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 نقد ومناهج : تخصص

 1:الفوج

 لقصيدة سيميائي تحميل

 غنيم كمال: ـل بيدي خذ

 االحتالل سجون من العزيز االبن لعودة انتظار طول بعد الجراح أثقمتها أم مناجاة النص
 بين تحمل الموحية، واأللفاظ المعّبرة، بالصور تكتنز واألمان، المحبة معنى سمبها الذي

 .مبدع عبقرية تنسجها بخيوط كمماتها تمتف بحيث عظيمة، دالالت سطورها
 غنيم كمال : الدكتور األدبي الناقد المعاصر الفمسطيني لمشاعر والّنص
 ) !بيدي خذ( النص
 غنيم الهادي عبد البطل األسير والدة إلى مهداة
 :الّنص

 والتنسى وتغمقهما، عينيها تفتح كانت القادمة الحرية تباشير وسط الصعب مرضها فراش في
 دعا إذا دمعا تفيضان عيناها وكانت يوما، عشرين منذ مرضها في بزائريها ترحب أن

 الذي الدعاء ذلك ...غنيم الهادي عبد األسير البطل ابنها ترى حتى بالشفاء لها الزائرون
 من إسرائيمية حافمة بقمب فيها قام التي البطولية عمميته منذ عاما عشرين مدار عمى رافقها
 .القدس مشارف عمى عال طريق

 ودعاء تتصاعد، األسرى تحرير ووعود ...قواها وهنت لكن الدمع، من عيناها تبيض لم
 .األسير البطل ابنها ترى حتى لمشفاء بتماثمها يتزايد القادمين



 الفجر أن باهلل ثقة عمى لتاز ما صابرة، مجاهدة أم رسالة تمتماتها و صمتها في قرأت
 هذا كل بعد البطل ابنها برؤية لتنعم بالصحة ويمتعها عمرها في يمد أن اهلل نسأل قريب،
 .والعذاب الغياب

كمال أحمد غنيم .                                                               د
أكتب إليه، 

 :وقل له
 حتى جاهدتُت 

 .ولدي يا األنفاس آخر
 أزعم مازلت
 يومًا، سأراك أنني

 مايئستُت 
لمحظة 

 فْمذة يا
الكبد 

 عاما عشرون
تنقضي 

 وأنا
 هنا
 لباب أرنو
 .الغد في يُتفتح... الدار
 عميّ  كُتتبت
الجميل  الصبر مواجع
 :فقمت



 يا نجم
 . غِرد الكواكب

 الكواكب هذي
 نورها تأجج قد

 آذن والميل
... بالرحيل

 فخذ
يدي 
 كي أصارع إني

أراك 
 تجود فهل

. الموعد في ميمونة بعودةٍ 
 ظمت

 خطاك
 أذني في ترنّ 
 هنا
 أحّرك وأنا

 . الموقد في جمرةً 
 يا اهلل

 ... المواقد جمر
 نفسي أرى كم

 تذوب
 المحب فدى



 .المفتدي
 أُتقّمب أأنا

 !جمرنا
 أم

 أننا
 يُتقّمب جمرٌ 
 !المعتدي؟ أيادي في
 ال

 ! تبتئْس 
 حممٌ  فالحمم
 صادقٌ 
 وهمٌ  والسجن

 .الغد بعد زائلٌ 
 عادت وان حتى

 هنا إلى خطاك
ووجدتني 

 عبر غادرتُت 
 . المسجد
 الروح سترفرف
المحبةُت 

 في
العال 
 وهمُت  ويزول



 . المتبدد الظالم
 ربوع هذي

الكون 
 بابها تفتح

 لمفجر
 بالظالم يعصف
 . األسود

 أراك إني
 هنا

 وأنت
تزورني 
 تضحك والشمس
 . المنشد بالشعاع

 لمذين قل
ببنادٍق  تمترسوا
 دموع مزجت

 : بعسجد األمهات
 يمين سممت

 كرامة الصانعين
 كلّ  والذلّ 
 !لممتردد الذلّ 
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