىىىىىىىىىىىىىىىم ترتىىىىىىىىىىىىىىىق  

   
 ليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  الفجيعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة إشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراق  بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأزمنتي

  
 كىىىىىىىىىىىىىىالفجر  بعىىىىىىىىىىىىىىد  ىىىىىىىىىىىىىى م الليىىىىىىىىىىىىىىل يرتسىىىىىىىىىىىىىىم  

   
إن العتارى يطل ن صرخات االستبجاد  ىليست ا مهات ف ط من ي من يدور التعيئة والتبوير

   ن ؛فها تبترام ي ياع عر ها ىميةاذسال والبخوة ىالتا تحمل فا ببايااا  ليان الدم العريا
العريا الصدائا أن يت دم وال يخاى الموت  فها تطلب من أخيها لتا ؛مطت لا خااا  تيلى وأيااا شيخ يُ أ

 (1)ي ول: )محمد محمود الحسين(الشاعرغزة(، )هكذا تحيافصا  صيدة  التل حمحم ودمدم.

 حمحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت ودمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدم

 ال تخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف منىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدم    

   
.......................................... .......................................... 

 صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاحت العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذراء تبكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 ه تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتر المكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرم    

   
 وأخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي أمسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى قتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي   

 وأبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي   ي ل ط ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم    

   
 يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد م  

 عربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد البغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي و أجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرم    

   
 حمحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت  ودمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدم  

 ال تخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف منىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدم    

   
فا العروية -. والعظم.. واليصن .. والدم.لحممبظر الدمار الشامل حيث ال -إتا لم يحر   
فال أمل فيهم يرج  فها ال يامة يهاوالها مابلة فا   ة فالحرائر والبيال  يستصرخن  سايبا  

فلو رأى  فهل ختالن أعظم من اتا؟ .فلو يبتم أحياء الستشاط ييم الدم ليبيم لم تهلمواى أسماعيمى
فا  )هاشم صالح س مة(لتاريخ ي ول الشاعر المعتصم البتظر  حصيم يصبيعه التل خلدس ا

 (2)ى(:ي)بلغ الدم الز  صيدة 

 لحىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  دم ..لحىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  دم ..كفىىىىىىىىىىىىىىىىىىن  دم  

 أ قيامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  أم أن تلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك جهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن م    

   
.......................................... .......................................... 

 هىىىىىىىىىىذي الىىىىىىىىىىدماء بغىىىىىىىىىىزة مىىىىىىىىىىا حر كىىىىىىىىىىت

 ن  وقلىىىىىىىىىىب فىىىىىىىىىىيك م  لىىىىىىىىىىو بعىىىىىىىىىى   وجىىىىىىىىىىدا  

   
 هىىىىىىىىذي الحرائىىىىىىىىر  والثكىىىىىىىىالى استصىىىىىىىىرخت

 أسىىىىىىىىىىىىىىماعكم لكىىىىىىىىىىىىىىىنكم لىىىىىىىىىىىىىىم تىىىىىىىىىىىىىىىألموا  

   
 نىىىىىىىىىىادت فىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىي  أجىىىىىىىىىىاب نىىىىىىىىىىداءها

 لىىىىىىىىو كىىىىىىىىان حيدىىىىىىىىا  الستشىىىىىىىىاط بىىىىىىىىه الىىىىىىىىدم  

   
 قىىىىىىىىىىد كىىىىىىىىىىان معتصىىىىىىىىىىم  ي  مىىىىىىىىىىل زحفكىىىىىىىىىىم

 لكىىىىىىىىىىىىن معتصىىىىىىىىىىىىم الرشىىىىىىىىىىىىيد خىىىىىىىىىىىىذل ت م وا  

   
                                                 

 .512الصر انى ص  ديوان (1)
 .522السايلى ص   (2)
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ليبهم شامخا فا وجه  ؛حرفيبتصم له يل  ؛إن دموع ا م الصلسطيبية سالح يتيا اليرامة
فصا  صيدة )أماس عتر  فالعرو   .العدو يصير وشموخ فهتس شرعة اليصر ديدبها المجا ر واليواح

 (1))حسام إيراايم ارشه(:  اا الجبان( ي ول
 الجراح في رو   

 هادمع   ك  م  أمي وأ  

 ة  أذكى الكرام

 فانتفضت  

 حر   وكل  

 ينه    سوف  

 شامخا   صبر   د  و  ط  

 حراء المجازرفي وجه ص

 الكفر البواح ة  ع  ر  ش  

ييى يحدث تل  و د  ىأو ييين بصسه ىفال يحلم الغاصب يهن يستسلم الشعب الصلسطيبا
يهتس الطري ة سوى تسحل جهايتة  تغتتا  أر عت ا مهات اليرامة وعدم الخبوع للر ين؟ فدماء  

 (2) وه  الدماء(:)فا  صيدتها  )إيمان بدران( ت ول ىالخ وع

 م أو نبيعسل  بأنا قد ن   موا أبدا  ال تحل
 ...ال تحىىىىىىىىىلموا

 بأرضنا تسقي الكرامة للرضيع فاألمهات  
 الخضوع نا لعناتها سحقت جهابذة    ال تجزعوا فدما

 ال للركىىىىىىىىىوع
 
 
 

                                                 
 .  222الصر انى صديوان  (1)
 .221السايلى ص (2)
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 الصمود والمقاومة :المبحث الثاني
المخلول وايه اهلل لين اتا  ىفها مخلول مصعم ياذحسا  ىعرى عن المرأة ر تها وبعومتها

من  ومن التجلد والصمود ما يصول يبيرا   ىمن ال وة ما تتال له الع ول -إل  جابب تل   -تعال  
 الرجال.

ملية تدمرى "التا حيمت مملية مترامية ا طراى )زنوبيا( فتل  ىوشوااد التاريخ يبيرة  
 لمرأة تات رأل وحيمةىويابت اتس ا ىويالد ما يين البهرين ومصر ىامتدت حت  آسيا الصغرى

 .(1)وتات يه  وشدة ويعد بظر" 
ف د "يابت تصول الرجال ى خولة بنت األزور()وممن اشترين فا المعار  وحملن السيوى  

 .(2)ولها و ائن خلداا التاريخ" ىفا الصروسية واليسالة

يصار   فنتا ىفا طليعة من جبدس ي اتلون الروم )خالد بن الوليد(يان  )أجنادين(وفا و عة 
ليت شعرل من اتا  :ف ال خالد ىي تى يبصسه وال يلول ما وراءس ىملبم ال ييين مبه إال الحدل

 الصار ؟ 

و ائلهم  ىأتدرل من ييون؟ إبها خوله يبت ا  ورى حت  اب لب الروم عل  أع ايهم خاسرين
 (3) .إن أمة تل  بساؤاا لن تغلب :ي ول

لما أيدته من صمود فا م اومة اليصر وأتياله  ؛وةفا عصر البي ل د ي غ بجم المرأة ساطعا  
 حيث جاء فا الحديث الشريى: 

يبا  :ن يبت معوت  التيي  عن خالد ين تيوان عن الر   " حدببا مسدد حدببا يشر ين المص لى
 .(4)وال تل  إل  المديبة"ىوبرد الجرح  ىفبس ا ال وم وبخدمهم ىبغ و من البيا صل  اهلل عليه وسلم

دور المرأة عبد تل  ف د خا ت  مار المعار  وأبخبت فا  تل ا عداء يما  ولم ي ى
وما يان من أسماء يبت ي يد ين السين يوم اليرمو  و تلها  ىالرجال الصباديد م يلة  ير مديرة

 .تسعة من الروم
                                                 

ردنى سهام عيد الوااب الصريحى المرأة العريية واذيداع الشعرلى دار جرير للبشر والتو ينى عمانى ا  (1)
 .22م(ى ص5020 -اى 2232):2ط/

 .22أ. د. بييل أيو علاى شاعرات عصر اذسالم ا ولى ص  (2)
يبظر: اين الهاشماى تصدير محمد الغ الاى الداعية  يبب الغ الاى مسيرة جهاد وحديث من التيريات من خالل  (3)

 ى يتصرى.222م(ى ص2222 -اى  2202يتاياتهاى دار االعتصامى)
اىى  2255: 2يخارلى يعباية: محمد  اير ين باصر الباصرى دار طول البجاةى ييروتى ليبانى ط/صحيح ال (4)

 .32ياب: ف ل الجهاد والسيرى ص 
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حدببا إسماعيل ين عياش عن  ى" حدببا أحمد ين عيد الوااب ين بجدة الحوطا حدببا أيا
أن أسماء يبت ي يد يبت السين عم معات ين جيل  ىمهاجر وعمر ين مهاجر عن أييهمامحمد ين 

 .(1) تلت يوم اليرمو  تسعة من الروم يعمود فسطاطها" 

وصمدت فا وجه العواصى  أما المرأة الصلسطيبية ف د  اومت المحتل الصهيوباى  
ا  امت يها المرأة التظاارة "ومن التظاارات الت فخرجت إل  الشارع معلبة عن   يها الهوجاءى

م(ىحيث توجهن فا 2252مئات السيدات فا العام ) والتا اشتريت يها ىالتا جرت فا ال د 
وعد يلصور وو ى الهجرة  المبدوب الساما فا ال د  وطالين ينلغاء مسيرة يالسيارات إل  م ر

 .(2)اليهودية إل  فلسطين"
ة لصرخة الوطن واذ راب التل عم أبحاء تليية المرأ (إبراهيم طوقانو د صور الشاعر)

 (3):(البلد الكئيبفلسطين يمباسية تصريح يلصور المشؤوم اليئيب فا  صيدة )

 بشراك يا وطني فقد نهضت بك الغيد األوانس

 ت جموع الغانيات عيون نرجسك النواعسحي  

........................................... 

 باسمك في المجالسوطني  فرت إذا النساء هتفن 

فلم تتوان المرأة الصلسطيبية فا  " ىو د شاريت المرأة الصلسطيبية فا التبظيمات وا ح اب
  .(4)استغالل أية فرصة ذبيات ابتمائها وعطائها لشعيها و  يته العادلة" 

إل  جبب من الرجل فا  و وى المرأة الصلسطيبية جبيا   )سليم الزعنون(و د جسد الشاعر  
 .(5)حيث ي ول ىالو   ساحات

 وعطلتمىىىىىىىىىىىىو زحىىىىىىىىىىىىف الحديىىىىىىىىىىىىد بفتيىىىىىىىىىىىىة  

 بأجسىىىىىىىىىىىىادهم صىىىىىىىىىىىىدوا مىىىىىىىىىىىىع الفتيىىىىىىىىىىىىات  

   
                                                 

 2222-اى 5:2202الطيراباى المعجم اليييرى ح  ه: حمدل عيد الحميد السلصاى دار إحياء التراث العرياى ط/ (1)
 .221ى ص 52مى ج 

 .12الصلسطيبية والبورةى ص   ا ل الخليلاى المرأة (2)
ى 5إحسان عيا ى إيراايم طو ان )ا عمال الشعرية الياملة(ى المؤسسة العريية للدراسات والبشرى ييروتى ط/ (3)

.ومحمد شحادة عليانى الجابب االجتماعا فا السعر الصلسطيبا الحديثى دار الصير للبشر 250مى ص  2223
 .252مى ص  2221: 2والتو ينى عمانى ط/

م(ى 5002-م2222) محمد يوسى الحافاى المشارية السياسية للمرأة الصلسطيبية فا ال صة الغريية و طاع   ة (4)
 .22مى ص  5002-اى  2230رسالة ماجستير إشراى د. مخيمر أيو سعدسى 

 .520مى عمانى ا ردنى ص 5002سليم ال عبونى ديوان وايتا بطل الجحرى ط/ (5)
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 حرائىىىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىىىعبي كالرجىىىىىىىىىىىال تىىىىىىىىىىىدافعت

 ةوتقضىىىىىىىىي انتصىىىىىىىىار فىىىىىىىىي ربيىىىىىىىىع حيىىىىىىىىا  
   

فظهرت البورة وال ومية والتحصي  عل  ال تال فا أشعار برية  و اومت المرأة يشعراا أي ا  
 المعابا ومبهن ما صايغ و فدوى طو ان.

 د دوى صوت الحرية التل حصرته فدوى طو ان فا يل مرتصن ومبحدر واتى يه يل مسلم ف
 (1)ومسيحا فا  صيدة )حرية الشعب(ى ت ول:

 حريتي     حريتي      حريتي

 سأ ل أحفر اسمها وأنا أناضل

 في األر  في الجدران في شرف

 الىىىمنىىىازل

 في هيكل العذراء في المحراب في طرق المزارع

وأل ت  ىف د رش ت جبود العدو يالحجارة ىم اومة والصمود تتجل  يو وح فا االبتصا ةإن ال
"ومما  مما عر ها لل رب واالعت ال والتعتيب عل  أيدل الجبود اذسرائيليينى ؛ال جاجات الحار ة

)لوي  يبيير( تحت عبوان رحلتا إل  فلسطين والتل يو ح دور المرأة الصلسطيبية  يتيته الديتورة
سواء يصبن ا عالم الصلسطيبية  ىيامال   ا  تشتر  البساء فا االبتصا ة اشتراي":االبتصا ة ت ول فا

لحماية المتظاارين من ال رب  من  طن ال ماش أم يالتظاار حسب خطط ال يادة و د ايتيرت طر ا  
 .واالعت ال

دعا يل وت ىمن يتجمعن حول الجبود ويهجمن عليهفعبدما ييدأ الجبود ي رب أحد الصييا
 . (2) مبهن أن الصيا او ايبها"

و ج يها فا أتون السجون و يااب  ىفلم يرحمها ؛عرى االحتالل دور المرأة الب الا
 .المعت الت و ام الجيش اذسرائيلا يحمالت اعت ال فا صصوى البساء

 ىفها ا م التا أبجيت أطصالها داخل السجن ى" إن معاباة المرأة ا سيرة تتعدى الوصى
 .(3)ت يد عن العشر سبوات " ا  ددا المرأة التا صيرت سبوات طويلة حيث   ت ا سيرات مُ وا

                                                 
 .222مى ص  2222ييروتى ليبانى  الليل والصرسانى دار العودةى فدوى طو انى ديوان (1)

 .212ويبظر: رجا سمرينى شعر المرأة العريية المعاصرى ص 
مى ص 2222: 2أيرم أيو سمرةى المرأة الصلسطيبيةى در  فا االبتصا ةى مطيوعات اذعالم الموحدى توب  ط/ (2)

32. 
 .235اباى أعالم البساء الصلسطيبياتى يحث  ير مبشورى صعوبا محمد العلول وعيد الحميد جمال الصر  (3)
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"سا واا إل  محيمة عسيرية  حيث م( )سارة إبراهيم بركات(9191)ومن أسيرات عام 
 :موجهين إليها عدد من التهم مبها

والحم عل   تبظيم المظاارات وتو ين المبشورات وحم الشعب عل  يرس االحتالل
 .(1)اذ راب وتسميم الرأل العام"

 (2) :)معين يسيو( وعن صمود المرأة الصلسطيبية وم اومتها االحتالل ي ول الشاعر 
 أمىىىىىىىىىىا  إن عىىىىىىىىىىاد أبطىىىىىىىىىىال الكفىىىىىىىىىىاح علىىىىىىىىىىى

 مىىىىىىىوج الكفىىىىىىىاح الىىىىىىىذي يعلىىىىىىىو ولىىىىىىىم نعىىىىىىىد    

   
 ويسىىىىىىىأل الشىىىىىىىارع الولهىىىىىىىان: أيىىىىىىىن مضىىىىىىىوا؟

 مىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىين مختطىىىىىىىىىىف لىىىىىىىىىىي  ومفتقىىىىىىىىىىد    

   
 لقيىىىىىىىىىىد منفىىىىىىىىىىردا  أمىىىىىىىىىىا  مهمىىىىىىىىىىا احتىىىىىىىىىىواني ا

 فىىىىىىىىىىىىىىىإنني بنضىىىىىىىىىىىىىىىالي غيىىىىىىىىىىىىىىىر منفىىىىىىىىىىىىىىىرد    

   
ولم تخل سجون االحتالل من البساء ف د أسر ما ي ارب من عشرة آالى امرأة فلسطيبية 

"وييلغ حاليا عدد ا سيرات  .مبهن اليييرات فا السن وا مهات ويتا الصغيرات فا عمر ال اور
مراي  التو يى فا ظروى صعية  فا سجن البساء فا الرملة وفا ..ويتواجدن.عشر معت الت

 .(3)السجيبات الجبائيات ويتعر ن الستص ا ات يومية" سم حيث تم و عهن فا 

إن المجتمن التل أعط  المرأة  دسية لح يل أن يدحم م اعم المبيرين عل  المرأة خروجها 
رأة بابيا فا إن أسوأ جباية عل  ا مة أوال وعل  الم لساحة الب ال وت و عها فا  يااب المب ل و"

أمتها  العصر الحا ر أن بوامها يالدوبية ومن بم بحرمها من الدفاع عن بهجها السياسا و ايات
 .(4)العليا"

فهبا  لطيصة أيو  يد  وفا مخيم جبين استخدم الجبود المرأة الصلسطيبية دروعا يشرية "
لصتح ا يواب وتص د  ؛وعمراا خم  وستون عاما التا أجيرت مرتين عل  مراف ة جبود االحتالل

وفا المرة البابية تريها الجبود عل  سطح أحد المبا ل التل أجيرواا عل  الدخول إليه  المبا لى
 .(5) يلهم عير فتحة أحدبواا فا جدارس"

                                                 
مى 2215-م2221أورال عارى العارىى المجموعة البابيةى المعتيون فا السجون اذسرائيلية من أيباء فلسطين  (1)

 .522مري  ا يحاثى مبظمة التحرير الصلسطيبيةى الدار العريية للموسوعاتى ييروتى ليبانى ص
 .22ائد مختارةى مبشورات و ارة الب افة الصلسطيبيةى صمعين يسيسوى  ص (2)
 .233عوبا العلول وعيد الحميد الصراباى أعالم البساء الصلسطيبياتى ص (3)
أسماء محمد أحمد  يادةى دور المرأة السياسا فا عهد البيا صل  اهلل عليه وسلم والخلصاء الراشدينى دار السالم  (4)

 .510مى  ص5002 -اى  2225: 2للطياعةى ط/
 .222مى ص5005أمين المييمى جبين  رادى االجتياح اذسرائيلا ومج رة المخيمى بيسانى  (5)
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وفا حرب الصر ان  ريت المرأة الصلسطيبية مبال حا للصمود إت استخدمت أي ا يدروع  
 .(1)عاباة وال هر التل تعّرت له فا حرب   ة وفيه:وتصى لبا امراة فلسطيبية الم ىيشرية

فا  عونيتعرى الجبود الصهايبة من عياءة ا خالل ويمارسون السادية والبا ية وام  اي
 (2) :)صمود غزة(فا  صيدة  )سعد الغامدي(دياياتهم ي ول الشاعر

ىىىىىىىىىىىىىىىد ر حصىىىىىىىىىىىىىىىونهم  القىىىىىىىىىىىىىىىابعين وراء ج 

 القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتلين طفولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  ونسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 وخ ئقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاقطين ديانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

 الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاربين قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذارة  ودمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 الخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائنين الخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاذلين نبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيهم

خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء      السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافكين مكارمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  وا 

   
فهن ياليواسر لو أتيح لهن حمل السالح فا  ىيبساء   ة )لواسع السقاف(ويصاخر الشاعر

 :(3)ي ول فيها )متى تغضب؟( صيدة 

 نسىىىىىىىىىىىىىىىىا ك يستشىىىىىىىىىىىىىىىىطن ا ن غي ىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 وتصىىىىىىىىىىىىطف  النسىىىىىىىىىىىىاء  وأنىىىىىىىىىىىىت خىىىىىىىىىىىىائر  

   
ىىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىىن حمىىىىىىىىىىىل السىىىىىىىىىىى ح  ولىىىىىىىىىىو م ك 

 ل ك ىىىىىىىىىىىىىىن  بىىىىىىىىىىىىىىأر  غىىىىىىىىىىىىىىزة كالكواسىىىىىىىىىىىىىىر  

   
 أرق ال فخىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىي رجىىىىىىىىىىىىل  ضىىىىىىىىىىىىعيف  

 ولكىىىىىىىىىىىن فىىىىىىىىىىىي النسىىىىىىىىىىىاء  أنىىىىىىىىىىىا أفىىىىىىىىىىىاخر  

   
فها تغ ل  يل أ وى من جحصل لجبى ىوا م الصلسطيبية صامدة فها أ وى من الريح 

 (4):)شد الزناد( صيدة  فا )محمد براح(وتست يل شهداء الوطن فا طرب ي ول  ىه  لَ ا يصان فا وَ 

 

 أجىىىىىىىل  حىىىىىىىرف  أنىىىىىىىىا قىىىىىىىد صىىىىىىىرت  أكتبىىىىىىىىه  

 صىىىىىىىىمود غىىىىىىىىزة فىىىىىىىىي شىىىىىىىىعري وفىىىىىىىىي أدبىىىىىىىىي  

   
 صىىىىىىىىىىىىىىمود  أم  لهىىىىىىىىىىىىىىا دمىىىىىىىىىىىىىىع ت جلىىىىىىىىىىىىىىه

 فالطفىىىىىىىىىىىل سىىىىىىىىىىىاءلها يىىىىىىىىىىىا أم  أيىىىىىىىىىىىن أبىىىىىىىىىىىي؟  

   
 يىىىىىىىىىىىىىىىا أم  أعيىىىىىىىىىىىىىىىاد مىىىىىىىىىىىىىىىي د بطىىىىىىىىىىىىىىىائرة

 غطىىىىىىىىت علىىىىىىىىىى دميتىىىىىىىىىي واسىىىىىىىىىتهدفت لعبىىىىىىىىىي  

   
 يىىىىىىىىىىىىىىا أم  أيىىىىىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىىىىىدايانا وحلوتنىىىىىىىىىىىىىىا

 عىىىىىن كثىىىىىب   يىىىىىا أمىىىىىا قىىىىىومي اسىىىىىمعي الصىىىىىوت   

   
 وزغىىىىىىىىردت تغىىىىىىىىزل األكفىىىىىىىىان فىىىىىىىىي ولىىىىىىىىه

 واسىىىىىىىىىتقبلت شىىىىىىىىىهداء المجىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىي طىىىىىىىىىرب    

   
 قلىىىىىىىىىىىىىي بربىىىىىىىىىىىىىك أم  تلىىىىىىىىىىىىىك أم جبىىىىىىىىىىىىىل؟

ىىىىىىب      أقىىىىىىوق مىىىىىىن الىىىىىىريح بىىىىىىل مىىىىىىن جحفىىىىىىل ل ج 

   

                                                 
. والمرأة اا أسمهان 31مى ص5002: 2/2يبظر : راوية اليوربوى الحرب عل    ةى دار فادل للبشرى عماى  (1)

ى و د طلب مبها جبود 23/2/5002( أطصال وما حدث معها يان فا 1( عاما  مت وجة ولها )22علا البجارى )
 االحتالل التعرل وخلن ماليسها ليبها رف ت وحاولت استص ا  الجبود ل تلها.

 .523 جل    ةى ص (2)
 .335السايلى ص (3)
 .232السايلى ص (4)
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وف د ا حية يعي  صورة مشر ة لصمود  والتجوين وال هرى إن الصير عل  عتمة ا سر
فها  ىة الطاعبة فا السن تحث عل  الصير يعد أن تجرعتهفهتس الجد ىالمرأة الغ ية خالل الحرب

 :(1) )محمد أبو دية(ي ول ى حولها يالماء والتمر منا   يتُ تُ 

 واذكىىىىىىىىىىىىىىىىر ألوفىىىىىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىىىىىن أحبتنىىىىىىىىىىىىىىىىا

 وبنات نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي عتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   
 كىىىىىىىىىىىىىىىىىم حىىىىىىىىىىىىىىىىىر ة  فقىىىىىىىىىىىىىىىىىدت أحبتهىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 صىىىىىىىىىىىىىىىىبرت علىىىىىىىىىىىىىىىىى التجويىىىىىىىىىىىىىىىىع والقهىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   
 كىىىىىىىىىىىىىىىىم جىىىىىىىىىىىىىىىىد ة  شىىىىىىىىىىىىىىىىابت ذوائبهىىىىىىىىىىىىىىىىا

 ى الصىىىىىىىىىىىىىىىىبر  صىىىىىىىىىىىىىىىىبرت  وتىىىىىىىىىىىىىىىىدعونا إلىىىىىىىىىىىىىىىى  

   
 حىىىىىىىىىىىىىدبت علىىىىىىىىىىىىىى األيىىىىىىىىىىىىىام تحرسىىىىىىىىىىىىىها

 وت ق ي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىته م  بالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء والتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   
ف د ارتدى فا   ة  ىإن ال لوب أ بااا السيات والعين ته اا  لوب الصامدات الصايرات

فصا  صيدة  ىفاليرامة فا الم اومة ؛وا مهات تعتبل الردى ىرداء الم اومة يل من الطصل والشيخ
 (2) :ي ول فيها عبد اللطيف()رائد  للشاعر )قاوم(

 قىىىىىىىاوم  

 كات  فإن القلب أضنا  الس  

 الصامدات الصابرات   تها قلوب  والعين هز  

 قىىىىىىىاوم  

 . أنت الشي   .فأنت الطفل

 أنت األم تعتنق الردق
 أنت كرامة

 لم تلق  فينا سيدا

 ىساء الصلسطيبياتمن صمود الب تت صُ تَ  لنإن اليوارج والطائرات الحريية التا ديت   ة 
فالعدو ي تل والصلسطيبية تبجب ا طصال وتيبرام وتصمد عل   ىفسالحهن  أ وى من سالح العدو

  ب  العيش فتطعمهم من لحمها وتس يهم من روحها.

 (3):ي ول فيها )عيسى الرومي(للشاعر  .من الفسفور إلى الزاجل(.)ديوان غزة فصا  صيدة

 والطائرات   ارج  البو  ردائي   خيوط   لن تميل   .ال

                                                 
 .202 جل    ةى ص (1)
 .222ديوان الصر انى ص (2)
 .222ص السايلى (3)
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 المائلة   األمة   ل بوصلة  د  ع  ت   أنا من  

 هاأطفال   لغزة  

 رنهمكث  ي   ونساء  

 ن  لحمه   م  طعمنهوي  

 روحهن   نهمويسقي

فهخجله  ى( عن صمود ا م فا   ة واا تحيا  صة استشهاد يباتها)منير الركراكيويحدببا 
 ويم  ىتير الحييم فيسهل الخطبالة وأتاله صموداا وصيراا واا ترتل آي ىما سمن من ا يية

فا  صيدة جعل عبوابها  ىفا حين يصت د يبير من الرجال الح م ىبساء دأيهن الشجاعة والصمود
 (1):ي ول فيها( غزة وعذرا   )صبرا   ىالصير واالعتتار

 وأسىىىىىىىىىىمع  صىىىىىىىىىىوت  األم  يىىىىىىىىىىا ل صىىىىىىىىىىمودها

 ت كفكىىىىىىىىف دمىىىىىىىىع العىىىىىىىىين والقلىىىىىىىىب م رجىىىىىىىىل    

   
 ناتهىىىىىىىىىاوأسىىىىىىىىىمعها تحكىىىىىىىىىي لنىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىن ب

ىىىىىىىىي ن  كمىىىىىىىىا تىىىىىىىىدوي الزهىىىىىىىىور  وتىىىىىىىىذبل      ق ض 

   
ىىىىىىىن  يعىىىىىىىي هىىىىىىىول المعانىىىىىىىاة غير هىىىىىىىا  وال م 

 وفىىىىىىىىىىىىىي قولهىىىىىىىىىىىىىا  ي  الكتىىىىىىىىىىىىىاب يرتىىىىىىىىىىىىىل    

   
 فىىىىىىىى  تهنىىىىىىىىىوا جبنىىىىىىىىىا وال تحزنىىىىىىىىىوا أسىىىىىىىىىى

 إذا رضىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىرحمن  فالخطىىىىىىىىىب  يسىىىىىىىىىهل    

   
 خجلىىىىىىت  وفىىىىىىي قىىىىىىول األبي ىىىىىىة مىىىىىىا يشىىىىىىي

 بىىىىىىىىىأن خيىىىىىىىىىار المىىىىىىىىىوت  أولىىىىىىىىىى وأطىىىىىىىىىول    

   
 بهىىىىىىىىىىن رجولىىىىىىىىىىة  وكىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىن نسىىىىىىىىىىاء  دأ

 وكىىىىىىىىىىم ذكىىىىىىىىىىرا فىىىىىىىىىىي الحىىىىىىىىىىزم ال يترجىىىىىىىىىىل    

   
 

ال تتخاتل وال تلين واليل أ سم  ىت أر فهيت البسوة أسودا   ىاااو الشعب أو د جمر المعرية
)صبحي للشاعر  )قسما(فصا  صيدة  .اليمين عل  الجهاد والتصدل للعدو ييل عبصوان وصير

 (2)ي ول فيها: ياسين(

 الشىىىىىىىىىعب أوقىىىىىىىىىد جمرهىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىا معشىىىىىىىىىىر  

 والنسىىىىىىىىىىىىىوة  انطلقىىىىىىىىىىىىىت أسىىىىىىىىىىىىىودا  تىىىىىىىىىىىىىزأر    

   
 قىىىىىىىىد أقسىىىىىىىىم  الشىىىىىىىىعب  اليمىىىىىىىىين مجاهىىىىىىىىدا  

 اهلل  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق  ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمين وأكبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   
 أقسىىىىىىىىىىىمت ك ىىىىىىىىىىىل  المسىىىىىىىىىىىاجد والمىىىىىىىىىىى ذن  

 حتىىىىىىىىىىىىىىىىىي الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىارة رددت والمنبىىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   
 قسىىىىىىىىىما  ونىىىىىىىىىور الحىىىىىىىىىق فىىىىىىىىىي جبهات نىىىىىىىىىا

 وبكىىىىىىىىىىىىىىىىل  باكيىىىىىىىىىىىىىىىىة  تىىىىىىىىىىىىىىىىئن  وتزفىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   

                                                 
 .552ى ص ديوان الصر ان (1)
 .225ص  ىالسايل (2)
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فها  ادمة ويع يمتها للشر  ىمدوية اات ت لها ا رمبعم أعلبتها المرأة الصلسطيبية صرخة 
فا )عبد اهلل جدي( اا مة واا تبل يهن السيل يجرى من أبه  ع يمتهم الجين والخور ي ول 

 (1) :)أعلنتها صرخة يا أم فانتفضي( صيدته 

 أعلنتهىىىىىىىىىىا صىىىىىىىىىىرخة يىىىىىىىىىىا أم  فانتفضىىىىىىىىىىي

 فىىىىىىىىاألر  مالىىىىىىىىت وتلىىىىىىىىك القىىىىىىىىوم تنت ىىىىىىىىر    

   
 ةوأنىىىىىىىىىىىىىىىت قادمىىىىىىىىىىىىىىىة  للشىىىىىىىىىىىىىىىر هازمىىىىىىىىىىىىىىى

 ويجىىىىىرف  السىىىىىيل مىىىىىن فىىىىىي عىىىىىزمهم خىىىىىور  

   
 ىتيين صمود المرأة الغ ية فا الحرب)يا بنت غزة( فا  صيدتها )جميلة الرجوي( إن 

إت ترتسم فول محيااا الع يمة والصمود  فالبصر ال  وتصصها يهبااا الصخار ليل من ي ود الب ال
 (2)محالة وا ن يما وعد اهلل تعال ى فها ت ول:

 لمىىىىىىىىىن يقىىىىىىىىىود  نضىىىىىىىىىالنا أنىىىىىىىىىت  الفخىىىىىىىىىار  

 ويطه ىىىىىىىىىىىىىر األجىىىىىىىىىىىىىواء  مىىىىىىىىىىىىىن نخاسىىىىىىىىىىىىىنا  

   
.......................................... .......................................... 

 اهلل أودع فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي المىىىىىىىىىىىىىىىىىىى قي عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز ة  

 تزهىىىىىىىىىىىو بهىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىي رفعىىىىىىىىىىىة هاماتنىىىىىىىىىىىا  

   
 فىىىىىىىىىىىىىوق المحيىىىىىىىىىىىىىا تسىىىىىىىىىىىىىتريح  عىىىىىىىىىىىىىزائم  

 وبثغىىىىىىىىىىىىرك  البس ىىىىىىىىىىىىام يشىىىىىىىىىىىىرق فجر نىىىىىىىىىىىىا  

   
 يىىىىىىىىىا بنىىىىىىىىىت  غىىىىىىىىىزة  يىىىىىىىىىا رحيىىىىىىىىىق  قلوبنىىىىىىىىىا

 والنصىىىىىىىىىر  وعىىىىىىىىىد  اهلل يبىىىىىىىىىدأ مىىىىىىىىىن هنىىىىىىىىىا  

   
ترفن راية  لنفها ر م ال صى الهمجا  ىالمرأة الصلسطيبية صامدة عصية عل  االبيسار

)بشير حاج ي ول الشاعر  )فلسطينية تحت األنقا (االستسالم وترفم اذسار وفا  صيدة 
 (3):يحيي(

 

 إن تدركوني تدركوا

 مار  بقايا من ذ  بع  ال

 تأبى برغم القصف   ة  وحمي  

 ذل االنكسار
 لم أرفع الرايات بيضاء  

 اإلسار   ولم أر   

                                                 
 .220ى ص ديوان الصر ان (1)
 .205 جل    ةى ص (2)
 .Yahyahaj@hotmail.comمو ن أدياء الشامى يشير حاج يحيا. (3)
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 مصابة وشهيدة :المبحث الثالث
ف د شاريت المرأة فا ال تال  ىإن مشارية المرأة فا المعار  لم يين يدعا أو أمرا مستحدبا

  .وتهبر ل ومها ىلت ا بصسها جحيم السيا ؛فا الجاالية

 ىلتيون يلمة اهلل اا العلياو  ا  م دس وأصيح الهدى بييال   ىأما فا اذسالم و د توحدت الرايات
 ىويمياريته لهتا الخروج ى" ل د خرجت المرأة مجاادة عل  عين رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم

 .(1)غ و"يل والشهادة التا اا البمرة العظم  المطلوية فا ال ىويدعائه للمرأة الصحايية يالجهاد

أما بسيية  ىالطاعبة يالخباجر فا الو ائن ىيم(ل  )أم س  ميصاء وممن شارين فا الغ وات الر  
 ىوشهدت ييعة الر وان واليمامة ىاا وايبها و وجها ا  ف د " شهدت أحد عمارة( م  )أ  يبت يعب 

 . (2)و طعت يداا فيها " 

يتسا طن يحيات اللؤلؤ شهيدات  والمرأة الصلسطيبية يما جداتها ا وائل عل  طريل الحل 
واا يطلة  (فاطمة خليل غزال )فالشهيدة  تعابل أجسادان التراب الم د  فا أرم الرياط

حيث اشتر  فيها بالبمائة جبدل يريطاباى )وادي عزون(  سيرطية ف د استشهدت فا معرية إ
 .(3)وأصاب البوار طائرة فا محرياتها فس طت فا مطار اللد

ي رب أحد  ا  رأت جبدي " ىفها أيية تات شجاعة بادرة  (4)ريم الهيصة()مأما الشهيدة 
وأيعدته عن الشاب  ىفهل ت الخي  عل  ا رم واجمت عل  الجبدل فلطمته ىالشيان الصلسطيبيين

 .(5)"فهطلل الجبود البار عليها فاستشهدت
واا "بسى  ىف د  امت يعملية فدائية (6))شادية أبو غزالة( ومن الشهيدات العسيريات 

لتصجيراا فا عمارة إسرائيلية فا تل  ؛ياص إسرائيلا تاين لشرية إيجد و د يابت فا الييت تعد  بيلة
                                                 

 .510أسماء  يادةى دور المرأة السياساى ص  (1)
ى ييروتى إيراايم محمد الجملى حياة المرأة المسلمة )مبهاج شامل لحياة البساء فا الدبيا   واآلخرة( دار الجيل (2)

 .52مى ص  2221 -اى  2221: 2ليبانى ط/
 .552ويبظر: السايل ص 

يبظر: وفي ة حمدل الشاعرى يصاح المرأة )عل  الصعيدين( العالما والعريا الصلسطيباى مبشورات إدارة الشؤون  (3)
 :2العامة والتوجيه المعبول لجيش التحرير الصلسطيباى ط/

 ى يتصرى.252ص  - 255مى دمشلى سورياى من ص  2213 
 ( عاماى ويابت عائدة من الصرن تحمل طيل الخي  عل  رأسها حين حدث تل .30من   ةى ويان عمراا ) (4)
ميسون العطاوبة الوحيدلى المرأة الصلسطيبية واالحتالل اذسرائيلاى جمعية الدراسات العرييةى ال د ى فلسطينى  (5)

 .231مى ص 2222
 م.2222تشرين البابا عام  52م(ى واستشهدت فا  2222من بايل ى ولدت عام ) (6)
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 .(1)وليبها ابصجرت يين يديها واستشهدت " ىأييب

ولم يشى استشهاداا  ليل االحتالل يلى"  ام الصهايبة يبسى مب ل أسرتها يعد 
 .(2)استشهاداا"

وصبوى التعتيب التل ل يبه  ىالحم اليطولة لهؤالء المبا التوسطر لبا حلما ال واتا م 
 (3) :ي ول فيها )لبوءات الفدا(من ا عداء  فيتب   صيدته 

 وكذا فاطمة قضت

 ذا من جديد

 بت سفح الجبال بدمهاقد خض  

 نور أشع وزهرة العمر البعيد

 قد جدلت فوق الحمى

 برصىىىاصىىة

 فهوت تقبل تربة الحق

 دالتىىىلىىىىىيىى

 وكذا فشادية قضت في دربها

 (4)أما التا يابت يصمة ممي ة فا تاريخ الجهاد الصلسطيبا واا )وفاء علا خليل إدري (

"ف د  ىالتا يان لها ف ل السيل لتيون أول استشهادية تصتح أفال االستشهاد البسائا عل  مصراعيه
لمحال التجارية الصهيوبية ييل ودخلت أحد ا ىأمسيت يعيوتها الباسصة التا احتوتها إحدى ح ائيها

صرار ليدول يعداا االبصجار التل ا  المبط ة يهسراا وحول حياة  ؛ورياطة جهش ىادوء وسييبة وا 
 .(5)"الصهايبة إل  الن ييير

                                                 
 .232ى ص ميسون العطاوبة الوحيدل  (1)
 .23مى ص  2212العام للمرأة الصلسطيبيةى صور من ب ال المرأة الصلسطيبيةى ييروتى ليبانى  االتحاد (2)
 .201 مى ص  5:2212م و ط/ 2213: 2حلما ال واتاى عيير الدماءى ميتية الخلود الييرىى ط/ (3)
 مى فا ال د  فا شارع يافا.   5005يابون بابا  51استشهدت يوم ا حد الموافل  (4)
ى 2مى ج/ 5002 -اى  2252: 2 سان دوعرى خبساء من فلسطينى مري  اذعالم العرياى الجي ةى مصرى ط/ (5)

 .22ص 
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 (1)ي ول فيها:إل  روح وفاءى و د أادى الشاعر صالح فروابة  صيدة )ال يالم السبوبو(  
 ( مقدسيا  )وفاء  

 طلعت من بينهم

 وع القدر المحتومكطل

 أو الزلزال

 " و دمت بموتجا   )إيرز(،ف د بصتت عمليتها فا معير ييت حابون )ريم صالح الرياشي(أما
 .(2)وأاليتها لتح ل يتل  ح مة أاداى ي رية واحدة" ىأبصى المرأة وأبيت يصاءتها و درتها ىفريدا  

 التان عن اللهوىحيث ابصرى  لءإن فيرة االستشهاديات راودت يل تات ح  وطبا جر 
 او أر   من تل .  و رام الشياب وأاوائه الطائشة إل  ما

يما أطل ت عليها إسرائيل ف د  الرصاص المصبوب()وفا حرب إسرائيل المسعورة عل    ة 
حدى عشرة شهيدة أل  ىوجرحت ألى ومائتين وسيعة وسيعين من اذباث ى تلت خاللها مائتين وا 

 . (3)( من عدد الجرح %52.55و) ىء( من عدد الشهدا%22.2يبسية )
)عبد راتس الجرائم التا ا ت مشاعر العالم يشيل عام والوطن العريا يشيل خاص ف د تيت 

العرب يهمجادام فا  اير ال مان وفاخر يالمرأة الصلسطيبية التا يلغت ما لم  (الرحمن العشماوي
ي ول  واليارود جسداا لتبهر من اليا اف د دفعها ال هر والظلم إل  أن ح مت يالبار  ؛ييلغه الرجال
 (4):)حصار غزة(فا  صيدته 

 ورأوا بنىىىىىىىىىىىىىت  ربيىىىىىىىىىىىىىع العمىىىىىىىىىىىىىر أقىىىىىىىىىىىىىوق

 مىىىىىىىىىن رجىىىىىىىىىال  ثىىىىىىىىىروا الصىىىىىىىىىمت  وأكىىىىىىىىىرم    

   
 أعلنىىىىىىىىىىىىىىت أشىىىىىىىىىىىىىى  ها فينىىىىىىىىىىىىىىا بيانىىىىىىىىىىىىىىا  

 واضىىىىىىىىحا  أسىىىىىىىىمى مىىىىىىىىن القىىىىىىىىول وأع ىىىىىىىىم    

   
 بلغىىىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىم يدانيىىىىىىىىىىىىه رجىىىىىىىىىىىىال  

 سىىىىىىىىىىيفهم فىىىىىىىىىىي نصىىىىىىىىىىرة الحىىىىىىىىىىق م ل ىىىىىىىىىىث م    

   
 بىىىىىىىىىىىىارود جسىىىىىىىىىىىىما  حزمىىىىىىىىىىىىت بالنىىىىىىىىىىىىار وال

 هىىىىىىىىىىىىىز ت البىىىىىىىىىىىىىاغي بىىىىىىىىىىىىىه واهلل يىىىىىىىىىىىىىرحم    

   

                                                 
 5مى ج/ 5022سطيبيينى صالح عمر فروابةى مصردات فلسطيبيةى إصدارات رايطة  اليتاب وا دياء الصل (1)

 .13)ابتصا ة ا  ص (ى ص 
إسماعيل عيد اللطيى ا ش ر و مؤمن محمد  ا ل يسيسوى المرأة الصلسطيبية فا دائرة   االستهداى الصهيوباى  (2)

 .22ص  مى5002 -اى  2252المري  العريا لليحوث والدراساتى 
ى 22ص -22ائم الحرب اذسرائيلا عل    ة صالتوبيل اذحصائا لجر  وأخرياتى ةيبظر: سعاد الدعالس (3)

 يتصرى.
 .522 جل    ةى ص (4)
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 إن ىىىىىىىىىىىىىه القهىىىىىىىىىىىىىر  رماهىىىىىىىىىىىىىا فاسىىىىىىىىىىىىىتحالت  

م     ىىىىىىىىىىىىرج  ىىىىىىىىىىىىذوة  تعصىىىىىىىىىىىىف  بىىىىىىىىىىىىالقول الم   ج 

   
مبه أن يستريح يالخالص  ا  ظب ؛المجرم ال اسا التل سدد رصاص الغدر فا صدر الطصلة
عيد الجيار دية فا  صيدته  ن تل مبها فحرمها المجرم الجيان أن تلهو يهمان وابته  يراءتها و د ييت 

 (1)إت ي ول فيها: (قتلت بأي ذنب  )

 سدد الغاصب في الصدر

 رصىىىىاصىىة  

 في إزهاقها يلقى  ن  

 ! خىىى صىىىه  

 جبان   قاس   يا له من مجرم  

 تلهو بأمان حرم الطفلة  

 . يحكي البراءة  .وجهها

 . ذكاء  .عينيها ء  مل

باء   ..وعلى الثغر س ال    وا 

 غزة   إنها من أر 

زدة    إنها من نسل  ع 

 قتيلة   نها اليوم  أال تصدق 

 هي واهلل شىىىىهيدة

 هي واهلل شىىىىهيدة

مبها  ىوال تل الجماعا المتعمد لعائالت يهيملها ىامتا ت حرب الصر ان يالدموية والبا ية
د وايبها وسيعة من أفرا ،)رندا جمال عبد ربه(حيث استشهدت السيدة  )عبد ربه( مج رة عائلة

 عائلتها.

هم ا إل  العال شهداء وجل  وا فارت َ  ارت   أفرادااياملة ويتا   ت صواريخ اليغا عل  عائلة 

                                                 
 .512ى 511 جل    ةى ص  (1)
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 (1) .من البساء

فتل  يد م يو ة تحت  ىال صى نَ ل أجساداُ فالبساء م ت  ىإبها الجبث وا شالء التا تبابرت
ال فصا  صيدة  ىال من اآلالم وا يدارإ خاوية   ىحالية السواد البرى فيها ي ايا مسصن وخمار إبها ليلة  

 (2):ي ولإت تل  الصورة  المهساوية  )عبد الرحمن عشماوي(أظهر لبا  تيأسي يا غزة

 أيىىىىىىىىىن النسىىىىىىىىىاء  ؟ روق الىىىىىىىىىد مار  حكايىىىىىىىىىة  

ىىىىىىىىىىىىىوار      عىىىىىىىىىىىىىن معصىىىىىىىىىىىىىم  وحقيبىىىىىىىىىىىىىة  وس 

   
 عىىىىىىىىن راحىىىىىىىىة  مقبوضىىىىىىىىة  تحىىىىىىىىت الثىىىىىىىىىرق

ىىىىىىىىىىىىىىىف ع  وخمىىىىىىىىىىىىىىىار      فيهىىىىىىىىىىىىىىىا بقايىىىىىىىىىىىىىىىا م س 

   
 فىىىىىىىىىىر  صىىىىىىىىىىمت هايىىىىىىىىىىا ليلىىىىىىىىىىة  سىىىىىىىىىىوداء  أق

 إال مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ا الم واألكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدار    

   
......................................... ......................................... 

 مىىىىىىىن أي  بحىىىىىىىر  يسىىىىىىىتقي الليىىىىىىىل  الىىىىىىىد جى

؟    ومتىىىىىىىىىىىىى تسىىىىىىىىىىىىير  مراكىىىىىىىىىىىىب  اإلبحىىىىىىىىىىىىار 

   
 وبىىىىىىىىىىأي  ثغىىىىىىىىىىر  تنطىىىىىىىىىىق  الىىىىىىىىىىدار التىىىىىىىىىىي

عىىىىىىىىت  بمىىىىىىىىوت  جميىىىىىىىىع  أهىىىىىىىىل  الىىىىىىىىدار      ؟ف ج 
   

ل صاروخ حا د فحوت  ىولم تتر  يد اليغا المرأة الصلسطيبية وتواصلت عمليات ال تل اليشعة
" يبت يرف ة ايبتا وفا طري با :ي ول ا ب  ىفا م تيل العمر ويتا طصل إل  أشالء (3)أرين  ارات
ت  ليال ويان يرف تهما طصل صغيرى فايتعد ى)معروف(الت تا يصدي تيهما من عائلة  ىإل  المب ل

ما يدور حولا ويعداا أف ت  فاات ت يبا ا رم ولم أعِ  ؛وفا تل  ا بباء حدث ال صى ىعبهن
 . (4)إل  أشالء ويال رب مبهما أشالء الطصل والصتاتين" يباتا م طعة   فرأيت جبثَ 

جرحها با ى وا خت يدا  عصافها والعرب يغ ون الطرى  ىةال صى متواصل وا م مصاي
 (5) :ت ول فيها (؟؟؟ م  أال ث  )فا  صيدتها  (هند سالم باخشوين)اتس  ىفهم بيام

 فغىزة تقىصف  

 وأمىىي تنىزف  
                                                 

 (22( شهر وأختها صايرين )5الشهيدات ان: الطصلة الر يعة أريج عطا الرميالت )اا عائلة عطا الر ميالت و  (1)
( عاما ومعهن الطصل يراء الرميالت عام 22( عاما وجدتهن عائشة الرميالت )52وا م أمل عيد اشتيول ) عاما
 واحد.

 .520 جل    ةى ص  (2)
( عاما 22( عاما وخوله أحمد  ين )21الشهيدات ان: الش ي تان سحر أحمد  ين )او أحمد  ين و  (3)

( عاما والطصل او ايبم ياسر 22( عاما وايبه عمها فاطمة محمد معروى )21والصدي تان: مها ياسر معروى )
 ( عاما.22معروى )

مى مري  بساء من  5002اية حمدان وأخرياتى االستهداى الصهيوبا للعائالت الصلسطيبية فا حرب الصر ان  (4)
 .223مى ص5020-اى 2:2223أجل فلسطينى ط/

 .250ديوان الصر انى ص  (5)
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 وأختي عفاف العفاف  

 تىىىىىىىىىىداس  

 وقىىىىىىىىىومي

 نىىىىىىىىىيام  

 نىىىىىىىىىىيام  

 نىىىىىىىىىىىيام

وسال لعايه  ىاةلتا الح ه  يل أن يرى الحي ؛إن الح د اذسرائيلا لم يمهل ا م لت ن وليداا
ومارسه اؤالء الصهايبة الرعاع إت  ىفهتا ال تل ال شص ة فيه ىأي ا   ل تل ا م ورؤية الجبين  تيال  

الى من الشهداء ام  حايا العبى آفبحن فا   س أمام  ىي روا يطون الحوامل يشيل متواصل
 والح د الدفين.
 (1): جاء فيها ()جميل الكنعاني( لى )بشائر النصر الغزي صيدة 

 فكىىىىىىىىىىم شىىىىىىىىىىبل  خسىىىىىىىىىىرت  وكىىىىىىىىىىم رضىىىىىىىىىىيع  

ق  فىىىىىىىىىىىىىي األنىىىىىىىىىىىىىين      لفقىىىىىىىىىىىىىد  األم  أغىىىىىىىىىىىىىر 

   
 غىىىىىىىىىزا الهمىىىىىىىىى  الرعىىىىىىىىىاع ديىىىىىىىىىار قىىىىىىىىىومي

 وقىىىىىىىىىد بقىىىىىىىىىروا البطىىىىىىىىىون مىىىىىىىىىع الجنىىىىىىىىىين    

   
 و الف  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهداء  بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتوا

 ضىىىىىىىىىىىىحايا العنىىىىىىىىىىىىف  والحقىىىىىىىىىىىىد  الىىىىىىىىىىىىدفين    

   
 لهىىىىىىىىىىىم عىىىىىىىىىىىدن  مىىىىىىىىىىىن الغفىىىىىىىىىىىار مىىىىىىىىىىىأوق  

 بجنىىىىىىىىىىىىىىات الخلىىىىىىىىىىىىىىود مىىىىىىىىىىىىىىع األمىىىىىىىىىىىىىىين    

   
عن إر اع وليداا  ا مت  فالحرب لم تبنِ  (أحمد حسين مفلح)ييررس لبا وتات المشهد 

فاستشهدت و د تشيث ر يعها ين اراا وجيويها ف د ت طن الر ين أس  واو يئن عل  صدر أمه 
 (2) :( حيث ي ول)غزة تنتصر على المحرقة فصا  صيدة

 بىىىىىىىىىىىىراعم  يىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىداك أبىىىىىىىىىىىىي وأمىىىىىىىىىىىىي

 كىىىىىىىىىىىأوراق الخريىىىىىىىىىىىف علىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىدروب    

   
 يىىىىىىىىىىىىىىىدي لمدرسىىىىىىىىىىىىىىىة  تهىىىىىىىىىىىىىىىاوتأمىىىىىىىىىىىىىىىد  

 لمئذنىىىىىىىىىىىىىىىة  تىىىىىىىىىىىىىىىن   علىىىىىىىىىىىىىىىى الكثيىىىىىىىىىىىىىىىب    

   
 ألم  فارقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  ولهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا رضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيع  

 تشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبث  بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاإلزار وبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجيوب    

   
 أليىىىىىىىىىىىىىىىىىام  خلىىىىىىىىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىىىىىىىىازال  حيىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 يلىىىىىىىىوب  أسىىىىىىىىى  علىىىىىىىىى الصىىىىىىىىدر الحبيىىىىىىىىب  

   

                                                 
 .322ى ص ديوان الصر ان   (1)
 .22السايلى ص   (2)
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فما من  ىبساء معا ات تشجا ال لوب ىحيث بساء يال أرجل ؛إبها الصورة ال ييحة للحرب
فيهن الشمو  ابطصهت  ىإبها الحسرة ىه عن بجدة أال   ةه تخاتله وت اعسَ عتر للمسلم ييرر ي

 (1) :مكي النزال()إت ي ول )صمودا فداكم دمي(فا  صيدة  .و يم الماء فا يئر  م م

ىىىىىىىىىىىىىىىىىل  جميلىىىىىىىىىىىىىىىىىة  باتىىىىىىىىىىىىىىىىىت بىىىىىىىىىىىىىىىىى  أرج 

( وشىىىىىىىىىىىىىىيماء وال )سالي(ىكىىىىىىىىىىىىىى    )مىىىىىىىىىىىىىىنعم 

   
 فيىىىىىىىىىىىىىىىىا حىىىىىىىىىىىىىىىىر  قلبىىىىىىىىىىىىىىىىا   مىىىىىىىىىىىىىىىىاذا أرق؟

؟    ومىىىىىىىىىىىا العىىىىىىىىىىىذر يىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىوم  للمسىىىىىىىىىىىلم 

   
 لعمىىىىىىىىىىىىري كىىىىىىىىىىىىأن الشىىىىىىىىىىىىموس انطفىىىىىىىىىىىىت  

 وبىىىىىىىىىىىىىىىان  الجفىىىىىىىىىىىىىىىاف  علىىىىىىىىىىىىىىىى زمىىىىىىىىىىىىىىىزم    

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .235ص ى جل    ة  (1)
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 الفصل الثاني
 املرأة الثكلى

 
 هدم المنزل أو تجريف األر : المبحث األول
 استشهاد االبن أو الزوج أو أحد األقارب: المبحث الثاني
 صور أخرق للمرأة الثكلى: المبحث الثالث
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 منزل أو تجريف األر هدم ال: المبحث األول
 هدم المنزل:

سرائيل  تمار  سياسة تجريد ا رم من سيابها  -يييابها السرطابا -مبت  يامها وا 
فالبصا  ى)أر  ب  شعب لشعب ب  أر (فها تطيل م ولتها الياطلة عن فلسطين  ىا صليين

سواء  ىول إليه اذبساناو الميان التل يه"الييت و  ىللصلسطيبا من ادم ييته ميتغ  إسرائيل و ايتها
وسواء أيان  ىح يالحديدسلت من حجر أو من لين وطينى أو من اذسمبت العادل أو المُ  ا  أيان ميبي

واحد أو  أو طاي ين أو  رفة واحدة أو  رفتين وسواء أيان يسيبه شخص   واحد   من طايل   ا  مؤلص
ادما يالصه  والمعول أو جرفوس  ىيعبيبا أن ييون المجرمون  د ادموس ىولي  "أسرة ييامل أع ائها

أو بسصوس بسصا ياليارود  (البلدوزر)ما يستعمل اذسرائيليون الجرافات اليييرة المعروفة يى  ويبيرا   ىجرفا  
 .(1)والبار"

او اعتداء سافر عل  المرأة الصلسطيبية فا ع ر  ى(المأوق)فهدم المبا ل و ياع الدار 
 ا من وا عهاىوتجريدا ى حالمها  ومصادرة   ىداراا

وتعود  وتسهر عل  راحة  وجهاى ىومن ييتها اآلمن  المست ر التل تعشش فيه عل  صغاراا
 . (2)يتيرياتها لتل  الييت الجميل فتردد فا أعما ها:
 مىىىىىىىىىىىىىىىىىا أجمل ىىىىىىىىىىىىىىىىىه  كىىىىىىىىىىىىىىىىىان المىىىىىىىىىىىىىىىىىأوق

 يأوينىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   
 ويقينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرد  بكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانون

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىا أجملىىىىىىىىىىىىىىىىىه بيىىىىىىىىىىىىىىىىىت  العمىىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   
 ن الخصم  ؛ا م الصلسطيبية يهال تييا عل  اتا الدمار محمد صيامشاعر لتا ف د باشد ال

 (3) :ي ول ىيطريه يياؤاا
 هدم المنازل من جرائم ه الء األشقياء  

 والضرب حتى الموت في حقد و لم وافتراء  

 في الصباح ألهلنا أو في المساء   و م حقات  

                                                 
لعارىى )المجموعة البالبة( الدور التا ادمها اذسرائيليونى   ة بافتة عل  الجحيمى مري  أورال عارى ا (1)

 .222ا يحاثى مبظمة التحرير الصلسطيبيةى الدار العريية للموسوعاتى ييروتى ليبانى ص 
: 2نى ا ردنى ط/لجبة شؤون المرأةى الخبساء أم الشهداءى ب اية الصيادلةى جمعية عمال المطاين التعاوبيةى عما (2)

 .22مى ص 2220
 -اى2220: رم انى 2محمد صيامى ملحمة االبتصا ةى مري  الراية العريية للبشر و التو ينى اليويتى ط/ (3)

 .20مى ص2220
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 وال النساء   وال الكهول   من هذا الصغار   لم ين   

 البكاء   ه  يطرب   الخصم   ال تبكي فإن   ما   أ

فلجهوا إل  مخيمات  ريت أوتاداا فا الداخل  ىدمرت إسرائيل مبا ل المواطبين ا مبيين
)نداء طفل فصا  صيدة  ولم يحر  تل  فا العالم سايبا   ىوالشتاتى وابتهيت إسرائيل الحرمات

 (1) :فار  مشته  التا ي ول فيها لشاعرل (الحجارة

 ز ع  السىىىىىىىىىىىت ر  عىىىىىىىىىىىن رأس  العىىىىىىىىىىىذارقون ىىىىىىىىىىى

ابىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  بىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجفون  الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىامتات      ي ج 

   
 وهىىىىىىىىىدم  البيىىىىىىىىىت  فىىىىىىىىىوق  األهىىىىىىىىىل   لمىىىىىىىىىا  

 بىىىىىىىىىىىىدا فعىىىىىىىىىىىىى  رتيبىىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىىن ط غىىىىىىىىىىىىىاة    

   
 وقتىىىىىىىىىىل  الىىىىىىىىىىنفس  لىىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىىوق  بىىىىىىىىىىأهلي

 مشىىىىىىىىىاعر مىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىوق قىىىىىىىىىوق الجفىىىىىىىىىاة    

   
فهتس  ىةللوجود الصلسطيبا يصورة  سري و اية إسرائيل من بسى المبا ل ما او إال طم   

عوت العيرية استبادا إل  مصادر أمبية ي"تيرت جريدة يد ىسياسة  ديمة حديبة يعرفها العدو بصسه
فا ال صة  أبه مبت عام ألى وتسعمائة وسيعة وستين تم ادم ألى ومائتين وبمابية وخمسين مب ال  

 .(2)الغريية و طاع   ة  سياب أمبية " 

" التاسن والعشرين من يوبيو عام  ىات اذجرامية فصاولم تسلم مديبة ال د  من تل  العملي 
من  ى( عاما20) ىألى وتسعمائة و واحد و بمابين ادم مب ل ا رملة  ايرة عيد الرا ل الساليمة

ال د  والحيم عليها يالسجن أريعة أشهر ويغرامة مالية م داراا ستون ألى شييال يحجة عدم 
  .(3)حصولها عل  رخصة يباء مب لها " 

يال مهوى إال من  ىوتلتحى السماء ىتصترش ا رم ىم او مؤلم أن ترى بصس  فا العراءي
 (4) :معين بسيسوي ول الشاعر ى )السيول(خيام ت تلعها السيول فصا  صيدة

 إن جئىىىىىىت  تسىىىىىىأل  عىىىىىىن أطفال هىىىىىىا صىىىىىىرخت  

ق ىىىىىىىىه السىىىىىىىىيل لىىىىىىىىم تحبىىىىىىىىل  ولىىىىىىىىم تلىىىىىىىىد      وق ه 

   
ىىىىىن  نصىىىىىبت  لهىىىىىم سىىىىىود  الخيىىىىىام  علىىىىىى  يىىىىىا م 

ىىىىىىف      ر  الر مىىىىىىال  لقىىىىىىد غاصىىىىىىت إلىىىىىىى األبىىىىىىد  ص 

   
 

                                                 
مى 5002-اى 2252 فار  مشته ى بي ات  لب من أرم الرياطى ميتية ومطيعة دار ا ر مى   ةى فلسطينى (1)

 .52ص
واى ال رو و سان يمالى توبيل  ير  المعلومات وا حداث فا فلسطين المحتلة  ا ل السعدل و ب (2)
مى ص 222 2:5ط/ عمانى دار الجيل للبشرى المؤسسة العرييةى ايئة الرصد والتحريرى م(ىاليتاب السبولى2222)

322. 
 .322السايلى ص (3)
 .  21معين يسيسوى  صائد مختارةى ص  (4)
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نزهة خليل وذعطاء فيرة عن طريل بسى تل  ال وات للمبا ل ما صرحت يه الصلسطيبية 
فتييبوا أن اذسرائيليين بسصوا المدخل  ىإت االهم صوت ابصجار ا  المب ل يرمته ى(1)حسن زيادة 

 يابوا اببين وعشرين شخصا   ى رفة واحدةوا تحموا عليهم يا ا المب ل وا تادوام من أخ  وجها إل  
بم أخرجوام من الغرفة  ىصييوا يحالة من الخوى والهلنو د أُ  ىهم يالب ا برفا حالة م رية تشم  

 (2).إل  ييت جيران لهم و اموا يتصجير المب ل يشيل يامل و اعت لوا  وجها
  .جارةتحول إل  ريام وأيوام من الح )أم سهيل( نزهةالمب ل التل مليته 

فها تجل  فا خيمتها ترسل البظرات  ؛إن ت حيتها " فا ت يل الحدود ويل مبطل وع ل
 (4)تتهجج بيران  ليهاى ولسان حالها ي ول لهم: (3)والح ن تجاس حطام مب لها". ىالمم وجة يا لم

 قوا كبديروا بيتي حر  م  د  

 من حراب   أمطرونا بوابل  

بائي  لن تنالوا من عزتي وا 

 ا في تلتي وهضابيلن تعيشو 

ما جاء فا مادتها  وخصوصا   ىل د  ريت إسرائيل ياتصا ية جبيى ويبوداا عرم الحائط
البالبة والخمسين والتا تبص عل  أبه " يحظر عل  دولة االحتالل أن تدمر أل ممتليات خاصة 

 .(5)بايتة أو مب ولة تتعلل يهفراد أو جماعات "

ف امت يميا تتهم يبسى  ىالصلسطيبيين وممتلياتهم واستمرت إسرائيل فا بهجها السادل  د
دت عمليات بسى المبا ل مبا لهمى دون مبحهم فرصة ذخالئها أو الخروج مبهاى "وصعت 

 ا  لتحدث أ رار  ؛تجاو ت فا آباراا التدميرية المبا ل المستهدفة يييرة   ا  ما ألحل أ رار  ؛يالمتصجرات
 (6)المستهدى ". يييرة فا عشرات المبا ل المجاورة للمب ل

                                                 
 م. 2/3/5003( الموافل 3يا وبسى مب لها فجر الخمي  الساعة)( عاما من جيال22عمراا) (1)
ى 25مى ص32/3/5003-م 2/2/5003يبظر: مري  المي ان لح ول اذبسانى ت رير دورل يغطا الصترة من  (2)

 يتصرى.
 .22ى ص 5 سان دوعرى خبساء فا فلسطينى ج/ (3)
 .22لجبة شؤون المرأةى الخبساء أم الشهداءى ص  (4)
لمي ان لح ول اذبسانى ت رير حول جرائم  وات االحتالل اذسرائيلا يحل السيان المدبيين وممتلياتهم فا مري  ا (5)

 .22مى ص  5003ا را ا الصلسطيبية المحتلةى   ةى 
 . 25السايلى ص  (6)



36 

 

فيم ويم أ يم  رىإبه البيل الم ىمرأة الصلسطيبيةوادم الدار أيشن صور البيل التل تعابيه ال
وابهارت أس صه وجدرابه واستحالت حياة أاله إل   ىدماُ  ون والمواسون فا ييت  المع    سُ دُ رِ ييت ع اء يَ 
 ىيحرل ال لوب اشا  يادان يياء جيت فييت البساء ييوتهن المبسوفة يما يييين فلتات أي ىجحيم مح ل

 .ويبم عن عظم الياربة التا ايتليت يها المرأة من العدو

احتاللها لصلسطينى إال   بال سِ طوا وعدوابا   المبا ل التا  بسصتها إسرائيل ظلما   آالىر م و  
رس صورة أيلغ مما صو  وأل   .يابت أشر  اجمة  يتصوراا الع ل )الفرقان(حريها عل    ة  أنت 

عل   ليي   فا تايرة التاريخ شاادا   ؛و د أرخ تل  اليوم المشؤوم عبد الفتاح أبو زايدة الشاعر
يهبها ساجدة هلل ولم تغب عبه صورة المرأة  مهيال   فالمبا ل الشامخة  دت يبييا   ىإرااب إسرائيل

 (1):العجو  تيتلن الدخان واا تدارل دمعة عل  خداا حيث ي ول

 العشرينفي اليوم السابع و 

 الغىربان طىارت في الجىو

 ونعيق البوم يسير على الطرقات
........................ 

 سجدت أبنية هلل تحتضن األر 

 هاجمت مدينتي حرائق الغربان

 رأس الزمان والتىف السواد  

 بالىدعاء والىقىلب يجىأر  

 الدخان صاحت عجوز وهي تبتلع  

 الشىىىىمس تسكن وجهها

 خىدهاتىداري دمىعة في 

 ىلت ع ع است رار وأمن ا سرة الصلسطيبية ؛يها إسرائيل  رائ اا نُ يِ شا إن بسى الدور ممارسة تُ 
فلو يغيتها الرجال ل تلتهم  ى اصدة من طرى خصا المرأة بواة اتس الدار يل ال  اء عليها بهائيا  

 وسجبتهم.

                                                 
 .12عيد الصتاح أيو  ايدةى دموع يال عيونى ص (1)
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فا وجه  مبيعا   وبا و ح لبا أن إرادة الشعوب ت ى سدا  الشاعر عطا سليمان رمّ إنت 
 فا  صيدة .وأن االحتالل ال محالة  ائل يعون اهلل ىرلتيبا ألى ييت يدل الييت المدمت  ىالمحتل

 (1):ي ول )كيان تعود هدم البيوت(

د هىىىىىىىىىىىىىىىىدم البيىىىىىىىىىىىىىىىىوت  كيىىىىىىىىىىىىىىىىان  تعىىىىىىىىىىىىىىىىو 

 ونحىىىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىىىنبني ألفىىىىىىىىىىىىىىىا بديلىىىىىىىىىىىىىىىة    

   
 فمىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىلم الطىىىىىىىىىىين مىىىىىىىىىىنهم شىىىىىىىىىىرورا  

 ومىىىىىىىىىىا األر  باتىىىىىىىىىىت تفىىىىىىىىىىادي غليلىىىىىىىىىىه    

   
 جبىىىىىىىىىرت لىىىىىىىىىن تىىىىىىىىىثن  عزمىىىىىىىىىا  فمهمىىىىىىىىىا ت

 لشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعب  أراد الجهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبيله    

   
......................................... ......................................... 

 فمهمىىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىدمت ومهمىىىىىىىىىىىىا نسىىىىىىىىىىىىىفت

 كيىىىىىىىىىىىىىىىىان  تيقدنىىىىىىىىىىىىىىىىت  أن ىىىىىىىىىىىىىىىىي م زيلىىىىىىىىىىىىىىىىة    

   
 بعىىىىىىىىىىىون  الىىىىىىىىىىىذي مىىىىىىىىىىىد  عونىىىىىىىىىىىا  لعبىىىىىىىىىىىد  

 دعىىىىىىىىىىىىا اهلل نصىىىىىىىىىىىىرا  فىىىىىىىىىىىىأعطى سىىىىىىىىىىىىئيله    

   
واسن البطال خالل عدوابها عل    ة طال الميابا السيبية  أحدبت إسرائيل تدميرا   ل د

" يلغ عدد الوحدات السيبية المت ررة خمسين ألى وستمائة وبالث وخمسين  ىوالمؤسسات المختلصة
 .(2)وحدة سيبية"

ها تؤمن وظلت المرأة الصلسطيبية  يتوبة صامدة ال تببيها ال ريات المتتالية من االحتالل ف 
فها  ىلتا فها تتول  " الريط يين ا يباء و الوطن واليبد ية ؛يهن ال رية التا ال تميتبا ت يدبا  وة

 ىوعل  عات ها ت ن مسؤولية  رع يتور الم اومة واليصاح فا وجدان ايبها ىالجسر التل يريط ييبهم
 (3)وواع". فعل سياسا عسيرل مبظم إل لتتحول  ؛اتس اليتور ستبمو فا مرحلة الح ة

)يا أهل فالشاعر خالد الييطار فا  صيدته  ىفال تراجن وال استسالم فا التصدل للعدوان
ييين الح د الدفين التل يهدم اذسرائيليون يسييه الييوت والمشافا والمدا  لين الرجال  غزة(

  (4):ي ول ىيسددون سالحهم ويتا البساء يهبهن رجال فا التصدل للعدو

 هم كىىىىىىىىي يىىىىىىىىذعنوافمضىىىىىىىىى لهىىىىىىىىدم بيىىىىىىىىوت

 خسىىىىىىىىىىىىى  العىىىىىىىىىىىىىدو المجىىىىىىىىىىىىىرم الخت ىىىىىىىىىىىىىال    

   
 أعلىىىىىىىىىىىى البيىىىىىىىىىىىوت وأهلهىىىىىىىىىىىا ودروبهىىىىىىىىىىىا

؟؟    وعلىىىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىىىاجد كيىىىىىىىىىىىد  ينهىىىىىىىىىىىال 

   
 وعلىىىىىىىى والمشىىىىىىىافي والمىىىىىىىدارس هىىىىىىىل لهىىىىىىىا

؟؟    سىىىىىىىىىىىىىيف  يقاتىىىىىىىىىىىىىل أو يىىىىىىىىىىىىىد  تغتىىىىىىىىىىىىىال 

   
 الطىىىىىىىىىىىىائرات تحىىىىىىىىىىىىوم تقىىىىىىىىىىىىذف بىىىىىىىىىىىىالل ى

؟؟    يىىىىىىىىا ويحهىىىىىىىىم مىىىىىىىىاذا جنىىىىىىىىى األطفىىىىىىىىال 

   
                                                 

 ان تعود ادم الييوت.عطا سليمان رموباى  يي www.palissu. Comمو ن  (1)
 .52مى ص  5002 –م  5002التوبيل اذحصائا لجرائم الحرب اذسرائيلية خالل عدوابها عل    ةى  (2)
ميتية ا سد الوطبيةى دمشلى  حسان رشاد الشاماى المرأة فا الرواية الصلسطيبيةى مبشورات اتحاد اليتاب العربى (3)

 .21مى ص2222
 .221ى 222 جل    ةى ص ديوان  (4)
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 الكنىىىىىىىىىىىه الحقىىىىىىىىىىىد  الىىىىىىىىىىىدفين  وقىىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىىىد
 حتىىىىىىىىى لمىىىىىىىىن عشىىىىىىىىقوا السىىىىىىىى م وغىىىىىىىىالوا  

   
........................................ ........................................ 

 فىىىىىىىىىىىإذا الرجىىىىىىىىىىىال يسىىىىىىىىىىىددون سىىىىىىىىىىى حهم

ذا النسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأنهن رجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال      وا 

   
  فتصتت ييداا ح با عل ؛فالمرأة الصلسطيبية اليد لها من الصير عل  ييتها التل  دا يسصا

ي ول  (اتا ما صورس الشاعر محمد عيد المطلب جاد فا  صيدته )صياح الصير يا   ة  هأب ا
 (1):فيها

 م  شهدانا وصرخة أ    الفعلى 

 ف  خطر  كما أم   )سام ( العم  

 صباح الصبر يا بيتا غدا كسفا

 وفي أنقاضه كبدي وما كشف  

 ف  ص  وما و   قالذي أبد ىوما كف  

العدو و  ي ا وال يترال يُ  حرب والدمارى حيث المساجد متهدمة وال صىإبها الصورة اليشعة لل
)نداء غزة فا  صيدة  ياذ افة إل  الجوع وال هر والحصارى بجد تل  جليا ىال يرحم بسوة وال يهوال

 (2):ي ول فيها للعرب والمسلمين(

 أفمىىىىىىىىىىىىىىا رأيىىىىىىىىىىىىىىتم مسىىىىىىىىىىىىىىجدا  متهىىىىىىىىىىىىىىدما  

 أفمىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىمعتم صىىىىىىىىىىىىىارخا مىىىىىىىىىىىىىذهوال  

   
.......................................... .......................................... 

 هىىىىىىىىىى  علمىىىىىىىىىىتم أر  غىىىىىىىىىىزة مىىىىىىىىىىا بهىىىىىىىىىىا

 هىىىىىىىىىىىىىىى  رحمىىىىىىىىىىىىىىىتم نسىىىىىىىىىىىىىىىوة وكهىىىىىىىىىىىىىىىوال  

   
 القصىىىىىىىف لىىىىىىىم يتىىىىىىىرك بهىىىىىىىا مىىىىىىىن موقىىىىىىىع  

 إال  وقت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أهلهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا تقتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي   

   
 كيىىىىىىىىىف البيىىىىىىىىىوت بأهلهىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىد دمىىىىىىىىىرت

 والقصىىىىىىىىىىىىف طىىىىىىىىىىىىال مزارعىىىىىىىىىىىىا  وحقىىىىىىىىىىىىوال  

   
 حصىىىىىىىىىىىىىار  مىىىىىىىىىىىىى زم  قهىىىىىىىىىىىىىر  وجىىىىىىىىىىىىىوع  وال

 النىىىىىىىىىىىور  غىىىىىىىىىىىاب  فىىىىىىىىىىى  تىىىىىىىىىىىرق قنىىىىىىىىىىىدي   

   
وتهدم ييوتهم  ىوتحرل أمهاتهم ىإن الجرائم التا ارتييها الصهايبة فا   ة تحصد ا طصال 

 فتتسا ط البساء شهيدات اتا ما أشار إليه سعد عطية الغامدل فا  صيدة ؛فول رؤوسهم شططا
 (3):غزة وحصارها( )مجازر

 جرائم تحصد األطفال
                                                 

 . 215ى ص   جل    ةديوان (1)
 .25ى ص22ص  ىالسايل (2)
 .521السايلى ص (3)
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 ىىي غىىىزةفى

 وتحرق أمهىىىاتهم

 ويىىهىىدم فوقىىهم

 شطىىطىىا  

 دينا(افيزهق روح )ر   ..منازلهم

 وتصىىحبىىها )هنا(

فالمشهد تات  ىوجحيم مح ل ىيبتها الل د حولت الحرب حياة البا  فا   ة إل  ألم 
وأيصهن  ىجلاوالمرأة اا من يدفن البمنى فا مهات دموعها ال تب ىالمشهد ييوت تهدم وأالها بيام

 (1):()مأساة غزةعصرل مصارحة فا  صيدة  إبها صورة حية الت طها .معل  الخدود تلطت 

 ألىىىىىىىىىم  علىىىىىىىىىى ألىىىىىىىىىم  علىىىىىىىىىى ألىىىىىىىىىم  وهىىىىىىىىىل

 يرضىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىذل  العىىىىىىىىىىيش مىىىىىىىىىىن يتىىىىىىىىىىألم    

   
 أمىىىىىىىىىىىىىا  ال تبكىىىىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىىىىي  إذا لقىىىىىىىىىىىىىي

 ت  منيتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي إن  المنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة أرحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم    

   
 إن كىىىىىىىىىىىىىان هىىىىىىىىىىىىىذا العىىىىىىىىىىىىىيش ذل  كلىىىىىىىىىىىىىه

ىىىىىىىىم  المىىىىىىىى    وت  إن هىىىىىىىىو أسىىىىىىىىلم  فىىىىىىىىالموت  ن ع 

   
.......................................... .......................................... 

 هىىىىىىىىىىىدموا المنىىىىىىىىىىىازل فوقنىىىىىىىىىىىا فتبعثىىىىىىىىىىىرت

م      وضىىىىىىىىىح النهىىىىىىىىىار ونحىىىىىىىىىن فيهىىىىىىىىىا ن ىىىىىىىىىو 

   
.......................................... .......................................... 

 واألمهىىىىىىىىىىىىىىىىىات دموعهىىىىىىىىىىىىىىىىىا ال تنجلىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 وأ ك ف هىىىىىىىىىىىىىىن  علىىىىىىىىىىىىىىى الخىىىىىىىىىىىىىىدود  تلط ىىىىىىىىىىىىىىم    

   
صىىىىىىىفها  هىىىىىىىذي حيىىىىىىىاة الشىىىىىىىعب صىىىىىىىعب  و 

ذا صىىىىىىىىىىدقت  الوصىىىىىىىىىىف  فهىىىىىىىىىىي جهىىىىىىىىىىنم      وا 

   
ودوت صرخاتهن فا  ىو د استصرخت البساء وان يييين عل  أطالل ييوتهن المبسوفة

تسمن اتس المرأة يالمعتصم أو  ويم امرأة استبجدت يالرؤساء العربى" ريما لم ىأرجاء المعمورة
 ىيل اا ريما ال ت رأ وال تيتب وليبها تعلم يالصطرة  يل الوعا أبها عريية ىولم ت رأ عبهما ىعمورية

 (2)وأن تل  يرتب لها ح و ا عل  أالها العرب".

                                                 
 .322ى ص  جل    ةديوان  (1)
عيد اهلل حوراباى لماتا بيتب ولمن ؟ )رؤية للو ن الصلسطيبا(ى مبشورات المري  ال وما الدراسات والتوبيلى  (2)

 .521مى ص  5020: 2ط/
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وال تسخر من الحجر إبه رم   ىابظر إل  الييوت الشامخة ييى استحالت إل   حجارة
او تليم و ي تى يه وجوس المعتدين  ا  فاتخت من الحجر سالح ؛ل عشل الجهادلم اومة شعب أع  

 (1):الحيل  يآالى ال حايا والعير ي ول الشاعر
 حجر   إني   ال تقل  

 أنا ذلك البيت الذي هدمو 

 ليدفنوني تحته

 البيت فاحتضنت  

 وبنيت البيت في جرحي وطن

 هذي هديتكم إلي  

 في يدي   ا  صارت س ح

......................... 

 حجر   إني   ال تقل  

 أنا تلكم الحبلى

 با لف الضحايا والعبر

 لُ ي   َ فهختت تُ  ىعل  ييتها ح با   ؛ى وتم ل ييداا إريا  ال دموعا   ل د ييت المرأة الصلسطيبية دما  
 .وتطوى حول أب ا ه يما الحاج فا يعيته ىحجارته

وس ييل  صد فتبابرت أشالء الصغار والشيوخ إبها تدفن حياتها بمن الصمود فا ييتها ف د بسص
 (2):محمد عيد اللطيى المطلب جاد ي ول الشاعر ىوالبساء يال عدد

 نسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفوا المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاجد  والمقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 بىىىىىىىىىىىىىىىىىر  والبيىىىىىىىىىىىىىىىىىوت  بكىىىىىىىىىىىىىىىىىل  قصىىىىىىىىىىىىىىىىىد    

   
 أشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  نا تحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراب

 وكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم بهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا طفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل رقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد    

   
.......................................... .......................................... 

ىىىىىىىىىىىىىى  يوخغار إلىىىىىىىىىىىىىىى الش ىىىىىىىىىىىىىىومىىىىىىىىىىىىىىن الص 

 إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىى النسىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء بىىىىىىىىىىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد    

   

                                                 
 .  203موع يال عيونى  صيدة صرخة الحجرى ص عيد الصتاح أيو  ايدةى د (1)
 .212ى 212جل    ةى  صيدة يا رب   ةى ص   (2)
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 آالىييباء  يطالب الشاعر ا م الصلسطيبية أال تح ن يما فعل الجيان من ادم الييوت متوعدا  
فمهما تيحوا من البساء وحر وا من ا طصال ابا  إصرار عل   ىالييوت فا ف اء الع  والمجد

 (1):عبد الفتاح أبو زايدةي ول  ىيولد ا طصال أيطاال يتحدون العدو حيث الي اء

 ما فعل الجبان   ال تحزني يا أم  

 إن يهدموا بىىىىىيتي

 البيوت  الف فلسوف نبني في فضاء العز  

 إن يقتلوا شىىىىيخا  
 أو يحرقوا طىىىىف   

 أو يذبحوا امىىىرأة  

 أبطاال   األطفال   ستنجب   النجوم   كل  

يما يان فيه من  فيتحدث الييت مياايا   ىح  يبائهنتلو   ىا ا مهات عل  طر ات البصيراا ا
و ار الصل لين يد الجبود يالظالم جعلت السماء معل ة من ظصائراا تتدل  فا  ىأسوار و الع

 (2):ي وله إبراهيم نصر اهللجراء الحرب اتا ما صورس  التل حلّ  مارِ دليل الدت  ؛الس ى

 مهات ألبنائهن على طرقات النفيراأل وتلويحة  

 وكل  المقابر  كل  األكاليل

............................................ 

 قىىال لي البيت

 هنا قلعة جدار   وكل   سوري عال  

 المكان سر   تحرس   والنوافذ  

 ل  الف   على زهرة   الطري   اله ل   ضوء   وتحرس  

.............................. 

 الر مالبقايا  :الرياح الجنود ك ل   و ل  

 قال لي البيت   – جيدا   فنم  
                                                 

 .255دموع يال عيونى  صيدة   ة عر  فلسطينى ص  (1)
 .32ى 30ى 52ى 52ص  جل    ةى  صيدة  يتوبة تشتها أن تعيشى  (2)
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 من ضفائرها قة  معل   سماء   ال ترتعد إن رأيت  

 تتدلى من السقف

  :تجريف األر  -

لتسهيل مهمة االستيالء  ؛من أيشن أبواع التبييل يالصلسطيبيين تجريى أرا يهم ال راعية
 عل  ا رم يعد تصحيراا يطرل شت .

ف د أصدر الحايم العسيرل اذسرائيلا لل طاع العديد من ا وامر التا يان من أامها ا مر "
يمساحة ا  را  يالدوبمات  وأبواعها  ىالتل يل م يل من ي وم يغر  أشتال أن ي دم تصاصيل عبها

 .(1)وعدداا وتاريخ  رسها"

أساليب و  ىالصلسطيبيين اتا ياذ افة إل  ما  ام يه المستوطبون من تخريب وحرل لم ارع
مستغلين إ الل ا سوال أمامهم فا  ىفاسدة ينعطاء الم ارعين الصلسطيبيين يتورا   ىالغدر والخيابة
  ىلتدمير اليبية ال راعية ؛وا دوية ال راعية المبتهية صالحيتها ىالدول المجاورة

الصلسطيبيين و د سارعت مبظمات ومراي  ح ول اذبسان ياالحتجاج عل  طرد الم ارعين 
 من أرا يهم ومبعهم جبا محاصيلهم ال راعية. 

 ى" ويوفر ال طاع ال راعا وظائى دائمة ومؤ تة  يبر من أريعين ألى مواطن فا   ة
 .(2)ال طاع" ويوفر الغتاء والحياة المعيشية لرين سيان

إن إسرائيل فا حريها الرصاص المصيوب عل    ة دمرت ال طاع ال راعا ييا ا 
وجعل المرأة فا دائرة  ىل طن أسياب الحياة ويث اليه  فا بصو  الغ يين ؛عات ا خرىال طا

لين المرأة الصلسطيبية يالمارد التل ي ى فا وجه  ىيها فا حرب ال اوادة فيها االستهداى و جت 
 فلم يببها تجريى أر ها عن تحمل أعياء   يتها. ىاذعصار

 (3):ابتسام صايمةت ول 

 !!كان الحقل يزخر بالسنابل شامخات ..والحقل                     

 ؟هل حرقو  وحرقوا األحياء كي يخفوا الجريمة                   
                                                 

 – 2253: 2يا جاى   ةى فلسطينى ط/جهاد شعيان اليطشى االستيطان الصهيوبا فا  طاع   ةى ميتية ال (1)
 .532مى ص  5003

: 2ت رير معلوماتى معاباة  طاع   ة تحت الحصار اذسرائيلاى مري  ال يتوبة للدراساتى ييروتى ليبانى ط/ (2)
 .25مى ص  5002 – 2252

 .221) صيدة إل    ة.. ال تصمتا(ى ص   جل    ةى (3)
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 ال تصىىمتي                                   

 قىولي وال تىترددي                               

 احكي لهم قصص الدمار                             

أدر  العدو اعتماد المرأة الصلسطيبية عل  ال يت و ال يتون ذطعام أسرتها وبمو و د 
فحارب العدو المرأة يتجوين أسرتها و ريها  ؛الزيت عماد البيت :فالمبل الصلسطيبا ي ول ؛صغاراا

   . ا    و لب   ىييد حا دة ىفعمد إل  أشجار ال يتون فاجتبها من جتوراا ىفا الصميم
 (1):د المطلب جادعبي ول الشاعر 

 ت  جف   يا زيتونة   الصبر   صباح  

 ت  ث  ت  ت في يمين الحقد واج  ترد  

 ال لم فانسحقت   حها لهيب  ولو  

 على أثمارها كم أسرة طعمت  

 ت وكم ربت  وكم أعطت وكم نم  

 وللىتجويع جازوها بما فعلت  

 خلقت   ة  قساة القلب أبشع أم  

وتحمل  ىوتال مه فا يستابه ى وجها تسابدس وتشد أ رس ل د و صت المرأة الصلسطيبية إل  جابب
الحة فا بيلج الصجر حملت معولهاى وياشرت الصِ ااا يما الطيور فا الييورى فنتا  ىالصه  والمبجل

لما لها من  ؛فها تحبو عليها يما تحبو عل  أطصالهاى واا أيبر التصا ا يشجرة ال يتون ىأر ها
لتا فنن اذسرائيليين يباصيون تل   ؛واا تيااا يهشجار  يتوبها ىدالالت ديبيةى وأامية ا تصادية

 فيسعون إل  ا تالعها وطمسها من الوجود. ىا شجار العداء

وييادل شجر ال يتون الصلسطيبية الغرام فو ى إل  جابيها ي اوم العدو المشتر  يما ي اوم 
 (2):إبراهيم محمد سويدالشيخ وا طصال ويتا العتارى ي ول الشاعر 

 يقىىىىىىىىىىىىىىىىاوم  فىىىىىىىىىىىىىىىىي غىىىىىىىىىىىىىىىىزة السىىىىىىىىىىىىىىىىنديا

 ن  يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوم  زيتونهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا األكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرم    

   
 يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوم أطفالهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابرو

 ن يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوم وجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدانها الملهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم    

   
 تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوم طغيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانهم مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريم   يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوم شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي   تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوم أم  

                                                 
 .213ير يا   ة(ى ص ى  صيدة )صياح الص  جل    ةديوان  (1)
 .21 صيدة )صير  االبتصار(ى ص  السايلى (2)
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 استشهاد االبن أو الزوج أو أحد األقارب: المبحث الثاني

لب ىاء لهىم ظلمىات الحيىاةى  ؛الشموع بحترل يما ىبا فلتات أييادبا تمشا عل  ا رمؤ أيبا
ا فىىا الحيىىاةى وعبىىدما بص ىىدام بص ىىد مب ىى وبوصىىلهم إلىى  شىىاطئ ا مىىانى وبتمبىى  أن ييوبىىوا أحسىىن حظىىا  

 ؟ ِ ءويغمربا الح نى ويعلو ا س  محياباى "  يل  عرايية مات ايبها ما أحسن ع ا ىالحياة

ن مصىييتا يىه ى الت إن ف دل إياس آماببا يىل ف ىد سىواس بىم  ىالمصىائب يعىدس اوبىت علىات  وا 
 (1):أبشهت ت ول

 كنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواد  لنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ري

 فعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى عليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك النىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ر    

   
ىىىىىىىىىىىىىىىىىن  شىىىىىىىىىىىىىىىىىاء  بعىىىىىىىىىىىىىىىىىدك  فليمىىىىىىىىىىىىىىىىىت    م 

 فعليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك  كنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  أ حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاذر    

   
 ليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت المنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىازل  والىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىديا

 ر  حفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائر  ومقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابر    

   
 إن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي وغيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىري ال محالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

 حيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىث  صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت  لصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائر    

   
 (2):لها من العرب تربا ايبا  المرأة  بيل الض  المفض  وأبشد 

 ربيتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه دهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا أ فت قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  

 فىىىىىىىىىي اليسىىىىىىىىىر أغىىىىىىىىىذو  وفىىىىىىىىىي العسىىىىىىىىىر    

   
ىىىىىىىىىىىىىت  بىىىىىىىىىىىىىه   ع   فمضىىىىىىىىىىىىىى وأي  فتىىىىىىىىىىىىىى  ف ج 

ر      جل ىىىىىىىىىىىىىىىت مصىىىىىىىىىىىىىىىيبته  عىىىىىىىىىىىىىىىن القىىىىىىىىىىىىىىىد 

   
 لىىىىىىىىىىىىىو قيىىىىىىىىىىىىىل  تفديىىىىىىىىىىىىىه بىىىىىىىىىىىىىذلت  لىىىىىىىىىىىىىه

ف ىىىىىىىىىىىر      مىىىىىىىىىىىالي ومىىىىىىىىىىىا جمعىىىىىىىىىىىت  مىىىىىىىىىىىن و 

   
ىىىىىىىىىىىىىري  أو كنىىىىىىىىىىىىىت  مقتىىىىىىىىىىىىىدرا  علىىىىىىىىىىىىىى ع م 

  ثرتىىىىىىىىىىىىىىه بالش ىىىىىىىىىىىىىىطر مىىىىىىىىىىىىىىن ع مىىىىىىىىىىىىىىري  

   
لىىىتا  يىىان ل امىىا علىىى   ؛ليخ ىىىب تىىراب فلسىىطين ؛احت إسىىرائيل الىىىدم الصلسىىطيبا فهرا تىىهاسىىتي

ف دت وحيداا عل  يد  للدبيا يلهاى ويم أم   المرأة أن تريا أيباءاا عل  عشل الجهاد فا مهات مصخرة  
ى و ىد اتشىحت م(9191) صىة أم ف ىدت وحيىداا فىا معريىة  سىليم الزعنىونالعدو الغادرى ف د بسىج 

 (3)ادى حيث ي ول:يالسو 
 ثكلىىىىىىىت  فتىىىىىىىى  لىىىىىىىم يعىىىىىىىد  عشىىىىىىىرين حجىىىىىىىة  

ىىىىىىىىىب ا   ىىىىىىىىىب  المكىىىىىىىىىارم  قىىىىىىىىىد  ش   وشىىىىىىىىىهما  علىىىىىىىىىى ح 

   
لق ىىىىىىىىىىه    ترعىىىىىىىىىىرع  فىىىىىىىىىىي  ل ىىىىىىىىىىي أ هىىىىىىىىىىذ ب  خ 

 فسىىىىىىىىاد  الىىىىىىىىورق خلقىىىىىىىىا  وجىىىىىىىىاز العلىىىىىىىىى وثبىىىىىىىىا  

   
 و وأن ىىىىىىىت  فلسىىىىىىىطين  التىىىىىىىي ضىىىىىىىاع  حق هىىىىىىىا

 أضىىىىىىحى الثىىىىىىرق القدسىىىىىىي  مىىىىىىن أرضىىىىىىها سىىىىىىل با  

   
 حي مىىىىىىىىرددا  فهىىىىىىىىب  ولىىىىىىىىم يرضىىىىىىىى   لنصىىىىىىىى

 سىىىىىىىىىىىأرجع  ل وطىىىىىىىىىىىان  حقىىىىىىىىىىىا  غىىىىىىىىىىىدا صىىىىىىىىىىىعبا  

   
                                                 

 .  503ى و طيائن البساءى ص 222شاعرات عصر اذسالم ا ولى ص  (1)
ى 2ى ج2215: 2إيراايم الحصر ال يرواباى  ار اآلداب وبمر ا ليابى دار الجيل للبشرى ييروتى ليبانى ط/ (2)

 .220ص 
 .222مىص  2:2222أمة ال د ى المؤسسة العريية للدراساتى ط/سليم ال عبونى ديوان يا  (3)
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 ىوأعياء ال  ية ىأم الشهيد إتا بظرت إل  وجهها أمدت  يال وة مرسوم عل  مالمحها الهموم
أمهات الشهداء ا يرارى " بساء  ىتمد  ي اد من الصير وتس ي  فجر الحرية التل او  الت 

لهن عال ة يالتبظير وا دلجةى إال أبهن يبط ن  ليست ىشامخات أعماران تيدأ من ا ريعين فما فول
تحملن الحياة  ىيالسهل الممتبنى لسن ساحرات وال شاعرات إال أن يالمهن يدل حت  تخاله سحرا

ييامل  ساوتها وجمور بايتها االجتماعا ور م العيش فا ظروى يين سهلة إال أبهن ال يتهخرن عن 
 (1)تليية الواجب الوطبا".

وفا ليلة ظلماء  .والبيال  يبر ىوالشعب المرايط يودع  وافل الشهداء ىاصلةاالجتياحات متو 
 ى(2)تها إسرائيل أيام البدم يدأت أرتال الديايات يالتو ل صوب  طاع   ة فا عملية عسيرية سمت 

م فيها الشعب الصلسطيبا ما ي يد عن مائة  دت  ىييبما أطل ت عليها الم اومة الصلسطيبية أيام الغ ب
 . (3)ومئات الجرح   ىين شهيدا  وعشر 

يما  ىإبه الموت الجماعا لعائالت يهيملها ىجديدة للبيال  صورا   اأما حرب الصر ان ف د رأيب
  .إت استشهد مبها بمابية وأريعين شخصا فا يوم واحد السمونيحدث من عائلة 

ويطاليبا ينعداد  ىدأم الشهيد وأخت الشهيد وايبته الشهي ىوُانت  البيال  زهير هدلةويعدد لبا 
 (4) :عر  يليل يهن

 أعىىىىىىىىىىدوا

 الشهيد   بأم   يليق   ا  لغزة عرس

 وأخت الشهيد وبنت الشهيد  
 والغانيات   الزعامات   لتأت  

........................ 

 أعىىىىىىىىىىدوا

 لغزة موكب عرس يليق

 الذين استماتوا فىداء   بكل  يليق 
                                                 

 .55أيرم أيو سمرةى المرأة الصلسطيبيةى در  فا االبتصا ةى ص  (1)
 يوما. 21ليال واستمرت  2الساعة  52/2/5002يدأت العملية يوم البالباء الموافل  (2)
ميتية الجيلى يالتعاون من مو ن يبظر: مصطص  حسبا الصواى وآخرونى شهداء أيام الغ بى إصدار  (3)

 .. يتصرى2مى ص5002 صايرونى   ةى
 .222 ةى  صيدة أعدوا لغ ة عرساى ص  جل    (4)
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 لىضحكتها السىاحىرة  

م البيل  سميرة يعلوشة ومصايها الجلل ف د" ارت ت خم  ش ي ات من عائلة يعلوشة وأما ا 
 . (1)إل  العال إبر  صى صهيوبا "

ها وتطاليها يالصير وعدم الج ع وتيوح لها يالشول والحبين طصلة شهيدة تباجا أمت  اا اا
 (2) ن تلى  صائراا وت مها إل  صدراا ي ول الشاعر:

  تتعجب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أم  ال تبكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي وال

 قتىىىىىىىىىل  الط غىىىىىىىىىاة  فىىىىىىىىى ادي  الحىىىىىىىىىر  األبىىىىىىىىىي  

   
ىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىدا مىىىىىىىىىىىن غىىىىىىىىىىىزة ال ينحنىىىىىىىىىىىي  لمد

 غرسىىىىىىىوا س ىىىىىىىيوف  الغىىىىىىىدر  واإلرهىىىىىىىاب  بىىىىىىىي  

   
.......................................... .......................................... 

 يىىىىىىىىىا أم كىىىىىىىىىم أشىىىىىىىىىتاق  لىىىىىىىىىف  ضىىىىىىىىىفائري

 بىىىىىىىىىىىىىيبيىىىىىىىىىىىىىديك ضىىىىىىىىىىىىىم يني إليىىىىىىىىىىىىىك  وقر    

   
 يىىىىىىىىىىىىىا أم   ن  لىىىىىىىىىىىىىي  الرحيىىىىىىىىىىىىىل  تجل ىىىىىىىىىىىىىدي

بي   ىىىىىىىىىىىىىج   ال تيأسىىىىىىىىىىىىي أو تجزعىىىىىىىىىىىىىي أو ت ش 

   
 

إبها صياح أيو حليمة حيث  صى  ىاستشهد لها بالبة أوالد و وجها وايبتها الوحيدة تل و 
 .(3)مب لهم ي تائى الصسصور ا ييم مما أدى إل  احترال الجبث وتصحمها 

 ىأخاديد دموع البيال  التا تبهمر عل  الخدين تحصرعن  و د صور الشاعر اتس المباظرى
 (4) :إت ي ول ىوعن ا شالء المتبابرة

 في زمن الفسفور  

 هل تمسح  دمعتها؟!

 عيناها نهرا دمع  ودماء

 وعلى الخدين أخاديد

 خضرتها تحفرتها جوهرتان انطفأ

 في حمم الليل

                                                 
( عاما و 22( عاما و إيرام )22. الشهيدات ان تحرير)22االستهداى الصهيوبا للعائالت الصلسطيبيةى ص  (1)

 ( أعوام.2( أعوام وجواار)2( عاما ودبيا )23سمر )
 .200ى صجل    ةى محمد أيو الصتوح  بيمى  صيدة رسالة من طصلة شهيدة  (2)
 . يتصرى22االستهداى الصهيوبا للعائالت الصلسطيبيةى ص  (3)
 .210 جل    ةى خ ر أيو جحجوحى  صيدة ب وش عل   تيصة فسصوريةى ص  (4)
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 ومحمد  أش ء  فوق يديها

 وأبو  بقايا أش ء

ف د أعدت طعام الصطور لعائلتها وخرج أيباؤاا  ىف دت  وجها وأوالداا البالبةواتس بيل    
فجهة سمعت صوت  ىلتخي  لهم وودعها  وجها وتاب إل  العمل ؛ل طن ا خشاب خارج المب ل

فهختت  ىأوالاا أشالء لَ و د تحوت  ىوارعت إل  الخارج فنتا يالبا  يجرون بحواا ىصاروخ ب ع  ليها
التصتت إل  الجهة ا خرى من الميان فنتا يها تصاجه يهشالء  وجها متبابرة فا ف ىتصرخ أوالدل

 . (1)أرجاء الميان التل أحاله الصاروخ الحا د إل  ير  دماء

يل ت  رد فهو حا  ىتييا س برى الوطن الغالاى يوصا أمه يهالت ؤ فالشهيد التل خ يت دما
 (2):ي ول الشاعر ىتراب فلسطينفحياته ومماته وبسيه وصالته لبيل الشهادة فداء ل

 أما  قد يهدق إليك رفاتنا

 ..له غني  

......................... 
 أما  ال تبكي علي  

 بىىىىل زغىىىردي

 تي  تسقي نسغها من مقل فاألر   

............................. 

 أما  قىىوليها لهىىىم

 على ثراها زغرد ا هويت  لم  )

 (.يل السحابالزيتون و انفجرت ترات

 هذا وجودي والص ة  

 ..!!هذا التراب له الحياة  

 وله الممات   .. نسكي له

                                                 
( عاما 22المحسن يريخ ) . يتصرى. ال وج او:عيد22االستهداى الصهيوبا للعائالت الصلسطيبيةى ص  (1)

 ( عاما.22( عاما ويوسى )22( عاما ومحمد )52وا والد ام مهدل )
 .231طياخى  صيدة رسالة من   ةى ص   جل    ةى ا ار (2)
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ة تلملم ما تبابر من تصاصيل ايبها المبشول من }يشعر الشاعر يالح ن عل  امرأة من   
 (1) :يام حيث ي ولتحت الر  

 على غزة   عين  
 أبرقت   وعين  
 على امرأة   حزنا  
 ما تناثر تلملم  

 ابنهامن تفاصيل 
 المنشول من بحر الركام

جرح  يال أيد وا م ت م صغاراا  ىصور مهساوية ىإبها الجبث التا تتبابر فا يل ا رجاء
  نت  ؛لَ اِ تُ فَ  يع هم عل   يد الحياةى ييحث عن أيبائه لعلت فهو ال تل  ابا وا ب ال يص د ا مل 

  (2) الحياةى ي ول الشاعر: جميعهم ف دوا

 ناه مفحمة   جىثث  
 ،، هناك مقطعة   جىثث  

 هنا جىرحى ب  أيد  
 ،، هناك جىرحى مشوهة  

 أم تضم صغارها القتلى هنا
 يفتش في ركام البيت وأب  

 بعضهم عىن أبنائه فلعل  
 عىلى قيد الحياة فهاله  

 ،، ب  حراك   الجميع   أن  
المشاعر إبها الطصلة جت التا أدمت ال لوب وأجت  أما الطصلة البيل ى المتي ية من العائلة يلهاى

عيشةى شاءت ا  دار أال تيون فا مب لها حين استهدفته الصواريخ اذسرائيليةى  دالل عامر أيو
 . (3)فساوته يا رم عل  رؤو  سايبيه

                                                 
 .223 جل    سى جهاد ا حمديةى  صيدة   ة فا ال لبى ص  (1)
 .232السايلى حسن التميماى  صيدة   ة اليرامة والع ةى ص  (2)
يتصرى. الشهداء ام والداا عامر أيو عيشة  202بظر: االستهداى الصهيوبا للعائالت الصلسطيبيةى ص ي (3)
( 2و أختها  يداء ) اعوام( 20(عاما ومحمد )25ويها سيد )( عاما و أخ35عاما و والدتها بهيل أيو عيشة ) (20)

 أعوام.
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وشااد العالم دالل يايية ميلومة عل  أطالل  ىوي يت دالل وحيدة من جدتها والدة أمها
 (1):ي ول الشاعر فا دالل .فتمبت الموت معهم وأحيتها ىهامب لها التل  دا م يرة جماعية لعائلت

 ولقىىىىىىىىىد رأيتىىىىىىىىىك يىىىىىىىىىا دالل علىىىىىىىىىى المىىىىىىىىى 

 بىىىىىىىىىىىىىين الحطىىىىىىىىىىىىىام بىىىىىىىىىىىىىدمعك الهط ىىىىىىىىىىىىىال    

   
 ولقىىىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىىىمعت ك  يىىىىىىىىىىىا دالل  فصىىىىىىىىىىىيحة  

 تىىىىىىىىىىىىىىروين ذكىىىىىىىىىىىىىىىرق واقىىىىىىىىىىىىىىىع  وخيىىىىىىىىىىىىىىىال    

   
 وم بىىىىىىىىىىىىس  الىىىىىىىىىىىىدار  الكبيىىىىىىىىىىىىرة  م ز قىىىىىىىىىىىىت  

 بىىىىىىىىىىين الر كىىىىىىىىىىام  علىىىىىىىىىىى امتىىىىىىىىىىداد ليىىىىىىىىىىال    

   
 الحىىىىىىىىىىوائ  وحىىىىىىىىىىدها سىىىىىىىىىىكنت بأنقىىىىىىىىىىا 

 بصىىىىىىىىىىىىىمودها فىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىاعة الزلىىىىىىىىىىىىىزال    

   
 والهىىىىىىىىىىىىىرة  الصىىىىىىىىىىىىىفراء  تفىىىىىىىىىىىىىرح  عنىىىىىىىىىىىىىدما

 تقفىىىىىىىىىىىىىىىز إليىىىىىىىىىىىىىىىك وتنبىىىىىىىىىىىىىىىري بسىىىىىىىىىىىىىىى ال    

   
 مىىىىىىىىىىىىاذا جىىىىىىىىىىىىرق فىىىىىىىىىىىىي غىىىىىىىىىىىىزة ألحب ىىىىىىىىىىىىة  

؟!    قتلىىىىىىىىىىىىىىوا بغيىىىىىىىىىىىىىىر جريىىىىىىىىىىىىىىرة  وقتىىىىىىىىىىىىىىال 

   
وأمبال دالل من البيال  يتيرر فا المشهد الصلسطيبا التل يبهشه العدو يمخاليه الصتايةى 

ح ي ية أيطالها ح ي يون فال يحتاج ا دياء وال الشعراء ذعمال الصير والغوص   صصا   فبرى وبسمن
 .فا الخيال للتهليى واذيداع

الشعراء ي صائد ابسايت يالسيل الجارى من اول ا س  التل عايشوس   رائح و د جادت
م فهو يخاطيها مع  ا  دور ا لحظة يلحظة. فهتا ا ار طياخ يعير لبا عن تل  ا حداث الدامية 
 (2):ي وله)أماس( ويواسا ا م البيل  يص د طصلتهاى ا م المصعو ة لدم الغ الى 

 في البريد رسالتي رسل  ا  أ  أم  

 ونقاطها.. فهابحرو 

 دمعة   غزة   ن  ستري  

 هاسر   اإلعصار تغمس   بغمامة  

............................ 

 للخليل   قبر   وينوء  

 ، طفلة   ة  جث   وبقربه أط ل  

 في األر  تغرس نسغها

 ، المدق ب  و  بوحها ص   تحمل   األر   

 لتحوك من جثمانها
                                                 

 .521 جل    ةى صيرل أحمد الصيرلى  صيدة: طييا داللى ص (1)
 .  233و ص 232 صيدة: رسالة من   ةى صى ا ار طياخى السايل (2)
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 ! كالمحال   نار   أزهار  

 ..هام  يا أ  

 بل ى العروق   مسحوقة   يا دمعة  

 لدم الغزال   مصعوقة  

 تنعى بقايا طفلة  

 ..!!حيق  الر   في غصنها قصص   ما أورقت  

 أما  هل تبكي سمائي

 راقات الشتاء..!!أم  أنها بع  احت

وبشد عل  أياديها وب دم تهابيبا لمن صيروا  ىلي  لديبا ما ب دمه للبيل  سوى أن بواسيها
 (1) :بجم ر وان ي ول الشاعر ىعل  الشدائد وما وابوا عل  الر م من اول ا حداث وفداحتها

 والثكلى نواسيها

 على أياديها نشد  

 لى خانوال    قا  ح  وس  

................. 

 ومرحى ل لى صمدوا

 وما النوا

 برغم فداحة األهوال

 ما النوا

 برغم غزارة النيران

 

 

 

 
                                                 

 .322ديوان الصر انى  صيدة: تتير أببا ا  وىى ص  (1)
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 صور أخرق للمرأة الثكلى: المبحث الثالث
جعلتها فا صراع دائم فا اتس الحياةى فليست  ؛إن العتايات والهموم التا ال مت المرأة   

يدابا بيل  بيل   وأل   .هوجه متغايرةوير  ي ىإبما تعددت صور البيل ىالبيل  من ف دت يبيها ف ط
 ير  فوجدت بصسها فا واد   وأاال   إبما ف دت وطبا   وال  وجا   لم تص د ولدا   ىأمبا ااجر عليها السالم

وت رعت إل  إيراايم أال يدعها وولداا فا تا  ال صر  ى" فارتاعت ااجر من وحشة اليرية ؛تل  رع
وال يجيب يهبما يان يخش  أن تخوبه عاطصته أمام ا م  ال يلتصتىليبه أشاح يوجهه عبها ىالمراوب

 (1).أو تبور أيوته رحمه يايبه الوحيد التل بيتس وأمه يالعراء" ىالوالهة الحيرى

َربََّنا ِإنِّي  : ال تعال  ىو د دعا إيراايم عليه السالم ل وجه الصايرة  أن يؤب  اهلل وحدتها

ِهْمْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموا الصََّلاَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيَأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغ
(2) . 

يابت تحت طا ية ادع  أبه إله  ىآسيا يبت م احم ىبيل أف ل بساء الجبة يعدلُ  بيل   وأل  
" وع  عل  فرعون  ىودخل بور اذيمان  ليها يعَث موس ىوعبدما  ىيعيد ولم تبجب للطا ية طصال  
رجاء أن يرجعها إل   ؛فهب ل يها أشد ألوان العتاب ؛دوسوأن تؤمن يع ىأن تخرج  وجته عل  ع يدته

وطليت من اهلل تعال  أن ييعداا عن اتا  ىليبها ي يت عل  العهد و استعتيت اآلالم عليهى ما او
 . (3)صاسد إل   صر عبدس فا الجبة "الجو المويوء من  صر فرعون ال

ِة َوَنجِِّنوي ِموْن   َوَضَرَب اللَُّه َمَثًلا ِللَِّذيَن َآَمُنوا ِاْمَرَأَة ِفْرَعوْوَن ِإْذ َقاَلوْت َربِّ اْبوِن ِلوي ِعْنوَدَي َبْيتيوا ِفوي اْلَجنَّو          : ال تعال 

  .(4) ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي

 ىمن ييتها را  سرت  ج  ف د اُ  ىوشيح البيل يال م الصلسطيبية ويالح ها ىوما دام االحتالل  ائما
و د جسدت ا ديية  ىواامت عل  وجهها تحمل مصتاح داراا ىوتريت  ريتها وجبتها الوارفة

 حيث الجدة لم تصرط يوما   ىالخليلا فا  صتها المصتاح تل  المشهد سامية فارسالصلسطيبية 
  .بته  حصاداا يعد موتهايمصتاحها و ورت 

                                                 
: 2عائشة عيد الرحمن )يبت الشاطئ(ىتراجم سيدات ييت البيوةى دار اليتاب العرياى ييروتى ليبانى ط/ (1)

 .23مى ص  2221 -اى 2321
 (.31سورة إيراايمى آية ) (2)
: 2ييروتى ليبانى ط/ ر وان دعيولى تراجم أعالم البساءى إعداد إدارة اليحث واذعداد فا مؤسسة الرسالةى (3)

 .1مى ص 2222 -اى  2222
 .22سورة التحريمى آية  (4)
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والالجئ ا ولى  ىواليتيم ا ول ى"ايتا يدأت بيية فلسطينى من الشهيد ا ول وا رملة ا ول 
تواصلت بيية فلسطين تتعاظم يحجمها ييرة البلج التا يلما  بم  ىوالخيمة ا ول ى والسجين ا ول
 .(1)تدحرجت فتعاظمت يحجمها" 

عبدما ترى  وجها أو ايبها أو  ارا  رَ وتعيشه مَ  ىيل التل تعابيه المرأة الصلسطيبيةومن صور الب
يعد أن يان يبعم يالحرية ويصيو إل  تحرير ا وطانى فنتا يه مييال  ىخلى ال  يان أخااا أسيرا  

رفت تف ؛حا رس يؤ  ومست يله لي  له معالم ىو هر السجان ىيالطير المتيوح يعابا ظلمة السجن
فا سير  .سطيبية دموع ال هر والحرمان حت  حصرت عل  وجبتيها أخاديد سوداءى يهيام ا سيرالصل

 (2):ي ول فيها (يالل أيو د ه يتب  صيدة )إل  أما خلى ال  يان
 أمىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىا ن ىىىىىىىىىىم  القىىىىىىىىىىري   لسىىىىىىىىىىاني

 بىىىىىىىىىىل فاضىىىىىىىىىىت األوزان مىىىىىىىىىىن وجىىىىىىىىىىداني  

   
 جسىىىىىىىىدي أسىىىىىىىىير فىىىىىىىىي سىىىىىىىىجون عىىىىىىىىدونا

 هلل يشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكو قسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوة السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجان  

   
 (3)تا الشاعر يصى الظلم وال هر التل تعابيه أم ا سير في ول:وا 

 باسم  الف األسرق

 ابنيها تركت بين أنياب واوحكاية أم قد سجن

 ال لم والقهر تشكي أحزانها تترق

 د  ايت عبه  ا سير بيل  تئن من سبين عجاى دون رؤية أييهاى و ليها المسيين ةوايب
 :سان ايبة ا سيرت ول سماح الم ين عل  ل ىاليسمة

 ب  ر ياك يا أبي سودا   مررن   سبع  

 ا الشباكنيا أبي لقا   عجاف   سبع  

 هناك يا أبي وصابرا   تقضي وحيدا  

 أقضي أنا ليلي هنا أتو  في ذكراك

 ىصورة  من صور البيل التل عابت مبه المرأة الصلسطيبية يسيب االحتالل ىبيل  اذجهام
امات الغا  الميبصة تؤبر يشيل سليا سرين عل  و ن ا جبة فا " وأشارت الحوادث إل  أن استخد

                                                 
 .2مى ص 5001: 2إيراايم أيو جاير وآخرونى جرح البييةى مري  اذعالم العرياى الجي ةى مصرى ط/ (1)
 .22ت فلسطيبيةى صمجلة اشرا ا (2)
مى 5002 اير أيو  طامى البالبيبية الحمراءى بشر يدعم من أمبة عمانى يمطاين الخيرةى عمانى ا ردنى  (3)

 .220ص



61 

 

.. ويالتالا ف د تعرم عدد ييير من الصلسطيبيين لل تل .يطون ا مهات الحواملى وتسيب لها الوفاة
 (1) يل أن يخرجوا إل  الحياة ".

ال   وتر  بساءاا بيخالل حرب )الصر ان( م ا طصال فا   ة تت العدو التل  تل البساء ويَ 
ي ول  ىوا يواب أ صالها مؤصدة ىفال طعام موفر وال دواء والحصار مطيل ىتستجير يريها

 (2)الشاعر:

 ونسىىىىىىىىىىىىىىاء غىىىىىىىىىىىىىىزة تسىىىىىىىىىىىىىىتجير بربهىىىىىىىىىىىىىىا

 وعلىىىىىىىىىىىىىىى التخىىىىىىىىىىىىىىوم مىىىىىىىىىىىىىىراو   خت ىىىىىىىىىىىىىىال    

   
 قطىىىىىىىىىع الطريىىىىىىىىىق فىىىىىىىىى  الطعىىىىىىىىىام ميسىىىىىىىىىر

ىىىىىىىىىىىىىىىت  أقفىىىىىىىىىىىىىىىال      والبىىىىىىىىىىىىىىىاب سىىىىىىىىىىىىىىىد واتجد

   
 مىىىىىىىىىىن أيىىىىىىىىىىن يأتيىىىىىىىىىىك  الىىىىىىىىىىدواء وجل هىىىىىىىىىىم

 ال أفعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال  تركىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوك  نازفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  و   

   
 أعىىىىىىىىىىىىىدا ك اتحىىىىىىىىىىىىىدوا عليىىىىىىىىىىىىىك وألب ىىىىىىىىىىىىىوا

 ذبىىىىىىىىىىىىىىح النسىىىىىىىىىىىىىىاء وي ىىىىىىىىىىىىىىت م  األطفىىىىىىىىىىىىىىال    

   
 وتصترش الرمال وتبخ  الرجالى ىالبيل  التا تحمل ا شالء با فة   وأيبر الصور إيالما  

 (3):ي ول الشاعر ىوليبها ال تجد خلى المعاير من يبجداا فتتو ى عن إتالل بصسها يسؤالهم
 نيهذا الدخان يريب

 فصباح غزة موحش

............... 

 وبراغم األشجار باكية  

 على كتف الجبال  

 وصراخ ثكلى تحمل األش ء  

 نازفة  

 الرمال   وتفترش  

 تخوم  على  الرجال   يتنخ

 حدودها

 ولم تجد خلف المعابر
                                                 

م(ى المري  العريا 2223-2221عدبان عيد الرحمن أيو عامرى االبتصا ة الصلسطيبية الييرىى فا  طاع   ة ) (1)
 .22ص مى5002-اى 2252لليحوث والدراساتى   ةى فلسطينى 

 .232 جل    ةى حسان الصارلى  صيدة   ة ااشم لن ترينى ص  (2)
 .222ى محمد حديصاى ) صيدة: رأيت الصيح فا   ة(ى ص السايل (3)
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 من رجال  

 الس ال   ل  عن ذ   ف  فتك  

أما أمهات  ىفا  يود بيال  مييلون بجدة بساء   ة فهمل يهيونوال  ىإن الرجال عبدما يجيبون
 (1):يريان الصداء البائر يما وصصهن الشاعر ي وله إبهن  ىالشهداء فهن حرائر

 أم  الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهيد وأنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتم  

 أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتم حرائىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  ال إمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 نحىىىىىىىىىىىىىىىىن الثكىىىىىىىىىىىىىىىىالى فىىىىىىىىىىىىىىىىي القيىىىىىىىىىىىىىىىىود

 البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاحثون عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفاء    

   
......................................... ......................................... 

 أم الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهيد وأنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتم

 واهلل بركىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداء    

   
 أنىىىىىىىىىىىىىىىىىتم صىىىىىىىىىىىىىىىىىمود الحىىىىىىىىىىىىىىىىىق فىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 وجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه الضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى لة والغبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتم منىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارات العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتم كرامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات اإلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
والعدو الصهيوبا استحيا الدور  ىارا  ل د ب ح البا  عن الديار فما تجد فيها ديت  ىثكلى األح م

فطال اليياء ليبرة ا شالء والمباظر التا يشيب لها  ىبها مهوى له وبسى ما تي   مبهافاتخت م
 (2)ي ول الشاعر: ىوأخرجت البساء إل  الشعاب فسلب العدو أحالمهن يما سلب أيباءان ىالمولود

    يىىىىىىىىىىىا قلىىىىىىىىىىىب فمىىىىىىىىىىىا يغنىىىىىىىىىىىي البكىىىىىىىىىىىا

 طىىىىىىىىىال ليىىىىىىىىىل ال لىىىىىىىىىم والمولىىىىىىىىىود شىىىىىىىىىاب  

   
 مزقىىىىىىىىىىىىىىوا أشىىىىىىىىىىىىىى ءهم لىىىىىىىىىىىىىىم يرحمىىىىىىىىىىىىىىوا

 بكىىىىىىىىىىىىي وال شىىىىىىىىىىىىيخا مصىىىىىىىىىىىىابطفلىىىىىىىىىىىىة ت  

   
......................................... ......................................... 

 واسىىىىىىىىىىىىىتباحوا دورنىىىىىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىىىىىاثوا بهىىىىىىىىىىىىىا

ىىىىىىىىىىىعاب    أخرجونىىىىىىىىىىىا حاسىىىىىىىىىىىرات فىىىىىىىىىىىي الش 

   
 بعثىىىىىىىىىىىىىىىروا أح منىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىي نزقىىىىىىىىىىىىىىىة

 وز عىىىىىىىىوا المىىىىىىىىوت   علىىىىىىىىى هىىىىىىىىذا التىىىىىىىىراب  

   
 فاسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتحالت أرضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنا محمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر ة  

 نىىىىىىىىىىىوح  الثكىىىىىىىىىىىالى لىىىىىىىىىىىن يط ىىىىىىىىىىىل     يىىىىىىىىىىىا 

  

 ودمىىىىىىىىىىىاء العىىىىىىىىىىىزد صىىىىىىىىىىىارت كالخضىىىىىىىىىىىاب
 ليىىىىىىىىىىل هىىىىىىىىىىذا ال لىىىىىىىىىىم حتىىىىىىىىىىى يسىىىىىىىىىىتتاب

   
 كىىىىىىىىىىىىىىىىىىل دنيانىىىىىىىىىىىىىىىىىىا نعىىىىىىىىىىىىىىىىىىيم زائىىىىىىىىىىىىىىىىىىل

 كىىىىىىىىىىىل دنيانىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىراب فىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىراب  

   
لمال اة العدو  تاايا   ىىمبها عريسها ليلة ال فا إت فرت  ؛ل د ابت ع العدو أحالم العرو 

 (3):ى  ي ول الشاعرالصهيوبا
 نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاإنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ألشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفق أن تنازع

 عىىىىىىىىىىىىن دار خولىىىىىىىىىىىىة سىىىىىىىىىىىىطوة الىىىىىىىىىىىىدرس    

   

                                                 
 .213)رسالة إل  أم شهيد(ى ص  ى رأفت رجب عييدى  صيدة جل    ة  (1)
 .352ى 353 ص عيداهلل ين صالح الخليولى  صيدة:   ة الصمودى ىالسايل (2)
 .552السايلى سمير العمرلى  صيدة: ال د  موعدباى ص  (3)
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 ونهىىىىىىىىىىىىىىون  ال نبكىىىىىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىىىىىى طلىىىىىىىىىىىىىىل  

ىىىىىىىىىىىىىر س      ونخىىىىىىىىىىىىىون ال نحيىىىىىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىىىىىى ح 

   
وع نسىىىىىىىىىىىك ب ه    مىىىىىىىىىىىا نفىىىىىىىىىىىع  دمىىىىىىىىىىىع  الىىىىىىىىىىىر 

 مىىىىىىىن بعىىىىىىىد وقىىىىىىىع الفىىىىىىىأس فىىىىىىىي الىىىىىىىرأس    

   
 سىىىىىىىىىىىىىلوا الكواكىىىىىىىىىىىىىب عىىىىىىىىىىىىىن مواقعهىىىىىىىىىىىىىا

 فىىىىىىىىىىىىىي األفىىىىىىىىىىىىىق إن ت ع ت ىىىىىىىىىىىىىل  بىىىىىىىىىىىىىالخنس    

   
 سىىىىىىىىىىىلوا العىىىىىىىىىىىروس عىىىىىىىىىىىن ابتسىىىىىىىىىىىامتهاو 

 ب  العىىىىىىىىىىىىرس  إن  فىىىىىىىىىىىىر  عنهىىىىىىىىىىىىا صىىىىىىىىىىىىاح  

   
ومبشورات تتبابر فا الص اء  ىوصواريخ ىطائرات وديايات وياسحات ألغام -ثكلى اللجوء 

فتسترجن المرأة الصلسطيبية مشهد  ؛فيهرول البا  فا الشوارع ال يدرون أين السييل ؛محترة السيان
ي ول  ىستعدة للصداءإت التشرد ويؤ  المخيم فتشعر يالبيل المرير فتستهسد م ىالبيية متجسدا أمامها

 (1):الشاعر فا اتا المشهد
 موعاألسيل بالد   جة  المضر   األم   ة  لوع ستزأر  

 للفداء   القلوب المستعدة   وتعتمر  

 ر  س  ك  ت   غزة الثكلى غ ال  

 سالت على التضحية   إذ دماء  

 ر  تدم  س  من م   التحرير   صخرة  

 قل لي إذا هل الج   

 ؟حاك المنافي موطنا  

 جداديستبدل األ

 المشتهى والبيت العتيق

 بالموت في ب س المخيم

 والتباكي في ثياب المجزرة

ولم  ىليسعد يمرآاا ؛ما حدث فا حرب الصر ان من عتراء أت  خطييها -ثكلى تودع خطيبها 
 يهيه لشيح الموت التل يحوم حول الديار.

                                                 
 .222ى ص223ميدى  صيدة:   ة مليون الجئى ص جل    ةى خالد  يساب محا (1)
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رات  د يدأت .. يابت الطائ.: " لم أين أعلم أبها اللحظات ا خيرة له معا(1)ت ول
 ؛ليبه لم يستجب لطليا ىوطليت مبه أن ال يخرج ى.. خرج من المب ل فهمسيت ييدس.يال صى

 (2)و أل ت يه شهيدا ". ىفاستهدفته ال وارل اليحرية

اين ا حداث ومعايشها لحظة يلحظة أيدع  صيدة فيها ليل  تلي  بوب العر  فا ابتظار   
ف د حولته يد  ىما عاد عل  ايئته اآلدمية لين وساما   ىبانوعل  خديها الحبون الوس ىعريسها وسام

 (3):ي ول الشاعر ىفنتا يرأسه شظية ويداس جباحان ىالغدر أشالء متطايرة فا الص اء
 العرس   لبست ليلى ثوب  

 والنسرين دبيها النرجس  ونما في ه  

 انون الوسن  وعلى خديها الحن  

 إليها الغيم   ووسام يسابق خطوات  

 الحالم يه الفل  وعلى شفت

 وسام ش ايا لما صارت رأس  

 ويىدا  جناحىين

 سألت ليلى سلوق أين وسام ؟

 )فأجابتها الوردة:

 خبأت  وساما  برموشي

 وتكحلت عليه

 فاختطف الصاروخ عيوني(

 والدمعة قالت:

 أغفى في حقل اللوز مع الحورية 

                                                 
( أفراد  من عائلتها وتل  يوم الجمعة الموافل  2اا: عدالة  ال رعانى من دير اليلحى استشهد خطييها و) (1)
 حدة فجرا.مى الساعة الوا 2/2/5002
 .221االستهداى الصهيوبا للعائالت الصلسطيبيةى ص (2)
 .222ى  صيدة ب وش عل   تيصة فسصوريةى صح جل    ةى خ ر أيو جحجو  (3)
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فا الداخل فتاة فلسطيبية ت خر الحياة الصلسطيبية يهن يخطب الصلسطيبا   -ثكلى الشتات 
إل  سلسلة من المعاباة ال  تفتتعرم العائال -واتا من تيعات البيية-؛من أ ريائه فا الشتات

وعتايات اذسرائيليين من تصاريح وتصتيش  ىمن أعياء السصر عير الدول المجاورة ىيعلمها إال اهلل
تالل عل  المعاير  ىما فا   ة يسيب الحصار والحربوييدو المشهد مظل .وابتهاء مدة ال يارة ىوا 

فهتس إيمان عرو  فا الخارج ترتب أبوايها تريد السصر إل  عريسها الغ ل وائل ال اين فا جحر 
سييل للوصول إال عير  إت ال ىى والحصارلبار والشظايا وال بايل والصسصورالتبين فا   ة حيث ا

  (1):ي ول الشاعر ىا بصال المظلمة
 كانت إيمان تصلي

 تب أثواب براءتها كل مساءوتر 

 وتحلم بالفرحة ،العمر سويعات   وتعد  

....................................... 

 وأبوها يمضغه الهم وتجرحه اللهفة

 يخشى المجهول على زهرة قلبه !

 في جحر التنين بجوف األر ؟ أتسافر  

 وأنا أخشى النسمة أن تلفحها 

  من عشرين ربيعا  

 !وسأنقلها بيدي  

 فحبيب  القلب  وأهله  

 صباح مساء الحزن   يرتشفون ك وس   في غزة  

 لهب الفسفور  في تتبخر موجماجمه

 وصباحا  سافر يحمل بيديه براءتها

 وثياب العرس وأشواقا  ودموعا  

 وانزلقا في بطن الحوت مع الشفق

 وتلعثم إيقاع العمر بقاع النفق
                                                 

 .220ى صعر  عل  جمر الصسصور ح جل    ةى خ ر أيو جحجو  (1)
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 وبصيص األمل تلفلف بالرهبة يتراقص في العتمة  

 وتسل ل في هدبيها ش ل دموع

 عهاوأبوها يمسك بيديها ويقبلها ويود  

 ىوخاصة البساء ىف د ارتييت إسرائيل مجا ر يحل أال   ة ؛اؤالء البيال  أبخبتهن الجراح
حرموا فيها من الطعام  ى" ف د احتج  أشخاص مدبيون من ييبهم بساء وأطصال فا أو اع م رية

دون وجود أل  ىل الصحية وتعر وا للعوامل الجوية فا يابون بابا يبايرواستخدام المراف ىوالمياس
 .(1)مهوى"

ة التا اور م تل  فنن معاباة البيال  فا   ة تتحول إل  يرايين تييد الظالمينى فمن المعاب  
ي ول  ىيهشيال يحيطون العرين ىفهصيح الطصل يلعب يالمبايا ىصبعت جيل البصر ىعاشتها
 :(2)الشاعر

 ا أر  غىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزة إزأرينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاأال يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىق   اليهىىىىىىىىىىىىىىىىىىود  الغاصىىىىىىىىىىىىىىىىىىبينا    وال ت ب 

   
 وصىىىىىىىىىىىىىىب ي مىىىىىىىىىىىىىىن معانىىىىىىىىىىىىىىاة الثكىىىىىىىىىىىىىىالى

 براكينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ت بيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ال المينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 وذودي عىىىىىىىىىىن صىىىىىىىىىىغير  صىىىىىىىىىىاح يبغىىىىىىىىىىي

 صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواريخا  تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدك  المعتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدينا  

   
 ومىىىىىىىىىىىىن ثىىىىىىىىىىىىدي البطىىىىىىىىىىىىوالت ارضىىىىىىىىىىىىعيه

 دمىىىىىىىىىىىىىىىاء  تىىىىىىىىىىىىىىىرو  ريىىىىىىىىىىىىىىىق  ال امئينىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
.......................................... .......................................... 

 فصىىىىىىىىىىىىىار الطفىىىىىىىىىىىىىل يلعىىىىىىىىىىىىىب بالمنايىىىىىىىىىىىىىا

 كأشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبال  يحيطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون العرينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 بائحا   ىلين الصلسطيبية ا يية تجعل العدو ياييا   ىتعددت صور البيل  فا فلسطين ل د

     .يصموداا وتمسيها يح ها فا الحياة الحرة

 

 
 
 

                                                 
 .23ت رير  ولد ستونى ص (1)

http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=1599 
 .522ى ص جل    ةى طارل ين عيد اهللى  صيدة:  ئير   ة (2)
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 الفصل الثالث

 رمزـــلرأة اــامل
 

 المبحث األول: التضحية والفداء 
  المبحث الثاني: األر 
 المبحث الثالث: الس كن 
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 التضحية والفداء: المبحث األول
إن اليطولة والصير وخوم ساحات الو اى التا امتط  صهواتها الرجالى لم يغب مشهد 

التاريخى اتس الصايرة الرم   فا الت حية والصداء لبساء ماجدات خلدان المرأة فيهاى ف د رأيبا رمو ا  
ّل ح وج بيا اهلل أيوب عليه السالم تتجل  فيها الت حية يهصص  وأيه  صورةى ف د مات الولد و 

جسد البيا أيوب عليه السالم فلم تين اا إال ماليا  ساارا ى مشت فا ال عى واستشرى المرم 
 حية والصداء والصير إل  أن عل  ا شوا  تستعتب الصعب وتلملم الجراحى حت  يابت رم ا  للت

يشى اهلل الغم وأيدلهم يحال   ير حالهم أمبا واست رارا ى ومن عصر البيوة إل  عصر الخلصاء 
الدم فا عهد عبمان ين عصان  وجته بائلة  لها شهن فا سياسةالراشدينى حيث برى "ممن يابت 

 .(1)الطاعة والوفاء واذخالص" يبت الصرافصة اليلييةى فيابت أحظ  بسائه عبدس يما امتا ت يه من

ل د أل ت يبصسها فا مرم  السيوى تصد  عن عبمان )ر ا اهلل عبه( ليلة ا تحم ال تلة ييتهى 
فابييت عليه وّات تا السيى ييدااى ف طن أباملها.. بم دخل آخر  سيى"بم أاوى رجل إل  عبمان يال

فهمسيت بائلة السيى فحّ   معه سيى ف ال: اخرجوا لا فو ن تياب السيى فا يطن عبمان
 .(2)أصايعها"

رسلت هل د  حت يبصسها للتود عن عبمان ر ا اهلل عبهى وواصلت ت حياتها يعد مماتهى ف
ه يا سصيان فعل ّ أل  معاوية ين صايعها الم طوعة إأه المدرجة يالدماء من شعر ت به من صي م

 معاوية فا المسجد.

( الصربسية التا أحرل جسداا  ريابا لتبعم فربسا ومباال  عل  الت حية والصداء )جان دار 
 وفا عالمبا العريا فا الج ائر أرم المليون شهيد تراءى لبا صوت أببول أصيح رم ا   ىيالحرية

للت حية والصداء إبها جميلة يوحيردى تحّدت االستعمار الصربسا ليالدااى فعتيها الصربسيون وحيموا 
سجن والتعتيب وأوش  حيل المشب ة أن يلتى حول عب هاى وخصى ى فتحملت البصا والياذعدامعليها 

 حيم اذعدام يالسجن مدى الحياة يعد أن  ج العالم يهسرس لحالها.

 :(3) ال فيها الشاعر ب ار  يابا
 االسم جميلة بوحيرد

 تاري  تروية ب دي
                                                 

م(ى 2212 -اى2322: )2عمر يحالةى المرأة فا عالما العرب واذسالمى مؤسسة الرسالةى دمشل سورياى ط/ (1)
 .502ص

 .502السايلى ص (2)
 .22ى ص3(ى ج/م2223: )2ب ار  ياباى االعمال السياسية الياملةى مبشورات ب ار  ياباى ييروتى ط/  (3)
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 يحف ه بعدي أوالدي

 تاري  امرأة من وطني

 جلدت مقصلة الج د

 ( فرنساما أصغر )جان درك

 في جانب )جان درك( ب دي

والمرأة الصلسطيبية رم  للت حية والصداء فها علم فا رأسه بارى إبها صاحية رسالة م دسةى 
و  ية عالميةى ييى ال؟ واا تبا ل  د المستعمر الوحيد عل  وجه اليسيطة فا العصر 

ا يتور البورة وميالد البوارى  ن العدو وجد فيه ؛الحديثى إبه  دراا أن تواجه الصهيوبية العالمية
 :(1)ي ول الشاعر

 سيدتي

 في األر  المحتلة

 يا امرأة

 أكبر من كل نساء الدنيا

 تتحدي

 إرهاب القتلة

 ن "حاالت البورة  ؛المرأة الصلسطيبية وي وة فوالتية صمدت عير مسارات متبا  ة وتل 
يبيرةى وفا يل مرة يلمن فيها  ي ا  أوالبهوم يابت يبيرة ويتل  حاالت اذحياط والس وط يابت 

ابتصار سرعان ما تتلوس حالة س وط تعطلهى ولين يدل أن تتداع  الشخصية )الصلسطيبية( وتس ط 
 .(2)أمام اذحياطى تعود لتتماس  وتيدأ من جديد"

ومن رمو  المبا الت الصلسطيبيات )سميحة يوسى مصطص  خليل( التا ر عت لين 
ل اء الخطب ختت أالوطبية مبت طصولتهاى و  تتيلور شيئا  فشيئا ى فيابت تشار  فا المظااراتى وا 

التحري ية وتؤمن ي  ية شعيها العادلة وح و ه المشروعةى فها ت ول: "فنببا شعب حا ال يموتى 

                                                 
 .32م( ص2222: )2اارون ااشم رشيدى بورة الحجارةى دار العهد الجديد للبشر والتو ينى توب ى ط/ (1)
محمد ايراايم عسليةى دراسة لمسات الشخصية الممي ة لدى طلية الجامعة )يمحافظة  طاع   ة( وعال تها ييعم  (2)

بييل عيد الصتاحى حافظ وبظما أيو مصطص   سيةى إشراى: د.المتغيراتى )رسالة ماجستير( فا التريية والصحة البص
 .22)  ة(ى ص
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 ىويرف ن أن يموت ولن يموت أيدا  فالليل اليد أن يبجلا وال يد اليد أن يبيسرى وسبي   ببا ل
 .(1)ائل"وببا ل يشت  الطرل والوس

( 22رمو  الت حية الصلسطيبية خبساء فلسطين )رحاب محمد حسين يبعان( "ف دت ) منو 
ميب  ميون من بمابية طوايلى من ييبهم ا ب وا م واذخوة  ابهيارفا متيحة تل ال عتر إبر  شهيدا  

ء ى واببين من أيباعاما  ( 22مى ف دت ايبها ماار )2222الخمسة وا خوات البالث وفا عام 
 (2)خالتها.

ي ول أ.د. بييل أيو  ىإال أبها بص ت  يار اليه  واذحياط وحملت عل  عات ها شعلة البورة
علا: "أ حت رحاب يبعان رم ا  للمعاباة اذبسابية فا العالم المعاصرى يما أ حت معاباتها 

 .(3)إيجايية حيبما تصجرت يبايين الشعر فا  ليها من تصجر أشالء أالها وتويها"

د با لت فحملت السالحى وبا لت فحملت ال لم مسط رة أعتب ا شعار التا تصوح من ل 
 الديار. بُ  عتراا ويساتيبها الغباء ممت جة يالدماء وتخ    أحرفها رائحة فلسطين ي يتوبها و

 ت ول الشاعرة )رحاب يبعان(:

ي   مدرسة للبوارى "من مبا يبس  والتاريخ يشهد للمرأة الصلسطيبية التا يابت وما  الت وست
 .(4)ومعلمة لليشريةى فمبت ا  ل ولم ت ل يعطائهاى يصموداا تتحدى أبياب الحصار"

ومن أروع ما جادت يه  ريحتها ما رسمته لبا عن الشهيدة رم  الت حية والصداء )فدوى 
ل حسن( التا تمبت أمها دوما  أن ترااا يبوب ال فاى إال أن صوت الحل باداا فلم يمهلها لتح 

أمبية والدتها واختارت طريل الشهادة فتصورت  يل العملية االستشهادية يبوب ال فاى ا ييم 
 :(5)وتريت الصورة من وصيتها لُتهَدى إل  أمها لعلها تح ل لها أمبيتهاى ت ول رحاب يبعان

 يا فدوق بالفدق تقدمت  

 وكنت رمزا  للعطاء والفداء

                                                 
وعيد اللطيى الير وباى مبا لة فلسطين )سميحة خليل( جمعية إبعاش ا سرةى الييرةى لجبة  ةشريى يباعب (1)

 .221ى ص2225ى الصلسطيباا يحاث االجتماعية والتراث 
: 2ورية البوار(ى المري  ال وما للدراسات والتوبيلى   ةى ط/رحاب يبعانى تل ال عتر )مملية التب  وجمه (2)
 .232م(ى ص5002)
 .مى الم دمة5001ى 2رحاب يبعانى تالل الصصول البمابيةى مطيعة الرسالةى   ةى ط/  (3)
 .22/2/5025صياح ا ريعاء  20رحاب يبعان فا مب لها الساعة  –م ايلة شخصية من الشاعرة   (4)
ى  صيدة )عبال الحدود(ى عن عملية فدائية فا الجبوب الليبابا 22شالل الصصول البمابيةى صرحاب يبعانى   (5)

 .مى  امت يها الشهيدة فدوى حسن2220
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 هنيئا  لثوب  زفافك الذي

 ش ءتناثر بجسدك أ

 رم  من رمو  الت حية والصداء: (1)أما )ابادل تيسير جرادات(

اتختت  رارا  حاسما  فا االبت ام من ال تلةى فيابت عمليتها اليطولية فا مطعم )ميسيم( 
سرائيلا فا حيصا فابصجر ح امها الباسى وابصجر معه   يها الم ل ل وابصجر المطعم يهسرس اذ

 وعشرات الجرح . (  تيال  صهيوبيا  55مخلصة  )

مخيماتبا وعل  أسوار مدببا و رابا..  روحها لم ترحلى فال ت ال فا أ  ة "رحلت ابادل" لين
رحلت ابادل إال أن تيرااا ستي   مابلة فا ع ول و لوب يل الصلسطيبيين والعرب والمسلمين 

 .(2)الصدل والتدين الرفين والشجاعة اليالغة"و يمبال حا وبموتج رائن لاللت ام 

 (3))ابادل( :ي ول الشاعر فا  صيدة
 هنادي تدمر عمق اليهود  

 بخصر نحيل  وقلب  ودود  

........................ 

 وهب ت  هبوب العواصف تقلع  

 حلم األعادي برغم السدود  

 ليها حزاما  عنيدا  عوضم ت 

د فيها ولب ى الوعود    توح 

لتا داست عل  بصسها وامومها وعاشت إن الصير تعلم ييى يصير من المرأة الصلسطيبية ا
بيل جعلها تترفن عن الدباياى " ل د ابطل ت تواجه أعداء الخير والير والمرحمة أسم  و ألهدى 

                                                 
 .م22/2/5003تم تصصية أخيها )فادل( واين عمها وخطييها )صالح( أمام أفراد العائلة يتاريخ   (1)
(ى المري  العريا 2/سلسلة )222الستهداى الصهيوباى صاسماعيل االش ر ومؤمن يسيسوى المرأة فا دائرة ا (2)

 .222مى   ةى فلسطينى ص5002اى/مايو 2252لليحوث والدراساتى ريين ا ول 
: 2عيد الهادل ال ادودى وطن يب ىى مبشورات مري  الرحمن الب افاى ميتية يلدية البصيراتى ط/ (3)

 .23اىى ص2252م/5002
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 .(1)ر ى وال تيالا أن يسيل دمها عل  اليى الطاار والوجه الباصن"خياليى المتلطُم يالحجارةى 

رم  الت حية والصداءى فا  ومن السجن الحريا صرفبد بعرى من اا ا م الصلسطيبية
 :(2) صيدة )لسِت أما(

 لسىىىىىىىىىىىىىىىىىت  أمىىىىىىىىىىىىىىىىىي أنىىىىىىىىىىىىىىىىىت إن  لىىىىىىىىىىىىىىىىىم

 تحملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدي سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى حي  

   
 لسىىىىىىىىىىىىىىىىىت  أمىىىىىىىىىىىىىىىىىي أنىىىىىىىىىىىىىىىىىت  إن لىىىىىىىىىىىىىىىىىم

 تكملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي درب  كفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاحي  

   
 لسىىىىىىىىىىىىىىىىىت  أمىىىىىىىىىىىىىىىىىي أنىىىىىىىىىىىىىىىىىت  إن لىىىىىىىىىىىىىىىىىم

 تصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبحي بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  جراحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  

   
 ا م تحب ا يباءى لين ابا  حب  اهلل وحب الوطن يصول اتا الحبى "اتس ا م التا ريتت

تهم فا ديرام عل  الصداء والبهر من المعتدينى وجعلت الم الع والسالح اصاأيباءاا مبت بعومة أظ
 .(3)يوم ميالدام"

الحديث فا اجتياح ل طاع  تالهولويوسسرائيل إارتييت وصمدت المرأة الصلسطيبية عبدما 
حر ت  ىة  محر ة ح ي ية  ةى  تل فيه ا يرياء وعّم الدمارى "ابسحب العدو الصهيوبا يدياياته مخلص

وابى فهمامبا محارل بيرابها سرائيل ارتييت محر ةى ف د جابب الصإا خ ر والياي .. َمنا  ال إن 
 .(4)مد"ال تخ

تجّلت صورة المرأة يت حياتهاى فيابت فا دج  الب ن تطصئ لهيب الح د الصهيوبا ف د 
 وتو د شعلة الم اومة.

ها وبوعيتها فا العبىى لم يين سطح ا رم وحدس أما حرب الصر ان التا تميّ ت يسرعت
لت رم ا  ظ الصلسطيبيةليص ع يل من يعتليهاى إال المرأة  ؛مت ل ال ى يل أل ت ا رم ما فيها وتخلت

ى مّدت منا حولها يدىء الصمودى مّدت  صائراا طري ا   إليها حية والصداءى لم يعرى الخوىللت 
ليصلوا إل  ب اط  ؛ية  دميهاى حين مشت يجابب المجاادينيا يعير الرجالى أدمت ا رُم الملته

وا ي تائصهم إل  ا عداء المتريصين عل  التخوم.   الرياط وّيُ ج 

                                                 
م(ى 5003: )2الياملةى دار ال ياء للبشر والتو ينى عمانى ا ردنى ط/ يوسى العظمى ا عمال الشعرية (1)

 .522ص
ى 2212اليتاب والصحافيين الصلسطيبيينى ديسمير  اتحادى الخيول تموت وا صة فا مياديبهاى شمؤيد عبمان اليح (2)

 .22ص
: 2مشلى ط/بسيية يبت فيصل الحجاى ا مومة فا الشعر السورل المعاصرى دار ال لم للبشرى د (3)
 .221م(ى ص5002اى/2251)
ى الميتب اذعالما لحرية الم اومة اذسالمية حما ى 5002مار   22فيراير وحت   51المحر ة الصهيوبيةى  (4)

 .52مى ص5002اى/2252محافظة شمال   ةى جماد أول 
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ل د عابت ومن تل  فها  ىإبها ا م الصلسطيبية التا عش ت الت حية فاتختتها بهجا  لحياتها
الشاعر ص ر أيو عيدة فا  صيدة تدير الدىء فا يى  لطائراا فحار ال وء بجما  فا مآ يها ي ول 

 (1))ال تح ن؟(:
 ويا لهفي علي أم  وقد جف ت  دواليها

 ر  الد فء في كف  لطائرهايت د

 وقد عد ت لياليها

 يحار  الضوء  نجما  في م قيها

 فلو هذي لك األم

 ولم تهجع  

 فهل تحزن؟

اطيها مياريا  اتس خيف ىإن  الشاعر )ياسل ي راول( يعرى أّن الصلسطيبية رمُ  الت حية
الت حيةى يهاّل يهت  حت  بعلها من ادير اليحر واذعصار التل أطل ه العدو وأّن الصهايبة 

 :(2)المهاجمين أتالء أمام بعلهاى ي ول
 البحر واإلعصار رنعلك من هدي أيا أختا  ال يهتز  

 أال فليأت  ج دوك  إن هاجوا

 أمام النعل يحتكموا!

 فلتأت  األعاصير

 يا راجمات الب س في وجهي أال

 أال يا قاذفات اللوعة المرة

 أال فلنأت  إني ها هنا راسي

 كما ترسو جذور النخل في غزة

 

                                                 
 .22مى ص5020: 2ص ر أيو عيدةى لمن يييا )مجموعة شعرية(ى دار ال ياء للبشرى   ةى فلسطينى ط/ (1)
 .22 جل    ةى  صيدة: )سبعيش ر م الداء وا عداء(ى ص (2)
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 ىللمرأة الصلسطيبية الم حية الصايرة يمن تيين دما  وخي ا    َ مَ واتا الشاعر )ر ا رجب( رَ 
 :(1)فجعلت المدن يهسراا ت اتل عن يبيها حيث ي ول

 مىىىىىىىىىىىىىىا  وخبىىىىىىىىىىىىىىزا  أرق امىىىىىىىىىىىىىىرأة تبيىىىىىىىىىىىىىىع  د

 وهىىىىىىىىىىىىىذا اليىىىىىىىىىىىىىوم  موعىىىىىىىىىىىىىدها األخيىىىىىىىىىىىىىر    

   
 أرق مىىىىىىىىىىىىىىدنا  تقاتىىىىىىىىىىىىىىل  عىىىىىىىىىىىىىىن بنيهىىىىىىىىىىىىىىا

 وأشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجارا  معاجم هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخور    

   
 أرق اللغىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىي اتضىىىىىىىىىىىحت تمامىىىىىىىىىىىا  

ىىىىىىىىىىن  يجىىىىىىىىىىور      لتعىىىىىىىىىىرف  مىىىىىىىىىىن ي جيىىىىىىىىىىر  وم 

   
وفا حرب   ة )الصر ان( ظّلت البسوة يما الرجال أسود المبايا فا الت حية وال تالى اليل 

 الصداء وي اتل لبيل الشهادةفاليل ي وة من اهلل طاب له  لبصر الصتيان و الغيد المالحيصيو إل  ا
 :(2) اتا ما صورس الشاعر )رأفت رجب عييد(و 

 هنىىىىىىىىىىىىىىىىا نسىىىىىىىىىىىىىىىىوة  أو رجىىىىىىىىىىىىىىىىال  هنىىىىىىىىىىىىىىىىا

 أ سىىىىىىىىىىىىىود  المنايىىىىىىىىىىىىىا قلىىىىىىىىىىىىىوب  صىىىىىىىىىىىىىحاح    

   
 نقاتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه م نيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

 بنصىىىىىىىىىىىىىر  مىىىىىىىىىىىىىن اهلل فيىىىىىىىىىىىىىه السىىىىىىىىىىىىىماح    

   
 تىىىىىىىىىة  الفتىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىوغي  مي قويهىىىىىىىىىو 

 شىىىىىىىىىىهيدا  كىىىىىىىىىىذا الغيىىىىىىىىىىد  فينىىىىىىىىىىا المىىىىىىىىىى ح    

   
ىىىىىىىىىىىىىىىىن  اهلل فىىىىىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىىىىىىوة    جميعىىىىىىىىىىىىىىىىا  م 

تىىىىىىىىىىاح      وطىىىىىىىىىىاب الفىىىىىىىىىىداء  بمىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي الم 

   
 

لم فا الحرب تساوت اليبات يالبساء فين رم ا  للت حية والصير عل  المحن والدمار وا 
 :(3)لشاعري اومن الطغيان والحصار من اذعالن عن عدم االبحباء والريوع للصهايبةى ي ول ا

 رأوا من الحياة ما يهول!

 لم توهن العزيمة

 ولم يغب األمل!

 بناتهم مثل النساء في المحن

 . على الدمار واأللم.صبرا  على الثكل

 . يصحو على الحصار.على الطوق ينام

 . نجوع ال نركع.يقول ل نام

                                                 
 .222 جل    ةى  صيدة: )أرى(ى ص (1)
 .215ى ص212السايلى  صيدة: )أمجاد   ة(ى ص (2)
 .523ى عيد الجيار أيو ديةى  صيدة: )  ة ريام وعّ ة(ى صالسايل (3)
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  وجن الح ي ة ل د احتر ت ال حايا وتبابرت ا شالء ومن تل  فا م الصلسطيبية صائمة عل
 :(1)ي ول الشاعر ىفنبها رم  الت حية ىإّن وجهها اليوبا او وجه الحياة ىإبها رم  الي اء والصداء

 النعش  يعبر من هنا

 والطفل يبز  من هنا

 واألم  صائمة على وجع الحقيقة

 بمجد   حمت  و ال ريح تلوي نخلة 

 غ مها

 الوقت أكرم من يعيش على

 س مها فرغي

 كونييا وجهها ال

 يا وجه الحياة

 ماذا تبقى من شتات األهل

 يا ف لك  النجاة؟

بعمى ل د يابت المرأة الصلسطيبية رم ا  للت حية والصيرى يما جداتها ا وائلى يما عائشة 
تجود يا يطال لتا فنن المرأة الصلسطيبية وأسماء وابد وفاطمة ال اراءى ولبا فيهن أسوة حسبة 

 :(2)ييد العدو اآلبم وتحر  البصرى ي ول الشاعرالمجاادينى فهم يرايين ست
 و عائكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  وأسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىماء  وهنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا  

 وزهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراء  وأم الم منينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 فهىىىىىىىىىذا الجيىىىىىىىىىل جيىىىىىىىىىل النصىىىىىىىىىر حتمىىىىىىىىىا  

 وهىىىىىىىىىىىىىذا الىىىىىىىىىىىىىبطش بطىىىىىىىىىىىىىش الزائلينىىىىىىىىىىىىىا  

   
................................. 

 بهىىىىىىىىىذا الجيىىىىىىىىىىل يىىىىىىىىىا حسىىىىىىىىىىناء جىىىىىىىىىىودي
 غىىىىىىىىىىىىىىداد تأتيىىىىىىىىىىىىىىك باألخبىىىىىىىىىىىىىىار عىىىىىىىىىىىىىىنهم

 
  

.................................. 
 فهىىىىىىىىىىىىىىذا الجمىىىىىىىىىىىىىىع فخىىىىىىىىىىىىىىر العالمينىىىىىىىىىىىىىىا
 بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأنهمو جيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوش الفاتحينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

   
الحرب دمار شاملى ويياء  ويتا بوح  يبير ومن اتس الصورة السوداودية تتجل  الت حيةى 

عليهاى ليبها ستظل رم  الحياةى  صفالمرأة الصلسطيبية المرايطة يخافها العدو فتسا ط مبه الرصا

                                                 
 .322 ادمون(ى ص جل    ةى فايد إيراايمى  صيدة: )أيباء   ة   (1)
 .522ى طارل ين عيد اهللى ) ئير   ة(ى صالسايل  (2)
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 :(1)ي ول الشاعر
 بكاء  كثير  ونوح  كثير  

 وأم  تنادي بملء الفم  

 تهز  إليها بجزع الدم  

 تساقط منه عليها رصاص  كثير  

 يخافون أمي

 عصافير   ذار تشرب من ثدي أمي

 وتشرب  من مقلتيها الخيول

 يكركر بين يديها المطر  

 فتندق حقول وتبدا الفصول

ت ميعث  لل وخوى يهايها فت  ا ظلت موته التا ير مويواصل الشاعر تعظيم اتس المرأة 
 :(2)الهمجية )الصهايبة(ى حيث ي ول

 ن  . كف.كفن  

 أعدوا ألمي الكفن  

 فمن مزهرية أمي ومصحف أمي، وتنور أمي

 يخاف فتى الهمجية

والصداءى تدو  عل  ا ح ان وتحمل شعلة الغ ب  للت حيةالصلسطيبية امرأة شماء رم  
بها تر  الم د  والصداءى تريل الظلم وال  بها الشم  فال ت يل  ؛ راء تعاب ها السماء   الهوانى وا 

 :(3)الشاعري ول  التلى

 المرأة  الشماء  في وطني رموز للفضيلة والصفاء

 داست على األحزان  

 فداء  تحمل شعلة الغضب المقدس وال
                                                 

 .202 جل    ة ى محمد أحمد دريوشى ) صيدة   ة العشل والتالشا(ى ص  (1)
 .201ى صبصسها ال صيدة السايل  (2)
 .31دموع يال عيونى  صيدة )ييت حابون(ى صعيد الصتاح أيو  ايدةى   (3)



72 

 

 الشمس في وطني امرأة  

 تركل ال لم وال ترضى الهوان  

 ا السماء  المرأة الغراء في وطني تعانقه

ن  ويواصل الشاعر تمجيدس للمرأة الصلسطيبية فلها وسام الت حية والصيرى حت  وا 
رمى والييت الميبا من عرل اليطولة والصداءى فالموت لم ُيخىا استشهدتى ستظل اا بشوة ا 

 :(1)البساء حيث ي ول
 هذ  األم الشهيدة لم تمت

 طفالهي بسمة األ

 ل  تنمو في روابيها الرجولة والنضا

 هي نشوة األر  التي ارتحلت إلى زمن قصير  

ق البطولة والفداء    هي بيتنا المبني من ع ر 

 هي طائر الفردوس ينعم بالخمائل والعبير

 الرجال   ف  خ  الموت لم ي  

 الموت لم يخف النساء  

يؤيد الشاعر ح ي ة المرأة رم  الت حية حيث البمار تييا عل  صدراا فا حين يجرل 
 :(2)ليس ا جتعا  يعيد الجتورى ي ول دمعها اطاال ى

 سأبكي إليكم ثمارا  بكت  

 على صدر أم  جرق دمعها

 ليسقي جذعا  بعيد الجذور

ذا بالجذور تسام  الهوان    وا 

 ونامت غصون فمالت غصون  

 وماتت غصون

                                                 
 .31 صيدة )ييت حابون(ى ص ى عيد الصتاح أيو  ايدة(1)
  .21السايلى  صيدة )يياء الصمت(ى ص (2)
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 سأبكي عليكم شجون الثكالى

 ليكم عيون  اليتامىإوأبكي 

سطيبية المصائب تبهال عل  رأسها يالمطر وأل  ت حية أعظم من أن ترى المرأة الصل
أجرتها رايا  (1)فال ت داد إال  وة. وفا م ايلة من فلسطيبية ؛ل أيباءاات   َ ويسومها العدو سوء العتابى يُ 

 وى يعد يل فاجعة يصييبا يها الدارى يلما أتهلم أيبر يلما يبيت  الت فيها: "أصيح أ (2)يوباميا
ولهتا  ؛  يتل  فا أعمال روحه. إبهم يخشونا روحبا ومعبوياتبااا أعت د أن االحتالل يحصمو 

 .(3)عدم جدوى تل " السيب يستخدمون ا ساليب الوحشية  دباى وليبهم يدريون تماما  

 فا يل  مان وفا يل ميان. صداءاتس اا المرأة الصلسطيبية رم  الت حية وال

                                                 
من أصد ائها  يبائها فه امت عرسا  أيليون مب لها واعت لوا اببين من فلسطيبية فا السادسة والخمسينى بهب اذسرائ (1)
 بسى المب ل لترل اليهود صيراا. ومي
مى وأجرت دراسة عل  البساء الصلسطيبيات 2225طين فا ريين ى  ارت فلسفبلبديةيوبامياى عالمة بص  ليبا رايا  (2)

  يبموتج للمرأة تحت بير االحتاللى فرأت يهم عيبها الصير والت حية لدى الصلسطيبيات.
أحمد ييرى جمعية  سرائيلاى ترجمة: د.يوبامياى الصحة البصسية للبساء الصلسطيبيات تحت االحتالل اذليبا رايا  (3)

 .23مى ص2222ةى ال د ى الدراسات العريي
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 األر : المبحث الثاني
 المترامية ا طراى وتستوعيبا ؤسميابا التل ت مبا أرجاال  يح  الوطن او ا رمى واو ال

"ولألرم عدة مصاايمى فها ليست ترايا  وسيابا  ومباخا   ؛ى بيطت  لويبا يه يهمرا   متيبةجبياته
رم ليست تهريخا  وليست جغرافيا ف طى ا رم تات مصهوم رم لى وتات مصهوم وا  وأشجارا ى

 .(1)اسا"حريا وتات مصهوم ا تصادل ويتل  سي

وم تحبو ؤ يتيمت يحيهاى واا ا م الر  رم وأحيها ويابت له يما العشي ةُ ان ا ول د عشل اذبس
عل  أيبائهاى واا ال وجة الصالحة اليارةى واا العرو  مجلتوة لصارسها الهمام ال ت يل يه يديالى 

الدين ا يوياى  خا صالحأ"ومن الطريى أن المل  المظّصر ت ا الدين )عمر ين شاابشاس( اين 
يه إليه وصورس يعرو  مجلوة جاءت والا حماة حّث عمه صالح الدين عل  فتح ييت الم د ى وحيت 

 ذبه خير يىء  لهاى فيبصحه ياالستجاية إل  طليها دون تردد في ول: ؛تخطب صالح الدين
 جاءتىىىىىىىىك أر  القىىىىىىىىدس تخطىىىىىىىىب ناكحىىىىىىىىا  

 العىىىىىىىذر عىىىىىىىن عىىىىىىىذرائها ايىىىىىىىا كفأهىىىىىىىا مىىىىىىى  

   
ت لىىىىىىىىىى ز ف ىىىىىىىىىت  إليىىىىىىىىىك ىىىىىىىىىدر ت ج   عىىىىىىىىىروس خ 

 مىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىين أعبىىىىىىىىىىدها وبىىىىىىىىىىين إمائهىىىىىىىىىىا  

   
 إيىىىىىىىىىىه  صىىىىىىىىىى ح الىىىىىىىىىىدين خىىىىىىىىىىذها غىىىىىىىىىىادة  

 بكىىىىىىىىىىىرا  ملىىىىىىىىىىىوك االر  مىىىىىىىىىىىن رقبائهىىىىىىىىىىىا"  

   
الدولة العبمابية وت اسمها الغرب واحتلت يريطابيا  تصتتتا ويعد الحرب العالمية البابية عبدما 

الجيوش التريية فا أواسط اليالد التا لم أج اء  من ترييا بصسهاى "ويان مصطص  أتاتور  ي ود أحد 
ت ن تحت االحتاللى وتاب تات ليلة لمشاادة مسرحية تعرم فا أب رة وتباولت يالرم  مو وع 
االحتاللى ويابت يطلة المسرحية التا يحيط يها جمن من ا شرار يودون ا تصايها وترم  إل  

ميبا من اال تصاب؟ فبهم أتاتور  تريياى فتوجهت إل  الجمهور صارخة  ألي  ييبيم رجل  يح
ريية غليحرر ا ج اء ال ؛من م عدس مجييا  يهعل  صوته: أبا تل  الرجل و ادر المسرح و اد جيشه

 .(2)  ا يمةسمن ترييا ويو ن يالجيش اليريطابا فا اسطبيول أ 

ا تول إليها  لوب العرب والمسلمين فا مشارل ا رم ومغاريهاى ويمتل  حيهتأما فلسطين ف
البصو ى فطالما عابت عير التاريخ ويالت المغتصيينى فتغب  يحيها الشعراءى ي ول حلما 

 يااا يالحييية إ ا  ى مصّور (3)ال واتا

 لقلبك ت شرع  أبواب  قلبي
                                                 

لعريية للدراسات والبشرى شاير البايل ى مجبون الترابى دراسة فا شعر وفير محمود درويشى المؤسسة ا (1)
 .522ييروتى 

 .321عيد اهلل حوراباى لماتا بيتب ولمن؟ى ص (2)
 .22مى ص2225: 2حلما ال واتاى ترفم الّسرج الجيادى مؤسسة السبايل الب افيةى ط/ (3)
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......................... 

 تجيئين بحرا   أنت  و 

 تجيئين عشبا  

فا مواجهة الغاصيين  ومن اتس الجراحات التا لم تتو ى إال أن الشعب المرايط صمد
 :(1)متمسيا  يصلسطينى فهتا الشاعر يمال البجما فا  صيدة )صرخة فلسطين( ي ول

 لهىىىىىىىا اهلل مىىىىىىىن مهضىىىىىىىومة  غيىىىىىىىل  أمنهىىىىىىىا

 وحىىىىىىىىىىىال عىىىىىىىىىىىذابا  خفضىىىىىىىىىىىنها ونعيم هىىىىىىىىىىىا  

   
 تقىىىىىىىاعس عنهىىىىىىىا حىىىىىىىين ضىىىىىىىيمت وليهىىىىىىىا  

 وأسىىىىىىىىىىىىىىىىىلمها للحادثىىىىىىىىىىىىىىىىىات حميم هىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
ن وال تتم الحياة وال تست يم يدوبهاى ف د جعلت ويما أن المرأة ترم  ليل شاء جميل فا اليو 

 :(2)الخصب واحدى فصا  صيدة )حم ة( ت ول  ن سرت  ؛فدوى طو ان فلسطين امرأة
 هذ  األر  امرأة

 في األخادير وفي األرحام

 سر الخصب واحد

 واتا او الشاعر يوسى الخطيب يصى الجمال الحسا لمديبة   ة التا اام يحيها واصصا  
 :(3)د المحيويةى حيث ي ولمصاتن جس

 حبتا كرز   رك  غوث

  وعطرك غابتا حبق  

 تا عسل  وصدرك جر  

 ؛من يين يديه أو و ن عليه الظلمى فييتول يبارين بسان لوطبه إتا ا تصبوي داد حب اذ
بار العشل وبار ا س  والحرمانى فيجد بصسه طريح الصراش تم  ه لوعة الصرال فها او مجبون 

                                                 
: 2عيد ال دو  أيو صالح ومحمد رجب الييوماى من شعر الجهاد فا العصر الحديثى مؤسسة الرسالةى ط/ (1)

 .222مى ييروتى ليبانى ص2222 -اى 2202
 .223مى ص2222ديوان فدوى طو انى )الليل والصرسان(ى دار العودةى ييروتى ليبانى  (2)
 افة واالعالم والصبونى دمشلى دار الحياة للطياعة والبشرى يوسى الخطيبى رأيت اهلل فا   ةى دار فلسطين للب (3)

 .22مى ص2222: 2ط/
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ويش يرى ا رم امرأة فا الميباءى واا مسافرة يال أال وال  اد فا جيال الشو  التراب محمود در 
 :(1)واا راعية يال أ بامى ي ول

 رأيتك أمس في الميناء

 مسافرة ب  أهل.. ب  زاد

 يتك في جبال الشوكرأ

 راعية ب  أغنام

ين  لهاى يستمد اا اليداية والشاعر تا ىإبها فلسطين الجريحةى "ا رم التا التيست يالحييية
امة  عليهى يمشا وراءااى ويصى أ داراا فا ى فها  وت سد من ُأ بيتها بشيدمن جرحها بورةى ويول  

ي اسمها  ويعطى أحواله الميرأة من المرتية عل  أحوال معشو ة   .ابتظار الصجر وتيابر السبايل..
 .(2)اال تراب والص د والوجود البا ص

رم ا  لوطبهم وأر همى "وابا تتحول المرأة إل  أداة فبية تتحول ل د اتخت الشعراء من المرأة 
إل  رم  ملتحم يالعمل الشعرل فبيا  يل االلتحام حت  صار من الصعب فا يعم الحاالت عل  

رم فعال "ى فهتا ) اير ال ارئ أن يتعرى يسهولة عل  الحييية الم صودة ال اا المرأة ح ا  أما ا 
ء أمه أمامه طصال  حين استشهدت فا تل ال عترى فاختار طريل الب ال يّروم( التل تبابرت أشال

وحمل السالح وأدمت  يود ا سر معصميهى امت جت لديه صورة ا م يالوطن عبد الحدود الليبابية 
 : (3)في ول ىحيث اتجه إل  فلسطين المحتلة

 إليك يا وطني وأصل  
 نحو األر  أعانقها م  أتقد  

 وأصل إلى أمي

 ى وطني، أصل  إليكمأصل  إل

                                                 
 . ومصدر آخر22مى ص2222: 22ديوان محمود درويشى أورال ال يتونى دار العودةى ييروتى ليبانى ط/ (1)

 .202مى ص2222: 2صصاء  يتونى عصافير عل  أ صان ال لبى دار الصت  العريا للبشر والتو ينى ال اارةى ط/
عيد االله يل  ي ى ايتا تيلم محمود درويشى دراسات فا تيرى رحيلهى مري  الدراسات الوحدةى ييروتى ليبانى  (2)

 .35مى ص5002ى بوفمير 2ط/
 .201فاي  أيو شمالةى رياحين يين مصاصل ال جرى ص (3)
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بواب عاريةى وتلطم الوجه  د  صت  صائراا ا رم امرأةى جاءت تشيو واا مم  ة ا 
 :(1)ودموعها عل  خديها ي ول شو ا فلسطين

 جىىىىىىىاءت لىىىىىىىي األر  تشىىىىىىىكو وهىىىىىىىي عاتبىىىىىىىة

 والوجىىىىىىىىىه بىىىىىىىىىاد  عليىىىىىىىىىه صىىىىىىىىىورة األلىىىىىىىىىىم    

   
.............................................  ......................................... 

 جىىىىىىىىىىىىىىاءت ممزقىىىىىىىىىىىىىىة األثىىىىىىىىىىىىىىواب عاريىىىىىىىىىىىىىىة  

 قىىىىىد شىىىىىقت الثىىىىىوب مىىىىىن رأس إلىىىىىى القىىىىىدم    

   
 ن "  ة فا أح اد  ؛وحرب الصر ان امتداد لحروب عديدة شبها الصهايبة عل    ةى وتل َ 

ول   يل التوراة السوداء اا ييت الصلسطيبيين الميين التل تحطمت خلى أيوايه الغ وة اليهودية ا 
 .(2)بالبة آالى سبة"

وظلت المرأة الصلسطيبية فا شعر حرب الصر ان رم ا  لألرم الم دسة التا أبخبتها الجراحى 
"فالمرأة اتا المخلول الساحر العجيب اا عالم مجهول ملاء يا سرار والخياياى ال يخلو من تيراا 

ال تدرل يهن أمرييا  ىتاة تلهو فا جدائلهاى فغ ة ف(3)"أل شعر فا العالم وفا جمين ا  مبة والمراحل
من البار والجمر والحممى يحريها الهمجيةى لين   ة أ وى من الموتى  سرائيل تطر ان لها بويا  ا  و 

 :(4)فالشاعر ي ول
 فمىىىىىىىىىىىا لغىىىىىىىىىىىزة تلهىىىىىىىىىىىو فىىىىىىىىىىىي جىىىىىىىىىىىدائلها

 أصىىىىىىىىىىابع الىىىىىىىىىىريح واإلرهىىىىىىىىىىاب قىىىىىىىىىىد هجمىىىىىىىىىىا  

   
 وترتىىىىىىىىىىدي النىىىىىىىىىىار ثوبىىىىىىىىىىا طرزتىىىىىىىىىىه لهىىىىىىىىىىا

 الجمىىىىىىر والحممىىىىىىا)كونىىىىىىدي ولفنىىىىىىي( تصىىىىىىب    

   
 ومىىىىىىىال غىىىىىىىزة فىىىىىىىي  ىىىىىىىل  الجحىىىىىىىيم بىىىىىىىدت  

 أقىىىىىىوق مىىىىىىن المىىىىىىوت والطىىىىىىاغوت قىىىىىىد نىىىىىىدما  

   
يهسران وايتص  الشاعر يوسى  ءومن اشتعال الحرب ا داد لهيب الحبى ف د تر  حب البسا

 :(5)محمد أيو عواد يحب   ةى ف د عش ها طصال واام يها يييراى فصا  صيدة   ة إل  أين ي ول

 النسىىىىىىىىىىاء واكتفيىىىىىىىىىىت بهىىىىىىىىىىا تركىىىىىىىىىىت  حىىىىىىىىىىب  

 حبيبتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي د ر ة مبروكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  النسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب    

   
 عشىىىىىىىىىقتها طفىىىىىىىىى  وهممىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىي كبىىىىىىىىىري

 بجعلتهىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىين زينىىىىىىىىىىىىة الهىىىىىىىىىىىىد  
   

............................................. ................................................ 
 جعلىىىىىىىىىىىىىىىت قلبىىىىىىىىىىىىىىىي للتىىىىىىىىىىىىىىىي يشىىىىىىىىىىىىىىىاركني

 األمىىىىر مىىىىن عجىىىىب  فىىىىي حبهىىىىا الكىىىىون مىىىىا فىىىىي   

   

                                                 
لى أعدس و دم له: يحي  شو ا فلسطين )أيو  اير حسن محمد عيد الرحمن محمد سالمة( المل ب يحسن أفبد (1)

 .25مى ص2222اى/2250جيرى مبشورات الدار الوطبية للترجمة والطياعة والبشرى 
 .2يوسى الخطيبى رأيت  اهلل فا   ةى ص (2)
 .25بادل سارل الدي ى جراحات حيى..ى ص (3)
 .222 جل    ةى ااجم العيا رةى  صيدة أي وبة االبتماءى ص (4)
 .220السايلى ص (5)
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؟ ال لىىىىىىىىىىىن أغىىىىىىىىىىىار ذاك يسىىىىىىىىىىىعدني  أغىىىىىىىىىىىار 

 حبيبتىىىىىىىىىي للىىىىىىىىىورق فىىىىىىىىىي السىىىىىىىىىهل والحىىىىىىىىىدب    

   
 مىىىىىىىىىىىن كىىىىىىىىىىىل ناحيىىىىىىىىىىىة يطىىىىىىىىىىىل عاشىىىىىىىىىىىقها

 يىىىىىىىىىىىىىروي القصىىىىىىىىىىىىىائد للسىىىىىىىىىىىىىمار والشىىىىىىىىىىىىىهب    

   
وتمبحبا وشاح الخلودى ب يل يصيها عبد الصياح و يل الهجودى اتس  إبها تحبو عليبا وتح ببا

 :(1)بعودى ت ول  صيدتها إل  أن فا)مريم العمورل( 
 كي تحضنينا نأتيك  

 دوكي تمنحينا وشاح الخلو 

 عند الصباح وقبل كفيك   ن قبل  

 الهجود

إال أن   ة فتاة دفبت خوفها وتلت آية الصير إبها  والدتمار والهلنوير م ا شالء المتبابرة 
 :(2)رختجمن ا شالء وتودع الشهداء واا تغبا أبشودة االبتصارى ي ول يسام دعي  أيو ش

 غزة

 قد دفنت خوفها

 وتلت 

  ية الصبر

 وامتشقت حلما  

 ويقينا  

 عصيا  عصيا  

 على االنكسار

 وراحت تجمع أش ء أطفالها

 وتوددع أرواح أبطالها

 وتغني 

 تغني 

 تغني
                                                 

 .251جل    ةى ص  (1)
 .22ى )أبشودة   ة(ى صالسايل (2)
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 برغم المجازر

 أنشودة االنتصار

أيباءاا تصرخ فا وجه اليهود وتتبير لهم فهم  رياءى إبها تمي   ىتعرى أيباءاا م    ة أُ 
الصلسطيبيين اليررة حين يبادوبها يا أماسى أما الصوت الباش  من اليهود فهو بياح ال يبصعهمى فا 

 :(1) صيدة )حديث ا رم والتاريخ( ي ول الشاعر
 تصرخ من أين أتيتم؟

 رحمي لم يعرفكم

................... 

 إني أعرف أبنائي

 رحمي يعرف أبنائي

 صدري يعرف أبنائي

 أبنائي وجهي يعرف

 إني أعرف ذاك الصوت

 ألبنائي

 . يا أما .. يا أما .أما 

 أما الصوت الناشز منكم

 . يا إنا .. يا إنا .إنا 

 نباح  ليس ينفعكم

   ة. فها ااف تلوا ودمروا  ؛إن اليهود لم يهيهوا يلصظ ا رم لهم ويريدوبها ر ما  عبها

ي ول عيد الصتاح أيو  ؟يبة تيياال تييا فهل االها فا يداا أ اار الشم  فهم   ة من أم  أيي   فتاة  
 :(2) ايدة

 ة ولدت غزةم العز  حمن ر 

                                                 
 .10عيد الصتاح أيو  ايدةى دموع يال عيونى ص (1)
 .  ة عر  فلسطين( :) صيدة 250ى صالسايل (2)
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 داست فوق سواد الصمت

 في عينيك يا غزة الفجر   يلد  

 يا غزة ال تبكي أمك  

 نت تبكين؟فهل أ

 أمك يا غزة في يدها أزهار الشمس

 منذ  الف السنين

ت وجه أ ير ال سماتى تهت ر وجه   ة ليست فتاة ولدت من رحم الع ة ف ط يل إبها تا
الشم  تخاى أن يرااا من خلى الخدور من او مجرد من الحياءى وبغراا مشرع اليسماتى ي ول 

 :(1)الشاعر

 القسمات   وجهك أغبر   نأأل 
 الشمس تأتزرين وجه  

 خوف يراك من خلف الخدور  
 د  مجر  

 اإلباء   من كل ما حمل  
 ؟من الحياء  

 مشرع البسمات   رك  ثغ أألن
 تنت رين  

 اك  عل يعود بع  من سن
 ات الضياء ءإلى م

 هواك قلبك ما يزال ملء   أألن
 ت كدين بأنه

 ضاءفوسع ال
إن   ة حسباء ساحرةى تشرل يالوردةى تصوح رائحة عطرااى يداعيها البورى و د تأل  وجهها 

رل   ة  ااا فا ال وة واليطرى فا  صيدة )وتشيالبصر وا مت يع تها الحشود التا ال تُ 

                                                 
 .22 جل    ةى جالل   يماتاى  صيدة )  ة(ى ص (1)
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 :(1) يالوردة(ى ي ول )عمر طوافا اليوسعادل(
 وتشىىىىىىىىىىىىىىرق غىىىىىىىىىىىىىىزة كىىىىىىىىىىىىىىالوردة فجىىىىىىىىىىىىىىرا  

 بطىىىىىىىىىىىىىىىل  جميىىىىىىىىىىىىىىىل  تقىىىىىىىىىىىىىىىاطر عطىىىىىىىىىىىىىىىرا  

   
 يىىىىىىىىىىىىداعبها النىىىىىىىىىىىىور مىىىىىىىىىىىىلء الجفىىىىىىىىىىىىون

 تمىىىىىىىىىىىىىىايس بىىىىىىىىىىىىىىالعز يختىىىىىىىىىىىىىىال فخىىىىىىىىىىىىىىرا  

   
 شىىىىىىىىىىىىىدتها الطيىىىىىىىىىىىىىور بأعىىىىىىىىىىىىىذب لحىىىىىىىىىىىىىن  

 يغىىىىىىىىىىىىىىىىىر د نصىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  يلىىىىىىىىىىىىىىىىىو ح ب شىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  

   
 أغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزة أي  انتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  جليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  

 م د رداتىىىىىىىىىىىىىى أل مىىىىىىىىىىىىىىن وجهىىىىىىىىىىىىىىك اليىىىىىىىىىىىىىىو   

   
 هزمىىىىىىىىىىىىت  الحشىىىىىىىىىىىىود  التىىىىىىىىىىىىي أ هىىىىىىىىىىىىرت  

 ق ىىىىىىىىىىىىىوي  ال تضىىىىىىىىىىىىىاهى ز هىىىىىىىىىىىىىاء  وبطىىىىىىىىىىىىىرا  

   
وأمام يبيها واا ح يبة تطرل وتصير وتريد التخلص  و  ة حسباء يريد العدو ا تصايها جهرا  

 :فا  صيدة )للجرح فا روحا صهيل((2)ت ول سماح الم ين ىمن اتا العلج التل يرميها يسطوته
 مكتحلة س، يفتح العينين، يفغر فا ، إن بسمت بوجه الناق  يحد ،وأرا  في جهر  

 ويحك تشتهيها؟ راك  ت   أ

 هرا  وقدام بنيها؟ج

 يا حلوتي

 أو  تحزنين وتطرقين وتفكرين وتدمعين

 أنا ال ألوم الساكنين هناك

 وال أروم العون إن )عل ( بسطوته رماك

 التفاصيل كل   قارئا   ؛المليكة وجه   أنا لست إال قارئا  

 الحزينة للعراك

ر محمد أيو بصيرة   ة اته دمارا ى فصوت ير لعدو ال ترحمى ف د عابت أسلحته و وصولة ا
لين صرختها لم تجد آتابا  مصغية ف د صور  ىيهبها امرأة ميلومة تستبجد وتبادل عل  أمتها العريية

ون وطرب فها مة يتخاتلها يهبها امرأة مصاية يالصمم عن سماع الصراخ لما اا فيه من مجا 
 :(3)تييح بهديها للرا يينى فصا  صيدة )عل   ير معتصم( ي ول

 نادت ونادت ولما تسمع العرب  

 التطبيل والطرب   ا ذانه قد صم  
                                                 

 ..amartharrafi ayahoo.frمو ن اليتروبا عمر طرافا اليوسعادل  (1)
 .220 ينى وطن تدفه يال صيدى  صيدة )للجرح فا روحا صهيل(ى صسماح الم (2)
 .202مى ص5020صدارات رايطة اليتاب وا دياء الصلسطيبيينى إمحمد أيو بصيرةى فا يل سبةى من  (3)
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 األعراب نائمة   يا غزتي أمة  

 زة نهديها لمن رغبواتبيح ع

خة ومن اتا الدور العريا الخجول إ اء ما جرى فا   ةى إال أن العالم الحر صرخ صر 
ي خ  ويسعصواارة تبادل أحرار العالم لييصوا عن معصمها  يد ا سر يجريئة فا وجه الظلمى فغ ة أس

 :(1)ي وله ىالدم فا شراييبها لتدب فيها الحياة وتشرل يا ملى ل د صور لبا )مهمون فري  جرار( تل 
 ا في كل  و  األر  تناد   أحرار  

 البلدان

 عن معصمك القيد واليكف  

 اصفة العدوانويصدوا ع

 ويضخوا في الشريان دما  

 ليعود لصبحك لون الضوء

 وتشرق باألمل العينان

ر وشراسة أعظمى فتصوت  ىلين يل تل  لم يو ى مجا ر المعتدل يل واصل ويعبى أشد
)االل الصارع(   ة يهبها امرأة مصجوعة و د عظم مصايها واو يطلب مبها الصير من علمه يهن 

 :(2)اب وجرحها واسن  دوبه العتاب حيث ي ولصيراا  د سال فا الحر 
 على المصاب صبرا  

 يا مفجوعتي

 صبرا على المصاب  

 في الحراب سال   أدري بأن صبرك الطويل  

 وأنني أمد هذ  األشعار

 في موائد الخراب  

 واسع   وأن هذا الجرح  

 ودونه العذاب
                                                 

 .325 جل    ة ) صيدة: رسائل إل    ة(ى ص (1)
 .222ى  صيدة )دم   ة مختلى جدا(ى صالسايل (2)



20 

 

ومعاباتها يامرأة  فصور مهمون جرار   ة ىالماء وجىت  ىوأطيل الحصار واستشرى الجوع
يبهشها الجوعى وعبدما ال تجد طعاما تبول صيام البصل حت  تحصظ ماء وجهها ِمنا تل السؤال وحين 

 :(1)ي هراا الظمه ترتول يدموعهاى فها امرأة تدو  عل  جراحهاى حيث ي ول
 سوار تعلينمن خلف األ

 يا غزة شموخا  

 ينهشك الجوع فتنوين صيام النفل

 ا  وال تستجدين رغيف

 يقهرك العطش فتروين العطش

 بدمع العين

تا عريت  إن ا معاء الخاوية ُاراء  ال يصل من صير   ة فها تشين من العال والييرياء وا 
ياليحر  شموخاذسرائيليون ح دامى فها تتحل  يالصير وال   ى ومهما صبت فها ترتدل بياب الت  

 :(2)البائر ييتلن البيرانى ي ول الشاعر
 تشىىىىىىىىبعين مىىىىىىىىن العىىىىىىىى  تجىىىىىىىىوعين لكىىىىىىىىن

را    وتعىىىىىىىىىىرين لكىىىىىىىىىىن تلبسىىىىىىىىىىين التقىىىىىىىىىىى أ ز 

   
 ونشىىىىىىىىىىىىىىىبع  لكن ىىىىىىىىىىىىىىىا جيىىىىىىىىىىىىىىىاع كرامىىىىىىىىىىىىىىىة  

 ونلىىىىىىبس لكىىىىىىن مىىىىىىن ثيىىىىىىاب  الت قىىىىىىى نعىىىىىىرق  

   
 يصىىىىىىىىب  عليىىىىىىىىك الحقىىىىىىىىد نىىىىىىىىارا فتنطفىىىىىىىىى

 بجىىىىىىرح  يمىىىىىىور  الصىىىىىىبر  فىىىىىىي دمىىىىىىه  كب ىىىىىىرا  

   
 فهىىىىىىىىا أنىىىىىىىىت  ذي بحىىىىىىىىر  البطولىىىىىىىىة ثىىىىىىىىائر  

ىىىىىىىىرا    وأنىىىىىىىىى لنىىىىىىىىار الحقىىىىىىىىد أن تبلىىىىىىىىع البح 

   
 داد لهيب الحب واجا ي يادة معاباة   ة فيبر عشا هاى واا اا المطارحة الغرامية التا او 

فغ ة الصاتبة يالوصل وشتا الحب يصوح عطرا ى جهورا ى واا اا الليالا يالشول مصعمة  تيتب يوحا  
 :(3)تغرلى ت ول )يبايين السييعا(

 أحبىىىىىىىىىىىىىك ضىىىىىىىىىىىىىوءا  يىىىىىىىىىىىىىذوب بشىىىىىىىىىىىىىعري

 أحبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك وردا  شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا  بعطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىري  

   
 تب  بوحىىىىىىىىىىىىىا  جهىىىىىىىىىىىىىورا  وأخفىىىىىىىىىىىىىيسىىىىىىىىىىىىىأك

 مىىىىىىىىن العطىىىىىىىىر شىىىىىىىىوقا  يداريىىىىىىىىه سىىىىىىىىطري  

   
 أعيىىىىىىىىىىىىىىد الليىىىىىىىىىىىىىىالي خيىىىىىىىىىىىىىىاال  وشىىىىىىىىىىىىىىوقا  

 لصىىىىىىىىىىىىوت  حنىىىىىىىىىىىىون  يىىىىىىىىىىىىداعب عمىىىىىىىىىىىىري  

   
ىىىىىىىىىىىىىىىر قىىىىىىىىىىىىىىىولي  ألنىىىىىىىىىىىىىىىي أحبىىىىىىىىىىىىىىىك بالس 

 هروبىىىىىىىىا  مىىىىىىىىن الشىىىىىىىىوق يىىىىىىىىأوي لصىىىىىىىىدري  

   
 وهىىىىىىىىىىىىىذا يكىىىىىىىىىىىىىاف  أضىىىىىىىىىىىىىاعف  مهىىىىىىىىىىىىىري حبيبىىىىىىىىىي تقىىىىىىىىىدم إلىىىىىىىىىى النصىىىىىىىىىر سىىىىىىىىىيفا  

                                                 
 .322)رسائل إل    ة(ى ص جل    ةى  صيدة  (1)
 .222ى محمد سليم الغ الى صالسايل (2)
 .232) صيدة حب تحت الحصار(ى ص السايلى (3)
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 بغىىىىىىىىىىىىىىىىىزة مىىىىىىىىىىىىىىىىىوت  وقهىىىىىىىىىىىىىىىىىر  وليىىىىىىىىىىىىىىىىىل  

 عهىىىىىىىىد بهىىىىىىىىا الصىىىىىىىىدق يجىىىىىىىىريوأشىىىىىىىىبال    

   
.......................................... .......................................... 

 فكىىىىىىىىىىىىىىان اشىىىىىىىىىىىىىىتياقي لغىىىىىىىىىىىىىىزة أسىىىىىىىىىىىىىىمى

 كىىىىىىىىىىىىىىىذلك غىىىىىىىىىىىىىىىزة بالوصىىىىىىىىىىىىىىىل تغىىىىىىىىىىىىىىىري  

   
ف د سال الخطاب الشهداء مهرا  ىبمين ا لي  ييبات ال وم دبابير أو درّ و  ة عتراء مهرا

 :(1)ب وبعم المهرى وبعم ال واجى ي ول )طارل عيد اهلل السا ا(لهاى فبعم الخطي
 و يىىىىىىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىىىىىىذراء  غىىىىىىىىىىىىىىزة  ال تنىىىىىىىىىىىىىىوحي

 وك ف ىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىين  والىىىىىىىىىىىىىدمع  الحزينىىىىىىىىىىىىىا  

   
 إذا سىىىىىىىىىىىىىيقت  لبنىىىىىىىىىىىىىت  القىىىىىىىىىىىىىوم مهىىىىىىىىىىىىىر

 الثمينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا دنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانيرا  أو الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرد   

   
ىىىىىىىىىىىىىر  الخط ىىىىىىىىىىىىىاب سىىىىىىىىىىىىىاقوا  فىىىىىىىىىىىىىإني أ بص 

 لىىىىىىىىىىىىىك الشىىىىىىىىىىىىىهداء مهىىىىىىىىىىىىىر الخاطبينىىىىىىىىىىىىىا  

   
 ء مهىىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىىأنعم بالخطيىىىىىىىىىىىىىب غىىىىىىىىىىىىى 

 وأنعىىىىىىىىىىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي زواج الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىالحينا  

   
 ؛حيث تصور   ة حسباء فا ألل   الية المهر ىوتات الصيرة يجسداا )رأفت رجب عييد(

العلياءى حباؤاا دماء الشهداءى وعاجل المهر جليل الصداء وآجل المهر سيول  ا بها عرو  فا تر 
 :(2)الدماءى ي ول

 هي الحسناء في ألق ..

 مهرا..لي في الهوق وت غ  

 هنا غزة..

 عروس  في ذرا العلياء ..
 عروس  والد ما حناء ..

 دما الشهداء..

ن المهر عاجله جليل  فداء ..  وا 

ن المهر  جله سيول دماء ..  وا 

و  ة امرأة ترسم المجد ين دام وشجاعةى تواجه العدو مدججا  يالسالح وسالحها اذسالم 
اى فغّلل عليها ا يواب وحاصرااى لين   ة عيست الع ي ى فابتصرت عليهى وأراد الياغ إر امه

 :(3)الو ن وحاصرتهى وطرحته أر ا  تحت أ دامهاى ي ول الشاعر عيد الرحمن العشماول

                                                 
 .521 جل    ة ى ) صيدة:  ئير   ة(ى ص (1)
 .212ى )ابا   ة(ى صالسايل (2)
 . مم البصرى الديتور عيد الرحمن العشماول صيدة عل   www.awfaz.comمو ن إليتروبا: أوفا   (3)

http://www.awfaz.com/
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 غىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزة تشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكو  المهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 وترسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  المجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  بإقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدامها  

   
 تواجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاغي و التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 بمالهىىىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىىىن عىىىىىىىىىىىىىىىز  إسىىىىىىىىىىىىىىى مها  

   
.......................................... .......................................... 

 مىىىىىىىىىىىىىا حاصىىىىىىىىىىىىىروها حينمىىىىىىىىىىىىىا أغلقىىىىىىىىىىىىىوا

 أبوابهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعيا  إلرغامهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 بىىىىىىىىىىىىىىل حاصىىىىىىىىىىىىىىرت غىىىىىىىىىىىىىىزة أوهىىىىىىىىىىىىىىامهم

 وطرحتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا تحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت أقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدامها  

   
 فمىىىىىىىىىىىىا رأت فىىىىىىىىىىىىي الليىىىىىىىىىىىىل إال ضىىىىىىىىىىىىحى

مهىىىىىىىىىىىىىا    يكشىىىىىىىىىىىىىف عنهىىىىىىىىىىىىىا جىىىىىىىىىىىىىور     
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  كنىىىىىىىالس: المبحث الثالث

خلل اهلل تعال  آدم عليه السالمى لم يتريه وحيدا  يل خلل من  لعه حواء عليها مبت أن 
ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيَهاالسالمى  ال تعال : 

(1). 

أيبر أفراد الجب  اليشرل اائل  من الحبانى "و ن المرأة  فالسين والطمهبيبة تحتاج إل  يم  
حبوا  وعطصا  سواء أيان ل وجها أو أطصالها أو جيرابها أو المجتمن الخارجا يهسرسى ف د تمليت سمة 

 .(2)العطى يسمة أساسية فا شخصيتها"

من ح ب  أيتها السيدة الحابيةى حليمة يبت تؤيب )حليمة السعدية(  روعُ سين أ وأل  
با عيد يفل "ى تحيا السيدة حليمة السعدية: اليشر ر يعا   ن التل  م يين جبياته سيدالحصا 

يخ  يخ  سعد وحلمى خصلتان فيهما الدار  :ف ال ىالمطلب فسهلبا من أبت؟  لت حليمة من يبا سعد
أاال  وسهال ى وأدخلتبا  :وع   ا يد يا حليمةى وأختبا وأدخلبا ييت آمبة يبت وابى ف الت لا

و مدرج  فا بوِب صوى  أييم من اللينى وتحته حريرة خ راءى را د الييت التل فيه محمدى فنتا ا
 ؛لحسبه وجماله ؛عليه )خصت أن أو ظه من بومه( فهشص تى يصوح مبه رائحة المس  عل   صاس يغط  

ف يلته يين عيبيهى ورجعت إل  رحلا  فو عت يدل عل  صدرس فتيسم  احياى فتح عيبيه إلاّ 
ا يمن فشرب حت   البدلعرم عن ا يسر وأ يل عل  اى فه عته فا حجرلى  دمت إليه بديفو 

 .(3)رول"

وأم ال حول لها وال  العطاء واو يال أب   لُ أعر ت المرا ن عن اليتيمى فا ب او التل يج  
ى فوجد السين حيث حملته فا أح ابها ر يعا   بيبا  ج وةى لين المرأة التا لم تحمله فا أحشائها 

 وحياة. ودفئا   ة سيبا    لبا ييى تيون المرألت تج

من أريان ا سرةى  مهما   "لم تعد المرأة مجرد متاع للرجلى يل أصيحت ريبا   ىوفا اذسالم
.  ال تعال : "ومن آياته أن خلل (4)"فلي  للرجل سعادة وال طمهبيبة إال إتا يان ل وجته مبل تل 

 .(5)يتصيرون" ل وم  فا تل  آليات   ليم من أبصسيم أ واجا  لتسيبوا إليها وجعل ييبيم مودة ورحمةى إن

                                                 
 .222سورة ا عراى:  (1)
 .232محمد عسليةى دراسة لمسات الشخصيةى ص (2)
 .223مى ص2222عيد الع ي  الشباولى بساء الصحايةى ميتية التراث اذسالما )ال اارة(ى  (3)
الجيلى ييروتى ودار عمارى عمانى  عادل أيو عمشةى   ايا المرأة فا الشعر العريا الحديث فا مصرى دار (4)

 .520م(ى ص2221اى/2021: )2ط/
 .52سورة الروم:   (5)
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اا  الشاعر )حميد ين بور الهاللا( مبت ال دم يين الشجرة والمرأة من حيث الظالل مل د 
والعطاء والو اية من حر الصحراءى "فالمرأة ترتيط يالشجرة من حيث الخصوية والجمال والسين 

ها  تستمد مبه ب ارتها وجمالها وسمو  التا ت رب جتوراا فا الماءى ة الظل  فإليهاى فالشجرة الوار 
 .(1)تل  الشجرة اا المعادل المو وعا للمرأة"

ا م التا تواسا ايبها إتا و ن بهية لل للى فتسهر من البجومى وت ن فريسة لألرلى ي ول 
 :(2)الشاعر فا  صيدة )أما أر عتبا الرجولة(
 أمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم واسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيتني

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىا دمىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  نهبىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  للقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىق    

   
 نيىىىىىىىىىىىىىىىا النجىىىىىىىىىىىىىىىوم  وسىىىىىىىىىىىىىىىهرت  مىىىىىىىىىىىىىىىع د

 فكنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  نهبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى رق    

   
 :(3)ى ي ول الشاعرالدائم فها الظل   ى س يما  ولوال حبان ا م لعاش اذبسان طريدا  

 ولوال حنانك يا  لنا

 طريد   وابنا   لعشت سقيما  

 فحبك يم  نفسي طموحا  

فا الغرية يشيو تت اتفه أمواج الحياة العاتية وتل التشرد وال ياع  اذبسان و هرُ  ا وعبدما يُ 
 :(4) مهى ي ول الشاعر

 طحنت الماء في المقهى أ مي!

 ومسحت كل موائد الملهى

ال احى لألرم  اوالسين اا الحييية التا تمبح يل الحب للجبدل الرايم فا عمل فؤادا
 :(5)فصا  صيدة )اخترت الخطر( ت ول الشاعرةمدافعا  عبهاى وللييت والح ل 

 أيها الجندي  
 ديفي جيش ب 

                                                 
: 2حسبا عيد الجليل يوسىى المرأة عبد شعراء صدر اذسالمى دار السالم للطياعة والبشر والتو ينى ال اارةى ط (1)

 .22مى ص5002اى/2251
 .200مى ص2222: 2مى ط/محمد أحمد أيو  رييةى موايب الب الى مطيعة االعتصا (2)
 .22ى ص2212: 5ى ط/2213: 2حلما ال واتاى عيير الدماءى ميتية الخلود الييرىى العياسيةى ط/ (3)
 .222مى ص2221ديوان سميح ال اسمى دار العودةى ييروتى  (4)
مى 2222: 2/حبان عوادى اخترت الخطرى اصدارات اتحاد ا دياء واليتاب الصلسطيبيين فا ا را ا المحتلةى ط (5)

 .22ص
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 أيها الراب   
 في عمق ف ادي

 وأنادي
 يا حبيبي

 لتسود الحياة مودة وتعاطصا   ؛يال  وتعرش آلدم ييته متهل ا  بُ  تصيُم إن اذسالم أراد المرأة حرة 
 :(1)يراايم المريباى ت ولإفصا  صيدة )حرة فا ظالل اذسالم( للشاعرة أميبة محمود 

 وأرادنىىىىىىىىىىىىىىىىي أمىىىىىىىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىىىىىىىىدر  حليبهىىىىىىىىىىىىىىىىا

 الفضىىىىىىىىىىىىىيلة سىىىىىىىىىىىىىاجمانىىىىىىىىىىىىىب   وقلبىىىىىىىىىىىىىا  ب  

   
 وحمامىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  عرشىىىىىىىىىىىىىىىىىىت   دم بيت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  

 متألقىىىىىىىىىىىىىىىا  يىىىىىىىىىىىىىىىأتي ويىىىىىىىىىىىىىىىدبر  باسىىىىىىىىىىىىىىىما  

   
والبساء مبين للسرور ومست ر للهباءى فصا  صيدة )أجل إببا فا الحياة البساء( ت ول الشاعرة 

 :(2))إبصاى علا يخارل( من السعودية ت ول
 أجل إننا في الحياة النساء  

 .مستقر  الهناء   ولكننا منبع للسرور... ولكننا

المرأة اليلسم الشافا التل يشجي  ويؤبس ى ويبيت خطا  "إبها االستشعار اذبسابا يالحياة 
يااا أسالمةى آمبةى مطمئبةى فها ا م التا يلهث  ليها وراء خطوات ايبها واا االيبة التا تبتظر 

 .(3)ث شم  حياتهاوال وجة التا ت اسمه حياته واا الحييية و د استوطن الحب  ليها وياع

وفا أحل  اللحظات وأشداا  هرا  فا المحايم العسيرية اذسرائيليةى حين ال ا ا او  
الجالد المهيمن يظلمه وجيروته تجد  الت  فا بظرة من بظرات ا مى "وال ملجه إال ح ن ا م 

 .(4)خطر"الدافئ مصغيا  لبيم  ليها الحبون الراجىى واستدرارا  مومتها ال اف ة فا وجه ال

يمال  بيم فا الجلسة ا ول  عبد محايمتهى فرأى أمه ولسان حاله  واتا ما يان من د.
 :(5)ي ول

 مييا أ   ك  أمي ناديت  
                                                 

مى 5002-اى2252: 2حسبا أدام جرارى شاعرات معاصراتى مؤسسة ال يتوبة للبشرى عمانى ا ردنى ط/ (1)
 .22ص

 .11السايلى ص (2)
 .522فاي  ايو شمالةى السجن فا الشعر الصلسطيباى ص (3)
دب المعت التى إصدار فاي  أيو شمالةى رياحين يين مصاصل الصخر )سجن بصحة الصحراول( مختارات من أ (4)

 .25ى ص5002جمعية ا سرى والمحررينى 
 .522السايلى ص (5)
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 يجرحني الشائك   والسلك  

 حنانا  وف ادك يقطر ت  

 شجني وف ادي يقتله  

 ( لم تين المرأة الصلسطيبية يه ل مما اا عليه من5002-5002وفا حرب   ة )الصر ان 
سييبة و لب ييير يستوعب من حوله يالحب والعطاء فها تات  درة اائلة عل  أن تمبح الجمين 

فيتالش  الص ع التل أشاعته الحربى إبها ااجر يتدفل  م م يين راحتيها فا صحراء  ىطمهبيبة
ى ا م الصلسطيبية فا الحرب يما فا السلم تغر  حيهاى ا م  لب الوطنى ا م فا  احلةجرداء 

 :(1)سطين روافد للمحية والعطاءى ي ول الشاعرفل

 ت  تعطل   حين الميا    األم تحفر زمزما  

 زت  تعز   ها حين الميا   األم تغرس حب  

 قلب الوطن

 األقوياء   األم في بلدي عرين  

 األم تصمد للمحن  

 األم في بلدي روافد للمحبة والعطاء  

 اليت البوم ووسدته تارعها واا  ف د ىإن ال صى المجبونى لم يببها أن تؤب  ر يعها
 :(2)حيييا لم يعد و ت للصياح ي ول الشاعر اتهدادس ييلمات الحبى ايّ 

 كان قبل القصف يبكي

 اعة  منها الرض   طالبا  

 عنيدا   غالبت نوما  

 واستدارت  

 مسكت بالطفل تحضنهأ

 ليرضع  

 ذراعها دتهوس  
                                                 

 .32عيد الصتاح أيو  ايدةى دموع يال عيونى ص (1)
 .230ى صالسايل (2)
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 لم تكن تدري بأن الموت

 أسرع

 هيا حبيبي لم يعد  

 للصباح وقت  

 بعد القصف وتهاوت الجدران  

 سوق موت مباح لم يترك  

اتا فا ليل الحرب أما فا بهارااى فها تجمن عائلتها وتصترش ا رم يالحصيرة حت  تدب 
ي ول  ىالطمهبيبة فا بصوسهم وتطعمهم ييسمتها وحيها إال أن صواريخ العدا يابت لهم يالمرصاد

 :(1)الشاعر

 ىواألم تطعمهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم ببسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ا وحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  غىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىردامتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

   
 ىوكبيىىىىىىىىىىىىىىىىرهم مىىىىىىىىىىىىىىىىا اجتىىىىىىىىىىىىىىىىاز خمىىىىىىىىىىىىىىىى

 س سىىىىىىىىىىىىىىىىنين غضىىىىىىىىىىىىىىىىا  قىىىىىىىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىىىىىىىىدا  

   
 هو يئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز  صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاروخ  فيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 دم بيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتهم متمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىردا  

   
بها يييم الحجرى وفا ح بها  الح ن الدافئ او ا مى  صائد الحب اا ا مى فا ح

 :(2)بيبا ييوتا وعليه لل مرى ي ول الشاعر
 مي يبي  الحجر  أوفي حضن 

 ة للقمر  يو عل   بيوتا  

 للحب.. ل ر .. للنور قصائد  

 نا وانهمر   ذار في حي   حتى إذا مرد 

 أحلى وطن   خ  ر  ف  ي  

ا م الصلسطيبية ير م اتا الحبى العظيم  يبائهاى فها تصديهم يروحهاى إبها يبيوع عطاء إال 
 :(3)ي ول الشاعر ىأبها تؤمن أن حب اهلل ومجد الدين ترخص أمامه حت  ا يباء

 تحب األبناء وتفديهماألم 

                                                 
 .222 جل    ةى الشاعر مروان عربو ى  صيدة )خبساء   ة(ى ص (1)
 .201ص  ة العشل المتالشا(ى ) صيدة ر محمد دريوشا ى الشاعالسايل (2)
 .322ى ص(رسائل إل    ة)  صيدة ى الشاعر مهمون فري  جرارالسايل (3)
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 فاألم

 ينبوع عطاء

 اهلل ومجد الدين في حب   لكن  

 األشياء ترخص كل  

التا حرمت ا طصال ح بهم الدافئ اليامن فا حليب أمهاتهمى أين  الملعوبةإبها الحرب 
 صواريخ   يرة ت تلهم الأمبهم واست رارام؟ أين الش اوة والدعاية والحبينى ل د أر عهم اذسرائيليون 

 :(1)ى ي ول الشاعرحليب يحيهم
 بصدق الطفولة وهي تحتضن  

 األماني في ربوع الذكريات

 في جمال األمسيات

 لم يرضعوا شهب الطفولة

 والشقاوة والدعابة والحنين

 لم يرضعوا الوطن الحبيب

 وال حليب األمهات

 لكنهم رضعوا صواري  الصهاينة

 اللئام بحقدهم ضد الحياة

س يهاى ل د أها وتؤويباى واا التا تيتل فا اليرارل ال اور التا يبت باجيأم التا بها ا إ
 :(2)لت فيها أوابيهاى ي ول الشاعرعملت الحرب عملها فعطلت اليئر يما ُعط  

 إلى أمي أناجيها وت ويني

 يكويني بكيني على خل  مضى في الغ رم  لت  

 كنت أسقيها في برارينا زهورا   وتذرف  

 فيها أوانيها لتعلى عطش وبئر ع ط  

                                                 
 .222محمد عيد الرا ل أيو مصطص  )الصمت اليرلء(ى صالشاعر ى  جل    ة (1)
 .32ص ر أيو عيدةى لمن يييا؟ى  صيدة: ُش ا  يمة اليلدى ص (2)
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 ك هل تنامين الليالي والصغار جثوابرب  

 ولم يدروا بأن الموت خاطبهم

وعبدما يعتري  شعور عبيى ي طرب فيه الصؤادى وأبت حائر ت ول له يا  لب اتئدى وراودت  
م ال الدموعى فها لجوء  حميم ال  ح ن ا  يوم  لي   الجريحى لي  ل  إر ية فا اليياءى لتطهر 

 :(1)الشاعر سالم المساالا ي ولفالطمهبيبة التا تصت داا والسييبة المبشودةى عل  تجد 
 في البكاء تراودني رغبة  

 تطهرني من غيوم الف اد

 متيومن طول ص

 ميأألن الدموع لجوء  حميم الى حضن 

 لوجه الحقيقة وبوح شفيف  

 الوهي  لفح   د  بد  ي   وغيث  

 وليل األرق

امرأةى ير م طصولتها فها حين تيتسم تشرل الشم ى وعبدما  ا م امرأةى والطصلة أي ا  اا
تتساءل ائها تلم  الح ن فا وجه  و يتتحدثى فحديبها ساحرى تشعر أمامها يطمهبيبة عجييةى ويت

ى وتستدرج  لتيوح لها يح ب  لما أصاب اليالمام التل ال يحصيه عن سييه وتيادل  حديث الغر 
 :(2)  ةى ي ول الشاعر
 ة  فىىىىىىىىىي أنفهىىىىىىىىىا شىىىىىىىىىمم  أودا  مىىىىىىىىىن طفلىىىىىىىىى

 ال تشىىىىىىىىرق  الشىىىىىىىىىمس  إال حىىىىىىىىين تبتسىىىىىىىىىم    

   
.......................................... .......................................... 

 نجىىىىىىىىى ء تعشىىىىىىىىىقها األلحىىىىىىىىىا  إن ن ىىىىىىىىىرت

 تىىىىىىىىردي الكمىىىىىىىىىاة وأعيىىىىىىىىىا طرفهىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىقم    

   
 خىىىىىىىىود تبىىىىىىىىز  محيدىىىىىىىىا البىىىىىىىىدر إن سىىىىىىىىفرت

 ال لىىىىىىىىىىىىم  ائرها تسىىىىىىىىىىىىتفحل غىىىىىىىىىىىىدوفىىىىىىىىىىىىي   

   
 حىىىىىىىديثها سىىىىىىىاحر  فىىىىىىىي صىىىىىىىوتها صىىىىىىىحل

 يسىىىىىىىىىقيك خمىىىىىىىىىرة  وهىىىىىىىىىم كأسىىىىىىىىىها الك ل ىىىىىىىىىم    

   
 قالىىىىىىىىىت وقلىىىىىىىىىت ك مىىىىىىىىىا لسىىىىىىىىىت أذكىىىىىىىىىىر 

 والقلىىىىىىىىىىب يخفىىىىىىىىىىق واألحشىىىىىىىىىىاء  تضىىىىىىىىىىطرم    

   
 قلنىىىىىىىىىىا وقلنىىىىىىىىىىا ولىىىىىىىىىىم نبلىىىىىىىىىىغ مقاصىىىىىىىىىىدنا

 مىىىىىىن الغىىىىىىرام وهىىىىىىىل يحصىىىىىىي الغىىىىىىرام  فىىىىىىىم    

   
 نفسىىىىىي الفىىىىىداء ل بىىىىىي  بىىىىىات يسىىىىىأل عىىىىىن

 ينكىىىىىىتم  حزنىىىىىىي ومىىىىىىا عىىىىىىاد حزنىىىىىىي اليىىىىىىوم   

   
                                                 

 .222ال تطمئبوا.. بشيد   ة(ى ص جل    ةى  صيدة ) (1)
 .32ص ى32ص من شب يط يا أال   ة(ى) بصارلأيو  ياد اال سايلىال (2)



300 

 

ىىىىىىىىه    قالىىىىىىىىت بوجهىىىىىىىىك حىىىىىىىىزن  كنىىىىىىىىت  تكتم 

ان ىىىىىىىىىك  الصىىىىىىىىىبر  أم أودق بىىىىىىىىىك األلىىىىىىىىىم      أ  خ 

   
 نعىىىىىىىم بقلبىىىىىىىي همىىىىىىىوم  كىىىىىىىم شىىىىىىىقيت  بهىىىىىىىا

 دهىىىىىىىىري فمىىىىىىىىا عزبىىىىىىىىوا إال وقىىىىىىىىد هجمىىىىىىىىوا  

   
 أن كىىىىىىىىىأت  غىىىىىىىىىزة  جرحىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىي ضىىىىىىىىىمائرنا

 عىىىىىىىىن فقىىىىىىىىد أنىىىىىىىىدلس  مىىىىىىىىا كىىىىىىىىاد يلتىىىىىىىىئم    

   
يشعر أبها تشاريه الهموم فيلوت  ألم الجراحليها شيواس من إب ة  ييث ا المرأة السين اا ايب

 :(1)ليها يستمد مبها ال وة والهدوءى ي ول الشاعرإ
 شرعوا في قصف روحي

 إلى قاع السفوح وثقت  يا ابنتا  انكسر الجرح على الجرح و أ  

 منهم درجات   رفع  أوأنا 

 عندهم دون سطوحي سقف   كل  

 وذراهم في عيوني عتبات  

 وحيروحي بقر  ها أنا أرتق

............................ 

 حاصروني يا ابنتي من كل صوب  

 ومناسم   وخطوم   بنيوب  

 يخوأنا األعزل إال من شرو 

 في الريح، كالعهد وقائم   ثابت  

 قاب   الف على جمرة روحي

 وهي في كيفي تغني

 ال تساوم

ئين من صراخ المرأة السين اا الجدة التا طالما أتحصتبا ي صصها ويم ارعبا إليها مختي
يباء ى حولها يتحلل ا مة والجمعةعبدما تبير ش اوتبا ال جة فا الميانى الجدة رم  الل   ىا مهات
 :(2)فهل ستتر  لبا الحرب جدتبا وجلسة السمر يين الييادر فا السهول؟ ي ول الشاعر ىوا حصاد

 والبيادر أين السهول وجدتي تختال في كلماتها قصص السنابل  
                                                 

 .21صى 22ص ى )آدم فتحا: ال تساوم(ى   جل    ة  (1)
 .222ى ص222)محمد ايراايم الحريرل؛ ريام   ة(ى ص السايلى (2)
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 والغناء؟والعرائس 

 عذراء   ولقمة   وأين يا كنت.. الرغيف  

 ؟؟لم يلمس أصابعها الشراء  

 ا إلى وديان غزة نمتطي أجياد أغنية ونسرحها بنايند ك  

 لم يفارقها اإلباء

 نعدو وتأخذنا الحكاية حيث شاء أو توفر من سماء

 وفجأة طار الحمام ولم تقم من بعد أبراج الغرام

تا اا خير متاع اتس الدبيا ت م  وجها فا يبصهاى فيبهل من المرأة السينى اا ال وجة ال
بين صاى حت  يرتولى وعبد استشهادس تظل السياج الوا ا  يبائهى حت  يعيشوا ال عل  تيراسى يل 
يهبه حا ر ييبهم لم يغب وليبها فا يبير من ا حيان تشصل عل  أيبائها أن ييسرام الح ن 

 ؛اى فيتساءل االين.. ال  ست يوما أما؟؟ ويحدث أياس الشهيدفتخصا صور والدام رأفة ورحمة مبه
 :(1)يهن معطرة الجدائل تخصا عن عيوبا الصور حت  ال أرى وجه ال مر. ت ول الشاعرة

 ماما

 لماذا تقفلين الباب في وجه الصور

...................... 

 أتكون أمي من قست يوما  
 وساعدت القدر !!

 كتمثال   تلك الحبيبة لم تكن يوما  

 د فرحة  صف  ي  

 ر  ج  رش الح  فتتسري إلى قلبي فت

 رأيت يا بابا معطرة الجدائل أ

 كيف تخفي عن عيوني هذ  

 ةالصور 

                                                 
 .222 جل    ةى )سماح الم ين: لوحدة اذعدام ابت اء(ى ص (1)
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 حتى ال أرق وجه القمر  

و وجة حابيةى  ى المرأة الصلسطيبية ي  يتها فها عبدما تيون أما رؤوما  طل د امت جت عوا
ما يان  د ال يرت ا إل  مستوى الب ال مه ا مومة فا فلسطين ب الى ولين"فها تبا لى 

 مومة!ا 

ها يإبها عبء الحياة المل   عل  ياال المرأةى و د باطح الرجل صخرة الوا ن العبيدةى فعاد إل
 .(1)"يل ا يهمومه وأح ابه فا حجراا

أة السين اا الحييية التا أدمت ال لوب يعش هاى وما تبص  أن تيون أمال  تهصو إليه والمر 
ب يها  ي ى إن ليل  فا   ةى ت ل   نت الحياةى حيث ال ليل  التا جُ  صصو   رالروحى ولين فا   ة تعيت 

 :(2)يد الطياع واا تتول لألمجاد تح بهاى ت ول أ جريحا   الطرى متسائلة من يطعم طصال  
 لوا رويىىىىىىىىدك مىىىىىىىىا..ذا الشىىىىىىىىعر تكتبىىىىىىىىهقىىىىىىىىا

 ال فيىىىىىىىىىىىىىه ليلىىىىىىىىىىىىىى وال حىىىىىىىىىىىىىب  ت ججىىىىىىىىىىىىىه    

   
 مىىىىىن أدمىىىىىن ا   عىىىىىاش العمىىىىىر فىىىىىي كىىىىىدر  

 فىىىىىىىىىارفق بىىىىىىىىىدهرك وانىىىىىىىىىس  مىىىىىىىىىا يكىىىىىىىىىدر     

   
 يىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىوم عىىىىىىىىىىذرا  فىىىىىىىىىىأفراحي مهىىىىىىىىىىاجرة  

لىىىىىىىىىىه      والشىىىىىىىىىىعر يعكىىىىىىىىىىس دهىىىىىىىىىىري ال ي جم 

   
 ليلىىىىىىىىىىى بغىىىىىىىىىىزة تىىىىىىىىىىدعو وهىىىىىىىىىىي ضىىىىىىىىىىامرة  

ىىىىىىىىن  للطفىىىىىىىىل يطعمىىىىىىىىه      تقلىىىىىىىىب  الطىىىىىىىىرف م 

   
 ليلىىىىىىىىىىىىىى تتىىىىىىىىىىىىىوق ألمجىىىىىىىىىىىىىاد تحصىىىىىىىىىىىىىنها

 كيمىىىىىىىىىا تعىىىىىىىىىود لصىىىىىىىىىدر البيىىىىىىىىىت تعمىىىىىىىىىر     

   
للطهر واليراءةى تات وجه موشا يالسباى إبها طائر الصردو  يهلحابه  وتظل ايبة   ة رم ا  

 :(3)الموجعةى فعيبااا يسافر بوراا عير اآلفالى وشصتااا ت طر يا حالم ع ةى ت ول جميلة الرجول
 ايىىىىىىىىىا ذلىىىىىىىىىك الوجىىىىىىىىىه الموشىىىىىىىىىى بالسىىىىىىىىىن

 يىىىىىىىىىىا كاشىىىىىىىىىىفا  حجىىىىىىىىىىم الم سىىىىىىىىىىي بيننىىىىىىىىىىا  

   
 يىىىىىىىىىا طىىىىىىىىىائر الفىىىىىىىىىردوس لحنىىىىىىىىىك موجىىىىىىىىىع

 أرسىىىىىىىىى جبىىىىىىىىال الحىىىىىىىىزن فىىىىىىىىوق عيوننىىىىىىىىا  

   
 تركىىىىىىىىىوك  يىىىىىىىىىا ط هىىىىىىىىىر الجمىىىىىىىىىال وعطىىىىىىىىىر 

 تلقىىىىىىىين فىىىىىىىي ليىىىىىىىل الىىىىىىىردق حمىىىىىىىم الفنىىىىىىىا  

   
 تركىىىىىىىىىىىىىوك  يىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىدر  البىىىىىىىىىىىىىراءة وردة  

 فىىىىىىىي سىىىىىىىاحة اإلعىىىىىىىىدام تحصىىىىىىىد  عجزنىىىىىىىىا  

   
................................. 

 نىىىىىىىىىاك  فىىىىىىىىىي ا فىىىىىىىىىاق سىىىىىىىىىافر نورهىىىىىىىىىاعي

  

.................................. 
 لمىىىىىىىىىىىىدائن األطىىىىىىىىىىىى ل تبنىىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىىرحنا

   
 شىىىىىىىىىىىىىفتاك  بىىىىىىىىىىىىىاألح م تقطىىىىىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىىىىىىزة  

 تمحىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىن األيىىىىىىىىىام صىىىىىىىىىفحة ب سىىىىىىىىىنا  

   
 

                                                 
 .511عر الصلسطيباى صفاي  أيو شمالةى السجن فا الش  (1)
 .222 جل    ة ) صيدةى ما..تا؟(ى ص (2)
 .205صى 202صى  صيدة: يا يبت   ةى السايل  (3)
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 ال واهر اللغوية: األولالمبحث 
 خصائص األلفا 

اللغة ألصاظ يعير يها البا  عن احتياجاتهم ويتواصلون يها من اآلخرينى واللغة العريية 
 بها لغة ال رآن اليريمى ويه خلدتى ف د ب ل معج ا   ؛يغيراا من اللغاتى يل أشرفها وأجلها  درا  

 ى"واللصظ او وعاء المعب ى ويجب أن ييون سمحا   يهلصاظه وييابهى متحديا  أال اليال ة والصصاحةى
 .(1)سهل مخارج الحروى من موا عهاى يمتا  يروبل الصصاحةى ويخلو من اليشاعة"

وما الشعر إال يباءى ليباته ا ساسية ا لصاظ الباا ة المبظومة يحيات اللؤلؤ فا الع د 
مداداا يالحيوية"المتماس ى "وعل  الشعراء ا فتات ي ن عبء تجديد دم اللغةى   .(2)وا 

 ؛لتخرج فا أيه  صوراا إل  أتاان المتل ين التا ال حدود لها ؛فها تتولد من فير الشاعر
 ن "اللغة ليست رداء للصير أو  اليا  له أو إباء يحتويهى إبما اا الصير بصسه مجسدا  فا ألصاظ 

 .(3)لغوية"
 ن لها  اليا  خا عا  لتحليلباى لصاظ فا الشعر أو بولي  من السهل أن بحصر معابا ا 

"فاللغة فا الشعر تعتمد عل  شصااية حدسيةى وعل  لمعان خاطى يتموج خلى اليلمات ومن ابا 
 .(4)بدر  أن ال صيدة ال تحتمل معب  محددا  يل إن معابيها تتخلل فا السيال العام"

هما يحيث ال يطغ   ت  جله ويوا ن ييبحاتل يالئم اللصظ يالمعب  التل سيوالشاعر صائغ 
أحداما عل  اآلخرى "وللمعابا ألصاظ تشايلها فتحسن فيها وت يح فا  يراا.. ويم من جوارة بصسية 

 .(5) د شيبت ي ريبة لها يعيدة مبها"
 ىإيان حرب الصر ان ىل د شايلت ا لصاظ المعابا وا حاسي  التا عايشها الصلسطيبا عامة

وطصت عل  سطوح ا شعار ألصاظ عيرت  ىمن آالم ومعاباة وأحاسي  المرأة وما اشتعل فا صدراا
 :(6)الشاعر تل  ما براس فا  ول ىعن اتس المعاباة وتل  ا حاسي 

                                                 

 .12خصاجاى دار اليتب العلميةى ييروتى ليبانى ص مبعمب د الشعرى تح يل محمد عيد ال دامة ين جعصرى   (1)
ى 2220 -اى 2220: 2الخابجا ال اارةى ط/ ميتية محمد حماسة عيد اللطيىى الجملة فا الشعر العرياى (2)

 .55ص
 .22مى ص2222رجاء عيدى لغة الشعرى ) راءة فا الشعر الحديث(ى الباشر: مبشهة المعارىى اذسيبدريةى  (3)
 .222مى ص2225اين ا بيرى المبل السائرى تح يل: أحمد الحوفا ويدول طيابةى ال اارةى عام  (4)
تح يل: محمد   لول سالمى دار الشمال للطياعة والبشر والتو ينى طرايل ى ليبان: ى عيار الشعرى ااين طياطي (5)

 .50مى ص2222
 .22ديوان الصر انى أحمد مصلحى  صيدة   ة تبتصر عل  المحر ةى ص  (6)
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 أمىىىىىىىىىىىا لجىىىىىىىىىىىراح غىىىىىىىىىىىزة مىىىىىىىىىىىن طبيىىىىىىىىىىىىب

؟    أمىىىىىىىىىىىىا لحصىىىىىىىىىىىىارها ذا مىىىىىىىىىىىىن مجيىىىىىىىىىىىىب 

   
 اذا أبصىىىىىىىىىىىىىىىىىىرتها أبصىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت وجهىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 ت شىىىىىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىىىىىين ألسىىىىىىىىىىىىىىنة اللهيىىىىىىىىىىىىىىب    

   
 قىىىىىىىىىىىىىذائف ال ن يىىىىىىىىىىىىىر لهىىىىىىىىىىىىىا تهىىىىىىىىىىىىىاوت

 لىىىىىىىىىىىىىىىى الكثيىىىىىىىىىىىىىىىب  لمئذنىىىىىىىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىىىىىىىن  ع  

   
 ألم فارقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ولهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا رضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيع

 تشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبث بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاإلزار وبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجيوب    

   
 أليىىىىىىىىىىىىىىىىىام خلىىىىىىىىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىىىىىىىىا زال حيىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 يلىىىىىىىىوب أسىىىىىىىىى  علىىىىىىىىى الصىىىىىىىىدر الحبيىىىىىىىىب    

   
أم  – تائى  –ألسبة اللهيب  –جراح  :ل د تشيل البص من ألصاظ تصوح رائحة الموت مبل

  .يلوب أس  –فار ت 

 ىظ ما يعير عن اول و ن المهساة عل   لب ا مأما الشاعر حسن التميما فيتخير من ا لصا
 :(1)الشاعر ي ول

 جثث مفحمة هنا

 ،،جثث مقطعة هناك
 جرحى ب  أيد هنا

 ،،جرحى مشوهة هناك

 أم تضم صغارها القتلى هنا

 في ركام البيت وأب يفتش

 عن أبنائه فلعل بعضهم

 على قيد الحياة فها له

 أن الجميع ب  حراك

 

البتبةى وصورتها ال ييحةى بلمسها فا لصظة )جبث( يالجمن لتدل عل  إبها الحرب ورائحتها 
يبرة ال تل ى ومصحمة وم طعة ومشواة ولصظة: جرح  توحا ياليبرة فيهن أبيبهم يؤ  مسامعباى ولم 

 م يهبهم أحياء لم يصار وا الحياة.يغب مشهد المرأة التا استشهد أطصالها ومن تل  اا ت مه

خر للتعيير عن أاوال الحرب وآباراا عن ا م المصجوعة يهع  ما ويهخت الشاعر اتجااا  آ

                                                 

 .232 جل    ةى  صيدة:   ة اليرامة والع ةى حسن التميماى ص (1)
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 : (1)تل  ما براس فا  وله  ىحيث يببر ا لصاظ المشحوبة يمعابا الصير والصمود ىلديها
 فتلىىىىىىىىىىىىك أم تهىىىىىىىىىىىىاوق سىىىىىىىىىىىىقف منزلهىىىىىىىىىىىىا

 تحتىىىىىىىىىىىىىىه نىىىىىىىىىىىىىىام مرجىىىىىىىىىىىىىىو  ومحبىىىىىىىىىىىىىىوب    

   
 تفىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىن حولهىىىىىىىىىا النيىىىىىىىىىران مفزعىىىىىىىىىة

 كأنمىىىىىىىىا الغيىىىىىىىىث فىىىىىىىىوق النىىىىىىىىار مسىىىىىىىىكوب    

   
 تمىىىىىىىىىىىر عاتيىىىىىىىىىىىة والكبىىىىىىىىىىىر تىىىىىىىىىىىا  بهىىىىىىىىىىىا

 وحولهىىىىىىىىىىىىا جىىىىىىىىىىىىدل الشىىىىىىىىىىىىبان والشىىىىىىىىىىىىيب    

   
 وأشىىىىىىىىرعت سىىىىىىىىاعدا  قىىىىىىىىال الصىىىىىىىىمود لىىىىىىىىه

 بىىىىىىىك اقتىىىىىىىداري وعزمىىىىىىىي منىىىىىىىك مجلىىىىىىىىوب    

   
 –المآسا  –ا اوال  –المتايح  –المجا ر  :أما ا لصاظ التا توحا يالدمار والهال  مبل

أيدل الصهايبة وام يمارسون امجيتهم فا جمن تيسير يما تتيسر الميادئ اذبسابية عل   .الصظائن
 :(2)ي ول الشاعر ىويعيبون فا ا رم فسادا  

 أهىىىىىىىىىل المجىىىىىىىىىازر والمىىىىىىىىىذابح مىىىىىىىىىذ أتىىىىىىىىىوا

 فىىىىىىىىىىي األر  عىىىىىىىىىىاثوا أشىىىىىىىىىىنع األهىىىىىىىىىىوال    

   
.......................................... .......................................... 

 رغىىىىىىىىىىىم الم سىىىىىىىىىىىي والف ىىىىىىىىىىىائع أبشىىىىىىىىىىىري

 ابنتىىىىىىىىىىىىىىي بمواهىىىىىىىىىىىىىىب المتعىىىىىىىىىىىىىىال   يىىىىىىىىىىىىىىا  

   
يتل  تغول الشعراء يعم ا لصاظ التا تعير عن أسلحة الدمار التا استخدمتها إسرائيل فا 
حريها عل    ةى وي حا يع ها عتيات بصية تترين عل  صدر ال صيدى من تل   صيدة "عر  

 تائى الصسصور" عل  جمر الصسصور" و "ب وش عل   تيصة فسصورية" لخ ر أيو جحجوح و "بيصور و 
لمحمود الربتيسا و"ديوان   ة.. من الصسصور إل  ال اجل" لعيس  الردماى وتبتشر الدالالت التا 

 : (3)واا او الشاعر ي ولتعير عن آبار اتس ا سلحةى 
 غزة والفسفور على عيني  

 المتفحم ويسكب موتا في ع م السر 

 عادت تحمل ولديها بيدها

 جذوة فسفور متفحم

 : (4)أي ا   واو ي ول

 لمن أهدي دموعك يا دالل؟!

                                                 

 .15حمن ا حدبى صالصر انى  صيدة أطصال   ةى عيد الر ديوان  (1)
 .522ى  صيدة طييا داللى صيرل الصيرلى صالسايل (2)
 .222ى خ ر أيو جحجوحى  صيدة: ب وش عل   تيصة فسصوريةى ص جل    ة (3)
 . 225ى خ ر أيو جحجوحى  صيدة: آللئ العتابى صالسايل (4)
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 وفي هدبيك فسفور

 وأش ء

 وفي كفيك طلقات

 ورعب في ش ايا الموت ينثال

 

 :(1)وي ول آخر

 إذا أبصىىىىىىىىىىىىىىىىىىرتها أبصىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت وجهىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 ت شىىىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىىىين ألسىىىىىىىىىىىىىىنة اللهيىىىىىىىىىىىىىىب  

   
 قىىىىىىىىىىىىىذائف ال ن يىىىىىىىىىىىىىر لهىىىىىىىىىىىىىا تهىىىىىىىىىىىىىاوت

 مىىىىىىىىىن الفسىىىىىىىىىفور فىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىون الحليىىىىىىىىىب  

   
ا  فا الصياح وفا المساءى والجماجم تتيخر فا يرتشصها الب واو يصور الح ن يؤوسا  

 :(2)لهيب الصسصورى إت ي ول
 في غزة يرتشفون ك وس الحزن صباح مساء

 وجماجمهم تتبخر في لهب الفسفور

دمن  –دمعتها ": التا تحملها يعم ا لصاظ مبل ا لم عاباومن اآلبار الباجمة عن الحرب م
 :(3)في ول فا  صيدة أخرى "دماء –

 الفسفور في زمن

 هل تمسح دمعتها؟

 ودماء دمع   عيناها نهرا

 وعلى الخدين أخاديد

ل عو  ال يُ  فها أمة     ةويابت لغة الب مة والعتب معا  عل  ا مة العريية يار ة فا حرب 
ال راية التا توجب  وشائجفهين سالى مجداا ووحدتهاى ومن ا لصاظ التا تدل عل   عليها يبيرا  

 :(4)ي ول الشاعرأال(ى  –عصارة  –وفاء  –البسب  –م الهية لبجدة   ة )ع
                                                 

 .22الصر انى أحمد حسين مصلحى  صيدة:   ة تبتصر عل  المحر ةى صديوان  (1)
 .220 جل    ةى خ ر أيو جحجوحى  صيدة )عر  عل  جمر الصسصور(ى ص (2)
 .210السايلى  صيدة ب وش عل   تيصة فسصوريةى ص (3)
 222الصر انى  صيدة: أيا عّمى خالد الطيالولى صديوان  (4)
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 أنا يا عم  إن صحدت فنون حسابكم طفل  

 ولكني بحبل اهلل رغم الجرح متصل  

 رضعت عصارة اإليمان من أمي

 فليس بصدرها شيء  

 سوق اإليمان ينتهل  

 قالت لي وفاء أنكم أهل  

من ألصاظ تشن  -يالمرأةخاصة ما يتصل -ور م الح ن وا س  لم تخل أشعار حرب   ة 
ة حيث دَ يعودة داراا مشيت  "دالل" ةيا مل والبصر و وال االحتالل واب شاعهى ف د وعد الشاعر الطصل

تعمريه  –است الل  –البدى  –بمار  –ظالل  –مخ رة  –حدي ة  -)مشيدا الحدي ة الغباء مستخدما  
 :(1)ي ولى إت تبجيا( –

 سىىىىىىىىىىىىىيعود بيتىىىىىىىىىىىىىك يىىىىىىىىىىىىىا دالل مشىىىىىىىىىىىىىيدا  

 ة مخضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة ب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ل  قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبحدي  

   
 فيهىىىىىىىىىا ثمىىىىىىىىىار التىىىىىىىىىين يثمىىىىىىىىىر بالنىىىىىىىىىدق

 والنخىىىىىىىىىىىىىىىىىىل والزيتىىىىىىىىىىىىىىىىىىون باسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتق ل    

   
 لتعمريىىىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىدوام وتنجبىىىىىىىىىىىىي

 أطفىىىىىىىىىىىىىىىال طهىىىىىىىىىىىىىىىر كلهىىىىىىىىىىىىىىىم كرجىىىىىىىىىىىىىىىال    

   
ى ويدون ا يطال خطوط المجد لتمحل الظلم وتيسرس في اء فجر إبها اآلمال وا حالم تيرل

 –المصياح  –فجر  –ال ياء  –المجد  –حالم ا  –الحرية وتدل عل  تل  ا لصاظ )اآلمال 
 ا بوار(.

 :(2)الشاعر فا  وليما جاء 
 نصنعها واألح م   عن ا مال   م  ه  ث  د  ح  أ  

 من دمهم وعن أبطالنا رسموا خطوط المجد  

 وأكسر    قسم أخو  الليل أمحقه  وأ  

 هنا على عجل   و تي بالضياء  

 يحمل المصباح واألنوار وفجر  

 
                                                 

 .522 جل    ةى صيرل الصيرلى  صيدة )طييا دالل(ى ص (1)
 .321ة ) سم شعرل(ى صالصر انى رفعت  يتونى  صيدديوان  (2)



302 

 

 :الجملالتراكيب أو 
ال يبظر الدار  إل  اللغة الشعرية من خالل يوبها ألصاظا  وتراييب مرصوصة  تراعا البسل 
اللغول السليم يما تعارى عليه العرب ال دماء أو يما حدد شروطه علماء البحوى يل يبظر الدار  

وح يرؤاس إل  طا ات اتس اللغة اذيداعيةى ميبوباتها الصيرية والبصسية التا تح ل للشاعر الي
 وأحاسيسه تجاس الوا ن التل يعيشه أو التل يتمب  العيش فيه.

فنن المعابا التا تعير عبها ا لصاظ أو  ؛ولما يابت ا لصاظ والجمل اا ليبات اتس اللغة
المصردات خارج التراييب الشعرل تختلى حتما  عبها فا داخل التراييبى وتل   ن الشعر "فا 

 ات بحوية يين أشياء ال عال ة ييبها فا العرى االستعمالا المهلوى جوارس ي وم عل  إيجاد عال
مما يترتب عليه ابحراى داللا فا سيال  خاص يعمل يال رورة عل  توليد دالالت جديدة 

 .(1)ميتيرة"

وا لصاظ فا داخل الترييب إتا ع لت عن يا ا المصردات تيون  اصرة عن اليوح ييل ما 
 يريد الشاعر اليوح يه.

المصردة ييل مخ وباتها التعييرية وطا اتها الصيرية وااليحائية ال تستطين اليوح إتا ع لت  إن
 عن الجمل والتراييب التا تشاريها حمل التجرية والرسالة التا يعير عبها الشاعر.

تا يابت الياحبة استبط ت داللة يعم المصردات فا الصصحات الساي ةى وو صت عل  ما  وا 
دات من أوجه المعاباةى ومشاعر ا لم يهدى تمبيل ا لصاظ الطافية فا شعر حرب تخت به تل  المصر 

الصر انى فنن الغاية فا اتا الم ام الو وى عل  أبواع الجمل والتراييب فا اتا الشعر ومحاولة 
 استبطال دالالتها ومخ وباتها البصسية.

 الجملة االسمية:

من الباحية الشيلية يين الجملتينى فجعلوا ومي وا  سم البحاة الجملة ال  اسمية وفعلية 
ن اتا الميحث يستهدى الداللة والصعلية اا التا تيدأ يصعلى و  الجملة االسمية اا التا تيدأ ياسمى

ودوراا فا ا داء الشعرل فال حاجة يبا إل  مسايرة البحاة فا البظر فا يباء الجملة من الباحية 
بما الحاجة إل  تعريى ا لجملة يباء  عل  ما و عت للتعيير عبهى فهبا برى أن الجملة الشيليةى وا 

االسمية و عت فا ا صل للداللة عل  بيوت الوصى لموصوفهى  ن الخير فا ح ي ته وصىى 
تصيد بيوت صصة االعتدال للهواءى ي طن البظر عن حدوث أو  -مبال  -فجملة "الهواء معتدل" 

  ير اختصاص  ي مان.استمرار ودوامى  بها تدل عل  المعب  من 

                                                 
 .21مى ص2220محمد حماسة عيد اللطيىى ظواار بحوية فا الشعر الحرى طيعة ميتية الخابجاى ال اارةى   (1)



330 

 

إتا ايتبصتها  راءة  تدل عل  االستمرارى ف ول اهلل  -أي ا  –و د تدل عل  البيوت واالستمرار 
 . (2)َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍموفا معرم التم:   (1)ِإنَّ اْلَأْبَراَر َلِفي َنِعيٍمع  وجل فا معرم المدح: 

ن مشاعرام البايتة تجاس   ة إيان حرب الصر انى ودللوا عل  ل د عير الشعراء يالجملة االسمية ع
 :(3)بيات رؤاام بحو أصالتها وعرا ة صصاتهاى من تل  ما براس فا  ول الشاعر

 . ومعرفة.لنخيل غزة وحد  جدلية الر يا

 العدو من الصديق

 . برتقالة الشمس...لبرتقالها الكريمة

 في العسل الجليل
 سر ائت ف السم في الدفلي

 مع الورد الحنون

 . الحضور.لمساء قهوتها

 . جبال في البعيد.لي األغاني تحت شرفتها

 . نور أمي.. ومفتاح الكتابة.شجر

إن المرأة حا رة  فا أجواء اتس المعريةى فها يما تجلت فا ا بموتج السايل يهام 
ا  فا  ول صصاتها: الحبان والبور التل ي اء الدروب وييعث ا مل فا البصو ى تتجل  أي 

 :(4)الشاعر

 تغرس األمجاد ل مة   وغيد  

 البنة األزور   غراس  
 جناها الموت للباغين قد أثمر  

 جناها أمة منحوتة من قدرة األعلى

 دم الفتيان حبر وثيقة كبرق

                                                 
 .31االبصطارى آية  (1)
 .33االبصطارى آية  (2)

 .607-606الصر انى  صيدة: معل ة   ة عل  أسوار ال د ى خالد أيو خالدى صديوان   (3)
 .578صهل  وشالى ايراايم الصو انى ص :ةى  صيدالسايل  (4)
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 وثيقة لعبة حبلى

 ة سكريوثيقة لح 

دأ يها تتجل  يصصتها صابعة الصمود واستمرارية التصدل والب ال فصصة البيات التا ي
السطر الشعرل تيعتها حرية واستمرارية ابيعبت من الصعل الم ارع فا  ول الشاعر: "و يد  

ويما او معلوم فنن الجملة االسمية التا تدل عل  البيات واالستمرار إتا أت  خيراا جملة  ىتغر "
 فعلية فنبها تدل عل  التجددى واتا ما تاب إليه الشاعر فا ا بموتج السايل.

يال الصمود الدائمى والهدى الراسخ التل ال يت ع عى والي ين التل ال يعتورس الش  وفا س
لتح يل اتس الدالالت فا  ولها  ؛يحتمية االبتصارى تستخدم الشاعرة يهيجة إدليا الجمل االسمية

(1): 

 أنىىىىىىىىىىا غىىىىىىىىىىزة وهىىىىىىىىىىذا دمىىىىىىىىىىي ووعيىىىىىىىىىىدي

 فىىىىىىىىىدمي إلىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىر الوجىىىىىىىىىود وجىىىىىىىىىودي  

   
 لىىىىىىىىىي قبلىىىىىىىىىة للنصىىىىىىىىىر أسىىىىىىىىىعى نحوهىىىىىىىىىا

 ب أرضىىىىىىىىي مىىىىىىىىن دمىىىىىىىىاء جىىىىىىىىدوديفتىىىىىىىىرا  

   
 أنىىىىىىىىىىا غىىىىىىىىىىزة وليشىىىىىىىىىىهد التىىىىىىىىىىاري  لىىىىىىىىىىي

 أنىىىىىىىىىىىىىي أحطىىىىىىىىىىىىىم غاصىىىىىىىىىىىىىبي وقيىىىىىىىىىىىىىودي  

   
 وبىىىىىىىىىىىىىىأنني فجىىىىىىىىىىىىىىىر  يعىىىىىىىىىىىىىىىانق وعىىىىىىىىىىىىىىىد 

 بنزيىىىىىىىىىىىىىف جىىىىىىىىىىىىىرح مشىىىىىىىىىىىىىرق وعنيىىىىىىىىىىىىىد    

   
 هىىىىىىىىىىىىذي دمىىىىىىىىىىىىائي فاغسىىىىىىىىىىىىلوا  ثىىىىىىىىىىىىامكم

 أل ت ىىىىىىىىىىىىىم  بالنصىىىىىىىىىىىىىر األكيىىىىىىىىىىىىىد وعىىىىىىىىىىىىىودي  

   
د عل  اعت ا اا وتيدأ الشاعرة جميلة الرجول يوحها الشعرل ي مير المتيلم )أبا( للتهيي

وفخراا يصموداا البايت يالر م من أشيال المعاباة التا تيايداا  ير آسصة  عل  عيش  يال طوح  
حسا   يالحريةى ت ول:   (2)وا 

 أنا المدعوة الخنساء في زمني

 أنا المأزوم في وطني

 بقى على سجنيأن إف

 على عيش   سف  أف  

 وحرية ب  حلم  

ن رمو  التراث ا ديا اسم "الخبساء" ليا تخت ل الحديث عن استلهمت الشاعرة رم ا  مل د 
مرارة المعاباة وال درة عل  التحملى ويتل  تيدأ الشاعرة "يهيجة إدليا" و ولها الشعرل ي مير 

                                                 
330لصر انى  صيدة أبا   ة اتا دماى يهيجة مصرل إدلياى صديوان ا (1)

 . 
 .820السايلى  صيدة:  سما وعهدلى ص (2)



338 

 

أو معيرة يلسابه عن البيات والصمود فا  -يساي تها–المتيلم "أبا" متمااية  من الوطن المستياح 
 بها مبهم واا حلمهم لو  ؛تةى واا تحُث ا مة العريية عل  بصرتهاوجه المحتل و رياته الممي

 (1)يابوا يع لونى تل  ما براس فا  ولها:
 أنىىىىىىىىىا أحتمىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىدم الشىىىىىىىىىهيد وطهىىىىىىىىىر 

 كونىىىىىىوا معىىىىىىي كىىىىىىي تنهلىىىىىىوا مىىىىىىن جىىىىىىودي  

   
ىىىىىىىىىىىوا بقايىىىىىىىىىىىا حلمكىىىىىىىىىىىم  أنىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىنكم لمد

 وتمسىىىىىىىىىىىىكوا بىىىىىىىىىىىىدمي وحبىىىىىىىىىىىىل وريىىىىىىىىىىىىدي  

   
 أنىىىىىىىىىىىىىىا حلمكىىىىىىىىىىىىىىم ال تقتلىىىىىىىىىىىىىىو  بغىىىىىىىىىىىىىىي كم

 أمىىىىىىىىىىىىوت بحلمىىىىىىىىىىىىي الموعىىىىىىىىىىىىود  كىىىىىىىىىىىىي ال   

   
 هىىىىىىىىىىىىذي دمىىىىىىىىىىىىائي فاغسىىىىىىىىىىىىلوا  ثىىىىىىىىىىىىامكم

 ألتىىىىىىىىىىىىىم بالنصىىىىىىىىىىىىىر األكيىىىىىىىىىىىىىد وعىىىىىىىىىىىىىودي  

   
فالحب لغ ة موصول  بايت  يبيات وديمومة الجملة االسمية والخجل دائم  من دموع البيال  

 (2)التل ال يب ب يسيب االحتاللى ي ول الشاعر: 
 فىىىىىىىىىىىإن كىىىىىىىىىىىان حبىىىىىىىىىىىىك  نبىىىىىىىىىىىع الحيىىىىىىىىىىىىاة

 فىىىىىىىىىىىىىإني ودمىىىىىىىىىىىىىع الثكىىىىىىىىىىىىىالى خجىىىىىىىىىىىىىول    

   
.......................................... .......................................... 

 ومىىىىىىىىىا ذنىىىىىىىىىب طفىىىىىىىىىل  سىىىىىىىىىليل الحىىىىىىىىىروف

 وأنىىىىىىىىىىىت األغىىىىىىىىىىىاني وشىىىىىىىىىىىعري الهطىىىىىىىىىىىول    

   
 فىىىىىىىىىىىىىىو اهلل إنىىىىىىىىىىىىىىي نشىىىىىىىىىىىىىىيد  الشىىىىىىىىىىىىىىهيد

؟   نىىىىىىىىىىىىىىىي أسىىىىىىىىىىىىىىىير ومىىىىىىىىىىىىىىىاذا أقىىىىىىىىىىىىىىىول   وا 

   
 أقىىىىىىىىىىىىىىىول أحبىىىىىىىىىىىىىىىك  زهىىىىىىىىىىىىىىىر الوجىىىىىىىىىىىىىىىىود

 وأنىىىىىىىىىىىىىىت الربيىىىىىىىىىىىىىىع الىىىىىىىىىىىىىىذي سىىىىىىىىىىىىىىيطول    

   
 ومىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىحر حبىىىىىىىىىي إذا كىىىىىىىىىان جهىىىىىىىىىرا  

 وأنىىىىىىىىىىىىىىت الرمىىىىىىىىىىىىىىوز وحبىىىىىىىىىىىىىىر  يجىىىىىىىىىىىىىىول    

   
وستظل   ة يما يابت ر م ما تتجرعه من ظلمى واا مديبة حالمة ييل المدن تحب الحياةى 
فى)  ة عرو (ى و)حياية فول الرمال(ى و)صيية يابت تصير( وجملة االستدرا  )لين   ة تبيها( 

 :(3)اعريل اتس الجمل االسمية وردت فا  ول الش
 غزة عروس الكرنفال

 وحكاية فوق الرمال

 وصبية كانت تفكر كيف تبدأ يومها

 ومدينة كانت ككل مدينة تهوق الحياة

 لكن غزة ذنبها

                                                 
 .330ى أبا   ة اتا دماى صالصر انديوان  (1)
 .850ى  صيدة   ة اليتولى محمد يمال السخيرلى صالسايل (2)
 .222دمعة عل  رمال   ةى وليد دويياتى ص السايلى  صيدة: (3)
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 وجه الهوية

سمية: مبل عرو  فا ترا وتات المعب  يتيرر فغ ة عرو  فا ترا المجدى وتتاين الجمل اال
 :(1)يدة )إن المهر(ى إت ي ول الشاعرالعلياء و الدما حباءى والجملة االسمية المؤ 

 ..هنا غزة

 في ألق .. هي الحسناء  

 ..في ذرا العلياء   عروس  

 ..عروس والدما حناء  

 ..دما الشهداء  

ن المهر عاجلة جليل فداء    ..وا 

ن المهر  جله سيول دماء    ..وا 

م الشاعر عن بيات الصلسطيبيين فا أر هم فهخالل الجمل ا سمية وبياتها عير  ومن
والغا ون ام العر دى ي ول  –ال يتون المبغرسة جتورس فا أعمال التاريخ مبل: بحن ال يتون 

 (2) الشاعر:

 يا غزة

 نحن الزيتون الضارب في أعماق

 األر  جذورا  في التاري 
 والغازون هم العرقد

......................... 

 وأذان ب ل ما زال صدا 

 منذ الفتح العمري إلى يوم البعث

 صدا  يتردد

 
                                                 

 .220-212 جل    ةى  صيدة: ابا   ةى رأفت عييدى ص (1)
 .322رسائل إل    ةى مهمون جرارى صى  صيدة: السايل (2)
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 الجملة الفعلية:
تيدأ الجملة الصعلية يالصعل التل يمبل صورة من صور التعيير عن الحريةى واتا يتصل يما 
و عت له الجملة الصعلية التا تصيد الحدوث والتجدد فا  من  معينى و د تصيد استمرار الحدوث 

 والتجدد إتا يان الصعل م ارعا .

شرا  و د استبمر الشعراء دالالت الج ملة الصعلية لتصوير مشااد الحرب عل    ةى وا 
المتل ا فا تتين مشااد ال صى الصهيوباى وما يخلصه من دمار  ودماءى ويتل  لليوح يما يعتمل 

 فا صدورام إ اء  طرسة اليا ا الصهيوباى وصمت المتخاتل العريا.

الحرب الستخدام الصعل  ان ا تران الصعل يال من دفن الشعراء التين يتيوا  صائدام فا أبباء
مرار الهجمات عل    ةى وتواصل العدوان دوبما تو ىى من تل  ما براس تالم ارع للتعيير عن اس

 (1)فا  ول الشاعر: 
 تىىىىىىوالى عليهىىىىىىا النىىىىىىار  مىىىىىىن كىىىىىىل وجهىىىىىىة  

 فمىىىىىىىىىىىىىا زادهىىىىىىىىىىىىىا اإلحىىىىىىىىىىىىىراق  إال تىىىىىىىىىىىىىذه با  

   
.......................................... .......................................... 

 تقاتىىىىىىىىىىىىل  بىىىىىىىىىىىىالجوع  الم ف ىىىىىىىىىىىىر  جوعهىىىىىىىىىىىىا

 وال تلعىىىىىىىىىىىىن  األسىىىىىىىىىىىىباب  أمىىىىىىىىىىىىن تسىىىىىىىىىىىىببا  

   
 تمىىىىىىىىىىىىىىىد  يىىىىىىىىىىىىىىىدها للجميىىىىىىىىىىىىىىىع سىىىىىىىىىىىىىىىخية  

 لمىىىىىىىىىن  ثىىىىىىىىىىر اإلقىىىىىىىىىدام أو مىىىىىىىىىىن تنكبىىىىىىىىىىا  

   
أما الشاعر صيحا ياسين ف د راوح يين أ مبة أفعال الحرية والحدوث واالستمراريةى وا  مبة 

 (2): البالبةى وتل  فا  وله
 ابىىىىىىىىىىىىىىىدا  لىىىىىىىىىىىىىىىذكرك أدمعىىىىىىىىىىىىىىىي تترقىىىىىىىىىىىىىىىق  

 وجىىىىىىىىىىىوق  يفىىىىىىىىىىىي   وخىىىىىىىىىىىافق  يتحىىىىىىىىىىىىرق    

   
 قىىىىىىىىىد جىىىىىىىىىف  عىىىىىىىىىودي وانطىىىىىىىىىوت أوراقىىىىىىىىىه  

ىىىىىىىىن  ذا الىىىىىىىىذي يحنىىىىىىىىو عليىىىىىىىىه ويشىىىىىىىىفق      م 

   
 هىىىىىىىل مىىىىىىىن سىىىىىىىبيل كىىىىىىىي أضىىىىىىىم ك  لح ىىىىىىىة  

 ق  ورفلعىىىىىىىىل عىىىىىىىىودي قىىىىىىىىرب عىىىىىىىىودك  يىىىىىىىى  
   

................................. 
 ولقىىىىىىىىىد بكيىىىىىىىىىت  علىىىىىىىىىى ذراعىىىىىىىىىك سىىىىىىىىىاعة  

  

.................................. 
 كالطفىىىىىىىىىل ي جهىىىىىىىىىىش  بالىىىىىىىىىىدموع فيشىىىىىىىىىىهق  

   
......................................... ......................................... 

 يىىىىىىىىىىىا غربتىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىولي لغىىىىىىىىىىىزة إننىىىىىىىىىىىي

 ق  زشىىىىىىىىىىىىىوقا  إليهىىىىىىىىىىىىىا مهجتىىىىىىىىىىىىىي تتمىىىىىىىىىىىىى  
   

 قىىىىىىىىىىىىولي لهىىىىىىىىىىىىا إن الغريىىىىىىىىىىىىب مضىىىىىىىىىىىىي ع  

 مىىىىىىىىىىن صىىىىىىىىىىدر  نهىىىىىىىىىىر المىىىىىىىىىىرارة يىىىىىىىىىىدفق    

   

                                                 
 .70الصر انى  صيدة لغ ة  لياى إيراايم محمد إيراايمى صديوان  (1)
 .502السايلى  صيدة: يا   ةى صيحا ياسينى ص (2)
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 صورة ويالجملة الصعلية رسم لبا الشاعر ىولغ ة تاريخ طويل من الصراخ والبيل وا شالء
فتيون البتيجة أن تيى  ىا الرجال ولم تجد من يساعدااخالمرأة الصلسطيبية واا تصترش الرمال وتب

) د عن سؤالهم والبهاية معروفة ومح  ة ي ين ال يحتمل الش  ياستخدام  د من الصعل الما ا: 
 :(1)مات( وتيرارااى ي ول الشاعر

 وصراخ ثكلى تحمل األش ء  

 نازفة  

 وتفترش الرمال

 تنحني الرجال على تخوم حدودها

 ولم تجد خلف المعابر

 من رجال

 فتكف عن ذل الس ال

 قد مات في فمها الس ال

 قد مات في فهما الس ال

يغا وبسصت المبا ل وأو دت بار ويالجملة الصعلية يشرح لبا الشاعر ييى عم اليالء وا داد ال
 :(2)الحرب. ي ول 

 عىىىىىىىىىىىىىمد الىىىىىىىىىىىىىب ء  وسىىىىىىىىىىىىىاءت األحىىىىىىىىىىىىىوال

 وازداد بغىىىىىىىىىىىىىىىىي المفسىىىىىىىىىىىىىىىىدين وطىىىىىىىىىىىىىىىىالوا  

   
 هىىىىىىىىىدموا المنىىىىىىىىىازل والحصىىىىىىىىىون وأوقىىىىىىىىىدوا

 للحىىىىىىىىىىىىىىىىرب نىىىىىىىىىىىىىىىىارا  مالهىىىىىىىىىىىىىىىىا أمثىىىىىىىىىىىىىىىىال  

   
 نسىىىىىىىىىفوا المسىىىىىىىىىاجد والشىىىىىىىىىيوخ وحطمىىىىىىىىىوا

 رأس النسىىىىىىىىىىىىىىىىىاء ومىىىىىىىىىىىىىىىىىزق األنجىىىىىىىىىىىىىىىىىال  

   
 ذبحىىىىىىىىىىوا الرجىىىىىىىىىىال ويسىىىىىىىىىىتغيث نسىىىىىىىىىىا هم

 مىىىىىىىىىىىىىا هم فىىىىىىىىىىىىىوق الحطىىىىىىىىىىىىىام تىىىىىىىىىىىىى لود  

   
ويالجملة الصعلية يسمعبا الشاعر آاات البيال  فها لغة يص هها يل اليشر فجاءوا لبصرة 

 :(3)  ةى ي ول الشاعر
 أسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمعوني فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإن    الثكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى

 ال أراهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا تحتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاج للترجمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان  

   
                                                 

 .222ى  صيدة: رأيت الصيح فا   ةى محمد حديصاى ص الصر انيوان د (1)
 .523ى  صيدة: صيرا  آل   ةى عمرو سعد عوادى صالسايل (2)
 .352ى  صيدة   ة ا ييةى  الب محمد أصالنى صالسايل (3)
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 فهمتهىىىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىىىل اللغىىىىىىىىىىىىىات وجىىىىىىىىىىىىىاءت

 قبىىىىىىىىىىىىىىىل أهلىىىىىىىىىىىىىىىي لنصىىىىىىىىىىىىىىىرة الفرقىىىىىىىىىىىىىىىان  

   
لية يتحدث الشاعر عن حرب   ة وحصاراا وما بجم عبه من جوع اتتويالجملة الصعلية الم

 –تروين العطش  –ي هر  العطش  –تبوين صيام البصل  –يبهش  الجوع  مبل: مستمرى وعطش
 :(1)تعلين الصرخةى بجد تل  فا  ول الشاعر

 ينهشك الجوع، فتنوين صيام النفل

 وال تستجدين رغيفا

 ين العطشيقهرك العطش، فترو 

 ينبدمع الع

 تعلين الصرخة

 فيرد صداها: نحن معك

 التقديم والتأخير:
خير تيبي  لغول است طب أبرس ابتياس اليال يين من باحية والبجاة من باحية بابيةى الت ديم والته

يما حظا يعباية يييرة مبهمى إال أن ابا  فر ا  وا حا  يين مو ى يل مبهما إ اء اتس الظاارة. 
مل البايت مبها والمتغيرى وما يجو  ان يت دم عل   يرس وماال يجو ى يعبا البحاة ااتموا يترتيب الج

رصد الظواار ف ط. أما اليال يون ف د ااتموا يظاارة الت ديم والتهخير لييشصوا  يمتها الداللية والصبية 
 فا العمل ا ديا.

ال يرد "واتا  ؛افعلية ف د  ام الشعراء يت ديم وتهخير فا يبائه موسواء أيابت الجملة اسمية أ
إبما تيون عمال  م صودا ى ي ت يه  رم يال ا أو داع  من  ؛اعتياطا فا بظم اليالم وتهليصه

 .(2)دواعيها"

ى التخصيصى وت وية الحيمى وت ريرس فا بص  (3)ومن أام ا  رام اليال ية للت ديم والتهخير
ِإيَّاَي  ال تعال :  التدرج فا العدد.السامنى والعباية واالاتمامى وت ديم اليبير عل  ما او دوبهى و 

                                                 

 .322 جل    ةى  صيدة: رسائل إل    ةى مهمون جرارى ص (1)
 .222مى ص2212دار البه ة العريية للطياعة والبشرى ييروتى عيد الع ي  عتيلى علم المعاباى   (2)
: 2لالست ادةى يبظر: محمد علوان وبعمان علوانى من يال ة ال رآن اليريمى مطيعة الربتيسا للبشر والتو ينى ط/  (3)

 .12مى ص5002 -اى 2230
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 . (1)َنْعُبُد َوِإيَّاَي َنْسَتِعنُي

ما جاء فا شعر الصر ان عن المرأةى ت ديم الجار والمجرور عل  المصعول يه فا  وله: مو 
يعيد " )أريد لغ ة شعرا (ى ويتا ت ديم شيه الجملة الجار والمجرور أي ا  عل  االسم المعطوى يما فا

ى ويتا ت ديم الخير شيه الجملة عل  الميتدأ المتصل يعائد يعود عل  يعم "إل  أمهم واليباتاليبين 
تل   والطائرات" "اليوارجُ ( عل  الصاعل واو وت ديم المصعول يه )خيوطَ  "لغ ة أطصالها "الخير يما فا 
 :(2)الشاعر ما براس فا  ول

 أريد لغزة شعرا  

 يعيد البنين إلى أمها والبنات  

 أطفالها لغزة

................................. 

 ال لن تميل خيوط ردائي البوارج والطائرات  

 المائلة   ةدل بوصلة األمع  أنا من ت  

 لغزة أطفالها

 : (3)ى(ى فا  ول الشاعرتخصيص مبل )لهم عدن من الغصار مهو ويتا ت ديم الخير لل

 بجنات الخلود مع األمين من الغفار مأوق   لهم عدن  

 يتا ت ديم   ة لميابتها وأاميتها عل  الصاعل )أرملة( فا  وله:و 

صم وشيه الجملة "فيبا" عل  عل  معت "فا أمتا"ويتل  ت ديم ى أرملة –فا   ة  –لم تي  
 :  (4)وتل  للت ديرى ألي  فا امت  العصماء معتصم يما فا  ول الشاعر "فت "

 رملىىىىىىىة  ألىىىىىىىم تبىىىىىىىك  فىىىىىىىي غىىىىىىىزة  العصىىىىىىىماء 

 فىىىىىىىىىىىىل  بىىىىىىىىىىىىين أحضىىىىىىىىىىىىانيوال تضىىىىىىىىىىىىر ع ط  

   
 هىىىىىىىىىىىل للطفولىىىىىىىىىىىة إال أن تهيىىىىىىىىىىىب بهىىىىىىىىىىىم

 فمىىىىىىا ألمثىىىىىىالهم فىىىىىىي الكىىىىىىون مىىىىىىن ثىىىىىىاني  

   
 أعىىىىىىىىىىىىىىزة  خفقىىىىىىىىىىىىىىت  بىىىىىىىىىىىىىىالعزم رأيىىىىىىىىىىىىىىتهم  

ىىىىىىىىىىىم  الجىىىىىىىىىىىراح وال تشىىىىىىىىىىىكو إلنسىىىىىىىىىىىان      ر غ 

   
                                                 

 .2سورة الصاتحةى آية   (1)
 .222ور إل  ال اجلى عيس  الروماى صالصر انى  صيدة: ديوان   ة.. من الصسصديوان   (2)
 .322ى  صيدة يشائر البصر الغ لى جميل اليبعاباى السايل (3)
 .352السايلى  صيدة:   ة ا ييةى  الب محمد أصالنى ص (4)
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 ألىىىىىىىيس فىىىىىىىي أمتىىىىىىىي العصىىىىىىىماء معتصىىىىىىىم  

 أم لىىىىىىىىيس فينىىىىىىىىا فتىىىىىىىىى  مىىىىىىىىن  ل مىىىىىىىىروان    

   
ا مة العريية ودوراا السليا فا االب سام  ومن ت ديم شيه الجملة الظرفية )من حولها( لتخاتل

 :(1)الشعوبى ي ول الشاعر رو تصي  أواص
 اهلل أكبىىىىىىىىىىىىر كىىىىىىىىىىىىم سىىىىىىىىىىىىيف  يخاصىىىىىىىىىىىىرها

 وكيىىىىىىىىف مىىىىىىىىن حولهىىىىىىىىا العربىىىىىىىىان تنقسىىىىىىىىم    

   
 وكيىىىىىىىىىىىف يبكىىىىىىىىىىىون ال جىىىىىىىىىىىرد يصىىىىىىىىىىىدقهم

 لكىىىىىىىىىىىىىىىن  غىىىىىىىىىىىىىىىزة  تىىىىىىىىىىىىىىىرثيهم وتبتسىىىىىىىىىىىىىىىم    

   
او )طهر عترتها( عل  ومن ت ديم المصعول يه عل  الصاعل وتل  ذظهار عظم المصعول يه و 

 :(2)الصاعل واو )عديمو ا صل(ى  ول الشاعر
 وهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذي غىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزة العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرا

نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب      ء تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدفع مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن أذق ج 

   
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرتها  أيهتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك  ط ه 

؟    عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىديمو األصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  والنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب 

   
 ىالعرب( ذيرا  أامية اتا الهدى الساما وتخصيصه دون سواس وت ديم المصعول يه )مجدَ 
 :(3) ول الشاعرما يحمل ائه فا البصو  التل تحرص ا مهات عل  إتي

 تأمي ورب   فلسطينية  

 توباإلس م قد شمخت وعل  

 تذ  ومجد العرب ل بناء ع  

ومن ت ديم شيه الجملة الجار والمجرور واو خير م دم عل  الميتدأى لتخصيص حب   ة 
( وتل  فا )لا( عل  )شرعةت ديم  ىه أحد فا تل هالمتمي  التل يشعر يه الشاعرى وال يشي

 :(4) وله
 لىىىىىىي شىىىىىىرعة  فىىىىىىي الحىىىىىىب  لىىىىىىيس يشىىىىىىبهها

 شىىىىىىىىيء  تخىىىىىىىىالف حتىىىىىىىىى شىىىىىىىىيمة العىىىىىىىىرب    

   
 :(5)ومبلها ت ديم )لهم( عل  الميتدأ )حياء( فا  ول الشاعر

ىىىىىىىىىىىىىاح  مبىىىىىىىىىىىىىين    وصىىىىىىىىىىىىىوت  الحىىىىىىىىىىىىىق وض 

 لمىىىىىىىىىىىىىىن لهىىىىىىىىىىىىىىم إذا سىىىىىىىىىىىىىىمعوا حيىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 

                                                 

 .302ى  صيدة:   ة تيللها البارى يوسى أيو سالمى صالصر ان ديوان  (1)
 .12الم يامل عيد السالمى صى  صيدة: أال يا  ادة العربى عيد السالسايل (2)
 .221السايلى  صيدة: دماء الع ة فا   ةى لطصا مبصورى ص (3)
 .220 جل    ةى  صيدة:   ة إل  أينى يوسى أيو عوادى ص (4)
 .22الصر انى  صيدة: يغ ة ع ة اذسالم ترم ى حسن ع ي  يوشوى صديوان  (5)



332 

 

ة ر م اتساع ومبه أي ا  ت ديم )حولا( عل  )متسن( ذحيام الحصار من حول أال    
 :(1)اليون وتل  فا  وله

 تضىىىىىىىيق بىىىىىىىي الىىىىىىىدنا فىىىىىىىي ضىىىىىىىيق أمىىىىىىىري

 وحىىىىىىىىىىىىىولي الكىىىىىىىىىىىىىون  متسىىىىىىىىىىىىىع  رحيىىىىىىىىىىىىىب    

   
 التكرار:

يرا سى "ويرر الشاء أعادس مرة يعد مرةى ويررت  او اذلحاح عل  معب  يراد تو يحه وا 
 .(2)عليه الحديث إتا رددته عليه"

استخدمها ال رآن اليريم فا  ير  ومما يدل عل  شرى مب لتهى أبه من ا ساليب التا
 . (3)َوَما َأْدَراَي َما اْلَقاِرَعُة * َما اْلَقاِرَعُة * اْلَقاِرَعُةمو نى  ال تعال : 

ومن فوائدس ال يادة فا يل شاء  ى (4)ُثمَّ َكلَّا َسْوَف َتْعَلُموَن * َكلَّا َسْوَف َتْعَلُموَن و وله تعال : 
 ل أو التحسر أو التبييه أو التهويل.يال يادة فا إظهار التشوي

"إت أن إعادة ألصاظ يعيبها فا يبية ال صيدةى يدل عل   ؛وللتيرار فا الشعر فوائد معبوية
 .(5)أامية ما تت مبه تل  ا لصاظ من دالالت"

وللتيرار أي ا  أامية موسي ية فا الشعرى "وييى ال ييون ايتا؟ وال صيدة  ائمة فا 
 (6)عيلة واحدة من يدايتها وحت  البهاية"ا صل عل  تيرار تص

والتيرار من ا ساليب التا اعتمد عليها الشعراء فا الشعر التل يمبل المرأة فا حرب 
ما ال تطي ه البص  موتل  لما يابت عليه الحرب من  يادة فا اذرااب و يادة فا الدماء  ؛الصر ان

                                                 

 .22من أ رعى صى  صيدة: لل اصيات تيبى عيد الرحالصر ان ديوان  (1)
ويبظر: /220اىى ييروتى ليبانى ص2222ريين باباى  22: 5أحمد مطلوبى معجم المصطلحات اليال يةى ط/ (2)

: 2يرى يتاية التاتى دراسات فا و ائعية الشعرى دار الشرول للبشر والتو ينى عمانى ا ردنى ط/صحاتم ال
 .22مى ص2222

 .3-2سورة ال ارعةى اآليات:  (3)
 .2-3التيابرى اآليتان: سورة  (4)
محمد أحمد وموالل حصيظ يايول ويشرى عليطاى اليبية اذي اعية فا شعر ع  الدين المباصرةى مبشورات اتحاد  (5)

 .22مى ص2222: 2اليتاب الصلسطيبيينى ال د ى ط/
: 2 ردنى ط/فهد باصر عاشورى التيرار فا شعر محمود درويشى المؤسسة العريية للبشر والتو ينى عمانى ا (6)

 .30ى ص5002
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واو حرى ابصجارل مجهور للداللة عل   فا تيرار حرى الجر )الالم(ما تل   س مناليشرية بجد
 :(1) يادة الغ بى إت ي ول الشاعر

 قسىىىىىىىىما  لمسىىىىىىىىرق )أحمىىىىىىىىد( يىىىىىىىىا قدسىىىىىىىىنا

 قسىىىىىىىىىىىىىىىىما  ألر   تسىىىىىىىىىىىىىىىىتغيث وتجىىىىىىىىىىىىىىىىأر    

   
 للميىىىىىىىىىىىىىت المىىىىىىىىىىىىىذبوح يسىىىىىىىىىىىىىل  جلىىىىىىىىىىىىىد 

 للعىىىىىىىىىىىىىىين تفقىىىىىىىىىىىىىىأ بالع ىىىىىىىىىىىىىىام تكسىىىىىىىىىىىىىىر    

   
 للشىىىىىىىي  يسىىىىىىىحل فىىىىىىىي الشىىىىىىىوارع ضىىىىىىىارعا  

 لىىىىىىىىىىىىىدم الصىىىىىىىىىىىىىبايا صىىىىىىىىىىىىىارخا يتفجىىىىىىىىىىىىىىر    

   
" فا  ول الشاعر ومبه تيرار الح  :(2)رى "ُربت

 تعل م ف ر ب  غد  جاء أ لم
 تعل م ف ر ب  غد  كان علقم

 ور ب  صديق يصير عدوا  

 ور ب  أخ  في حصارك أحكم

" يدلل عل  حيرتهى واو يتيرارس  صتح ياب االحتماالت واسعا  يفتيرار الشاعر حرى "ُربت
 .يبرتهالتيبيى الدالالت التا ال يستطين اليوح يها ل

سى والعج  عن مساعدة ( لإلظهار ال يادة فا ا )االسم( ف د تيررت يلمة )عترا   أما تيرار
 :(3)لم المم وج يالحسرة ت ول الشاعرة ذظهار اأال   ة وبساءاا 

 عىىىىىىىىىىذرا  دالل إن فقىىىىىىىىىىدت األهىىىىىىىىىىل والىىىىىىىىىىد

 وتي كالشىىىىىىىىىىىىىىريد  غىىىىىىىىىىىىىىدار الجميلىىىىىىىىىىىىىة أو   

   
ىىىىىىىىىىىذ بت  عىىىىىىىىىىىذرا  لكىىىىىىىىىىىل طفولىىىىىىىىىىىة قىىىىىىىىىىىد ع 

 قتلىىىىىىىىىىوا لهىىىىىىىىىىا طفىىىىىىىىىى  وحيىىىىىىىىىىد  أو حىىىىىىىىىىردة    

   
 نىىىىىىىىىىاعىىىىىىىىىىذرا  فقىىىىىىىىىىد غىىىىىىىىىىاب النفيىىىىىىىىىىر وعزد 

 طلىىىىىىىىىىب الجهىىىىىىىىىىاد أو انتسىىىىىىىىىىاب  ل سىىىىىىىىىىود    

   
 تكرار الفعل:

أريعة مرات فا  أرينومبه ما جاء من تيرار الصعل الما ا المتصل يال مير )باديتها( 
ة فا التحسر لما  ة الصتاة الجريحةى أبباء الحرب وتل  ذظهار ال ياد ى والحديث عن أييات متتالية

                                                 

 .225الصر انى  صيدة ) سما(ى للشاعر: صيحا ياسينى صديوان  (1)
 . 367 جل    ةى للشاعر محمد عيدالمطلب جادى ص (2)
 .221ى  صيدة )آاات   ة(ى شيماء الحدادى صالسايل (3)
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ى ف ال عن جميال   موسي يا   "إت أن تيرار الصعل أو الحرى يتر  إي اعا   ؛يحدبه التيرار: من جر 
 . (1)فيها المشاعر وا فيار معا " تهبيرس الم موبا فا بص  المتل اى فاللغة طا ة تيمنُ 

 :(2) ال الشاعر
 ناديتهىىىىىىىىىىىىا والىىىىىىىىىىىىريح  تقصىىىىىىىىىىىىف زهرهىىىىىىىىىىىىا

ىىىىىىىى    حق  وغصىىىىىىىىونها تحىىىىىىىىت العواصىىىىىىىىف ت س 

   
 ناديتهىىىىىىىىىىىىىىا والجىىىىىىىىىىىىىىرح ينىىىىىىىىىىىىىىزف عىىىىىىىىىىىىىىزة  

 بىىىىىىىىىىىىىىىدم  يسىىىىىىىىىىىىىىىيل وعبىىىىىىىىىىىىىىىرة تترقىىىىىىىىىىىىىىىرق    

   
 ناديتهىىىىىىىىىىا والحىىىىىىىىىىزن يغشىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىفحتي

 وجىىىىىىىىىىوانحي بل ىىىىىىىىىىىى األسىىىىىىىىىىىى تتحىىىىىىىىىىىرق    

   
 ناديتهىىىىىىىىىىىىىا والوجىىىىىىىىىىىىىد يمىىىىىىىىىىىىى  خىىىىىىىىىىىىىافقي

 ودمىىىىىىىىىىىىىي بحىىىىىىىىىىىىىب حماتهىىىىىىىىىىىىىا يتىىىىىىىىىىىىىدفق    

   
ييرر الشاعل الصعل )تخجل( يصورته المست يلية أو الحا رة بالث مرات فا مساحة 

 تتجاو  بالبة أييات شعريةى واتا التيرار الميبى لدال يعيبة )تخجل( م صود ينظهار شعرية ال
ال يادة فا التوييخ للسيوت العريية تجاس اذيادة وال تل المتيرر التا يواجهها أصحاب ا رم 

 :(3)ي ول حيث امتهان يرامة المرأة والتطاول عل  عر هاى ا صليين من ا عداءى
 ضىىىىىىىىىىك فىىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىىديهمأال تخجىىىىىىىىىىل  ! و أر 

 يىىىىىىىىىىىىىدوس عفافهىىىىىىىىىىىىىا أحفادهىىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىىرد    
   

! وأنىىىىىىىىىىىىت تىىىىىىىىىىىىرق يىىىىىىىىىىىىديهم  أال تخجىىىىىىىىىىىىل 
 علىىىىىىىىىىىى خىىىىىىىىىىىد النسىىىىىىىىىىىاء وكىىىىىىىىىىىل خىىىىىىىىىىىىد    

   
! وعرضىىىىىىىىىىىك بىىىىىىىىىىىات وقفىىىىىىىىىىىا    أال تخجىىىىىىىىىىىل 

  
 ومرهونىىىىىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىىىىىى غضىىىىىىىىىىىىىىب  بجىىىىىىىىىىىىىىد  

   
 تكرار الجملة:

وتح يل ترايط يين الصيرة ويا ا  ىو د تيرر السطر الشعرل وتل  للتريي  عل  المعب 
وأامية الميرر حيث   ة تحترل  ىويتا ترايط بصسا لدل ال ارئ يالمو وع المطروحالبص الشعرل 

 :(4)ييد العدو يالبساء و ا راملى ي ول الشاعر
 النار تحرقهم هناك  

 النار تحرقهم هناك  

                                                 

: 2ليرمو ى إريدى ا ردنى ط/محمود درايسةى تشييل المعب  الشعرلى  راءة ب دية فا الشعر العرياى جامعة ا (1)
 .51مى دار جرير للبشر والتو ينى ص5020 -اى 2232

 .22 جل    ةى ال صيدة: يدون عبوانى تامر أحمد  ياربةى ص (2)
 .335السايلى  صيدة: مت  تغ ب؟ى لواسن الس اىى ص (3)
 .202الصر انى  صيدة: احتر ا   ةى حسين متيورى صديوان   (4)
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 النار تحرقهم هناك  

 ألف       و          

 غزة احترقي

............... 

 كالنساء  

 تيتمي.. كوني األرامل

 بيوتفي ال

إن التيرار ابا لي  من  ييل التبغيم الموسي ا المحمى يل جاء باي ا  ينحسا  الشاعر 
فيرر جملة "البار  وعواطصه يريد أن يؤيد احترال   ةى فارتصن صوته يما ييران عل  احترال   ةى

التهوس. تحر هم ابا " فا بالبة أسطر شعرية متواليةى م يصا  لها ملمحا  من مالمح ا دب والحسرة و 
بما من ارتياطه  إن تيرار الجملة "البار تحر هم ابا " ال ييتسب أامية من ال يمة العددية فحسب وا 

 يالحالة الشعورية المسيطرة عل  الصيا ة أي ا .

لصت ابتياس ال ارئ إل  المشهد التل ُيدما و وتل  للتريي  عل  الصيرة شطر من الييت تيرار 
ي  واتا يجعلها ر مر و يباشداا يهن تتو ى  ن أمر ا مة محي  فتاة تصرخ وا  لب الشاعرى   ة

و يادة عل  تل   د يرر الشاعر الشطر ا ول بالث مرات والييت  ىوحيطة لما او أت أيبر حترا  
 :(1)مرتينى وفا تات البص يرر الشاعر يلمة )يشرا ( بالث مرات فا  وله يامال  

 ال تصىىىىىىىىىىىرخي شىىىىىىىىىىىأن الحمىىىىىىىىىىىاة محيىىىىىىىىىىىر  

ن لىىىىىىىىم يسىىىىىىىىكرواالقىىىىىىىىوم قىىىىىىىىد سىىىىىىىىك    روا وا 

   
 همببشىىىىىىىىراك  قىىىىىىىىد طىىىىىىىىارت قىىىىىىىىذائف شىىىىىىىىج

 بشىىىىىىىىىىىىىىىىىراك  إن المىىىىىىىىىىىىىىىىىرتخين تىىىىىىىىىىىىىىىىىذم روا  

   
 بشىىىىىىىىىىراك قىىىىىىىىىىد عقىىىىىىىىىىدوا ألجلىىىىىىىىىىك قمىىىىىىىىىىة

 وهنىىىىىىىىاك مىىىىىىىىىن شىىىىىىىىاي التريىىىىىىىىىث أكثىىىىىىىىىروا  

   
 ال تصىىىىىىىىىىىرخي شىىىىىىىىىىىأن الحمىىىىىىىىىىىاة محيىىىىىىىىىىىر

 إنىىىىىىىىىىىىىي ألوشىىىىىىىىىىىىىىك بالعروبىىىىىىىىىىىىىة أكفىىىىىىىىىىىىىىر    

   
 أبهىىىىىىىىىىىىىى الء تىىىىىىىىىىىىىىراهنين وهىىىىىىىىىىىىىىل بهىىىىىىىىىىىىىىم

 إال صىىىىىىىىىىىىىىىىموئيل الىىىىىىىىىىىىىىىىذي يتمضىىىىىىىىىىىىىىىىر؟؟  

   
 مي  الفىىىىىىىىىىىىىذ : معىىىىىىىىىىىىىد يكىىىىىىىىىىىىىربهم!العىىىىىىىىىىىىىول

  !  والفقعسىىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىىذاك مايكىىىىىىىىىىىل عنتىىىىىىىىىىىر 

   
 ال تصىىىىىىىىىىىرخي أمىىىىىىىىىىىر الحمىىىىىىىىىىىاة محي ىىىىىىىىىىىىر  

 القىىىىىىىىىوم قىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىكروا إن لىىىىىىىىىم يسىىىىىىىىىكروا  

   

                                                 

-233حيييتاى  تل  جعبا أعلن الطالل من أمتاى محمد طالب االسدلى ص –ى  صيدة:   ة ن الصر اديوان   (1)
232. 
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ل د أفاد التيرار ابا تعميل اذحسا  يا لم التل تتحمله   ةى التل ي ايله اليه  من صحوة 
د أحاسي  لي" وي ربها مرة يالسخرية من تشرا العربى ولتعميل معابا السخرية برى الشاعر ييرر "ي

و د يهتا الشاعر العربى وأخرى يالسخرية من اجتماعات ال مم العريية وما يتمخم عبهاى 
يالتيرارى "عل  طري ة اليباء الدائرلى يهن يعتمد الشاعر عل  جملة أو شطر ييرر يعد يل مرحلة 

 ا تلل  وتيرة واحدة من اذي اع التل يشد المى يا تسير ال صيدة ع(1)أو يداية الم اطن أو بهايتها"
 :(2)ليعرى ما حدث فا   ة من  حايا ودمارى إت ي ول

 حالمة فتاة   غزة  

............................ 

 وارفعي هذي الضفيرة هيا أفيقي يا صبية  

 وكم الضحايا في القطاع!!!؟

 يا حلمنا العربي

 ارحل من دمي

 ارحل من دمي

 فالحلم ضاع  

 الضحايا في القطاع!!!؟ وكم

 وسفينة العرب التي

 كنا انت رناها هنا

 قد مزقوا فيها الشراع  

 وكم الضحايا في القطاع!!!؟

 
 

                                                 

محمد اسماعيل عمارى صورة الحجر الصلسطيبا فا الشعر السعودلى مجدالول للبشر والتو ينى عمانى ا ردنى  (1)
 .522مى ص5003 -اى 2252: 2ط/

 .222ويياتى صالصر انى  صيدة: دمعة عل  رمال   ةى وليد د (2)
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 التناص:
إبه التالحم والتشاي  يين ما او  ديم والبص الحديث إت ي صا الميدع عل  بصه لمسات 

برل البص ويجعله أيبر حيوية من موروث التراثى ياستخدام شيصرات يصهمها المتل ا ويصيها واتا ي
 .(1)يما سلىى "والتباص أحد المصطلحات الحدابية واو سمة للمشهد الشعرل المعاصر" والتصا ا  

ل  إبسان واسن ا فلى عميل الصير تل حصيلة ب افية مترامية ا طراىى ويحتاج اتا يله إ
ل  حوادث عل  استخدام مصردات محددة تحيل ال ارئ  " د ييون التباص  ائما   و إل  عصر معين وا 

يغتبا ال ديم "لي  يالهين فا العمل اذيداعا فصيه  للتباص دور  و  .(2)ترتيط يها ااتي  المصردات"
ي راءة جديدة عل   وء الميدع وبظراته الساخرة المسلطة عليهى ويبرل الجديد بصسه يهيعاد ال ديم 

 .(3)"التا ييسيها اتا الميدع

يريم بوعت أسالييهى ف د يبرل الميدع فيرته فيتخت من ال رآن الو د تعددت صور التباص وت
شخصيات تيرااى و د يتجه الشخص إل  السيرة البيوية  يحرا  يبهل مبه سواء  صصه أم ألصاظه أم

المشرفة والموروث الديبا مستويحا  مبهما ما يريدى ويتا الحال من التاريخ وأحدابه وأير  شخصيات 
"و د يتحدث عن وا عة يعيبها أو شخص أو شعر سايل  ىل  مر العصورتريت يصماتها فخلدت ع

 .(4)فا عصور ا دب العرياى فيوظى التراث فا إطار اذس اطات السياسية"

 بدالشوااد التا است ياليبير منا شعار التا تتحدث عن المرأة فا حرب   ة  ل د  خرت
 . . دياالب افا واموروث الفيها أصحايها عل  ال رآن اليريم و 

 ىإيرا اا ونعن الصيرة التا يريد للتعييريعم الشعراء أسماء سور من ال رآن اليريم  ظىو 
 :(5)مبل السور التا تتحدث عن المعار  والحرب يما فا  ول الشاعر

                                                 

أ.د. بييل أيو علا وآخرونى دراسات فا أعمال الشاعر والروائا الصلسطيبا عيد اليريم السيعاولى مبشورات  (1)
 .522مى ص5000و ارة الب افةى عمان ومبشورات مطاين الجراحى   ةى و د بشر فا جامعة ال  ا يلى 

 -اى 2252: 2المسيرة للبشرى عمانى ا ردنى ط/ يراايم خليلى مدخل لدراسة الشعر العريا الحديثى دارإ (2)
 .321مى ص5003

مى 2223: 5ا ديا وارتجالية الترجمةى ميتية مديولاى ط/ واتياظم جهادى أدوبي  مبتحال ى دراسة فا االستح (3)
 .32ص

ايات ب دية عيد اليدين عرالى صورة الشهيد فا الشعر الصلسطيبا المعاصرى الهيئة العامة ل صور الب افةى يت (4)
 .223مى ص5002ى ديسمير: 223شهريةى 

 .22الصر انى  صيدة: شدل الح انى فرا  عمر حج محمدى صديوان  (5)
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 شىىىىىىىىىىىىدي الحىىىىىىىىىىىىزام فوعىىىىىىىىىىىىد اهلل مقتبىىىىىىىىىىىىل  

 فالىىىىىىىىذكر يتلىىىىىىىىى أعيىىىىىىىىدي بعىىىىىىىى    يىىىىىىىىات    

   
ىىىىىىىىىىدنا  فىىىىىىىىىى ل  عمىىىىىىىىىىران  يىىىىىىىىىىا أنفىىىىىىىىىىال  موع 

 دق  يىىىىىىا نجىىىىىىوق القىىىىىىراءات  يىىىىىىا نصىىىىىىر خنىىىىىى  

   
 :(1)ويما ي ول آخر

 إلى السجود الدعاء  إلى من الدموع  حرقوا النساء  

 حرقوا المساجد فاستحمت سورة اإلخ ص بالرعد

 رج بالشهادة والشهودالمضد 

يسام لل صيدته مبل )الصر ان وفتية اليهى(  واتخت آخر من أسماء سور ال رآن اليريم عبوابا  
 :(2)ل فيهاي و  ىالمباصرة

 الشىىىىىىىىىىىمس يهىىىىىىىىىىىدينا السىىىىىىىىىىىبي  مىىىىىىىىىىىذاق  

 تبىىىىىىىىىىىىىىىوح بىىىىىىىىىىىىىىىه تباشىىىىىىىىىىىىىىىير المسىىىىىىىىىىىىىىىير    

   
 وتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا  الحرائىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  والحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاري

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  محاريىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  العصىىىىىىىىىىىىىىىىىىور      وتمدح 

   
.......................................... .......................................... 

 ولكىىىىىىىىىىىىىىن فتيىىىىىىىىىىىىىىة كىىىىىىىىىىىىىىالكهف تسىىىىىىىىىىىىىىعى

 بفرقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان وعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدنان ونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىور    

   
 وغىىىىىىىىىىىىىزة مىىىىىىىىىىىىىن أوت أحقىىىىىىىىىىىىىاب غىىىىىىىىىىىىىىيم  

 تعىىىىىىىىىىد النصىىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىىن عىىىىىىىىىىرق الزهىىىىىىىىىىور    

   
 َوَما َأْدَراَي َما َسَقُرالحرب وعبصها است   فيرته من  وله تعال :  شدةوعبدما أراد الشاعر إيرا  

 :(4)حيث ي ول ى (3)َلا ُتْبِقي َوَلا َتَذُر *

 إن  الىىىىىىىىىىىىىىىىىزالزل ال تبقىىىىىىىىىىىىىىىىىي وال تىىىىىىىىىىىىىىىىىذر  

 ر  لكن مىىىىىىىىىىىا يقتفىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىن غىىىىىىىىىىىزة األثىىىىىىىىىىى  
   

 مىىىىىىىن غىىىىىىىزة البكىىىىىىىر تلهىىىىىىىو فىىىىىىىي أزقتهىىىىىىىا

 أصىىىىىىىابع الىىىىىىىريح فىىىىىىىي خطواتهىىىىىىىا الخطىىىىىىىر    

   
................................. 

 احي منابتهىىىىىىىاضىىىىىىىال الىىىىىىىورود فىىىىىىىي غىىىىىىى  

  

.................................. 
 قصىىىىىىىف  مىىىىىىىن الجىىىىىىىو ال يبقىىىىىىىي وال يىىىىىىىذر  

   
 

                                                 

 .321 جل    ةى  صيدة: إي اعات الحربى عصام ترشحاباى ص (1)
 ى35مى   ةى فلسطينى ص5022: 2يسام المباصرةى بصير المالئيةى أصدراا وبشراا: يسام المباصرةى ط/ (2)

 .31ص
 .52-51سورة المدبر: اآليتان  (3)
 .225ى ص 222ملحمة   ةى محمد يير سلم ى ص   جل    ةى  صيدة  (4)
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اْبَلِعي َماَءِي َوَيا َسَماُء َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي  َوِقيَل َيا َأْرُضوابا  تباص  رآبا من  وله تعال : 

 .  (1)اْلَأْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل ُبْعديا ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي

 :(2)بجد تل  وا حا فا  ول الشاعر
 توق الموت والدجىىلقد غي  فجر واس

 

 د حاصر   ىل أو بعىن قبىم مىوال عاص
 

 ن دم  ىىر مىا تيسىوا مىىزة أعطىلغ
 

 زة وافرة  ىول غىىا حىىإن المنايىىف
 

وأراد آخر أن يير   عى اليهود وجيبهم واتا ما دفعهم إل   تل البساء وا طصالى مستوحيا 
ُدٍر َبْأُسُهْم َبْيَنُهْم َشِديٌد َتْحَسُبُهْم َلا ُيَقاِتُلوَنُكْم َجِميعيا ِإلَّا ِفي ُقريى ُمَحصََّنٍة َأْو ِمْن َوَراِء ُج  تل  من  وله تعال :

 :(4)إت ي ول الشاعر ى (3)َجِميعيا َوُقُلوُبُهْم َشتَّى َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم َلا َيْعِقُلوَن

 القىىىىىىىىىىىىىىىابعين وراء جىىىىىىىىىىىىىىىدر  حصىىىىىىىىىىىىىىىونهم

 القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتلين طفولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  ونسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاقطين ديانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  وخ ئقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاربين قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذارة ودمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
.......................................... .......................................... 

 التىىىىىىىىىىىىىائهين بكىىىىىىىىىىىىىل أر  قىىىىىىىىىىىىىد أبىىىىىىىىىىىىىى

 ربىىىىىىىىىىي لهىىىىىىىىىىم أن يمكثىىىىىىىىىىوا قىىىىىىىىىىد شىىىىىىىىىىاء    

   
التا تيررت إحدى وبالبين   (5)َفِبَأيِّ َآَلاِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِنوتباص  رآبا آخر فا  وله تعال : 

 :(6)لرحمنى ي ول الشاعر عن م تل البساء فا   ة ودماء الشهيداتمرة فا سورة ا
ذا ربىىىىىىىىىىىىىاب إليىىىىىىىىىىىىىك غىىىىىىىىىىىىىزة تنحنىىىىىىىىىىىىىي  وا 

 وعيونهىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىدم الشىىىىىىىىىىىىىهادة تكتىىىىىىىىىىىىىب  

   
 فبىىىىىىىىىىىىىىىىىأي  الء الشىىىىىىىىىىىىىىىىىهور سىىىىىىىىىىىىىىىىىأكتب

ىىىىىىىىىىا يخالطىىىىىىىىىىه دمىىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىىا زينىىىىىىىىىىب؟    هم 

   

                                                 

 .22سورة اود: أية   (1)
 .253 جل    ةى  صيدة: لغ ة أ المى محمد ايراايم الحريرلى ص  (2)
 .22سورة الحشر: أية   (3)
 .523ص جل    ةى  صيدة: صمود   ةى سعد الغامدلى   (4)
 .23سورة الرحمن: أية   (5)
 .25الصر انى  صيدة: من تحت أب ام اليالمى محمد إيراايم الحريرلى صديوان   (6)
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حيامبا من سيات وايت المشاعر اذبسابية  تللشهيد أي ظ صورة البساء وان ي  ردنإن 
َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ  واست   الشاعر تل  من  وله تعال : ىتدعو   ة للصير عميل ن يل فجم

 :(2)فا  وله.  (1)َيْأُتوَي ِرَجاًلا َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق

 و لىىىىىىىىىىىىىىىىت نسىىىىىىىىىىىىىىىىاء لكىىىىىىىىىىىىىىىىل شىىىىىىىىىىىىىىىىهيد

 د قبىىىىىىىىىىىىىىىىىراتزغىىىىىىىىىىىىىىىىىرد حىىىىىىىىىىىىىىىىىين يوس ىىىىىىىىىىىىىىىىى  

   
 وأيق ىىىىىىىىىىىىىت حكامنىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىبات

 يىىىىىىىىىىىىىل عسىىىىىىىىىىىىىاهم سىىىىىىىىىىىىىيبدون أمىىىىىىىىىىىىىراطو   

   
 مىىىىىىىىىىىىن كىىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىى  ناسىىىىىىىىىىىىي  أوهبىىىىىىىىىىىىت 

 عميىىىىىىىىىىىىىىق تنىىىىىىىىىىىىىىادي: أغىىىىىىىىىىىىىىزة صىىىىىىىىىىىىىىبرا  

   
ُقْل ِإنَّ َصَلاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَيوتباص  رآبا من  وله تعال : 

وييدو  ى(3)
 :(4)فا  ول الشاعرة تل  جليا  

 أما  قوليها لهم

 اها، زغردر ث)لما هويت على 

 الزيتون وانفجرت تراتيل السحاب(

 هذا وجودي.. والص ة  

 . !!.هذا التراب له الحياة  

 نسكي له.. وله الممات  

 وبرغم موت األمنيات  

ظهار ىأالهاو وفا ردود ا فعال إ اء مو ى العرب من   ة  لسالح الشجب التل  وا 
ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َلا َيْرَتدُّ ِإَلْيِهْم تعال : يمتليوبهى بجد الشاعر ابا استلهم البص ال رآبا فا  وله 

 :(6)ي وله ى (5)َطْرُفُهْم َوَأْفِئَدُتُهْم َهَواٌء

                                                 

 .51سورة الحج: أية   (1)
 .231الصر انى  صيدة: وتشرل   ة يالوردةى عمر طرافا اليوسعادلى صديوان   (2)
 .225سورة: ا بعام: أية   (3)
 .231ن   ةى اا ار طياخى ص جل    ةى رسالة م  (4)
 .23سورة إيراايم: أية   (5)
 .202سماعيل الرفاعاى صإلصر انى دموع عل  برى   ةى محمد اديوان   (6)



382 

 

 فثلة من اليهود قد تأهبت

 ودقت الطبول

 تقدمت بجرأة لسبيها

 وتلكم الكريمة األصول قد تمنعت

.............................. 

 ويكفي أن خرجنا مهرعين

 ناكسي الر وس مهطعين قانعين

 بالشجب واإلدانة الخ ون

َذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َوِإ تل  من  وله تعال : واتا آخر يصى العرب يهبهم )خشب( مستوحيا  

َأْجَساُمُهْم َوِإْن َيُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم َكَأنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة
 :(2)ي ول الشاعر .(1)

 فىىىىىىىىىىىإن رأيىىىىىىىىىىىت شخوصىىىىىىىىىىىهم يتكىىىىىىىىىىىالبون

ش ىىىىىىىىىىىىىىب  م س ىىىىىىىىىىىىىىندة  بىىىىىىىىىىىىىىدون توس ىىىىىىىىىىىىىىم    خ 

   
ولتصوير دور المرأة العظيم فا حرب   ة يعود الشاعر إل  ال صة ال رآبية ليستح ر 

َوُهزِّي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة مستوحيا تل  من  وله تعال :  والدتهاوبخلتها و صة  مريم عليها السالم

 : (4)ي ول الشاعر . (3)بيا َجِنيًّاُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَط

 يم  ر ي جزع النخلة مهز 

 لن يطول االنت ار  

 من رحلته عاد الوطن  

 جدائلها الغبار   واألر  تنف  عن

واستح ار مريم عليه السالم من عمل التراث اذسالما وما عرى عبها من صير وجلد 
ل اتا الم ام ويياد يتطايل مو ى و ياءى إبما يهتا من ياب الحث عل  الصير وعدم الج ع فا مب

                                                 

 .2سورة المباف ون: أية   (1)
 .522ديوان الصر انى  صيدة يا دار   ةى عيد اهلل الشريىى ص  (2)
 .52سورة مريم: أية   (3)
 .32ى دموع يال عيونى  صيدة ييت حابونى صعيد الصتاح أيو  ايدة  (4)
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السيدة مريم عليها السالم وصاليتها وشجاعتها من مو ى الشعب الصلسطيبا المباام ليطش 
 االحتالل فيالاما رافم للوا ن.

و د تباص العديد من الشعراء من  صة يل ي  التا تحدث عبها ال رآن اليريمى واستوحوا 
تياء رو  َقاَلْت َيا َأيَُّها اْلَمَلُأ ح الصيرة التا يطر وبهاى وتل  من  وله تعال : مبها أيياتا  مصعمة يالحما  وا 

 :(2)واتا التباص ال رآبا بجدس فا  ول الشاعرة ى (1)َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكْنُت َقاِطَعًة َأْمريا َحتَّى َتْشَهُدوِن

 في زمني أنا المدعوة الخنساء

........................ 

 بأبأر  س

 أشاد اهلل في التنزيل

 بطيب األر  واإلنسان

 ببلقيس التي حكمت

 بحكم الشعب والشورق

 وأجدادي بناة المجد

ا و اص أيين  صة سعد  نالشاعر مما براس من تباص التباص من الموروث الديبا من و 
لجهاد اإال  ب سعد يالجيش فتهلم أيو محجن وأي فا السالسلى وتا سعبدما  يدو  الب صا وأيا محجن

ويي  فصيت )سلم (  وجة سعد  يودس فابطلل إل  المعرية يصول ويجولى  ال الشاعر متحدبا  من 
 :(3)ايبته

 بكائي يا ابنتي

 ألني لم أكن معهم أسف  
 وقعقاع   أنا سعد  

 جميعهم ومليار  

                                                 

 .52سورة البمل: أية   (1)
 .320الصر انى  صيدة  سما وعهدلى جميلة الرجولى صديوان   (2)
 .322يدة: دم ا حرارى عارى عاصاى صى  صالسايل  (3)
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 أسود في قيودهم

 قيود الذل قد أبكت

 لدق سعد أبا محجن  

 ففكت سلم أغ له  

 انفصال وجال في الميد

 مزدانا بغزته وباع اليوم أثقاله  

 ىمفهل في أمتي سل

 لتكسر قيد أمتنا تحررها

إت يان لها يصمة فا تاريخ ا مة وجهاداا  تاريخية من التباص أي ا  استدعاء شخصيات
أن عملية التباص ت يد يطييعتها عن تيبيى الداللة وتعميل التجريةى حيث تعمل عل  استح ار 

يحاءات ر م داللية فا آن وا حدى مبها ما يتصل يالبص الغائبى ومبها ما يتعلل يه من اوامش وا 
داللية ساامت فا إبتاجها ا جيال المتعا ية عير التاريخى ومبها ما يحمله البص الحا ر من 

 ول دالالت تصر اا يبية الخطابى ويتما ج الداللتين الترابية واآلبية تتسام  شعرية البصى ي
 :(1)الشاعرة

 غزة لعينيك

  ت

 ص ح  

 وسعد  

 وزيد  

 وجند أسامة

 سيأتون

 ال تحزني يا حبيبة

                                                 

 250بمى ابد سالم ياخشوينى صأال ى  صيدة: ديوان الصر ان  (1)



313 

 

وأيبر شخصية تم استدعاؤاا )المعتصم( وتل  لمباسية الحال فا حرب   ة حيث مئات 
ويشااد العالم يهسرس تل  الصرخات ليبها يا ترى ال تل ا بخوة  ىيوميا   يستغبن ويصرخنالبساء 

 :(1)المعتصم؟ى ي ول الشاعر
 فىىىىىىىي غىىىىىىىزة العصىىىىىىىماء أرملىىىىىىىة   لىىىىىىىم تبىىىىىىىك  

 وال تضىىىىىىىىىىىىرع طفىىىىىىىىىىىىل بىىىىىىىىىىىىين أحضىىىىىىىىىىىىان    

   
 ألىىىىىىىيس فىىىىىىىي أمتىىىىىىىي العصىىىىىىىماء معتصىىىىىىىم  

 أم لىىىىىىىىيس فينىىىىىىىىا فتىىىىىىىىى مىىىىىىىىن  ل مىىىىىىىىروان    

   
 :(2)وي ول آخر

 فىىىىىىي كىىىىىىل يىىىىىىوم تضىىىىىىام المسىىىىىىلمات فىىىىىى 

 يم معتصىىىىىىىىىىىمضىىىىىىىىىىىيهىىىىىىىىىىىب ينصىىىىىىىىىىىفهن ال  

   
 :(3)وي ول آخر

 صىىىىىىىىىاحت صىىىىىىىىىبية لب ىىىىىىىىىى جنىىىىىىىىىد معتصىىىىىىىىىم  

 صىىىىىىىىىىاحت نسىىىىىىىىىىاء  وال أجنىىىىىىىىىىاد معتصىىىىىىىىىىم    

   
 بىىىىىي  الحمىىىىىائم رمىىىىىز السىىىىىلم قىىىىىد خجلىىىىىت  

 بىىىىىىي  الحمىىىىىىائم قىىىىىىد فىىىىىىرت مىىىىىىن الحمىىىىىىم    

   
 :(4)وي ول آخر

 نىىىىىىىىىىادت فىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىي  أجىىىىىىىىىىاب نىىىىىىىىىىداءها

 لىىىىىىىىو كىىىىىىىىان حيىىىىىىىىا  الستشىىىىىىىىاط بىىىىىىىىه الىىىىىىىىدم    

   
 قىىىىىىىىىىد كىىىىىىىىىىان معتصىىىىىىىىىىم  ي مىىىىىىىىىىل زحفكىىىىىىىىىىم

 لكىىىىىىىىىىىىن معتصىىىىىىىىىىىىم الرشىىىىىىىىىىىىيد خىىىىىىىىىىىىذلتموا  

   
 :(5)وي ول آخر

 أمىىىىىىىىىىي بغىىىىىىىىىىزة قالىىىىىىىىىىت أيىىىىىىىىىىن نخىىىىىىىىىىتكم؟

 ا فىىىىىىي الىىىىىىدار معتصىىىىىىم ؟أيىىىىىىن الرجىىىىىىال أمىىىىىى  

   
 صىىىىىىىىىىىبرا ل)غىىىىىىىىىىىزة( صىىىىىىىىىىىيحات  تمزقنىىىىىىىىىىىي

 ل والكىىىىىىىرم  خىىىىىىىعنىىىىىىىد الحصىىىىىىىار تسىىىىىىىاوي الب  

   
 أمىىىىىىىا : معتصىىىىىىىم  قىىىىىىىد مىىىىىىىات مىىىىىىىن زمىىىىىىىن  

 ولىىىىىىىىىىن يعىىىىىىىىىىود إذا لىىىىىىىىىىم ترتىىىىىىىىىىق الهمىىىىىىىىىىم    

   
 :(6)وآخر ي ول

 الحلىىىىىىىىىم عنىىىىىىىىىدك قىىىىىىىىىد صىىىىىىىىىيغت  روامىىىىىىىىىز 

 وكىىىىىىىىىىىم تكىىىىىىىىىىىرر فىىىىىىىىىىىي مأسىىىىىىىىىىىاتنا حلىىىىىىىىىىىم    

   
 هىىىىىىىىىىىىذي سىىىىىىىىىىىىبيتك العىىىىىىىىىىىىذراء ضىىىىىىىىىىىىارعة  

: واذال  معتصىىىىىىىىىىىىم   إذ –وأنىىىىىىىىىىىىت    ىىىىىىىىىىىىيح   ص 

   
                                                 

 .222من جراح   ةى محمد بادر فرجى ص جل    ةى  صيدة: ب يى  (1)
 .32السايلى  صيدة: من شب يط يا أال   ةى أيو  ياد ا بصارلى ص (2)
 .300الصر انى  صيدة: اابه يبومى أيرم صيحا خ رى صديوان  (3)
 .522السايلى  صيدة: يلغ الدم ال ي ى ااشم صالح سالمةى ص (4)
 .522ى محمد علا الحاي ى صالسايلى  صيدة:   ة حدائل الوجن المتيوح (5)
 .522ى  صيدة: فا موسم الصمت اليتلءى عيد اهلل الرشيدى صالسايل (6)
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بظر الشعراء إل  الموروث ا ديا الشعرل وما يحمله من دالالتى وحاولوا التباص و د 
معها واستلهام دالالتها لليوح يما يعتمل فا صدورام جراء حرب   ةى وتل  ما براس فا  صيدة 

 :(1)  ة" التا يتيئ الشاعر فيها عل   ول عبترة "يادار
 مىىىىىىىىىىن م ت ىىىىىىىىىىر دم الشىىىىىىىىىىعراء غىىىىىىىىىىادرهىىىىىىىىىىل 

 أم هىىىىىىىىىىل عرفىىىىىىىىىىت الىىىىىىىىىىدار بعىىىىىىىىىىد تىىىىىىىىىىوه م    

   
 :(2)وي ول فيها

 إن كنىىىىىىىىت أزمعىىىىىىىىت المضىىىىىىىىي فىىىىىىىىذاك مىىىىىىىىا

 نرجىىىىىىىىىىىو  فىىىىىىىىىىىي ليىىىىىىىىىىىل بهىىىىىىىىىىىيم م لىىىىىىىىىىىم    

   
 مىىىىىىىىىىىىىىىا راعنىىىىىىىىىىىىىىىي إال وغىىىىىىىىىىىىىىىزة كلهىىىىىىىىىىىىىىىا

 وسىىىىىىىىط الىىىىىىىىدمار تسىىىىىىىىف نىىىىىىىىار المنشىىىىىىىىم    

   
.......................................... .......................................... 

 وهنىىىىىىىىىىىىىاك غىىىىىىىىىىىىىزة والىىىىىىىىىىىىىردق أنشىىىىىىىىىىىىىودة

 مىىىىىىىىىىىىىدت يىىىىىىىىىىىىىديها للكفىىىىىىىىىىىىىاح األع ىىىىىىىىىىىىىم    

   
 والكىىىىىىىىىىل يلعىىىىىىىىىىق مىىىىىىىىىىن دمائىىىىىىىىىىك نشىىىىىىىىىىوة

 لعىىىىىىىىىىىىىىق الىىىىىىىىىىىىىىذباب كشىىىىىىىىىىىىىىارب متىىىىىىىىىىىىىىرنم    

   
 تمسىىىىىىىىىىي وتصىىىىىىىىىىىبح والجىىىىىىىىىىىراح تلوكهىىىىىىىىىىىا

 وتبيىىىىىىىىت وهىىىىىىىىي تصىىىىىىىىول فىىىىىىىىوق األدهىىىىىىىىم    

   
 وحشيشىىىىىىىىىىىىتي نىىىىىىىىىىىىار وغىىىىىىىىىىىىزة تمتطىىىىىىىىىىىىي

 صىىىىىىىىىىىىىهو الجهىىىىىىىىىىىىىاد بصىىىىىىىىىىىىىارم متلىىىىىىىىىىىىىثم    

   
 هىىىىىىىىىىىل تخبرنىىىىىىىىىىىي دارهىىىىىىىىىىىا أنىىىىىىىىىىىي هنىىىىىىىىىىىا

 بصىىىىىىىىىمودها مىىىىىىىىىن كىىىىىىىىىل عىىىىىىىىىار أحتمىىىىىىىىىي  

   
.......................................... .......................................... 

 يىىىىىىىىىىىىىدعون غىىىىىىىىىىىىىزة والرمىىىىىىىىىىىىىاح كأنهىىىىىىىىىىىىىا

 شىىىىىىىىىهب علىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىدخيل األ لىىىىىىىىىم    

   
معل ة عمرو ين يلبوم التا ي ول  التا تباص معها الشعراء إيان حرب   ةومن ال صائد 

 : (3)عهافا مطل

 أال هبىىىىىىىىىىىىىىىىىي بصىىىىىىىىىىىىىىىىىحنك فاصىىىىىىىىىىىىىىىىىبحينا

 وصىىىىىىىىىىىىىبي  مىىىىىىىىىىىىىن خمىىىىىىىىىىىىىور األنىىىىىىىىىىىىىذرينا  

   
وفا التباص من معابا اتس ال صيدة التا تعج يمعابا الع ة واليرامةى يحاول الشاعر 

 :(4)طارل الساعا أن يبير البخوة ويلهب الحما  فا  وله
 أال يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أر  غىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزة إزئرينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 وال تبقىىىىىىىىىىىىىىىىىىي اليهىىىىىىىىىىىىىىىىىىود الغاصىىىىىىىىىىىىىىىىىىبينا  

   
 عانىىىىىىىىىىىىىىاة الثكىىىىىىىىىىىىىىالىوصىىىىىىىىىىىىىىبي مىىىىىىىىىىىىىىن م

 براكينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا تبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ال المينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
                                                 

حمد أ/ويبظر: الحسين اين 220نى د.تى صالشب يطاى شرح المعل ات العشرى دار اليتب العلميةى ييروتى ليبا (1)
 .222مى ص22115: 5نى ط/ال و وباى شرح المعل ات السينى دار الجيلى ييروتى وميتية المحتسبى عما

 .521ص ى522الصر انى  صيدة: يا دار   ةى عيد اهلل إسحل الشريىى صديوان  (2)
 .222يبظر الحسين ين أحمد ال و وباى شرح المعل ات السينى الباشرى ص (3)
 .522ى ص522 جل    ةى  صيدة:  ئير   ةى طارل عيد اهلل الساعاى ص  (4)
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 بهىىىىىىىىىذا الجيىىىىىىىىىىل يىىىىىىىىىا حسىىىىىىىىىىناء جىىىىىىىىىىودي

 فهىىىىىىىىىىىىىىذا الجمىىىىىىىىىىىىىىع فخىىىىىىىىىىىىىىر العالمينىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 غىىىىىىىىىىىىىىدا يأتيىىىىىىىىىىىىىىك باإلخبىىىىىىىىىىىىىىار عىىىىىىىىىىىىىىنهم

 بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأنهم  جيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوش الفاتحينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 فغنىىىىىىىىىىىىىىىي بعىىىىىىىىىىىىىىىدها طربىىىىىىىىىىىىىىىا  وشىىىىىىىىىىىىىىىدوا  

 فقىىىىىىىىىىىىىىىد صىىىىىىىىىىىىىىىدقت فعىىىىىىىىىىىىىىىل القائلينىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 إذا بلىىىىىىىىىىىىىىىغ الفطىىىىىىىىىىىىىىىام لنىىىىىىىىىىىىىىىا رضىىىىىىىىىىىىىىىيع

 تخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  هلل الجبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابر سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاجدينا  

   
 : (1)أما التباص من ييت من  صيدة البايغة التيياباى واو  وله

 دىقتنا باليفتناولته واتد            إسقاطه سقط النصيف ولم ترد

 :(2) ول الشاعرة تمبله فاف
 اهلل من هذا النصيف لقد سقط

 أنا لم أرد إسقاطه

 لكن كفي في الحديد وال أرق غير اليباب

................................... 

 حزني على خلخال رملة لن يجول

 ربأتنيه من سبأ ومدأه بلقيس  

 قبل  الف الفصول

 ستسألنيا  وغد

 فقل لي صاحبي ماذا أقول

 لنصيف ولم أرد إسقاطهاسقط 

 أنا لم أرد إسقاطه

 لكن كفي في الحديد

 اهلل من هذا النصيف لقد سقط

بايغة التيياباى و د يرعت الشاعرة فا إبها  صيدة  بية يالدالالت المستوحاة من  صيدة ال
إ احة دالالت البص المستوح  حين جعلت ال يد التل فا يصها سييا  لس وط البصيىى وأيدت عل  

                                                 

مى يدون 2211يراايمى دار المعارى يمصرى ال اارةى إيو الص ل أانى تح يل: محمد التيياباى الديو البايغة  (1)
 .23طيعةى ص

 .222الصر انى  صيدة: يالغ من امرأة عرييةى رو ة الحاجى صديوان  (2)
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لتصرغ ما فا  -س ط البصيى.. لم أرد إس اطه–س وط البصيى ر ما  عبها من خالل تيرار العيارة 
 .يوبية والعدوان عل    ةصدراا من أحاسي  ال هر التا بتجت عن الممارسات الصه

يرا   و د لجه الشعراء إل  الحيمة والمبل العريا حيث اتختوا مبه ريي ة لتو يح فيرتهم وا 
دور المرأة فا الحرب عل    ة ومبها ما استخدمه الشاعر عبوابا ل صيدته أي ا  مبل )لل اصيات 

ين وصمتها عن صرخات ديب( واو يشير إل  ما سيلحل يا ا ا مة العريية لتصريطها فا فلسط
 :(1)البيال  فا   ةى ي ول الشاعر

 وأم تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتغيث فمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن يلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 ومىىىىىىىىىىىىىىىن لنىىىىىىىىىىىىىىىداء ثك نىىىىىىىىىىىىىىىا يجيىىىىىىىىىىىىىىىب    

   
 هىىىىىىىىي الحىىىىىىىىرب الضىىىىىىىىروس فىىىىىىىى  تطيلىىىىىىىىوا

 الجىىىىىىىىىىىىىىدال فىىىىىىىىىىىىىىإن أمىىىىىىىىىىىىىىركم عجيىىىىىىىىىىىىىىب    

   
ىىىىىىىىىىىم ت  عىىىىىىىىىىىن الصىىىىىىىىىىىرخات أذن    فىىىىىىىىىىىإن ص 

 لكىىىىىىىىىىىىىىم فالقاصىىىىىىىىىىىىىىيات لهىىىىىىىىىىىىىىن ذيىىىىىىىىىىىىىىب    

   
ه الشاعر لييين ما آلت إليه حال ا مة بتيجة استخدم (2) والمبل العريا: )يلغ السيل ال ي (

 (3)ي ول الشاعر: ىلألح اد والصر ة وأبه يعد حرب   ة وصير ا مهات ف د طصح الييل يما ي ولون؟

ىىىىىىىىىىىىىك موصىىىىىىىىىىىىىول بعزتهىىىىىىىىىىىىىا  وصىىىىىىىىىىىىىبر  أم 

 حتىىىىىى تسىىىىىاوت مىىىىىع الخنسىىىىىاء فىىىىىي الجلىىىىىد    

   
 يىىىىىىىىىا حسىىىىىىىىىبها اهلل فىىىىىىىىىي ضىىىىىىىىىيم  تغالبىىىىىىىىىه

 لىىىىىىىىىىىم تحتمىىىىىىىىىىىل مثلهىىىىىىىىىىىا أم ولىىىىىىىىىىىم تلىىىىىىىىىىىد    

   
 يىىىىىىا أمتىىىىىىىي بلىىىىىىغ السىىىىىىىيل الزبىىىىىىى وطغىىىىىىىى

 دوسىىىىىىي علىىىىىىى جمىىىىىىىرة األحقىىىىىىاد واتحىىىىىىىدي  

   
عن بهاية المه لة  استح رس الشاعر متسائال   (4) والمبل العريا: )وعبد جهيبة الخير الي ين(

 :(5)واالعتداءات الصهيوبية ي ول

 را  شعأريد لغزة 

 يعيد البنين إلى أمهم والبنات

................................ 

 أريد جوابا ، جهينة، يختتم األسئلة  
                                                 

 .22الصر انى  صيدة: لل اصيات تيبى عيد الرحمن أ رعى صديوان   (1)
الى تح يل: محمد أيو الص ل إيراايمى دار الجيلى ييروتى ليبانى يبظر أحمد ين محمد الميداباى مجمن ا مب  (2)

واا جمن ُ ييةى واا حصرة تحصر لألسد إتا أرادوا صيدسى يصرب يما  .222ى ص2مى ج/2221 -ه2201: 5ط/
 جاو  الحد.

 .252ى  صيدة: يا شاال الع مى يوب  باصرى صديوان الصر ان  (3)
 .322ى ص5مبالى ج/أحمد ين محمد الميداباى مجمن ا   (4)
 .222السايلى  صيدة: ديوان   ة من الصسصور إل  ال اجلى ص  (5)
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 ويختتم المهزلة  

ووصلت درجة اليه  من ا مة العريية وحيامها تروتها فاستغاث الشاعر يييت الشعر 
 ال ائل:

 أنىىىىىىىىىىت لىىىىىىىىىىو ناديىىىىىىىىىىت حيىىىىىىىىىىا  السىىىىىىىىىىتجاب

 ولكىىىىىىىىىىىىىىن ال حيىىىىىىىىىىىىىىاة لمىىىىىىىىىىىىىىن تنىىىىىىىىىىىىىىادي  

   
 :(1)وتل  ي وله

 وصىىىىىىىىىىىىىوت الحىىىىىىىىىىىىىق وضىىىىىىىىىىىىىاح مبىىىىىىىىىىىىىين

 حيىىىىىىىىىىىاء   –إذا سىىىىىىىىىىمعوا  –لمىىىىىىىىىىن لهىىىىىىىىىىم   

   
 )ولكىىىىىىىىىىىىىن ال حيىىىىىىىىىىىىىاة لمىىىىىىىىىىىىىن تنىىىىىىىىىىىىىادي(

 وذاك الىىىىىىىىىىىىىىىىىرأس يطمسىىىىىىىىىىىىىىىىىه العمىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 فيىىىىىىىىىىىىىىىىا حكامنىىىىىىىىىىىىىىىىا األبىىىىىىىىىىىىىىىىرار أنىىىىىىىىىىىىىىىىتم

 ألمتنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا المعذبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 وصىىىىىىىىىىىىىىىىىهيون الرذيلىىىىىىىىىىىىىىىىىة والمخىىىىىىىىىىىىىىىىىازي

 تعربىىىىىىىىىىىىىىىد والسىىىىىىىىىىىىىىىماء لهىىىىىىىىىىىىىىىم وقىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 فتفتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك  بالنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء وبالصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبايا

 وبالصىىىىىىىىىىىىىىبيان مىىىىىىىىىىىىىىا لهىىىىىىىىىىىىىىم غطىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 

                                                 

 .22الصر انى  صيدة: يغ ة   ة اذسالم ترماى حسن ع ي  يوشوى ص  (1)
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 الصورة الشعرية: المبحث الثاني
 صورة الشعريةال

الشعر عالم ساحرى ملاء يالمعابا السامية وبتصصح عيرس تاريخ الشعوب وأيامهاى وبتتول 
ما فيه من خيال يسلب الع ولى "والشعر خاصته ال يالئمه إال التصوير اليياباى أل التعيير عن 

"فالصورة لصاظه من الجدب إل  الخصبى أواا تجعل له طالوة وروب ا  وتخرج  ى(1)طريل الصورة"
 .(2)الصبية اا اتا الجابب من العالم الخالا من جصاى الوا ن وصاليته واموم ا رم ومشيالتها"

حالة الموت التل فا فالصورة للشعر يالروح للجسد ال يمين ابت اع أحداما من اآلخر إال 
سا فيارس المجردة يشيل حأاو أفول بجم الشعر وخياء  وئهى واا "تجسيد  حاسي  الشاعر و 

 .(3)وأن الخيال عبصر اام من عباصر إبتاجها"

واتا يعتمد عل  شاعر توا ة ال يرى ا شياء يما ااى يل يرااا يما يجب أن تيونى فهو 
عن طريل ما يحدبه فا اتس ا فيار من صيا ة خاصةى تتجاو   "يعير عن أفيارس تعييرا  متمي ا  
 .(4)مرتية اذفهام إل  مرتية التهبير"

دى ال ارئ يعد أن يبعم البظر فا الشعر رؤى جديدة ت ودس إل  تيبا أفيار عن وتتيلور ل
والتود عبها ييل ما أوتا من  وةى لتا "فنن تهبير الصورة يتعدى حدود اتس المتعة الشيليةى  ى باعة

 .(5)فيبير ابصعاالت المتل ا إبارة خاصةى تدفعه إل  مو ى أو سلو  يعيبه"

لتل يسرل فا شرايين ال صيدة فيجعلها متوردة الخدود تشن والصورة الصبية اا الدم ا
ب ارةى و "تصيح ال صيدة ال ائمة عل  اتس الصورة أشيه ياليرل التل ي اء جوار العالم 

. واا تجعل التان فا شغل شا ل للسعا وراءاا وتحليل جوابيهاى فهو دائم الي ظة (6)ودخيالءس"

                                                 

 .32مى ص2222محمد مبدورى ا دب وفبوبهى دار به ة مصر للبشر والتو ينى ال اارةى   (1)
ى دراسة ب ديةى المؤسسة العريية 2212ى 2222فا فلسطين المحتلة مبت  صالح أيو أصينى الحرية الشعرية  (2)

 .35مى ص2212: 2للدراسات والبشرى ييروتى ط/
 .21أ.د. بييل أيو علاى عباصر اذيداع الصبا فا شعر عبمان أيو  رييةى ص  (3)
ربى دار اليتاب المصرلى جاير عصصورى الب د ا دياى الصورة الصبية فا التراث الب دل واليال ا عبد الع  (4)

 .352مى ص5003 -اى 2252: 2ال اارةى ودار اليتاب الليباباى ييروتى ط/
 .352صى السايل  (5)
 . 222مى ص2212: 5مى ط/2215: 2أدوبي ى  من الشعرى دار العودةى ييروتى ط/ (6)
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متعة باتجة عن تل  ال درة من المعاباة التا يعيشها المتل ا واالبتياسى ياذ افة إل  االمتاع "واا 
 .(1)من أجل الوصول إل  جوار الصورة والتحليل فا عوالمها"

والصورة الصبية مال مة للشعر مبت وجودس إال أبها تختلى ياختالى الييئة والشاعر بصسهى 
 .(2)ا"مترايطة فا مجموعه ىفيجب أن يجعل صورة جديدة أوال  با لة للتهبير

إن الصورة الصبية تعتمد إعتمادا  مياشرا  عل  التجرية الشعرية التا يعيشها الشاعرى "ويمين 
يلورة مصهوم الصورة الصبية الشعرية من خالل ال ول إبها ج ء مهم من التجرية الشعريةى وتجسيد 

 .(3)حسا"يشيل  المجردة  س حاسي  الشاعر وأفيار 

ها عاطصة صاد ة فما خرج من ال لب يَ صاحَ  فا البصو  إنا  را  والصورة تغدو أيبر يهاء وتهبي
يصل إل  ال لب وما خرج من اللسان ال يتعدى اآلتان فالعاطصة "اا مصدر خصب للخيال 
 واذيداع الشعرل وتشيل ألوابا  رورية للصور المبت عة من الوا ن التل يعيشه الشاعر وتلعب دورا  

 .(4)فا بجاح الشاعر أو فشله" مهما  

ويباء الصورة الشعرية يعتمد عل  طرل شت  مبها "التجسيد واو إعطاء المعبويات صصات 
محسوسةى والتشخيص التل يتم ينعطاء صصات ا شخاص ليل من المحسوساتى والتجريد ويتم 

 .(5)ين صاء صصات معبوية عل  المحسوسات فت ول الصوارل ييبهما"

تيلصة أو مصطبعة يجهد الشاعر بصسه فا فيجب أن تيون الصورة الصبية طييعية  ير م
 إ حامها فا شعرس فتؤبر فيه سليا  ال إيجايا .

 صورة ج ئية وصورة يلية. ىوتب سم الصورة الصبية إل   سمين

 

                                                 

تحاد العام للمراي  الب افيةى عاطى أيو حمادةى الصورة الصبية فا شعر محمود درويشى دراسة ب ديةى إصدار اال (1)
 .215مى دون طيعةى ص2222  ةى 

 .222مى ص2222: 2إحسان عيا ى فن الشعرى دار صامدى ييروتى ودار الشرلى عمانى ط/ (2)
 -اى 2252: 2باام محسنى الشخصية اذسالمية فا الشعر الصلسطيباى ميتية اليا جاى   ةى فلسطينى ط/ (3)

 .323مى ص5002
مى 2222م ال  2222عيد اهلل عطواتى االتجااات الوطبية فا الشعر الصلسطيبا المعاصر من  عيدمحمد  (4)

 .مبشورات دار اآلفال الجديدة
مى و ارة الب افةى عمانى 2222-م 2222أسامة يوسى شهابى الحرية الشعرية البسوية فا فلسطين وا ردنى  (5)

 .352مى ص5000: 2ا ردنى ط/
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 الصورة الجزئية:
الييانى المتعددة  روبواا ما يبدرج تحته التشييه واالستعارة واليباية و ير تل  من  

 ارة يمبلين عل  الصورة الج ئية.وسهتباول التشييه واالستع
 التشبيه:أوال : 

حد الشيئين يسد سد اآلخر فا حال أو ع دى ايتا أالتشييه او "عيارة عن الع د عل  أن 
 .(1)مابا واتا او التشييه العام التل يدخل تحته التشييه اليليغ و يرس"عرفه الر  

يهى  ومشيها   ا  تدع طرفين مشيهو د عرفه السيايا ي وله: "وال يخص  علي  أن التشييه مس
 .(2)من آخر" ييبهما من وجه وافتر ا   واشترايا  

أما ال  ويبا ف د عرفه يهبه "الداللة عل  مشارية أمر آلخر فا معب ى والمراد يالتشييه 
 .(3)اهبا: ما لم يين عل  وجه االستعارة التح ي ية وال االستعارة ياليباية وال تجريد"

 .(4)وا دب لعظم شهبه فا اليال ة ةيايا  يامال  فا يتايه اليامل فا اللغ و د أفرغ له الميرد
وتختلى التشييهات ياختالى العصر والييئةى "واعلم أن العرب أودعت أشعاراا من 

ت يه تجاريها وام أال ا وصاى والتشييهات والحيم ما أحاطت يه معرفتها وأدريه عيابهاى ومرت 
 .(5)هم السماءى فليست تعدو أوصافهم ما رأوس مبها وفيها"ويرى صحوبهم اليوادل وس وف

                                                 

اى 2222رير التحييرى تح يل: حبصا محمد شرىى و ارة ا و اى المصريةى ال اارةى د.ط: صينى تحاذأيا اين  (1)
 .222مى ص2222 -
مى 2220 -اى 2222: 5محمد ين علا السياياى ميتية ومطيعة مصطص  اليايا الحليا يمصرى ط/ (2)

 .223ص
: 2اجاى دار اليتاب الليباباى ط/الخطيب ال  ويباى اذي اح فا علوم اليال ةى تح يل: محمد عيد المبعم خص (3)

 .352ى ص2مى ج/2212 -اى 2322
 لالست ادة يبظر:   (4)

  مى 2222-اى 2202سرار اليال ةى دار المعرفة للبشرى ييروتى ليبانى د.ط: أعيد ال اار الجرجاباى
 .10ص

 صطص  علا ين ظافر ا  دلى  رائب التبييهات عل  عجائب التشييهاتى تح يل: محمد   لول سالم وم
 .23مى ص2223الصاول الجويباى دار المعارى يمصرى د.ط: 

 /22مى ص2221 -اى 2222: 5محمد محمد أيو موس ى اذعجا  اليال اى ميتية وايةى ط. 
 .53ى عيار الشعرى صااين طياطي (5)
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وللتشييه فوائد يال ية تخدم المعب  وتجلو الصورةى "فنبما ت صد يه ت رير المشيه فا البص  
يصورة المشيه يه أو يمعباسى فيستصاد من تل  اليال ة فيما  صد يه من التشييه عل  جمين وجواه 

و  ير تل  من الوجوس التا ي صد يها ب أو يير او صغر أأو تم أو تر يب أو ترايمن مدح 
 .(1)التشييه"

" ذخراجه الخصا إل  الجلا  ؛أساسا  من أريان اليال ة ومن  يمه اليال ية التا تجعله ريبا  
دائه اليعيد من ال ريبى ي يد المعابا رفعة وو وحا ى وييسيها توييدا  وف ال  وييسواا شرفا   وا 

 .(2)وبيال "

ن ُحسن التشييه ي وله: "يمبل الغائب الخصا التل ال يعتاد يالظاار لخصاجا ف د ييت أما ا
 .(3)المحسو  المعتاد فييون حسن اتا  جل إي اح المعب  وييان المراد"

فة للمرأة وب لت لبا الصورة المشر   ىو د عيست التشييهات صورة الحرب ال ارية عل    ة
وييبت الموا ى وردود ا فعال  ىوصصت لبا ا حداث الدامية ويتا ىفا جرأتها وشجاعتها وصيراا

ى واو تتردد عل  ال وم من حين آلخرالعريية والعالمية. فالموت فا   ة يشيه ال ايلة العجو  التا 
وأما ال حايا فهم رماديون شعث يشيهون ا ب ام التا ابهالت عليهم  أما ىشراى لأل يجعل الموت

السماء تحمل يا يدلى فها تشيه معراج طويل يلوت إل  اهلل اليريم ع  ن هفي ىهم ا يدلتفتباول
 :(4)وجلى ي ول الشاعر

 كىىىىىىىىىىىىىىىأن المىىىىىىىىىىىىىىىوت قابلىىىىىىىىىىىىىىىة  عجىىىىىىىىىىىىىىىوز  

 تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزور القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن  ن  ن    

   
 نمىىىىىىىىىىىىىىوت فيكثىىىىىىىىىىىىىىر األشىىىىىىىىىىىىىىراف فينىىىىىىىىىىىىىىا

 وتخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتلط التعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىازي بالتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاني  

   
 كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأن المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت ل شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراف أم  

 مشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبهة القسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوة بالحنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان    

   
 فىىىىىىىىىىي المراثىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىذلك لىىىىىىىىىىيس يىىىىىىىىىىذكر

 كثيىىىىىىىىىىرا  وهىىىىىىىىىىو يىىىىىىىىىىذكر فىىىىىىىىىىي األغىىىىىىىىىىاني  

   
 سىىىىىىىىىىىىىنغلب والىىىىىىىىىىىىىذي رفىىىىىىىىىىىىىع الضىىىىىىىىىىىىىحايا

 مىىىىىىىىىىىىىىن األنقىىىىىىىىىىىىىىا  رأسىىىىىىىىىىىىىىا  للجنىىىىىىىىىىىىىىان  

   
 رمىىىىىىىىىىىىىىىىىىاديون كاألنقىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  شىىىىىىىىىىىىىىىىىىعث

 تحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىددهم خيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوط األرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوان    

   
                                                 

ى 2مى ج/2220 -اى 2200يحي  ين حم ة العلولى الطرا ى دار اليتب العلميةى ييروتى ليبانى د.ط:  (1)
 .513ص

 -اى 2232السيد أحمد الهاشماى جواار اليال ةى تد يل: يوسى الصميلاى الميتية العصريةى ييروتى د.ط:  (2)
 .م5020

-اى 2205: 2محمد ين سعيد ين سبان الخصاجاى سر الصصاحةى دار اليتب العلميةى ييروتى ليبانى ط/ (3)
 .522مى ص2225

 .22م(ى تميم الير وباى ص جل    ةى  صيدة: ييان عسيرل )سبغليه (4)
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 يىىىىىىىىىىىىىىىىىد ليىىىىىىىىىىىىىىىىىد تسىىىىىىىىىىىىىىىىىلمهم فتبىىىىىىىىىىىىىىىىىدو

 سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىماء اهلل تحملهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدان    

   
 يىىىىىىىىىىىىىىىىىد ليىىىىىىىىىىىىىىىىىىد كمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىراج طويىىىىىىىىىىىىىىىىىىل

 إلىىىىىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىىىىىاب الكىىىىىىىىىىىىىىريم المسىىىىىىىىىىىىىىتعان    

   
لة التا يابت تشيه ال مر فا جمالها ويراءتها  د أصيحت تشيه فارع الغ ا يعد واتس الطص

ن ما حدث يشيه ال ل ال التل يجوب أرم   ةى  ىأن حولها العدو إل  جسد ياي  يعد استشهاداا وا 
 :(1)ي ول الشاعر

 وطفلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  كفلقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  القمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر

 أضىىىىىىىىىىىنى عليهىىىىىىىىىىىا القىىىىىىىىىىىاه ر الشىىىىىىىىىىىموس    

   
 اضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفأصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبحت كفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارع  الغ

 الجحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيم لليبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوس  أحالهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   

   
 هنىىىىىىىىىىىىىىىاك زلىىىىىىىىىىىىىىىزال يجىىىىىىىىىىىىىىىوب الفضىىىىىىىىىىىىىىىا

 يبحىىىىىىىىث عىىىىىىىىن صىىىىىىىىيد لىىىىىىىىيم  الرمىىىىىىىىوس    

   
إن البساء فا ا رم المحتلة يشيهن البدى وا بوار التا تشن عل  الدبياى ومبهن يهب 

ويتا ا طصال والبساء حمم تشيه اذعصار فا وجه العدوى ي ول  ىسودالرجال البوار يشيهون ا 
 :(2)الشاعر

 القىىىىىىىىىدس أنىىىىىىىىىتن  النىىىىىىىىىدق ات  يىىىىىىىىىا ماجىىىىىىىىىد

 مىىىىىىىىىىنكن  شىىىىىىىىىىعدث فىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىدنا األنىىىىىىىىىىوار    

   
 زأر األسىىىىىىىىود ألسىىىىىىىىت  تسىىىىىىىىمع  صىىىىىىىىوتهم؟

 مىىىىىىىىىىىىىىىنكن هىىىىىىىىىىىىىىىب  رجالنىىىىىىىىىىىىىىىا الثىىىىىىىىىىىىىىىوار    

   
 أطفالنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ونسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا نا ودما نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 حمىىىىىىىىىىىىىىم  تثىىىىىىىىىىىىىىور كأنهىىىىىىىىىىىىىىا اإلعصىىىىىىىىىىىىىىار    

   
من الدماءى  اء التا تشيه الوشاح ا حمر وشاح  واتس العرو  يوم  فافها مخ ية يالدم

ل   ة بتروا حياتهم لليصاح فهم يشيهون الرياح فا بورتهم التا يتصدون يها للعدو ييل خصة وأا
 :(3)ور ا بص ى و د جعلهم الحصار شواظا ملتهيةى يشيهون ا شياح فا وجه العدوى ي ول الشاعر

 وعىىىىىىىىروس  ت ىىىىىىىىز ف  فىىىىىىىىي موكىىىىىىىىب المجىىىىىىىىد

 عليهىىىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىىىىىدماء وشىىىىىىىىىىىىىىىاح    

   
 روا للكفىىىىىىىىىىىىىىىاح كىىىىىىىىىىىىىىىل ليىىىىىىىىىىىىىىىاليهمذنىىىىىىىىىىىىىىى

 روا كمىىىىىىىىىىىىىىىا تثىىىىىىىىىىىىىىىور الريىىىىىىىىىىىىىىىىاح  وثىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 يتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدون للعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدو خفافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 وبأعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاقهم رضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  وارتيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاح    

   
 فىىىىىىىىىىىإذا حوصىىىىىىىىىىىروا اسىىىىىىىىىىىتحالوا ش ىىىىىىىىىىىوا ا

 وتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداعوا كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأنهم أشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىباح    

   
 

                                                 

 .222 جل    ةى  صيدة: إل  مت ؟ى بعيم عودةى ص (1)
 .220السايلى  صيدة: بصر   ة   ردلى محمد يراحى ص (2)
 .22ديوان الصر انى  صيدة: اتس   ةى راشد ال يير السبوساى ص (3)
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سالم الجهادلى فهم يشيهون اليهول وام فا ت أطصالها عل  بهج اذالمرأة الصلسطيبية ريت 
ه السياج الوا ا  يبائها وام يتحدون اذعصار أتون المعريةى ال يهايون الموتى  لب ا م يشي
 :(1)فتراام يشيهون اليحر الهائج المائجى ي ول الشاعر
 إذا مىىىىىىىىا الطفىىىىىىىىل فىىىىىىىىي الهيجىىىىىىىىاء كهىىىىىىىىل

 

 أفىىىىىىىىىىىاخر يىىىىىىىىىىىا عروبىىىىىىىىىىىة بانتمىىىىىىىىىىىائي

   
  ت  فلسطينية أمي ورب  

 وباإلس م قد شمخت وعلت

 ومجد العرب ل بناء غذت

 ول عداء في الهيجا تحدت

 نىىىىىىىىىىىىىىىىائي سىىىىىىىىىىىىىىىىياج  وذا قلبىىىىىىىىىىىىىىىىي ألب

 وأنىىىىىىىىىىىىىىتم للعىىىىىىىىىىىىىى  نىىىىىىىىىىىىىىور  وتىىىىىىىىىىىىىىاج    

   
 إذا اإلعصىىىىىىىىىىىىىىار يىىىىىىىىىىىىىىأتيني تىىىىىىىىىىىىىىراهم

 كمثىىىىىىىل البحىىىىىىىر قىىىىىىىد هىىىىىىىاجوا ومىىىىىىىاجوا  

   

الشاعر محيويها إتا فا حبواا عل  إن   ة تشيه الوردة فا اليستانى واا تشيه ا م 
 :(2)أ بته الوحدةى ي ول الشاعر

 أنسىىىىىىىىىىىىىىىىاها كيىىىىىىىىىىىىىىىىف وقىىىىىىىىىىىىىىىىد كبىىىىىىىىىىىىىىىىرت

 كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردة عبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر البسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتان  

   
 كىىىىىىىىىىىىىىىىىاألم علىىىىىىىىىىىىىىىىىي  متىىىىىىىىىىىىىىىىىىتحنىىىىىىىىىىىىىىىىىو 

 نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاقوس  الوحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة أضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىناني  

   
ويطلب  مهىيالهدية التا تهدى   تشييه رفاة الشهيدالشهيد ي المتعل ةومن جميل التشييهات 

واو يالبيوءة التا ت تى  ىن ولداا او يالغد المشرلإمبها أن ت  رد وتغبا وت ول لمن حولها 
واو مبل جهبم يصالاا  ىواو يسدرة المبته  ىةواو ياليعي ىواو مبل ي عة البور ىالعدو يالشرر

وجتوراا  ىواو يالغيمة التا تيعث ا مل فا الغايات ىواو يطير ا ياييل يحجارتها البارية ىالعدو
 :(3)واو يهيليل الغار العريلى ت ول الشاعرة

 إليك رفاتي قهدأما  قد ي  

 ي لهغن  

................ 

                                                 

 .221ديوان الصر ان ى  صيدة: دماء الع ة فا   ةى لطصا مبصورى ص (1)
 .320ل    ةى  صيدة: رسالة حب إل    ةى لطصا الياسيباى ص ج (2)
 .232السايلى  صيدة: رسالة من   ةى ا ار طياخى ص (3)



338 

 

 قولي لهم

 مي الشرر  تر  .. ونبوءة  ولدي غد  

 ك بقعة للنور ينقشها القمر  لولدي هنا

 ولدي هنالك كعبة للملتقى

 تنمو عليها كرنفاالت الحجر  

 للمنتهى ك سدرة  لولدي هنا

 رواهلل يجدل غصنها بدم الدر  

 ر  قمن نارها تصلى س ولدي هناك جهنم  

 القدر   ها جمر  ولدي أبابيل السما بأكف  

 ولدي همي من غيمة األمل الوريق  

 غابات الحنين جذور  تمتد  ب
 من ياسمين   بعوالم   من غزة   منسوجة  

 من الغار العريق   ولدي أكاليل  

 فله المدق.. وله الطريق  

يشيه بصسه ى و الشاعر يحب   ة فيشيه حيها يبين الحياة ير م خجله من دموع البيال يهيم و 
و  ة  ى ن   ة مبل  ار الوجودواو يا سير ال يعرى ماتا ي ول  ىفا حيه لها يهبه بشيد الشهيد

 :(1)واو يجهر يحيه اتا ر م أن   ة مبل الرمو  المجهولةى ي ول الشاعر ىيالريين الدائم

 الحيىىىىىىىىىىىىاة   فىىىىىىىىىىىإن  كىىىىىىىىىىىان حبىىىىىىىىىىىىك نبىىىىىىىىىىىع  

 فىىىىىىىىىىىىىإني ودمىىىىىىىىىىىىىع الثكىىىىىىىىىىىىىالى خجىىىىىىىىىىىىىول    

   
................................. 

 فىىىىىىىىىىىىىىىواهلل إنىىىىىىىىىىىىىىىي نشىىىىىىىىىىىىىىىيد الشىىىىىىىىىىىىىىىهيد

  

.................................. 
؟ نىىىىىىىىىىىىىىىي أسىىىىىىىىىىىىىىىير ومىىىىىىىىىىىىىىىاذا أقىىىىىىىىىىىىىىىول   وا 

   
 أقىىىىىىىىىىىىىىىول أحبىىىىىىىىىىىىىىىك زهىىىىىىىىىىىىىىىر الوجىىىىىىىىىىىىىىىىود

 وأنىىىىىىىىىىىىىىت الربيىىىىىىىىىىىىىىع الىىىىىىىىىىىىىىذي سىىىىىىىىىىىىىىيطول    

   
 ومىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىحر حبىىىىىىىىىي إذا كىىىىىىىىىان جهىىىىىىىىىرا  

 وأنىىىىىىىىىىىىىىت  الرمىىىىىىىىىىىىىىوز وحبىىىىىىىىىىىىىىر يجىىىىىىىىىىىىىىول    

   
 

                                                 

 .520ديوان الصر انى  صيدة:   ة اليتولى محمد يمال السخيرلى ص (1)
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يشيه مصياح البور  والشهيدم الشهيد يالشهاب التل يبير طريل الحرية يشيه دشاعر آخر و 
 بها تعلم أن ايبها ير   إل  جبات البعيمى ي ول  وأم الشهيد را ية ىسوؤ التل ال يبطصئ  

 :(1)الشاعر
 دم الشىىىىىىىىىىىهيد شىىىىىىىىىىىىهاب  نسىىىىىىىىىىىتنير بىىىىىىىىىىىىه

 مصىىىىىىباح نىىىىىىور  فمىىىىىىا أوكىىىىىىى ومىىىىىىا وجفىىىىىىا  

   
ىىىىىىىىىىىىى  راضىىىىىىىىىىىىىية   د  أم  الشىىىىىىىىىىىىىهيد نراهىىىىىىىىىىىىىا ج 

 مىىىىىىىىا دام يرقىىىىىىىىى إلىىىىىىىىى الجنىىىىىىىىات معتكفىىىىىىىىا  

   
واتس  ىمظلمال أن الشاعر شيهها ياذشرال فا عمرس الإور م أن المصائب لياليها مظلمة 

ويعود الشاعر  ىالصورة تمبلها يصورة الصجر التل يرتسم يعد ظالم الليل فهو من التشييه التمبيلا
واا اذرادة واا السيى التل يوحد ا مةى  ى دم فيهلصلسطين فيشيهها يالصجر ويالم ام التل ال ت ل 

 :(2)ي ول الشاعر
 أمىىىىىىىا  معتصىىىىىىىم  قىىىىىىىد مىىىىىىىات مىىىىىىىن زمىىىىىىىن  

 تىىىىىىىىىىق الهمىىىىىىىىىىم  ولىىىىىىىىىىن يعىىىىىىىىىىود إذا لىىىىىىىىىىم تر   

   
 ليىىىىىىىىىىىىل  الفجيعىىىىىىىىىىىىة إشىىىىىىىىىىىىراق  بىىىىىىىىىىىىأزمنتي

 كىىىىىىىىىالفجر بعىىىىىىىىىد  ىىىىىىىىى م الليىىىىىىىىىل يرتسىىىىىىىىىم    

   
 ويىىىىىىىىا فلسىىىىىىىىطين أنىىىىىىىىت الفجىىىىىىىىر رائعتىىىىىىىىي

 أنىىىىىىىىىت المقىىىىىىىىىا م مىىىىىىىىىا زلىىىىىىىىىت بىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىدم    

   
 أنىىىىىىت اإلرادة أنىىىىىىت السىىىىىىيف فىىىىىىي وطنىىىىىىىي

 بىىىىىىىىىىىىىك اتحىىىىىىىىىىىىىدنا وبعىىىىىىىىىىىىىد اهلل نعتصىىىىىىىىىىىىىم    

   
الحجارة فا  ي ات  دىشيه البهر التل يرول  روع الجهاوصمود البيل  عل  مصايهم ي

 :(3)واتا فا  ول الشاعر ىالخباجر والشموعتشيه الغ يين 
 مىىىىىىىىىن علىىىىىىىىىم الثكلىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىأن صىىىىىىىىىمودها

 نهىىىىىىىىىىىىىىر يىىىىىىىىىىىىىىروي للجهىىىىىىىىىىىىىىاد زروعىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 يىىىىىىىىىىىا أهىىىىىىىىىىىل غىىىىىىىىىىىزة والزمىىىىىىىىىىىان كتاب ىىىىىىىىىىىه  

 بكىىىىىىىىىىم  يمىىىىىىىىىىد  إلىىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىىماء فروعىىىىىىىىىىا  

   
 مىىىىىىىىىن عل ىىىىىىىىىم األحجىىىىىىىىىار  فىىىىىىىىىي قبضىىىىىىىىىاتكم

 أن تسىىىىىىىىىىىىىىىىتحيل خنىىىىىىىىىىىىىىىىاجرا  وشىىىىىىىىىىىىىىىىموعا  

   
 عارة:ىىىىىىىالستاثانيا : 

"اا فن من فبون اليال ةى مهخوتة من العارية أل الب لى واا رفن الشاء وتحويله من 
 .(4)ميان إل  آخرى ي ال استعار فالن سهما  من يبابتهى رفعه وحوله مبها إل  يدس"

                                                 

 .222ديوان الصر انى  صيدة اتا ف اؤ ى يشير  يى اهللى ص (1)
 .522وجن المتيوحى محمد علا الحاي ى صالسايلى  صيدة:   ة وحدائل ال (2)
 .21 جل    ةى  صيدة: يا أال   ةى أحمد عبمان التويجرلى ص (3)
 .222عيد الع ي  عتيلى علم الييانى ص (4)
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ومن تل  ما أوردس عيد ال اار الجرجاباى "فمن تل   ولهم: إن االستعارة تعليل العيارة عل  
 .(1) ير ما و عت له فا أصل اللغة عل  سييل الب ل"

يات ال رآن اليريم مبل  وله تعال : وعال شهبها لوروداا فا يبير من آ و د شرفت االستعارة
َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي َبْعٍض

يه واالستعارة تشي" ى(3) َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه و وله تعال :  ى(2)
شارة تمبن إرادة لعلة جمالية أو داللية واحتصظ ين خسر أحد ريبيه الرئيسيين )المشيه أو المشيه يه(

 .(4)المعب  الظاار"

ورشا ة"  واتا الخسران يجعلها تيسب د ة ويهاءى "ويلما ا داد التشييه خصاء ا دادت حسبا  
 .(5)ويابت مت مبة لليال ة من اذيجا  وجودة البظم وحسن السيال"

 ىواالستعارة اا المرآة التا تعي  بصسية الشاعر وخياياس لتا فنبها تبم عن شخصيته وفيرس
إبها "وسيلة ايتشاى العالم الداخلا للشاعر ييل ما فيه من خصوصية وتصرد وتمي  ال تستطين 

 .(6)اللغة العادية التجريدية أن تعير عبه أو توصله إل  ال ارئ"

أيو موس  ي وله: "واالستعارة من الصبون التا تشى عن وتات المعب  عير عبه محمد 
طييعة الشاعر وحسهى وييى تستحيل فا وجدابه إل  حالة جديدة ليست اا ا حوال ا ليصة التا 

 .(7)ترااا عيون البا "

وال ت تصر ال يمة اليال ية لالستعارة عل  اللصظ فحسب يل إبها تبرل المعب ى "فنن شئت 
ن شئت أرت  المعابا اللطي صة التا اا من خيايا الع ل يهبها  د جسمت حت  رأتها العيونى وا 

 .(8)لطصت ا وصاى الجسمابية حت  تعود روحابية ال تبالها إال الظبون"
                                                 

: د.تى 3عيد ال اار الجرجاباى دالئل االعجا ى شرحه وعلل عليهى محمد ألتبجاى دار اليتاب العرياى ط/ (1)
 .322ص

 .22ية سورة اليهىى أ (2)
 . 22سورة الي رة: أية  (3)
عيد اذله الصائغى الخطاب الشعرل الحدابول والصورة الصبيةى الباشر المري  الب افا العرياى ييروت والدار  (4)

 .532مى ص2222: 2اليي اءى ط/
 .532يحي  العلولى الطرا ى ص (5)
 322بى ص2212ة لليتابى ال اارةى د.طى أحمد عيد السيد الصاولى فن االستعارةى الهيئة المصرية العام (6)
 .222محمد أيو موس ى اذعجا  اليال اى ص (7)
 .33عيد ال اار الجرجاباى أسرار اليال ةى ص (8)
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فمبها الميبية والتصريحية والتمبيلية والترشيحية والتجريدية يل  و د تعددت صور االستعارة
 مبها له خصائصه ومي اته.

متأللئة تسيب من جمالها عل   لصور جميعا  فا شعر حرب الصر انى رأيباااو د رأيبا اتس ا
فمن ياب االستعارة بجد الحرب بارا  يو د  ىالمعابا إي احا ى ومن د تها عل  ا لصاظ سحرا  وجماال  

والبسوة أسود ت أرى واا اا المساجد واآلتن والحجارة والمباير يلها أشخاص  ىجمراا الشعب
وحتى المشيه يه وأي ا عل  شاء من لوا مه واو ال سمى إت ي ول  ىعل  الجهادأ سمت اليمين 

 :(1)الشاعر

 الشىىىىىىىىىعب أوقىىىىىىىىىد جمرهىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىا معشىىىىىىىىىىر  

 والنسىىىىىىىىىىىىىوة انطلقىىىىىىىىىىىىىت أسىىىىىىىىىىىىىودا  تىىىىىىىىىىىىىزأر    

   
 قىىىىىىىىد أقسىىىىىىىىم الشىىىىىىىىعب اليمىىىىىىىىين مجاهىىىىىىىىدا  

 اهلل فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمين وأكبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   
 كىىىىىىىىىىىل المسىىىىىىىىىىىاجد والمىىىىىىىىىىى ذن أقسىىىىىىىىىىىمت

 حتىىىىىىىىىىىىىىىىىى الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىارة رددت والمنبىىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   
واتا من ياب  ىيجرى ييد المعتدين ا  جارف جعل الشاعر البورة سيال   أي ا   وفا ال صيدة
 :(2)أما ا مل ف د جعله بياتا  يبيت وي ارى وتل  فا  وله ىاالستعارة التصريحية

 وسىىىىىىىىىىيجرف السىىىىىىىىىىيل العرمىىىىىىىىىىرم كيىىىىىىىىىىدهم

 وسىىىىىىىىىىىينبت األمىىىىىىىىىىىل الجميىىىىىىىىىىىل ويزهىىىىىىىىىىىىر    

   
واتا من  ىمطيل عليها يما الصتاة المحاصرةالشاعر يبادل عل    ة والعدو محيط يها و 

ى أما الغدر فهو شخص ريا  إياب االستعارةى و د جعل الموت حيوابا مصترسا  يبهش لحمها ويم  ه 
ي تى ي غائبه السوداء فا الصدورى فيحر هاى وصوت ال بايل أشخاص تجيب وتصرخى وت ول: إن 

 .:(3)ياب االستعارةى فا  ول الشاعر ا س  ياد يبطل من شدة ا اوال فا   ة ويل اتا من
 ناديىىىىىىىىىىىىىىىت  غىىىىىىىىىىىىىىىزة والعىىىىىىىىىىىىىىىدو يلف هىىىىىىىىىىىىىىىا

 والمىىىىىىىىىىىوت  يىىىىىىىىىىىنهش  لحمهىىىىىىىىىىىا ويمىىىىىىىىىىىزق    

   
 والغىىىىىىىىىىىىىىدر يقىىىىىىىىىىىىىىذفها بكىىىىىىىىىىىىىىل ضىىىىىىىىىىىىىىغينة  

 سىىىىىىىوداء  تنخىىىىىىىر فىىىىىىىي الصىىىىىىىدور وتحىىىىىىىرق    

   
 فأجىىىىىىىىىىىابني صىىىىىىىىىىىوت القنابىىىىىىىىىىىل صىىىىىىىىىىىارخا  

 كىىىىىىىىىىاد األسىىىىىىىىىىى بربىىىىىىىىىىوع غىىىىىىىىىىزة ينطىىىىىىىىىىق    

   
أما روحها فها  ىى وته  عروش الخبوعتتحد جعل   ة امرأةومن االستعارات المتتايعة 

أي ا تتصدى للعدوى واالستعارة فا الخوى التل ت وم   ة يدفبه واا تتلو آية الصيرى ي ول 
 :(4)الشاعر

                                                 

 .225ديوان الصر انى  صيدة:  سما ى صيحا ياسينى ص (1)
 .225السيالى ص  (2)
 .22 جل    ةى  صيدة: يدون عبوانى تامر أحمد  ياربةى ص (3)
 .22ى  صيدة: أبشودة   ةى يسام دعي  أيو شرخى صسايلال (4)



336 

 

 روحا  تصدت  فإن لغزة 

 تحدت  

 وهزت عروش الخنوع

 ولم تكترث للدمار

 وها هي غزة

 غزة

 قد دفنت خوفها

 وتلت

  ية الصبر

يبشر الموت المحموم فا ا حياء فا  ال صى إبسابا   فيجعلالشاعر أحمد اليوسى أما 
الدماء ماء  يغلا لمبظر الطصل التل يصيح من اآلالم ويتا صراخ البيل  عل  أطصالها  ويجعل  ةى 

واالستعارة أي ا فا جعل البيران فا   ة أشخاصا تشتيا  ىالمم  ين تحت ا ب ام ويين الريام
 :(1)من بيران الشعب المت دةى ي ول 

 فالقصىىىىىىف ينشىىىىىىر موتىىىىىىىه المحمىىىىىىوم فىىىىىىىي

 أحيائهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بز امىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه وحمامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  

   
 يىىىىىىىىىىىىىىا غىىىىىىىىىىىىىىزة الشىىىىىىىىىىىىىىماء إن دماءنىىىىىىىىىىىىىىا

 مىىىىىىىىىىىن  المىىىىىىىىىىىه ضىىىىىىىىىىى   تغلىىىىىىىىىىىي لطفىىىىىىىىىىىل   

   
 ولصىىىىىىىىىىىرخة الثكلىىىىىىىىىىىى علىىىىىىىىىىىى أطفالهىىىىىىىىىىىا

 يقضىىىىىىىىون تحىىىىىىىىت الهىىىىىىىىدم بىىىىىىىىين ركامىىىىىىىىه  

   
 فالشىىىىىىىعب نىىىىىىىار  لىىىىىىىو أتىىىىىىىى نيىىىىىىىران غىىىىىىىز

 ة الشىىىىىىىىىىىىتكت مىىىىىىىىىىىىن وقىىىىىىىىىىىىد  وضىىىىىىىىىىىىرامه  

   
رة فا  وله )التبب م  با( عن مدى تهبيب ال مير التل ياالستعا شاعر آخرو د عير 

 ريت أعظم مبال فا الع   لين   ة ىيعابيه لما يحدث فا   ة واعتتارس عن التخلى عن البجدة
فا  وله ) لب ماج( ف د شيه ال لب ياليحر المائج الم طرب وحتى  ي ا  أى واالستعارة والصمود

 ية إت ي ول:المشيه يه واتا من ياب االستعارة الميب
 يىىىىىىا غىىىىىىزة الخيىىىىىىر: جئىىىىىىت  اليىىىىىىوم معتىىىىىىذرا  

 والىىىىىىىىىىذنب مز قنىىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىىا روحنىىىىىىىىىىا إربىىىىىىىىىىا  

   
 أتيىىىىىت أركىىىىىى  نحىىىىىىو البىىىىىىاب فىىىىىىي شىىىىىىغف

 تحىىىىىىىت الجىىىىىىىوانح قلىىىىىىىب  مىىىىىىىاج مضىىىىىىىطربا  

   
ىىىىىىن  ضىىىىىىربت لنىىىىىىا فىىىىىىي العىىىىىىز أمثلىىىىىىة    يىىىىىىا م 

 وفىىىىىىىىي الصىىىىىىىىمود بلغىىىىىىىىت األوج والسىىىىىىىىحبا  

   

                                                 

 .522الصر انى  صيدة: جرح العروية با ىى أحمد اليوسىى صديوان   (1)
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 وترميه واجه العدو ييل شراسة  ة حيبما ت وشاعر آخر يستبمر االستعارة واو يصور
ى س من الع مترما يه   ة العدو فيعود أدراجه لما رآ ا  بافت ا  جعل الت وى سهميإت  ى)يسهم ت وااا(

واالستعارة أي ا فا )تخصا له أبياب  ر امها( إت شيه تصدل المجاادين يا سد التل ال يدرل 
ويتا الحرب تسخر  ىب فا لصظة ) مجرت(فا وصى الحر  بالبةالعدو حدة أبيايه وفتيها. واستعارة 

 :(1)من أفعال أ  امها واو العدو الجيان فهو   م فا أفعاله وخبوعه و لة حيلتهى ي ول الشاعر

ىىىىىىىىىىا رأق غىىىىىىىىىىزة ترمىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىه بسىىىىىىىىىىهم  لمد

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام ها   م ص   تقواهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وص 

   
 دراجىىىىىىىىىىىىىىىىىه خائفىىىىىىىىىىىىىىىىىا  أعىىىىىىىىىىىىىىىىىاد إلىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

ىىىىىىىىىىىىىىودامها    ممىىىىىىىىىىىىىىا رأق مىىىىىىىىىىىىىىن عىىىىىىىىىىىىىىزم ص 

   
 يىىىىىىىىىىا ويلىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىان يىىىىىىىىىىدري بمىىىىىىىىىىا

 لىىىىىىىىىىىىىىه أنيىىىىىىىىىىىىىىاب ضىىىىىىىىىىىىىىرغامها تخفىىىىىىىىىىىىىىي  

   
 كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذلك الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب إذا زمجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت

 تسىىىىىىىىىىىىىىىخر مىىىىىىىىىىىىىىىن أفعىىىىىىىىىىىىىىىال أقزامهىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
مجد العروية ال ادم وتلها  يجعل الشاعر   ةالها و أوفا رسم الملحمة اليطولية لغ ة و 

ف د  خرت ا ييات ياالستعارات مبل: )تعطرل  ىيسيب فرسابها الصيد و ليها الشجاع ىالمبتها
تتعطر يه   ة لتتطهر من رج  االحتاللى ويتا  ا  جعل دم الشهداء عطر  يدماء فرسان الحم ( ف د

ير ن  ا   وله )يرجن المجد( فالمجد شخص يعود لألمةى أما  وله )ر عوا الصدا( ف د جعل الصداء حليي
فا يه  يعطا  ويتا االستعارة فا )يه  الصير( فجعل الصير مشرويا   ىمن  لب   ة الشجاع
 :(2)لشاعرالبشوة والع مى ي ول ا

 بىىىىىىىىىىك يرجىىىىىىىىىىع المجىىىىىىىىىىد القىىىىىىىىىىديم فينتهىىىىىىىىىىي

 ذل  العروبىىىىىىىىىىىىىىة فاصىىىىىىىىىىىىىىبري واستبشىىىىىىىىىىىىىىري  

   
 فرسىىىىىىىىانك الصىىىىىىىىيد األلىىىىىىىىي رضىىىىىىىىعوا الفىىىىىىىىدا

 مىىىىىىىىن قلبىىىىىىىىك النهىىىىىىىىر الشىىىىىىىىجاع القسىىىىىىىىور    

   
 يسىىىىىىىقون كىىىىىىىأس الصىىىىىىىبر طىىىىىىىول صىىىىىىىمودهم

 فيعىىىىىىىىىىىىىىىود منتشىىىىىىىىىىىىىىىيا  بعىىىىىىىىىىىىىىىزم مسىىىىىىىىىىىىىىىكر    

   
 ىه مخالب )مخالب   ة(ل ا  حجعل   ة طائرا جار  ومن الشعراء َمنا استبمر االستعارة فا

أدمت   ة أ دامهى واالستعارة فا  ا  واالستعارة أي ا فا )أدمت أ دام الدياية( إت جعل الدياية حيواب
ويتا فا  وله )جاءت الشم ( إت جعل الشم  فتاة تسهل عن  ى)وا تلعت من وجه الممسوخ عيوبه(

 :(3)الجراحات وتواسا   ة ليعود إليها ع مها و وتهاى ي ول الشاعر

 مثل ب  ضر  غزة صارت م  

 مخالب غزة أدمت أقدام الدبابة  

                                                 

 .ى عيد الرحمن العشماولwww.afaz.comمو ن أوفا  ا دياى  صيدة عل   مم البصرى  (1)
 .222 حرار اا  تعطرلى صالح أحمدى صالصر ان:  صيدة: يا   ة ا (2)
 .22عيد الصتاح أيو  ايدةى دموع يال عيونى  صيدة: البينى ص (3)

http://www.afaz.com/
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 واقتلعت من وجه الممسوخ عيونه  

 ل عن جراحاتيأجاءت الشمس تس

 قالت ستشفى أيها الجرح

 ويرجع مرة أخرق

 إليك العزم والقوة  

 الصورة الكلية:
يهائها إن ال الب الشعرل يما فيه من لصظ وخيال وتجرية وصورة وعاطصة يخرج ال صيدة ي

سا  فال صيدة ريما ها فا ألل وب ارةى يل اتا متآ ر من يع ه اليعمى "وعل  اتا ا وروب 
تيون ميوبة من م طوعات ويل م طوعة تمبل صورة ج ئيةى ويالتالا مجموع اتس الم طوعات أو 

 .(1)الج ئيات يمبل الصورة اليلية"

أو حوارل يشخصياته  و د تيون الصورة اليلية فا ال صيدة عل  شيل أسلوب  صصا
ممتدة  وأحدابهى "ولعل أام ما تتمي  يه الصورة التا فا اتا البوع من ال صائد او أبها تيون صورا  

 .(2)ومتالح ة يتولد يع ها من يعم"

وتتمي  الصورة اليلية يايتمال أج ائها يحيث يتمتن ال ارئ يهلوابها ال ااية وحريتها المتتايعة 
ااا فا اآلتان "فتلمن الصورة وتسطن فا الوجدانى ويتم من خاللها وأصواتها التا يتردد صد

استبطال الجمادى وتحويل ال يح إل  جمال عل  أن تيون الصورة مترايطة متصلة ييع ها اليعم 
 .(3)ذظهار العمل الصبا فيه ميتمال  واو الصورة اليلية"

ل  بصسية الشاعر ومن اليداا أن تختلى الصورة من شخص آلخر وتل   بها تعتمد ع
والحالة التا يمر فيها "ولهتا فنن جمين الصور ال تسير فا مستوى واحد وليبها تصب فا خابة 

 .(4)اذيداع"

                                                 

 ىا2222: 2دار الحيمة للبشرى   ةى ط/يحي  ا  اى الصورة الصبية والوجدان اذسالما فا شعر فدوى طو انى  (1)
 .220ص ىم2222 –
 .222ود درويشى صعاطى أيو حمادةى الصورة الصبية فا شعر محم (2)
 .222يحي  ا  اى الصورة الصبية والوجدان االسالما فا شعر فدوى طو انى ص (3)
 .221السايلى ص (4)
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 ىومن الصور اليلية ما يتيون بتيجة تيرار الصور الج ئية من تشييه واستعارة ويباية
التا يبساب فيها الدم يابا  فتتغلغل يما العرول ىوتآلصها وامتداداا فا جسد ال صيدة حت  بهايتها

 الحياة والحيوية والبشاط خاللها.

 فا ومن الصور اليلية التا وردت فا شعر حرب الصر ان وما يخص المرأة فيه ما بجدس
 صيدة )  ة حورية ا رم( فها تحيا  صة الحرب عل    ةى و د صوراا الشاعر يهبها فتاة 

 من الدماء.حسباء بائمةى طاارة ليبها استصا ت عل  يحر 

 ىو فاح الشهداء ىويحر من دموع ودماء ىو د استخدم الصور الج ئية مبل: بامت الحسباء
والم ايلة وحسن الت سيم فا إن للموت  ىوالصيح آتى والت اد يين بامت واستصا ت ويين وشراء

جبا  يين  ايتداء لي  للخلد ابتهاءى وأما الموسي   الداخلية من تباسل ا لصاظ ود تها وما جاء من
ى والموسي   الخارجية فاليحر )دموع ودماء( والروح وا رواحى ويين يهما وامى ويين شاءوا و شاء

استخدام ال افية الموحدة لل صيدة واا الهم ة المسيو ة يمد ا لى واا سايبة توحا يسيون و ى واحد
ويتا الرائحة فا  ىرخ حمر وا وبجد اللون فا ا  ىالحال وجمود االحتالل وجبومه عل  فلسطين

أما  ىرائحة العطر ورائحة الشهداء ال يية وما يبطلل من رائحة احترال الجبث فا يلمة )شواء(
 ىالصوت والحرية فبجداا فا ال صى وحرية اليين والشراء وحرية حصر الخبدل وأصواتهم أبباء تل 

 :(1)ي ول الشاعر

 نامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت الحنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء غرثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن لحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم األبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 قت فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق بحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  واسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتفا

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن دمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوع  ودمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 واذا بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالروح واألر

 واح حلدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت بالفنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 قصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفت قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارورة العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط

 ر ففىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاح الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهداء    

   
 فضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعي األحمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر واألخ

 ضىىىىىىىىىىىىىىىىىر وامشىىىىىىىىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىىىىىىىىي بهىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
.......................................... .......................................... 

 امضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىياحزمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي خصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرك و 

 ال تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىودي للىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوراء    

   
 خلفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك السمسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار مشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغو

 ل  ببيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع  و شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراء    

   
 خلفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك الخنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدق محفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو

 ر  بأيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدي الحكمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 دمعهىىىىىىىىىىىىىىىىم يهمىىىىىىىىىىىىىىىىي وهىىىىىىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىىىىىىن

 قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدموك للشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواء    

   
 غيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر أن الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبح  ت  

 دون شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك أو مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراء    

   

                                                 

 .32-32الصر انى حسن يوسى يمالى صديوان   (1)
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 لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيس إن شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وا

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإن اهلل رب البيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 كلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهيد  

 ي المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء  عىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد حيىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

   
 صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائحا فينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا: فىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت أعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين  الجبنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 إن للمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت ابتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداء  

 لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيس للخلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد انتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    

   
تحيا حال   ة وما آلت و  أما فا اللوحة الصبية الشعرية )اا   ة اا صصعة ييرى لبا(

وحال العرب من شين ويتخ وترى فا الم ايل صورة الصمود  ال   ة  ىإليه من جوع وعرل
ستعارات االتشييهات و ال التا أبتجتهامجد والعلوى بجد تل  يله من خالل الصورة الج ئية وال
 ى)ام يالليل(ى و)إب  بجمة(ى ووعن   ة )اا عريبا( ىجيال أطل يفمبال  يتشييه الوالئم  ىيبايةالو 

 وأما االستعارة فا  وله )جاعت( ويتا )الجوع يبهش لحمها( و )اليحر يسجد( و )جباح ع  ( و
أما اليباية عن الصمود فا  وله )جيال   ة ال تبال يهسهم( ويباية عن المجد  ى)المجد يحتما(

 افة إل  الصوت والحرية فا صصعة ييرى )اللحم يبهش( مب  البخيل تعلمت  اماتهى ياذ :والعلو
ءى واللون فا جيال أطل  و اآلاة الحمرا ى)يصيم يما السيول( ىو سهام ترشلى و )يسجد للجيين(

ويريل البجوم وسواد الليل وظالمه واليحر يلوبه ا  رل الخالب والبخيل يخ رته وب ارتهى ي ول 
 :(1)الشاعر

 هىىىىىىىي غىىىىىىىزة، هىىىىىىىي صىىىىىىىفعة  كبىىىىىىىرق لنىىىىىىىا

 هىىىىىىىىىي عرينىىىىىىىىىا المفضىىىىىىىىىوح دون تحشىىىىىىىىىم    

   
 جاعىىىىىىىىىىىت وجاعىىىىىىىىىىىت والىىىىىىىىىىىوالئم عنىىىىىىىىىىىدنا

 كجبىىىىىىىىىال أطلىىىىىىىىىس مىىىىىىىىىع شىىىىىىىىىراب  عىىىىىىىىىائم    

   
 والجىىىىىىىىىىىوع يىىىىىىىىىىىىنهش لحمهىىىىىىىىىىىا بضىىىىىىىىىىىىراوة

 ش عنىىىىىىىىىىىىىدنا بىىىىىىىىىىىىىوالئم  واللحىىىىىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىىىىىنه  

   
 بىىىىىىىىذخ  يفىىىىىىىىي   كمىىىىىىىىا السىىىىىىىىيول بعيشىىىىىىىىنا

 وهىىىىىىىىىم السىىىىىىىىىيول دمىىىىىىىىىوعهم فىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىأتم    

   
.......................................... .......................................... 

 وا هىىىىىىىىىىىة الحمىىىىىىىىىىىراء تشىىىىىىىىىىىعل أضىىىىىىىىىىىلعي

 لمىىىىىىىىا مصىىىىىىىىابك يسىىىىىىىىتفي  علىىىىىىىىى فمىىىىىىىىي  

   
 إن جوعىىىىىىىىىىىىىوك فىىىىىىىىىىىىىذاك أنىىىىىىىىىىىىىك نجمىىىىىىىىىىىىىة  

 ، وهىىىىىىىىىم الليىىىىىىىىىل حولىىىىىىىىىك م لىىىىىىىىىم  عليىىىىىىىىىت  

   
 هىىىىىىىىىذي سىىىىىىىىىهام الحقىىىىىىىىىد ترشىىىىىىىىىق غىىىىىىىىىزة

 وجبىىىىىىىىىىىىىىال غىىىىىىىىىىىىىىزة ال تنىىىىىىىىىىىىىىال بأسىىىىىىىىىىىىىىهم    

   
 كىىىىىىىىىىىم مجىىىىىىىىىىىرم  قىىىىىىىىىىىد جاءهىىىىىىىىىىىا لكنهىىىىىىىىىىىا

 تبقىىىىىىىىىى العصىىىىىىىىىية ضىىىىىىىىىد أعتىىىىىىىىىى مجىىىىىىىىىرم    

   
 أ أميىىىىىىىىىىىىىرة البحىىىىىىىىىىىىىر العريىىىىىىىىىىىىىق تحيىىىىىىىىىىىىىة  

 البحىىىىىىىىىىىىىر يسىىىىىىىىىىىىىجد للجبىىىىىىىىىىىىىين القىىىىىىىىىىىىىائم    

   
 منىىىىىىىىىىىىىك النخيىىىىىىىىىىىىىىل تعلمىىىىىىىىىىىىىىت قاماتىىىىىىىىىىىىىىه

 والمجىىىىىىىىد تحىىىىىىىىت جنىىىىىىىىاح عىىىىىىىىزك يحتمىىىىىىىىي  

   
حة فبية أخرى تتهلل صوراا الج ئية وتتيامل يهلوابها وأصواتها وما فيها من حريةى ولو 

ى والبور  صيدة )وتشرل   ة يالوردة( إبها   ة الحسباء تشرل يالوردةى لها طل جميل يت اطر عطرا  
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رى يهتا البصر التل ت ه ر له الجيش تو الخرافة التا يدعيها يهبه ال ي ه فخرا  ختال يداعيها واا ت
وال  ىواا بحن بسمن شدو الطيور يهلحابها العتية ر م ما خلصه العدو من دماء روت التراب ياليحر

فا الم ايل برى   ة تو ظ حيامبا  ىببس  صورة البساء ي  ردن ليل شهيد توسد فا  يرس  رير العين
 :(1)العرب وام يغطون فا سياتهم الطويل فماتا يا ترى لديهم؟ى ي ول الشاعر

 غىىىىىىىىىىىىىىزة كىىىىىىىىىىىىىىالوردة فجىىىىىىىىىىىىىىرا وتشىىىىىىىىىىىىىىرق

 بطىىىىىىىىىىىىىىىل  جميىىىىىىىىىىىىىىىل  تقىىىىىىىىىىىىىىىاطر عطىىىىىىىىىىىىىىىرا  

   
 يىىىىىىىىىىىىداعبها النىىىىىىىىىىىىور  مىىىىىىىىىىىىلء  الجفىىىىىىىىىىىىون

 تمىىىىىىىىىىىىىىايس بىىىىىىىىىىىىىىالعز يختىىىىىىىىىىىىىىال فخىىىىىىىىىىىىىىرا  

   
 شىىىىىىىىىىىىىدتها الطيىىىىىىىىىىىىىور بأعىىىىىىىىىىىىىذب لحىىىىىىىىىىىىىن

 يغىىىىىىىىىىىىىىىىىرد نصىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  يل ىىىىىىىىىىىىىىىىىوح بشىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  

   
 أغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزة أي  انتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  جليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  

 تىىىىىىىىىىىىىى أل مىىىىىىىىىىىىىىن وجهىىىىىىىىىىىىىىك اليىىىىىىىىىىىىىىوم  د ردا  

   
 هزمىىىىىىىىىىىىت الحشىىىىىىىىىىىىود التىىىىىىىىىىىىي أ هىىىىىىىىىىىىرت

 وبطىىىىىىىىىىىىىراقىىىىىىىىىىىىىوق ال تضىىىىىىىىىىىىىاهى زهىىىىىىىىىىىىىاء    

   
 وحط مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت أسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطورة  دبجتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 خرافىىىىىىىىىىىىات صىىىىىىىىىىىىهيون  للنىىىىىىىىىىىىاس قهىىىىىىىىىىىىرا  

   
 رأت أعىىىىىىىىىىىىىىىىىين العىىىىىىىىىىىىىىىىىالمين صىىىىىىىىىىىىىىىىىمودا  

 يجىىىىىىىىىىىر  الخيىىىىىىىىىىىال  إلىىىىىىىىىىىى العقىىىىىىىىىىىل جىىىىىىىىىىىردا  

   
 دمىىىىىىىىىىىىار  تغلغىىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىىىىل ت ىىىىىىىىىىىىرب  

 سىىىىىىىىىقته الىىىىىىىىىدماء مىىىىىىىىىن الحىىىىىىىىىرب بحىىىىىىىىىرا  

   
 ومىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىد  عىىىىىىىىىىزم  االشىىىىىىىىىىاوس مىىىىىىىىىىوت  

 أللفيىىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىىن ليوثىىىىىىىىىىىىىىىىك جىىىىىىىىىىىىىىىىزرا  

   
 طىىىىىىىىىابولكىىىىىىىىىند مىىىىىىىىىا اختيىىىىىىىىىر فصىىىىىىىىىل الخ

 لىىىىىىىىىىىىىىدق الحسىىىىىىىىىىىىىىنين يىىىىىىىىىىىىىى ر خ دهىىىىىىىىىىىىىىرا  

   
 و لدىىىىىىىىىىىىىىىىت نسىىىىىىىىىىىىىىىىاء  لكىىىىىىىىىىىىىىىىل شىىىىىىىىىىىىىىىىهيد

 تزغىىىىىىىىىىىىىىىىىرد حىىىىىىىىىىىىىىىىىين يوس ىىىىىىىىىىىىىىىىىد قبىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  

   
 وأيق ىىىىىىىىىىىىىت حكامنىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىبات  

 طويىىىىىىىىىىىىىل  عسىىىىىىىىىىىىىاهم سىىىىىىىىىىىىىيبدون أمىىىىىىىىىىىىىرا  
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 :الخاتمة
فا شعر حرب   ة  المرأةف د أبهت الياحبة اتس الدراسة عن صورة  ىهِ بت يص ل اهلل ومَ 

تباولت فيها الياحبة الصور المشر ة  ىريعة فصولأدراسة عل  تمهيد و و د اشتملت ال 5002/5002
 :إل  البتائج التالية تو د توصلالصلسطيبية خالل الحرب  للمرأة

 الصلسطيبية  ي غ  المرأةال أن بجم إيوما(  53ال من ) الصترة ال مبية للحرب  صيرة فا عداد
االيبة.. الصايرة المحتسية والمبا لة ا م ى وال وجةى وا ختى و  فها فا سماء   ة ساطعا  

 البائرة والميلومة.

 لميابة المرأة واتحدت رؤاام  ويشاعتها و د اختلصت جبسياتهم اب الشعراء مستبيرين الحرب
ن يبا  د الحظبا تعويلهم عليها فا تحمل المصائب وتبوير  ودوراا فا حرب   ةى وا 

 .ا يباء وا  الة العبرةى ويث روح ا مل والصمود

 الصهيوبا التل  تل البساء فيا ة يالح د عل  العدو ىجاءت ا شعار مصعمة يالحماسة 
 .ويتم ا طصال وادم الييوت عل  رؤو  أالها

  وخاصة الشعراء  ىالعتب عل  ا مة العريية لتخاتلها لما حدث فا   ةالحظت الياحبة شدة
 .من الصلسطيبيينالعرب التين عيروا عن موا صهم من ال عماء العربى وتعاطصهم 

  امتا ت ا شعار التا تباولتها يصدل العاطصة  بها بايعة عن تجرية ح ي ية عايشها
الشعراء المسلمون فالموريتابا ال يختلى عن الحجا ل أو الشاما فا رصد الحدث والتهبر 

 .يه

  يشرت العديد من ال صائد مو وع الدراسة يصجر الحرية العريية التل سيي غ من فلسطين
 ما ترون.ي

 ى ويهبه حامل وعجو  وامرأةوفتاة  الصلسطيبية طصلة المرأة العدو أظهر اليحث استهداى
 .يؤيد عل  دوراا فا رفد الم اومة يالم اتل المعد للصمود والشهادة فا سييل اهلل.

   أن المرأة الصلسطيبية  ادرة عل  الصمود ولم تس ط أيدأ أمام حاالت االحياط يل تتماس
وأن ما ظهر من صور ح بها ومعاباتها يان للتهييد عل  إبسابيتها وصالية  ديدوتيدأ من ج

 .ايمابها ي  يتها

  ستظل المرأة الصلسطيبية رم ا  للوطن وا رمى رم ا  ملتحما  يالعمل الشعرل فبيا  يل
 .ى اتا ما رأيباس فا ببايا اليحثااللتحام
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 ملخص الدراسة:

 م"8002-8002  ة : "صورة المرأة فا شعر حرب العنوان

 و د  سمت الياحبة الدراسة إل  تمهيد وأريعة فصول وخاتمة عل  البحو التالا:

: بيتة عن تاريخ فلسطين و د تباولت الياحبة خاللها ماليسات حرب الصر ان وعرتجت عل  التمهيد

 المرأة وبظرة المجتمن لها ودوراا فيه.

ة فيه دور المرأة فا التعيئة والتبوير والصمود : المرأة المبا لةى تباولت الياحبالفصل األول

 .والم اومة ومصاية وشهيدة

: المرأة البيل ى التا استشهد أحد أ اريها أو ف دت المهوى يبسى مب لها أو تجريى الفصل الثاني

 .أر ها أو من حرمها االحتالل أحالمها وسعادتها

لمرأة رم  الت حية والصداءى والمرأة رم  : المرأة الرم ى و د تباولت الياحبة فيه االفصل الثالث

 .ا رمى والمرأة رم  السين والطمهبيبة

: الدراسة الصبيةى تباولت فيها الياحبة يعم الظواار اللغوية والصورة الشعرية التا الفصل الرابع

 .8002-8002ير ت فا شعر حرب   ة 

 .: و د رصدت فيها أام ما توصلت إليه من بتائجالخاتمة
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 :المصادر

إيراايم طو ان )ا عمال الشعرية الياملة(ى المؤسسة العريية للدراسات  :إحسان عيا  .2
 م.2223: الطيعة البابيةوالبشرى ييروتى 

 م.5002ى دمشلى الطيعة ا ول ى : ديوان الصر انأسامة جمعة ا ش ر .5
  ةى  الطيعة ا ول ى ئيةى أصدراا وبشراا: يسام المباصرةىبصير المال :يسام المباصرة .3

 م.5022فلسطينى 
شرح المعل ات السينى دار الجيلى ييروتى وميتية المحتسبى  :الحسين ين أحمد ال و وبا .2
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 م.2212
اخترت الخطرى إصدارات اتحاد ا دياء واليتاب الصلسطيبيين فا ا را ا  :حبان عواد .1

 م.2222 الطيعة ا ول ىالمحتلةى 
 م.5001ى ل الطيعة ا و الصصول البمابيةى مطيعة الرسالةى   ةى  شالل :رحاب يبعان .2
البالبية الحمراءى بشر يدعم من أمبة عمانى يمطاين الخيرةى عمانى ا ردنى  : اير أيو  طام .2

 م.5002
 م.5002 ى عمانى ا ردنالطيعة ا ول ديوان وايتا بطل الحجرى  :سليم ال عبون .20
تى الطيعة ا ول ى ييرو  ى ديوان يا أمة ال د ى المؤسسة العريية للدراساتى :سليم ال عبون .22

 .2222 ليبان
رايطة اليتاب وا دياء  الطيعة ا ول ى وطن تدفه يال صيدى :سماح  يى اهلل الم ين .25

 م.5022ى فلسطين الصلسطيبيين
 م.2221دار العودةى ييروتى ى د. ط ىديوان: سميح ال اسم .23
مصردات فلسطيبيةى إصدارات رايطة اليتاب وا دياء الصلسطيبيينى  :صالح عمر فروابة .22
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دار الصت  العريا للبشر  الطيعة ا ول ىعصافير عل  أ صان ال لبى  :صصاء  يتون .22

 م.2222 ىوالتو ينى ال اارة
دار اليي اء للبشرى   ةى  الطيعة ا ول ىلمن يييا )مجموعة شعرية(ى  :ص ر أيو عيدة .22

 م.5020 فلسطينى
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) صيدة ال و ت للح ن(ى دار البور  ديوان: مت  تر  ال طاى  :عيد اليريم السيعاول .21
 م.2222: الطيعة ا ول  للبشرى   ةى فلسطينى

مبشورات مري  الرحمن الب افاى ميتية  الطيعة ا ول ى وطن يب ىى :عيد الهادل ال ادور .22
 م.5002يلدية البصيراتى 

 .م2222 ىالديوانى دار العودةى ييروتى ليبانى د.ط :عمر أيو ريشة .22
الطيعة ية الشرى العرياى مبشورات اتحاد اليتاب الصلسطيباى مرت :عمر خليل عمر .50

 م.5002 ى فلسطين: أ سط ا ول 
رياحين يين مصاصل الصخرى سجن بصخة إصدار جمعة ا سرى  :فاي  أيو شمالة .52

 م.5002والمحررينى 
 م.2222ديوانى دار العودةى ييروتى ليبانى ال :فدوى طو ان .55
ا صة فا مياديبهاى اتحاد اليتاب والصحافيين الخيول تموتن و  :مؤيد عبمان اليحش .53

 .م2212الصلسطيبيينى ديسمير 
الطيعة ملحمة االبتصا ةى مري  الراية العريية للبشر والتو ينى اليويتى  :محمد صيام .52

 م.2220: رم انى ا ول 
 م.2222ى ييروتى ليبانى ى الطيعة الرايعةدار العودة ىديوان :محمود درويش .52
مختارةى مبشورات و ارة الب افة الصلسطيبيةى يدعم من المبظمة العريية   صائد :معين يسيسو .52

 الييسورى مطيعة المبار الحديبتةى )د. ط(ى )د. ت(.-للتريية والب افة والعلوم
ديوان : "5002جمن واعد ديوان الشعراء العرب فا معرية الصر ان  :موس  إيراايم أيو د ة .51

 م.5002: الطيعة ا ول   افاى   ةى فلسطينىى مبشورات مبتدى أمجاد الب" جل    ة
دار المعارى يمصرى  ىتح يل محمد أيو الص ل إيراايمى د. ط ىديوان :البايغة التييابا .52

 م.2211 ىال اارة
 الطيعة الخامسةىا عمال السياسية الياملةى مبشورات ب ار  ياباى ييروتى  :ب ار  يابا .52

 م.2223
 الطيعة ا ول ىار العهد الجديد للبشر والتو ينى توب ى بورة الحجارةى د :اارون ااشم رشيد .30

 م.2222
: الطيعة ا ول وردة عل  جيين ال د ى دار الشرولى ال اارةى  :اارون ااشم رشيد .32

 م.2222
ليهاى حلبى  :يحي  الدين الصصدل .35  م.2212: الطيعة ا ول من فلسطين وا 
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دار اليي اء للبشر والتو ينى  ىالطيعة ا ول  ا عمال الشعرية الياملةى :يوسى العظم .33
 م.5003عمانى ا ردن 

 المراجع:

الطيعة جرح البييةى مري  اذعالم العرياى الجي ةى مصرى  :إيراايم أيو جاير وآخرون .32
 م.5001 ا ول ى

 ار اآلداب وتمر ا ليابى دار الجيل للبشرى ييروتى ليبانى  :إيراايم الحصر ال يروابا .32
 .2ى ج2215 الطيعة الرايعةى

دار المسيرة للبشرى  الطيعة ا ول ى مدخل لدراسة الشعر العريا الحديثى :إيراايم خليل .32
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حياة المرأة المسلمة )مبهاج شامل لحياة البساء فا الدبيا واآلخرة(  :إيراايم محمد الجمل .31
 .ىا2221 ىدار الجيلى ييروتى ليبانالطيعة ا ول ى 

 ىد. ط ير التجيرى تح يل محمد شرىى و ارة ا و اى المصريةىتحر  :اين أيا اذصين .32
 م.2222ال اارةى 

 .م2225المبل السائرى تح يل أحمد الحوفا ويدول طيايةى ال اارةى : اين ا بير .32
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ارى للبشر والتو ينى ر المعأحاديبه وعلل عليه: محمد باصر الدين ا لياباى ميتية دا
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المرأة الصلسطيبية فا دائرة  :إسماعيل عيد اللطيى ا ش ر ومؤمن محمد  ا ل يسيسو .23

 م.5002لليحوث والدراساتى  االستهداى الصهيوباى المري  العريا
مطيوعات اذعالم  الطيعة ا ول ى المرأة الصلسطيبيةى در  فا االبتصا ةى :أيرم أيو سمرة .22

 م.2222الموحدى توب ى 
 م.2222 ال اارة ميتية مديولاىى الطيعة البالبةى أسطورة والمرأة :إمام عيد الصتاح إمام .22
 .م2222ال اارة ميتية مديولاى عة البالبةى الطيأفالطون والمرأةى  :إمام عيد الصتاح إمام .22
ى صحيح اليخارلى المصتا يه أيو ىا522ت  :اذمام عيد اهلل محمد ين إسماعيل اليخارل .21

 م.2222ييت ا فيار الدولية للبشرى الريامى  ى د.ط صهيب اليرماى
د.طى ميتية مدرسة  االجتياح اذسرائيلا ومج رة المخيمى :أمين المييمى جبين  راد .22

 م.5005بيسانى  الرافعاى
)المجموعة البالبة( الدور التا ادفها اذسرائيليونى   ة بافتة عل   :أورال عارى العارى .22

الجحيمى مري  ا يحاثى مبظمة التحرير الصلسطيبية الدار العريية للموسوعاتى د.ط 
 م.2213ييروتى ليبانى 

ون اذسرائيلية من أيباء المجموعة البابيةى المعتيون فا السج :أورال عارى العارى .20
مى مري  ا يحاثى مبظمة التحرير الصلسطيبيةى الدار العريية 2215 -م2221فلسطين 

 م.2213ييروتى ليبانى ى للموسوعاتى د. ط
دار الب افة للبشرى سورياى الطيعة ا ول ى لعشرينى االمرأة العريية فا ال رن  :يبيبة شعيان .22

 م.5000 ىدمشل
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مى مري  ال يتوبة 22/2/5002 -م51/25/5002عل   طاع   ةى ت ييم ا بر الييئا  .25
 م.5002للدراسات واالستشاراتى  سم ا رشيى والمعلوماتى ييروتى ليبان 

 م.5002-5002التوبيل اذحصائا لجرائم الحرب اذسرائيلية خالل عدوابها عل    ةى  .23
الطيعة ال ا عبد العربى الب د ا دياى الصورة الصبية فا التراث الب دل والي :جاير عصصور .22

 م.5003دار اليتاب الليباباى ييروتى ا ول ى 
ميتية اليا جاى الطيعة ا ول ى االستيطان الصهيوبا فا  طاع   ةى  :جهاد شعيان اليطش .22

 م.5003  ةى فلسطينى 
المدخل إل  ال  ية الصلسطيبيةى مري  دراسات الشرل  :جواد محمد ومجموعة من المؤلصين .22

 م.2221عمان ا ردنى يعة ا ول ى الطا وسطى 
 م(ى يابون باباى22/2/5002 -م51/25/5002الحرب عل    ة ) :حاتم أيو  ايدة .21

 .م5020
دار الشرول الطيعة ا ول ى يتاية التاتى دراسات فا و ائعية الشعرى  :يرصحاتم ال .22

 م.2222للبشرى عمانى ا ردنى 
دار الطيعة ا ول ى صحيح اليخارلى فتح )الَيارل( يشرح  :الحافظ ين حجر العس البا .22

 م.5000الصير للطياعة والبشرى 
المرأة فا الرواية الصلسطيبيةى مبشورات اتحاد اليتاب العربى ميتية  :حسان رشاد الشاما .10

 م.2222ا سد الوطبيةى دمشلى 
الصصول اليابعة فا أدب العصور المتتايعةى من يداية الحروب  :حسن عيد الرحمن سليم .12

الطيعة ة حت  بهاية الدولة المملوييةى مطيوعات جامعة الواليات العريية المتحدةى الصلييي
 م.5002ا ول ى 

)شو ا فلسطين( )أيو  اير حسن محمد عيد الرحمن محمد سالمة(  :حسن محمد سالمة .15
المل ب يحسن أفبدلى أعدس و دم له: يحا جيرى مبشورات الدار الوطبية للترجمة والطياعة 

 م.2222والبشرى 
مؤسسة ال يتوبة للبشرى عمانى الطيعة ا ول ى شاعرات معاصراتى  :حسبا أدام جرار .13

 م.5002ا ردنى 
دار السالم الطيعة ا ول ى المرأة عبد شعراء صدر اذسالمى  :حسبا عيد الجليل يوسى .12

 م.2222 للطياعة والبشر والتو ينى ال اارةى
الطيعة  ح يل: محمد عيد المبعم الخصاجاىاذي اح فا علوم اليال ةى ت :الخطيب ال  ويبا .12

 م.2212دار اليتاب الليباباى  الرايعةى
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مري  اذعالم العرياى الطيعة ا ول ى الج ء ا ولى خبساء من فلسطينى  :خبساء دوعر .12
 م.5002 الجي ةى مصرى

دور المرأة فا االبتصا ةى مطيوعات اذعالم الموحدى مطيعة توب   رطاجى توب ى  .11
 م.2222

الصحة البصسية للبساء الصلسطيبيات تحت االحتالل اذسرائيلاى ترجمة:  :ا ليبا يوبامياراي .12
 م.2222د. أحمد ييرى جمعية الدراسات العرييةى ال د ى 

دار الطيعة ا ول ى م(ى 2210 -2222شعر المرأة العريية المعاصر ) :رجا سمرين .12
 .2220 الحدابة للطياعة والبشرى ييروتى ليبان

 م.2222لغة الشعرى الباشر مبشهة المعارىى اذسيبدريةى  :رجاء عيد .20
المري  ال وما الطيعة ا ول ى تل ال عتر )مملية التب  وجمهورية البوار(ى  :رحاب يبعان .22

 م.5002للدراسات والتوبيل:   ةى 
 ىتراجم أعالم البساءى إعداد إدارة اليحث واذعداد فا مؤسسة الرسالة :ر وان دعيول .25

 م.2222ييروتى ليبانى  ى الطيعة ا ول
 م.5002 ىدار فار  للبشرى عمانالطيعة ا ول ى الحرب عل    ةى  :رواية اليوربو .23
دار اليتاب العرياى الطيعة ا ول ى بساء فا حياة ا بيياء والرسلى  :ريرليرويدا عماد ال .22

 م.2222دمشلى سورياى 
الطيعة الب افا للبشر والترجمةى  المرأة فا الرواية الصلسطيبيةى مري  أو اريت :يلةع يا ال .22

 م.5003رام اهلل ى فلسطين ا ول ى 
-5002أسلحة االحتالل اذسرائيلا خالل العدوان عل    ة ) :سعاد الدعالسة وأخريات .22

 م.5020 اللجبة المري ية للتوبيل "توبيل"ى   ةى فلسطينىالطيعة ا ول ى م(ى 5002
الباشر او المؤلىى  الطيعة ا ول ى باىفا التاريخ السياسا الصلسطي :سالفة حجاول .21

 م.5000 فلسطين
المؤسسة الطيعة ا ول ى موسوعة ا دب الصلسطيبا المعاصرى  :سلم  الخ راء الجيوسا .22

 م.2221العريية للدراسات والبشر ى ييروت ى ليبان 
 ال اارة  الطيعة ا ول ى   ة و طاعهاى الهيئة المصرية العامة لليتابى :سليم المييم .22

 م.2221
المرأة العريية واذيداع الشعرلى دار جرير للبشر والتو ينى  :سهام عيد الوااب الصريج .20

 م.5020عمانى االردنى الطيعة ا ول ى 
مجبون الترابى دراسة وشعر وفير محمد درويشى المؤسسة العريية  :شاير البايلسا .22

 م.2221ييروتى الطيعة ا ول ى للدراسات والبشرى 
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مبا لة فلسطين )سميحة خليل( جمعية الصاش  :يد اللطيى الير وباشريى يباعبة وع .25
 .2225الييرة لجبة ا يحاث االجتماعية والتراث الصلسطيباى ى ا سرةى د. ط

)اعتب  يه وصححه(ى شرح المعل ات العشر وأخيار شعرائهاى  :أحمد ين ا مين ىالشب يطا .23
 دار اليتب العلميةى )د. ط(ى )د. ت( ييروتى ليبان.

م دراسة 2212 -م2222الحرية الشعرية فا فلسطين المحتلة )مبت  :صالح أيو إصين .22
 م.2212ييروتى ليبانى  الطيعة ا ول ى ب دية(ى المؤسسة العريية للدراسات والبشرى

 يعباية: محمد  اير ين باصر الباصرى دار طول البجاةى ييروتى ليبانى :صحيح اليخارل .22
 اى.2255 الطيعة ا ول ى

دار أحياء  الطيعة البابيةىالمعجم اليييرى ح  ه: حمدل عيد الحميد السلصاى  :باالطيرا .22
 م.2222 التراث العرياى

تراجم سيدات يبت البيوةى دار اليتاب الطيعة ا ول ى يبت الشاطئى  :عائشة عيد الرحمن .21
 م.2222العرياى ييروتى ليبان 

دار الطيعة ا ول ى فا مصرى   ايا المرأة فا الشعر العريا الحديث  :عادل أيو عمشة .22
 م.2221 ىالجيلى ييرونى ودار عمارى عمان

الصورة الصبيةى فا شعر محمود درويشى االتحاد العام للمراي  الب افيةى  :عاطى أيو حمادة .22
 م.2222  ةى  ىد. ط

المرأة فا ال رآنى إشراى داليا محمد إيراايمى به ة مصر  :عيا  محمود الع اد .200
 م.5003 ال اارة تو ينى د.ط: أ سط ىللطياعة والبشر وال

الباشر  الطيعة ا ول ى ىالخطاب الشعرل الحدابول والصورة الصبية :عيد اذله الصائغ .202
 م.2222المري  الب افا العرياى ييروت 

الطيعة ا ول ى ايتا تيلم محمود درويشى دراسات فا تيرى رحيلهى  :عيد اذله يل  ي  .205
 م.5002 ىيبانى بوفميرمري  الدراسات الوحدةى ييروت ل

صورة الشهيد فا الشعر الصلسطيبا المعاصرى الهيئة العامة ل صور  :عيد اليدين عرال .203
 م.5002 عيا ى فلسطين ى(ى ديسمير223الب افةى )يتايات ب دية شهرية( )

ميتية ى )د. ط(ى )د.ت( ىشعر البورة فا ا دب العريا المعاصر :عيد الرحمن حوطش .202
 م.2221 ىاطى ر م االيداعالمعارى للبشرى الري

 .م2222ال اارة  ىبساء الصحايةى ميتية التراث اذسالما :عيد الع ي  الشباول .202
 م.2212دار البه ة للطياعة والبشرى ييروت  ىعلم الييانى د. ط :عيد الع ي  عتيل .202
 م.2212 ىدار البه ة العريية فا ييروت ىعلم المعابا :عيد الع ي  عتيل .201
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دموع يال عيونى من إصدارات رايطة اليتاب وا دياء الصلسطيبيينى  :ةعيد الصتاح أيو  ايد .202
 م.5020

 م.2222دار المعرفة للبشرى ييروتى ليبانى  ىأسرار اليال ةى د. ط :عيد ال اار الجرجابا .202
الطيعة البالبةى دالئل اذعجا ى شرحه وعلتل عليه: محمد ألتُبجاى  :عيد ال اار الجرجابا .220

 .)د.ت(الهيئة المصرية العامة لليتاب ى ال اارة ى دار اليتاب العريا
من شعر الجياد فا العصر الحديثى  :عيد ال دو  أيو صالح ومحمد رجب الييوما .222

 م.2222 مؤسسة الرسالةى ييروتى ليبانالطيعة ا ول ى 
مبشورات الطيعة ا ول ى لماتا بيتب ولمن؟ )رؤية للو ن الصلسطيبا(ى  :عيد اهلل حورابا .225

 م.5000   ةى  وما للدراسات والتوبيلىالمري  ال
ميتية  الطيعة ا ول ى الطب وارئداته المسلماتى :عيد اهلل عيد الر ال مسعود السعيد .223

 م.2222 ال ر اءى ا ردن المبارى
المؤسسة العريية للدراسات  الطيعة التاسعةىتاريخ فلسطين الحديثى  :عيد الوااب الييالا .222

 م.2222 والبشرى ييروتى ليبان
 -2221االبتصا ة الصلسطيبية الييرى فا  طاع   ة ) :عدبان عيد الرحمن أيو عامر .222

 م.5002  ةى فلسطينى  م(ى المري  العريا لليحوث والدراساتى2223
 رائب التبييهات عل  عجائب التشييهات تح ا: محمد   لول  :علا ين ظافر ا  دل .222

 م.2223رى دار المعارى يمص ىد. طى سالم ومصطص  الصاول الجويبا
مؤسسة الرسالةى دمشلى الطيعة ا ول ى المرأة فا عالما العرب واذسالمى  :عمر يحالة .221

 م.2212سورياى 
أعالم البساء الصلسطيبياتى يحث  ير  :الصراباعوبا محمد العلول وعيد الحميد جمال  .222

 مبشور.
ي  ا يحاثى ى مبظمة التحرير الصلسطيبيةى مر المرأة الصلسطيبية والبورة : ا ل الخليلا .222

 .م2211ييروتى ليبانى ح يران الطيعة ا ول ى 
توبيل  ير  المعلومات وا حداث فا فلسطين  : ا ل السعدل وبواى ال ور و سان يمال .250

اليتاب السبولى ايئة الرصد والتحريرى المؤسسة  الطيعة ا ول ى م(ى2222المحتلة )
 م.2225العرييةى دار الجيل للبشرى عمانى 

ميتية ومطيعة دار ا ر مى  الطيعة ا ول ى بي ات  لب من ارم الرياطى : فار  مشته .252
 م.5002  ةى فلسطينى 

الطيعة ا ول ى مى 5002 -2221السجن فا الشعر الصلسطيباى  :فاي  أيو شمالة .255
 م.5003المؤسسة الصلسطيبية لإلرشاد ال وماى رام اهللى فلسطينى 
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ميتية  الطيعة ا ول ى ن المتاح والمست يل المهمولىالمرأة والتبميةى يين الوا  :فتحا سالمة .253
 م.5002ا سرةى مطاين الهيئة المصرية لليتابى ال اارةى 

المؤسسة العريية الطيعة ا ول ى  التيرار فا شعر محمود درويشى :فهد باصر عاشور .252
 م.5002للبشرى عمانى ا ردنى 

دار اليتب العلميةى  ى )د.ط(جاب د الشعرى تح يل محمد عيد المبعم خصا : دامة ين جعصر .252
 ييروتى ليبان.

أدوبي  مبتحال ى )دراسة فا االستحوات ا ديا وارتجالية الترجمةى ميتية  :ياظم جهاد .252
 م.2223 الطيعة البابيةى مديولاى

ب اية الصيادلةى جمعية عمال الطيعة البابيةى الخبساء أم الشهداءى  :لجبة شئون المرأة .251
 .م2225نى ا ردنى المطاين التعاوبيةى عما

الطيعة فا ا دب العريا حت  بهاية العصر ا مولى  -تريية ا يباء :محمد إيراايم حور .252
 م.2220ميتية الميتيةى أيو ظياى ا ول ى 

  ة ى  فا يل سبةى من إصدارات رايطة اليتاب وا دياء الصلسطيبيينى :محمد أيو بصيرة .252
 م.5020فلسطين 

 م.2222مطيعة االعتصامى  الطيعة ا ول ى الب الى موايب :محمد أحمد أيو  ريية .230
الييئة اذي اعية فا شعر ع  الدين المباصرةى  :محمد أحمد وموالل يايول ويشرى عليطا .232

 م.2222 ال د  ى الطيعة ا ول ىاتحاد اليتاب الصلسطيبيين
 الطيعة ا ول ى صورة الحجر الصلسطيبا فا الشعر السعودلى :محمد إسماعيل عمتار .235

 م.5003جدالول للبشر والتو ينى عمانى ا ردن م
دار اليتب العلميةى ييروت الطيعة ا ول ى سر  الصصاحةى  :محمد ين سبان الخصاجا .233

 م.2225
مصر ميتية مصطص  اليايا الحليا يمصرى  الطيعة البابيةى :محمد ين علا السيايا .232

 م.2220
ميتية الخابجاى يعة ا ول ى الطالجملة فا الشعر العرياى  :محمد حماسة عيد اللطيى .232

 م.2220 ال اارة
ى طيعة مطيعة (د.طى )ظواار بحوية فا الشعر الحر :محمد حماسة عيد اللطيى .232

 م.2220الخابجاى ال اارة 
الطيعة ا ول ى  الجابب االجتماعا فا الشعر الصلسطيبا الحديثى :محمد شحادة عليان .231

 .م2221دار الصير للبشر والتو ينى عمانى ا ردنى 
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الطيعة االتجااات الوطبية فا الشعر الصلسطيبا المعاصرى  :اهلل عطوات محمد عيد عيد .232
 .ى فلسطينم مبشورات دار اآلفات الجديدة2222 -م2222من ا ول ى 

 ال اارة ى مصر ميتية وايةىالطيعة ا ول ى محمد محمد أيو موس : اذعجا  اليال اى  .232
 م.2221

 مطيعة الربتيسا للبشرىالطيعة الرايعةى رآن اليريمى من يال ة ال  :محمد وبعمان علوان .220
 م.5002   ة

تشييل المعب  الشعرلى ) راءة ب دية(ى جامعة اليرمو ى إريدى ا ردنى  :محمود دراجسة .222
 م.5020 الطيعة ا ول ى

 م.2222ا دب وفبوبهى دار به ة مصر للبشر والتو ينى ال اارةى  :محمود مبتور .225
إصدار ميتية الجيلى ى د. طشهداء أيام الغ بى  :ونمصطص  حسبا الصواى وآخر  .223

 م.5002يالتعاون من مو ن صايرونى   ةى فلسطينى 
معاباة  طاع   ة تحت الحصار اذسرائيلاى مري  ال يتوبة للدراساتى ييروتى ليبانى  .222

 م.5002 الطيعة ا ول ى
ى إصدار ايئة ث(-2ال سم العام فا أرين مجلداتى المجلد ا ول) :الموسوعة الصلسطيبا .222

 .م2222دمشلى  الطيعة ا ول ى الموسوعة الصلسطيبيةى
المرأة الصلسطيبية واالحتالل اذسرائيلاى جمعية الدراسات  :ميسون العطاوبة الوحيدل .222

 م.2222العرييةى ال د ى فلسطينى 
عتايات اليرملى )الشيل والم مون فا شعر محمود  -جراحات حيصا :بادل سارل الدي  .221

 م.5003سة ا سوارى عيا درويش( مؤس
ميتية الطيعة ا ول ى الشخصية اذسالمية فا الشعر الصلسطيباى  :باام محسن .222

 م.5002اليا جاى   ةى فلسطينى 
دراسات فا أعمال الشاعر والروائا عيد اليريم السيعاولى  :بييل أيو علا وآخرون .222

 م.5000مبشورات و ارة الب افةى عمان ومبشورات مطاين الجراحى   ةى 
 م.5002 دار الم داد للطياعةى   ةى فلسطين فا ب د ا دب الصلسطيباى :بييل أيو علا .220
 م.5002شاعرات عصر اذسالم ا ولى دار الحرم المتراثى ال اارةى :أيو علا بييل .222
مبشورات فلسطين الطيعة ا ول ى ال  ية الصلسطيبية فا  رنى  :بخية من اليتاب والياحبين .225

 م.2222المسلمةى لبدنى 
ى دار ى الطيعة ا ول ا مومة فا الشعر السورل المعاصر :بسيية ييبت فيصل الحجا .223

 م.5002ال لم للبشرى دمشلى 
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االستهداى الصهيوبا للعائالت الصلسطيبية فا حرب الصر ان  :اية حمدان وأخريات .222
 م.5020   ةى فلسطين مري  بساء من أجل فلسطينى الطيعة ا ول ى مى5002

البساء والمشارية السياسية يين المعو ات واذميابات المتاحةى مري  شؤون  :اداية شمعون .222
 م.5002 )د.ط(ى المرأةى   ةى فلسطينى

 المرأة فا أدب العصر العياساى مري   يدان للتراث والتاريخى :واجدة مجيد عيد ا طر جا .222
 م.5005 الطيعة ا ول ى

عالما والعريا الصلسطيباى مبشورات يصاح المرأة )عل  الصعيدين( ال :وفي ة حمدل الشاعر .221
 .م2213ى إدارة الشئون العامة والتوجيه المعبول لجيش التحرير الصلسطيباى دمشل سوريا

ترجمة: عماد الطيعة ا ول ى البظرية السبويةى  :ويبدل ييه يولمار وفرابسي  يارتيوفيسيا .222
 م.5020إيراايمى ا الية للبشرى عمانى ا ردن 

 م.2221الطرا ى دار اليتب العلميةى ييروتى ليبانى  :وليحا ين حم ة العل .222
الطيعة  الصورة الصبية والوجدان اذسالما فا شعر فدوى طو انى : ايحا  يريا ا  .220

 م.2222دار الحيمة للبشرى   ةى  ا ول ى
دار فلسطين للب افة واذعالم الطيعة ا ول ى رأيت رام اهلل فا   ةى  :يوسى الخطيب .222

 م.2222دمشل ى الحياة للطياعة والبشروالصبونى دار 
الطيعة م(ى 5002 -5002العدوان عل    ةى حرب الصر ان ) :يوسى ر  ة وآخرون .225

 م.5020  ة فلسطينى  مري  رؤى للدراسات وا يحاثىا ول ى 

 رسائل الماجستير:
دار لمسات الشخصية الممي ة لدى الجامعة )يمحافظة  طاع   ة(  :محمد إيراايم عسلية .2

  تها ييعم المتغيراتى )رسالة ماجستير( فا التريية والصحة البصسية   ة.وعال
المشارية السياسية للمرأة الصلسطيبية فا ال صة الغريية و طاع   ة  :محمد يوسى الحافا .5

 م.5002ر أيو سعدةى مم( رسالة ماجستير إشراى د. مخي5002 -م2222)

 المج ت:
وا دياء الصلسطيبيينى العدد: صصرى رم ان رايطة اليتاب  :مجلة إشرا ات فلسطيبية .3

 م.5022أ سط  أب  -ىا2235
ت رير حول جرائم  وات االحتالل اذسرائيلا يحل السيان  :مري  المي ان لح ول اذبسان .2

 -2/2/5003المدبيين وممتلياتهم فا ا را ا الصلسطيبية المحتلةى يغطا الصترة من 
 م.5003مى   ةى 23/3/5003
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 :المواقع
 ن شيية فلسطين للحوارى يحث عن المعابا الواردة فا شعر معرية الصر ان. م ال: مو  -2

 .محمود الربتيسا/م
www.palldf.net/showthread.php 

 مو ن أدياء الشام. يحا يشير حاج يحي . -5
 ع و رايطة أدياء الشام.

Yahyahaj@hotmail.com 
 www.palissu.comمو ن  -3

 عطا سليمان رموباى يياُن تعود ادم الييوت.
 مو ن اليتروبا عمر طرافا اليوسعادل -2

Amartharraf: ayahoo.fr. 
 مو ن: أوفا  -2

www.awfaz.com 
  صيدة عل   مم البصرى الديتور عيد الرحمن العشماول.

 مو ن ح ب الشعب الصلسطيبا: -2
 م.22/2/5002إل   م51/25/5002ت رير ) ولدستون( يشهن الحرب عل    ة 

http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=1599 
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 :ملخص الدراسة

 م"5002-5002: "صورة المرأة فا شعر حرب   ة العنوان

 و د  سمت الياحبة الدراسة إل  تمهيد وأريعة فصول وخاتمة عل  البحو التالا:

ة خاللها ماليسات حرب الصر ان وعرتجت عل  : بيتة عن تاريخ فلسطين و د تباولت الياحبالتمهيد

 المرأة وبظرة المجتمن لها ودوراا فيه.

: المرأة المبا لةى تباولت الياحبة فيه دور المرأة فا التعيئة والتبوير والصمود الفصل األول

 .والم اومة ومصاية وشهيدة

وى يبسى مب لها أو تجريى : المرأة البيل ى التا استشهد أحد أ اريها أو ف دت المهالفصل الثاني

 .أر ها أو من حرمها االحتالل أحالمها وسعادتها

: المرأة الرم ى و د تباولت الياحبة فيه المرأة رم  الت حية والصداءى والمرأة رم  الفصل الثالث

 .ا رمى والمرأة رم  السين والطمهبيبة

ار اللغوية والصورة الشعرية التا : الدراسة الصبيةى تباولت فيها الياحبة يعم الظواالفصل الرابع

 .5002-5002ير ت فا شعر حرب   ة 

 .الخاتمة: و د رصدت فيها أام ما توصلت إليه من بتائج

 

 

 

 



362 

 

Abstract 

Title: Woman as viewed in Gaza War Poetry, 2008-2009. 

The study is divided in to preamble, 4 chapters and conclusion 

preamble: 

A brief account about Palestine history, covering, the ware louts of 

AlFurkan War, in which, dealt with the role of the woman and the related 

society outlook. 

 The struggler woman. 

Chapter 1: The researcher cleat with the role of the struggler woman in 

mobilization, revolutionizing stead fasting, resistance, 

interring and martyrdom.  

Chapter 2: The bereaved woman in which she lost either one of her 

relatives, or her sheter-bulldozing her house or land leveling. 

Her land or that who lost her dreams or happiness due to 

occupation. 

Chapter 3: The symbol woman she is the symbol of sacrifice, redemption, 

symbol of land i.e she is the peace and tranquility. 

Chapter 4: Technical study. 

 In which, the researcher highlighted some heuristic 

phenomena and the poetic picture in GAZA War poetry dated 

2008-2009. 

The Conclusion: in which, the researcher outlined the concluded results. 
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 فهرس المحتويات
 رقم الصحفة العنوان

 ب اذاداء

 ج ت دير عالم

 د الشير والت دير

 1 الم دمة

 4 التمهيد

 11 ا لةمبالصصل ا ول: المرأة ال

 11 ا ول: التعيئة والتبويرالميحث 

 71 الميحث البابا: الصمود والم اومة

 35 الميحث البالث: مصاية وشهيدة

 43 الصصل البابا: المرأة البيل 

 43 الميحث ا ول: ادم المب ل أو تجريى ا رم

 55 الميحث البابا: استشهاد االين أو ال وج أو أحد ا  ارب

 11 البيل رأة الميحث البالث: صور أخرى للم

 16 الصصل البالث: المرأة الرم 

 10 الميحث ا ول: الت حية والصداء

 81 الميحث البابا: ا رم

 63 الميحث البالث: السين 

 105 الصصل الراين: الدراسة الصبية

 104 الميحث ا ول: الظواار اللغوية

 104 خصائص ا لصاظ -

 106 التراييب أو الجمل -
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 رقم الصحفة العنوان

 111 يرالت ديم والتهخ -

 116 التيرار -

 174 التباص -

 131 الميحث البابا: الصورة الشعرية

 131 الصورة الشعرية -

 138 الصورة الج ئية -

 148 الصورة اليلية -

 157 الخاتمة  -

 154 المراجن -

 


