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IV - ناء الخطاب الشعري عند فدوى طوقانب:   

  : تعني أن يكون اخلطاب الشعري عند فدوى طوقان قسمني

   :األربعة األولى جزاءيشمل األو  األول 

  وحدي مع األيام  .1

 .وجد�ا .2

 .قصائد من رواسب وحدي مع األيام .3

  أعطنا حبا  .4

  :الثالثة المتبقية  جزاءالثاني ويشمل األ

  أمام الباب املغلق  .1

 .ليل والفرسانال .2

  .على قمة الدنيا وحيدا .3

الدهر يف /و حيمل القسمان حموري االنفعال الشعري وهو الصراع، صراع اإلنسان مع الزمن

ومها منوذجان فكريان يتعني معهما حتديد البينات . )1(األول، ويف الثاين صراع اإلنسان مع اإلنسان

فأما صراع اإلنسان مع الدهر فيقوم على  .ل طرفلتقوم مقام العناصر املكّونة لك )2(العليا والكربى

واحلال كما . وما تابعهما من آالم وآمال، ونشوة ولوعة، واستظهار واستبطان )3(حمطيت اللقاء والفراق

  :                                          يظهره الشكل

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
أبي البقاء  ھو یحلل نونیةو. 1989 ،، المغربالدار البیضاء ،التوزیعو دار الثقافة للنشر في سیمیاء الشعر القدیم، :محمد مفتاح :رظنی - 1

  .الدھر صراع ال ینتھيو حیث یبدو بین اإلنسان ،ھو یحلل رائیة ابن عبدون، وتحلیل الخطاب الشعري :فيو الرندي،
  .61 – 58ص  ،وظائفھاو النص بنیاتھ :ضمن مبحث]2[ ،نظریة األدب في القرن العشرین ،ان دیكف :ینظر -2
إن إجالة النظر فیھا : ( وفیھا یقول ) عودة الغریب(وكالمھ ھذا یخص قصیدة إبراھیم ناجي  .49ص  ،بناء الداللةو قراءة الشعر  :شفیع السید -3

  .فدوى طوقانالخطاب الشعري عند وھو ینطبق تماما على ).الفراق واللقاء :داللتین أساسیتین في تجارب الحب بعامة وھما یعطي
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اب يف شقه األول، تنبعث من أساسا متينا للخط )الفناء/الحياة(ومن الشكل تتبدى ثنائية 

بالتوازي مع الثنائية األوىل، ويتمظهر يف العامل  )الوحدة/الصحبة(وجدا�ا إحساسا واقعا يأخذ صورة 

على أن يكون الوصف واإلخبار عن احلاالت واالنفعاالت  ،)الفراق/اللقاء(اخلارجي بثنائية 

 مفرغةً ا فيها، أو ملا جتود به الذات نفسها خاضعني ملا يكتشفه البصر وهو يتأمل الذات املقابلة نافذ

ما بداخلها يف أمساع املخاطبني على أمواج حركيت االستظهار واالستبطان اللتني تقودمها الشاعرة 

. يف نفوسنا رهبة )1(حماكا�ا، لنلج من خالهلما أعماقها الدفينة ونعاين شعورها احلزين، وتطبع منفردةً 

النشوة والغبطة والسرور، وبني احلسرة واالنقباض واألسى على امتداد إ�ا جتربة ذاتية، جتمع بني 

األزمنة ووقع اللحظات يف مراحلها الثالث، مصورة حلقة من مأساة اإلنسان مع الدهر، وهو يطمئن 

إليه ويأمنه، فيباغته على حني غرة، لتتشّكل يف كل مرحلة بنية تنطوي على هواجس الشاعرة 

  .لكتابةوانفعاال�ا يف حلظة ا

ويف اخلطاب صراع نفسي حاد، يتقلب بني الفناء واحلياة، واللقاء والفراق، ليتعالق الشعور 

واإلحساس يف ذات الشاعرة مع واقع العامل اخلارجي، ليتحول الفناء يف مرحلة ما قبل اللقاء إىل حياة 

مرحلة ما بعد الفراق  يف املرحلة اليت تليه، وكالمها إحساس عميق جيوب جنبات نفسها، مث يتحول يف

  .إىل فناء من جديد، يتسرب من أعماقها إىل فضاء العامل لينتشر صدى ألثر مضى

  

   

  

  

  

  

                                                 
محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، : منھاج البلغاء وسراج األدباء، تق و تح: المحاكاة كما یراھا حازم القرطاجني -1

ألذھان على ما ھي علیھ خارج األذھان من حسن أوقبح أو على ما ھي علیھ تصویر األشیاء الحاصلة في الوجود وتمثیلھا في ا: (120، ص2ط

  :والمحاكاة عنده على أنماط ثالثة .74محمد مفتاح، في سیمیاء الشعر القدیم، ص : ینظرو). تمویھا وإیھاما
  .طابقة ویقصد بھ التھویل والترھیبنمط للم -
  .ونمط للتقبیح ویقصد بھ العظة -
   .د بھ الترغیبونمط للتحسین ویقص -

للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیھ أو أسلوبھ ونظامھ وتقوم في خیالھ (، أن یتمثل 89ویؤكد القرطاجني في نفس المصدر، ص
ھو ما یفترض حصولھ من كل ) إلى جھة من االنبساط أو االنقباض... صورة أو صور ینفعل لتخیلھا وتصورھا أو تصور شيء آخر بھا انفعاال 

وعلیھ؛ یكون مجمل بناء الخطاب عند فدوى طوقان ھو ما صنعتھ محاكاتھا من تخییل وتداع للصور المراد تعیینھا عند المتلقي حسب ما . اكاةمح
  .   تبیَّن لي
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زمنا وحلظة مث زمنا : وتبدو األزمنة الثالثة منسجمة، تتوسطها حلظتان، ليكون التشكيل

ريا النحيب يف آخر وحلظة، وأخريا زمنا، ويف ذلك تناسب مع الضياع واللقاء، مث التوتر والفراق، وأخ

  .املطاف

الثاين من اخلطاب الشعري عند فدوى طوقان على وجود واقعني، أوهلما  يقوم القسمو 

املفروض بفعل االحتالل واملقاومة، والثاين املأمول بفعل ممارسة التحرر والتطلع إىل احلياة؛ ذلك أن 

-خاصة حبصول اهلجرة والفرار وقوع االحتالل قدرا، ال ينفي كونه سلوكا غري طبيعي وغري مشروع 

، وكذا حبصول التهجري القسري والتغييب داخل السجون واملعتقالت، -بوصفهما سلوكا إراديا وقائيا

فهي العلة اليت أجَّجت يف مرحلة تارخيية ما والدة التحرر بوصفه سلوكا طبيعيا ومشروعا الحتالل 

كرمية من دون قهر وال تقييد للحريات وال اإلنسان لإلنسان وحرمانه من حق الوجود وحق احلياة ال

كما –سلب لإلرادة الذاتية واجلماعية يف اختيار منط الوجود املرغوب فيه، غري أن وقوع االحتالل 

فرض والدة التحرر ـ فرض الوسيلة اليت يتحقق �ا، وهي املقاومة املتطلعة إىل االستقالل بوصفه هدفا 

  :شكلوهو ما يبديه ال. بعيدا وغاية عليا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االحتالل
  

 ]قدر[

 ] سلوك وقائي[الفرار و الھجرة

 ] معادسلوك [یر والتغییب ھجتال
  سلوك غیر طبیعي

 غیر مشروع و 

 )والدة(

 )وسیلة(

 التحرر

 ]سلوك طبیعي ومشروع[ المقاومة 

 التطلع إلى الحیاة  

 ل االستقال

 ]غایة علیا/ ھدف بعید [

 واقع مأمول  واقع مفروض 

  )الحریة/القید( -
 العودة ): األلفة/االغتراب( -
 )االتزان/االضطراب( -
القلق، الضیاع، التشرد، ( -

 )الحنین
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يعطي الشكل ثنائيات ينبين عليها اخلطاب يف شقة الثاين، وترتبط بالسلوكات اإلنسانية يف 

تقابلها وتعارضها مع النيات واملعتقدات؛ فلما كان التهجري والتغييب واقعني ضرورة يف اعتقاد 

اهلجرة والفرار حفاظا على قابلوا هذا الوضع ب -ويف ذلك سلب لإلرادة وقمع للحريات-الفلسطنيني، 

، وتتناسل منها ثنائيات )احلرية/القيد(امتالكهم إلرادا�م وشيء من حريتهم، وهنا تنشأ ثنائية 

يف حياة جتتمع ) االتزان/االضطراب(مبا ينمي رغبة العودة والرجوع إىل األرض، و) و األلفة/االغرتاب(

أن يكون اإلنسان حرا طليقا ويف ذات الوقت  فيها املتناقضات لتكّون وجودا غري منسجم؛ فما معىن

حمروما من وطنه وأهله؟ وما معىن أن يكون نظريه حمروما من حريته يف الوقت الذي يعيش فيه يف 

  ؟ ! وطنه؟ وما معىن أن يكون اإلنسان يف وطنه ومع أهله والكل حتت سيطرة احملتل ؟

د واحلنني، وهي قيم نسجت حوهلا يصنع هذا الوضع فضاًء قائما على القلق والضياع والتشر 

  .خيوط اخلطاب الشعري نريا وسدى

  :)1(خطابا شعريا يقوم على الصراع والشعور بالنقص -مجعا بني الوضعني- يعطي القسمان 

  

  

  

  

  

  

                                                 
وع�ي المؤل�ف  لك�ل الخط�اب الش�عري عن�د ف�دوى طوق�ان تحقیق�ا لتأویلی�ة إدمون�د ھوس�یرل المتعالی�ة والُمعیِّن�ة (reduction)اختزالإن الشكل  - 1

ی�تم تجاھ�ل الس�یاق الت�اریخي الفعل�ي للعم�ل األدب�ي ومؤلف�ھ وظ�روف (بتجسید خالص یدركھ المؤول من خ�الل الخط�اب بوص�فھ ظ�اھرةً مس�تقلة؛ إذ 
ة مقدم��ة ف�ي نظری��) T.Eaglton(تی�ري إیجلت�ون: ینظ��ر).یھ�دف إل��ى ق�راءة  محایث�ة تمام��ا لل�نص، ال تت��أثر مطلق�ا ب�أي ش��يء خارج�ھ]و...[إنتاج�ھ

-وأم�ا اعتم�اد محم�ول النص�وص المص�احبة لتعی�ین ھ�ذا االخت�زال. 55، ص1997، 2أحمد حسان، نوارة للترجم�ة والنش�ر، الق�اھرة، ط: األدب، تر
ف�ال یع�ود إل�ى م�ا ھ�و خ�ارج نص�ي؛ ألن ك�ل النص�وص المص�احبة م�ن ص�لب ال�دیوان تراف�ق االنفع�ال  -بوصفھ فھما مسبقا كما یقول م�ارتن ھای�دجر

ض��ده، ف�إن ت��م ع��ّدھا م�ن خ��ارج ھ��ذا االنفع�ال كان��ت كم��ا یق�ول ھای��دجر، غی�ر أن الواق��ع ھ��ي من�ھ وم��ن محمول��ھ ب�التوازي م��ع الخط��اب الش�عري وتع
لقد وقع مارتن ھایدجر بین س�لفین دلث�ي وش�الیرماخر وخل�ف ھ�و ھ�انز ج�ورج غ�دامر وكلھ�م . 61-58ینظر السابق، ص. الشعري في دیوان واحد

وقد ذك�رت ف�ي م�تن البح�ث أن . في التأویل بوصفھ وعاًء لكل حدث مھما كان نوعھ، مخالفین بذلك ھوسیرل وھو األسبقتعین عندھم التاریخ ملحا 
 معنى النطق یحوي محمولھ ومحمول ناطقھ، فیكون التأویل المحایث تأویال یجري على الخطاب ظاھرة مفردة یتع�ین  م�ن خاللھ�ا الوض�ع الت�اریخي

فھم�ا ینبغ�ي أن ال یحی�د عن�ھ دل�یال عل�ى م�ا س�واه، دون قی�د الوض�ع الخ�ارجي، ال�ذي یف�رض   -الخط�اب-اعي، فیك�ونأو النفسي أو السیاسي االجتم
یبعد البعد اللغوي، على عكس غدامر الذي تعین�ت عن�ده نس�بیة الكتاب�ة والمعرف�ة اإلنس�انیة،  -في ندائھ بالمحایثة واالختزال–إن ھوسیرل . الخطاب

عل��ى ت��دخل  غ��دامر یص��ر. م��ن المرج��ع ذات��ھ 65-64-63تنظ��ر ص. م��ع تع��دد الس��یاقات تتع��دد مع��اني الخط��اب الواح��دوھ��و م��ا یش��یر ل��ھ بالت��اریخ، ف
الفھ�م  )، ب�ل نعلق�ھ بم�ا نفك�ر ب�ھ نح�ن ونث�ق فی�ھ]یعن�ي ص�احب ال�نص[لسنا نعلق رأی�ھ ب�ھ شخص�یا: (یقول؛ إذ التأویلالفھم و فياھتمامات المؤول 
ص�ابر :، تر]http://www.ofouq.com[، موقع مجلة أفق الثقافیة،الخطوط العریضة لھرمنیوطیقا فلسفیةالحقیقة والمنھج : والتأویل من كتابھ

ف�ي  ]یعن�ي المعن�ى[كل فھم ھو تأویل، وكل تأویل یتفھم وس�ط لس�ان یری�د أن یض�ع الش�يء(بأن في نفس المرجع ویؤكد ]. 20/08/2008[حباشة، 
ل للمعن�ى ع�ن اللغ�ة، وھ�و المعن�ى الثاب�ت ال�ذي یس�تدعي تعیین�ھ إع�ادة بن�اء قص�د الم�تكلم، ف�ي والحاصل من ھذا أن كالم ھوسیرل فیھ فص). عبارة

وك�ل التش�كیالت ف�ي . حین ینھج غ�دامر نھ�ج النس�بیة ف�ي الفھ�م الق�ائم عل�ى المحادث�ة  وج�دل الفك�ر واللغ�ة واھتمام�ات الم�ؤول الت�ي یثیرھ�ا النط�ق
تمد على الفھ�م الناش�ئ م�ن محادث�ة خط�اب ف�دوى طوق�ان دون س�واه م�ن غی�ر إدع�اء ثبات�ھ فق�د تع -بوصفھا فھما–الجانب اإلجرائي من ھذا البحث 

.     وما بعدھا 57وقد سبق الحدیث عن ھذا الموضوع في الفصل األول من ھذا البحث تنظر الصفحة . یتعین عند غیري غیره
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يرتتب على اخلطاطة أن اخلطاب الشعري عند فدوى طوقان كما هو عند غريها منطوق 

، فتأسس منطوق خطا�ا )احلرمان(هرة الشعور بالنقص والفقدان ومفهوم، وخيتص عندها على ظا

  . على منوذجي الصراع مع الدهر ومع اإلنسان، وهو حممول الفصول الثالث والرابع واخلامس

كما تأسس مفهوم خطا�ا على تعالق اإلنسان باملكان والزمان والقيمة املعنوية والصراع من 

والتناظر   )ressemblance(الكونية وتصوير قائم على املماثلة  أجلها برؤية متدرجة من الذاتية إىل

)symétrie ( والتحول)transformation ( األوىل إذا  "ليكون التأويل باملوافقة واملخالفة على مبدأ

فما دخل يف معناه معّني بالضرورة موافقة، وإن كان  ، أي إذا كان املعىن يعّني من امللفوظ، "كان

  . شيء يعنيه، تعنيَّ خالفه خارجا عنه بالضرورة خمالفةاملعىن حمصورا يف

ويف أول منطوق اخلطاب حديث حول الواقع، الواقع رؤيا املنام، والواقع الواقع كما هو يف 

حياة فدوى طوقان، والتفصيل جيري وفق ما تعني يف اإلمجال لريصد رؤية الواقع املعيش والواقع 

  .اهلاجس يف حياة الشاعرة

  
 




