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 جملمالتأويل ال

   :مقدمة

جمموعة يف مصنف واحد، ء أجزااخلطاب الشعري عند فدوى طوقان على سبعة يتأسس 

  : وهي

  ] 150ص  – 15ص[وحدي مع األيام  .1

 ] 243ص  – 153 ص[وجد�ا  .2

 ] 303ص  – 247 ص[ قصائد من رواسب وحدي مع األيام  .3

 ] 405ص – 309 ص[أعطنا حبا  .4

 – 463ص[ ـه. ، وفيه أيضا قصائدها إىل ج]451 ص – 411 ص[أمام الباب املغلق .5

 ]. 475 ص

 ] 564ص  – 479ص[الليل والفرسان  .6

  ] 629ص  – 571ص[يدا حعلى قمة الدنيا و  .7

واإلهداءات وما نزل منزلتها نصوصا مصاحبة  )1(تالكاليغرافاو  تشكل العناوين

)Paratextes(   ينبغي أن جتد هلا وجودا يف طيات  ودالالت كلية جمملة أو موازية، تعطي معاين

وهو . فيه كثري من االحتماالت والتوقعات على تأويل جممل افيكون حمموهلا الداليل قائم. اخلطاب

أفقيا، الثالثة ه ودعلى أنه ـ أي ا�مل ـ واحد من حد فهم له مربراته، تندرج فيه باقي أشكال التأويل

  .والتأويل احلر التأويل املفصل انه اآلخر اوحد

حبركة ال يعطي اإلمجال معرفة ما مل حيظ بفعل إحصائي يقوم على التشابه واالختالف ويذيل 

درج فيه تفصيالت هلا ننشطة من التأويل، ويتعني فيها ظاهر الشكل وشيء من باطنه إطارا عاما ت

  .حمل غري هذا

وعلى هذا األساس؛ يكون التدرج نزوال يف عمق اخلطاب حىت تتم مالمسة طبقاته الغائرة يف 

ري منطوق اخلطاب التأويلي ليص ،)2(، فيتعني استيعابا وفهما جممال، مث يتم وصفها صعوداتوقعا البعد

  .املشرتكةالداللية صورة شكلية تعبريية للخطاب الشعري واجلامع بينهما النواة 

                                                 
   .الكالیغراف ھو الشكل الكتابي الذي یرسمھ السواد على البیاض بقصد من الشاعر لیحمل في صورتھ الكلیة المعنى الكلي للخطاب -1
جامعة : مطابعالنشر العلمي وال. محمد لطفي الزلیطي ومنیر التریكي: تر: تحلیل الخطاب: Brown / yuleول وجیلیان براون ی رججو :ینظر -2

من (یلأونموذج التل 154من النص إلى الفعل، ص: بول ریكور: و .التأویل صعودا ونزوال 280 ، ص1997س، .ع.الملك سعود، الریاض، م
.، في تعیینھ لنماذج التأویل الممكنة)من الشرح إلى الفھم( ذج التاویللنمو 158وص، )الفھم إلى الشرح
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عمق اخلطاب والصعود إىل سطحه، هو حبث يف املعىن وكيفية  إن تعيني حركيت النزول إىل

األصل فيه  ،والوصف السيميائي يف قالب بنيوي) الداليل(تشكيله، ومجع بني التفسري السيمونتيكي 

  .، ال فردانية الظاهرة أو الشكل)1(التفكري الكلي

إن هذه احلركة املتناوبة للصعود والنزول ال تشتغل على اخلطاب تفصيال، بل هي ال تتعدى 

بوصفه  حينهاإلهداءات والعناوين والكاليغرافات بوصفها نصوصا مصاحبة، ويبقى التفصيل إىل 

  . تعيينا للقصدلداللة، و لتضييقا للمعىن وحتديدا 

وال جزم بأن التفصيل على هذا الوصف ينفي التعدد املعنوي، إذ هو يتمظهر يف مستويات 

  .يرتتب بعضها فوق بعض كما سيأيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .30أویل، ص نظریة الت: بول ریكور: ینظر - 1
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I- اتالكاليغراف:   

انفعاالت إىل لغة شفوية مث تتحول من و  تتحول فيه املواقف من مشاعرتعبري ثابت إن الكتابة 

 ،يف ظل هذه التحوالت تفقد اللغة الشفوية كثريا من مميزا�ا اليت تيسر التأويل. مكتوبة جديد إىل لغة

كل   ةرتمجلاللغوية  اتر إشاو  يضيف عالماتفالتعبري عنها و  عندها يعمد الشاعر إىل كتابة احلالو 

  .للكلمة املنطوقة عند الكتابة انفعال مصاحب 

فهم الصورة الكلية للخطاب الشعري عند  اإلشارات دور الوسيط يفو  اتمتؤدي تلك العال

بل  ،اللغوية للكالم الشفوي اتالعالمحفظ ال يقتصر دور الكتابة على (إذ  ؛امتزاجها بالوقائع

عالمات و  عالمات التعجبو  هي تضيف عالمات تمييزية مكملة مثل عالمات االقتباس

يصير المتكلم  تي تختفي حين اإليماءات الو  لكي تدل على ثغرات الخلجات ،السؤال

كأن الكتابة و ...يميلون صوب مجاالت المعرفة المهجورة(من أجل ذلك صار الشعراء  ،)1()كاتبا

ليس شرطا أن يتم امليل إىل و  .)2()...غارقة في القدم ،الحديثة تمنح مادتها من أصول مظلمة

اليت ميكنها أن تصاحب املعتقدات و  بل قد يصري احلال إىل كل أشكال املعرفة ،جماالت املعرفة القدمية

عضد املعىن املراد من القصد أو تنفرد �ا يف خمالفة الفعل اللغوي املكتوب لتعرب عن حال شعورية ت

بل عند املؤول أيضا مما جيربه على  ،للتوتر ليس عند الشاعر فحسب الكتابة الشعرية مبا يصنع فضاءً 

ألنه بالضرورة هو فعل  ؛لوضعل اتفسري و  عبريا كتابياتو  احلقيقية شعوراإجياد التوازن بينهما بتعيني احلال 

استحال على الشاعر أو صعب عليه نقله من الفعل الشفوي إىل الفعل   )Illocutoire( )3(متريري 

لكن قد يوغل الشكل  ،فيكون الشكل تعبريا عن القصد ،- ايبوصفه فعال تأثري - الكتايب حلظة التدوين

حتقيق لون من و  لقهااعتو  بوصفه طريقة لرتتيب العناصره، دحتديو  إدراكه ستعصييو  يف الغموض

صراع  شتغل يف احلقيقة علىوت )4(تتدفق خارج اللغة ،إحياءات ال حيدها حدفيها  ،الوحدة املتجانسة

ينبغي أن فيتعني به املعىن اإلمجايل الصارف إىل نواة داللية بذا�ا  ،السواد الزاحف عليهو  البياض

يا واعيا من ادر اختيارا إ ات اللغوية اليت تبىنشكل ـ بني العالمالفهو وسيط ـ أي  ،يصرف إليها التأويل

ليصنع التناظر املفضي إىل  ،داللية من املؤولو  معرفيةً  مجاليةً  النشاط التأويلي استجابةً و  ،الشاعر

النص ـ يف كون الكتابة ـ   ،املؤول معاو  بني العوامل اليت تتجاذب الشاعرو  مع )5(التكافؤو  االنسجام

                                                 
  .46نظریة التأویل، ص : بول ریكور -1
  .326فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح -2
  .47السابق، ص : بول ریكور -3
  .310سفة القراءة، ص لف: یب مونسيبح -4
  ).و لیس النص أخیرا إال نقطة بین قدرة التعبیر وفاعلیة التأویل: (وفیھا. 333السابق، ص  -5
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النص في انفتاحه المعنوي على و  ))تعبيرا] ((Calligraphe[المادي الكاليغرافي (مظهرها 

  .)1()ذهاباو  فاعلية التأويل مجاال للحركة الدائبة جيئة

أصل جود�ا شكلها و  ،جيدة)2()القصيدة الجيدة هي بدورها صورة(أن نعرف أنوينبغي 

ما يثريه شكلها اخلارجي من و  .)3(ية جتتمع يف الصورة الكليةور جزئمن ص حتويهو  الظاهر قبل ما تعنيه

إن بدا الوضع ناحيا إىل اإلمجال فإنه و  معامله حىتو  إحداثياتهو  توقعات ترتسم معها أطر التأويلو  آفاق

 قتتحققد ه حقائق لكلما اقرتب منه املؤول تبدت  ،لداللةامصدر و  يوجه التأويل إىل الكل الواصف

  .جيد هلا خمرجا يصرفها إليهأو  التفصيل يف

وعلى هذا األساس ستتم متابعة الكاليغرافات على امتداد الديوان كله للتعرف على ما يبديه 

  :من خالل شكله النظمي من داللة إشارية وإحيائية

  : وحدي مع األيام – ]1[

  أ 4  × رباعية متصلة من غري وقفة السكت  :(4) مع المروج- 

  أ.ب.ب.أ.أ/ية متصلة من غري وقفة السكت مخاس: )5(خريف ومساء-

  3  × أ/ثالثية مع وجود وقفة السكت  :)6( الشاعرة والفراشة-
      

  
  

  

    2 × أ./ ثنائية مع وجود وقفة السكت: )7( أوهام في الزيتون-

                                                                             

  2  ×  أ/ثنائية مع وجود وقفة السكت  :)8(مع سنابل القمح-

                                
                                                                                

                                                 
  .333ة القراءة، صفلسف: حبیب مونسي - 1
  .8ع، ص .م.بناء الشعري، دار المعارف، جالالصورة و :محمد حسن عبد هللا - 2
الدار البیضاء، / الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة، الحداثة وتحلیل الخطاب، مركز الثقافي العربي، بیروت لبنان : عبد اإللھ الصائغ -  3

  . 104 ، ص1999، 1المغرب، ط 
 . 9دیوان، ص ال  -4 
  .13الدیوان، ص   -  5 

  . 18الدیوان، ص   -   6
  .23الدیوان، ص   -   7
  .30الدیوان، ص   -   8

 )4ش(        )3ش(    )2ش(                ) 1ش(

 )2ش(                    ) 1ش(     

 )2ش(                   ) 1ش(     
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  ]سكوت فيهسكوت فيه وغري املاملزج بني امل[ 4×أ/رباعية مع وجود وقفة السكت:)1(هروب -

  

  

                                    

                                                    

                           

  5 ×  أ/مخاسية مع وجود وقفة السكت:)2(أشواق حائرة-

  

  

  ]جودةو وقفة السكت م[ 5 ×أ /مخاسية  :)3(ليل وقلب-

  

    

          

  

  شكل شاهد قرب     :)4(حياة-

                                                            

  

  

  

  5×أ /مخاسية مع وجود وقفة السكت  :)5(طمأنينة السماء-

  
      

    

    

  

                                                 
  .34الدیوان، ص  -   1
  .38الدیوان، ص  -   2
  .41الدیوان، ص  -   3
  .46الدیوان، ص  -   4
  .53الدیوان ، ص  -   5

 )7ش)              (6ش)               (5ش)               (4ش)           (3ش)        (2ش)        (1ش(      

  )5ش)                  (4ش(              )   3ش(               )  2ش)                 (1ش(    

 )2ش)                       (1ش(          

 )4ش)                 (3ش)             (2ش)              (1ش(       
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ووقفة  قائمة على البيت األول املصرع، ،قصيدة عمودية رغم بنائها املقطعي :)1(في درب العمر-

        )                   :( له شكل  )2(دس منهااإال البيت السالسكت يف مجيع أبيا�ا 

كل القصائد مقطعية ما عدا قصيدة واحدة  ،"وحدي مع األيام "يف اجلزء األول من الديوان   

" يف درب العمر "ن كل ما جيري إوإذا كان البد من تأويل؛ ف ."يف درب العمر"هي  جاءت عمودية

، متداخلة إحساسا، مقاطع أو مشاهد متصلة تارخييا، بوصفه كال متصال غري منقطع إال باملمات

  .ليعيش بعضها يف بعض مبا يثري احلزن والشجن ضيقا أو الغبطة واالبتهاج اتساعا

   2×أ / ثنائية دون وقفة السكت  :)3(في ضباب التأمل-

  . 4×أ /رباعية دون وقفة السكت  :)4(من األعماق-

  
  

  

  

                    

                                                                                       5×أ /مخاسية مع وقفة السكت :)5(غب النوى-

  

  

  

  

  

  

  )البيت(بياض ، تقابل كتايب ال عددي /التقابل سواد :)6(إلى صورة-

  

  

  

  

  )/2×ب)+(2×أ /(رباعية  :)1(الصدى الباكي-

                                                 
  .58الدیوان، ص  -   1
  .59وان، ص الدی - 2
  .60الدیوان، ص  -   3
  .64الدیوان، ص  -   4
  .69الدیوان، ص  -   5
  . 74الدیوان ، ص  -   6

 )5ش)             (4ش)            (3ش(             )2ش)           (1ش(      

 ) 6ش)               (5ش)               (4ش)              (3ش(           )   2ش(       )  1ش(  

 حديث يقابله سكوت

 خطاب من ال جييب
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ودون  ،مقاطع غري متجانسة من حيث العدد ، وتنتهي حبرف علة أو مد أو ألف مقصورة :)2(سمو-

      )وقفة السكت (وقفة السكت إال املقطع األخري فهو ثنائي مزود �ا 

  .من غري وقفة السكت  4×أ: رباعية  :)3(في محراب األشواق-

  قرب مع وجود وقفة سكت شكل شاهد          : )4(قصة موعد-

  مقاطع غري متجانسة عددا وشكال كتابيا                           

  الشاهد القصيدة /الشاهد يف أكثر من مقطع                           

  "إىل صورة"نفس بناء  :)5(نار ونار-

 

                                   
  )2×ب)+(3×أ  (/مخاسية دون وقفة سكت  :)6(في مصر-

    

  بناء متجانس متكرر    :قرب شاهد :)7(ليلوأنا وحدي مع ال-

  

  بياض /تقابل سواد  :)8(وجود-

  

  

  

  

  سباعي         رباعي  مثـــاين                         قطع مثاين م :)9(ة صوفيةمتهوي-

                                                                                                                                                         
  .78الدیوان، ص  -   1
  .81الدیوان، ص  -   2
  .84الدیوان، ص  -   3
  87الدیوان، ص  -   4
  . 93الدیوان، ص  -   5
  .101الدیوان، ص  -   6
  .105الدیوان ، ص  -   7
  .108الدیوان ، ص  -   8
  . 110الدیوان، ص  -   9

 )2ش)                      (1ش(     

 )]3×ب+(أ[

 ! ؟

 )4ش)            (3ش)            (2ش(          )    1ش(   
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  اضطراب وعدم جتانس .

  أبيات املقطعيف 

  تشكيالته             ويف 
                                                            

    

   2×أ / ثنائية  :)1(من وراء الجدران-
              

  شاهد قرب :)2(في سفح عيبال-

اضطراب ( مقاطع غري متجانسة عددا ،مع وجود وقفة السكت إال يف أبيات قليلة :)3(يتيم وأم-

  قاطع عدد أبيات امل      )   داخل االتزان

  السكت واملواصلة                        

  )ج ×1)+(ب× 1) +(  أ × 3(مخاسية  :)4(على القبر-

  

  مع سكتة الوقف  /4×أ /مقطع رباعي :)5(حالروض المستبا -

  الكتايبتغري السكن : اضطراب/اتزان/رتابة                                                 

                                                                            

  )د(الروي  ةموحد :مقاطع غري متجانسة :)6(اليقظة-

  .سكتالوقفة تتناوب فيها أبيات /البيت األول مصرع :األبيات.          

  يف عدم جتانس املقاطع         االضطراب .         

  األبيات تشكيل                                

  يف وحدة الروي        االتزان    .         

   )اتزان( الرويموحدة من حيث /عددا )اضطراب(مقاطع غري متجانسة :)7(بعد الكارثة-

                                                 
  .113الدیوان، ص  -   1
  .116الدیوان، ص  -   2
  .120الدیوان، ص  -   3
  .123الدیوان، ص   -   4
  .129الدیوان، ص  -   5
  .134الدیوان، ص  -   6
  .137الدیوان، ص   -   7

 )3ش)               (2ش)          (1ش(      
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  وقفة السكت مع  -                   

  وقفة السكت دون )/1×أ)+(2×ب)+(2×أ/(كل املقاطع مخاسية  :)1(مع الجئة في العيد-

)                                 أ × 1)+(2 ×ب)+(2 ×أ (أبيات  10+دون وقفة  السكت فاألخري  لإال املقطع ما قب

  )1×ج )+(2 ×د )+(2×ب+(

                                              

                                                                               
                                                     

                                                                   

                                                                                                   

  

  : )2()من صور النكبة (رقية -

  إال يف بعض األبيات  مع وقفة السكت،)/9×أ ( الرويية موحدة مقاطع تساع-        

  5 ×أ /مخاسي   املقاطع الثالثة األخرية    -        

     4×أ /رباعيان                                        
  

  4      4       5                 9  /االضطراب يف تنوع املقاطع [

  روي واحد    تنوع من مقطع آلخر       االتزان يف وحدة الروي     
  

  كلي /شكل كتايب واحد وموحد      التوازن     . 1

  شكل كتايب ال خيلو من اضطراب                       

  األبيات     االختالف   /التجانس 

  املقاطع                             

  كلي     االضطراب   . 2

  جزئي                        

  

  )قصائد 9: ( األولىحلة المر 

                                                 
  .140الدیوان، ص  -   1
  .144الدیوان، ص  -   2

 )2ش)                      (1ش(       

  اضطراب يف التشكيل.

 اضطراب يف الروي.

 الراء :كلها بروي واحد
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  ،هروب الشاعرة والفراشة ،أوهام يف الزيتون،مع سنابل القمح،          مع املروج،خريف ومساء        

  يف بناء األبيات و املقاطع مث ايبدأ اختالف( :اختالفو جتانس                  اضطراب و توازن               

                                  الواحدة يتحول اضطرابا من خالل تعدد أنواع املقاطع يف القصيدة                                                 

  أشواق حائرة            ليل وقلب                               حياة              

  !العلة والسبب ؟ ...شاهد قرب =ل مقطعي ن    اضطراب واختالف    شكاجتانس كليو توازن           

   )قصائد 10: ( الثانيةالمرحلة 

  غب النوى      إىل صورة   طمأنينة السماء        يف درب العمر ،يف ضباب التأمل     من األعماق ،          

  اضطرابو  ختالف   اختالفن                  توازن ال يستقر واااختالف اضطراب    توازن وجتانس كلي           

  يف حمراب األشواق                قصة موعدالصدى الباكي ، مسو                                

   !ن      شاهد قرب    العلة والسبب ؟اجتانس وتوازن كلياختالف كلي   /اختالفو جتانس غري  قار           

  )قصائد 3: ( الثالثةالمرحلة 

  نار ونار            يف مصر          وأنا وحدي مع األيام                   

  والسبب العلة : )رال يستق(توازن جتانس و : شاهد قرب    االختالف       اختالف شديد              

           واالضطرابنيِّ اضطراب بَـ           

  ) قصائد 4: (المرحلة الرابعة 

  �ومية صوفية                 من وراء اجلدران               وجود                 

  اختالف واضطراب     توازن ال خيلو من اضطراب       اضطراب واختالف        

  أقل نشوزا                وجتانس ال خيلو من اختالف                      كليان        

  )قصائد 7: (المرحلة الخامسة 

  يتيم وأم                         على القرب               الروض املستباح                  اليقظة،بعد الكارثة               

  اضطراب واختالف كليان     اضطراب ينحو إىل االتزان    بداية اتزان وجتانس ال خيلوان     حركة اضطراب شديدة        

  اختالف يرنو إىل التجانس    من اضطراب واختالف            واختالف كليو                               

  مع الجئة يف العيد ،رقية من صور الكبة            

  بداية اتزان ال خيلو من اضطراب وجتانس                   

  ببعض االختالف                           مرفق         

  :المالحظ و 

  ربع األوىل كان االستقرار عند شاهد القربيف املراحل األ. 1 

للخروج من الذايت إىل اجلماعي من  يف املرحلة اخلامسة مت تقدمي حديث القرب،. 2              

  .مصا�ا إىل مصاب اآلخرين 

  :وفيها شيء من التناوب )هدوء/انفعال(كل مرحلة تقوم على ثنائية . 3             
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   تناوب املسرات واملضرات-

  عيش بعضها يف زمن بعض-

  ريف حياة ال تستق ةال رتاب-

  ؟ ]وجد�ا[املرحلة اخلامسة مقدمة جيدة للجزء الثاين من الديوان . 4             

ىل انفعال ذايت ضيق يف املرحلتني األوليني إ) قصائد10+ 9(من انفعال ذايت واسع . 5             

يف املرحلة انفعال واسع  )قصائد 7(إىل انفعال مع اآلخرين بعة، يف املرحلتني الثالثة والرا)ئدقصا3+4(

  .اخلامسة

  : مواضع االستقرار

   :)1(حياة-

                              
                                                        

  

  

           

                                          

  )ب/أ/أ/د/د/ج/ج/ب/أ/أ(

  جتانس داخلي يف كل مقطع -

  جتانس خارجي بني كل املقاطع يف روي البيت األخري -

)                                                                                       فهو مركب وفيه اختزال(،واألخري )فهو مفصول(اختالف يف املقطع األول -

   اضطراب بني املقاطع/اختالف-

  :)2(قصة موعد-
                                                                                             

                                                                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                                                           

  شاهدخمتلفة للشاهد مقلوب                      أشكال  

  .غري متجانسة ومضطربة تشكيال وجود مقاطع طويلة-

                                                 
  .46الدیوان، ص  -   1
  .87الدیوان، ص  -   2

  )3ش(                    )   2ش(               )    1ش(      

 )ب/أ/أ/ج/ج/ب/ب/أ/أ(               

*  
  

* 
 )  4ش(                  )    3ش(                 )  2ش(                 )    1ش(     
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   :)1(لليلأنا وحدي مع او -

  .واالضطراب قل فيها االختالفمتزنة  مقاطع متجانسة -                                    

                                      

   

   :)2(فح عيبالسفي -

  

  

  جتانس كلي -

  اتزان كلي -

  آخر موقع للشاهد يف هذا اجلزء-

القبول والتسليم احمليل على الرفض والثورة وعدم التسليم إىل االتزان احمليل على املرور من االضطراب -

  .تعويد النفس على احلرمانمع الزمن و  لنسيانمبا يقوي أفق ا ىخر إىل أأو االنتقال من حال 

   :شكال األ

  :اختالف واضطرابمع  المتجانس المتزن -أ

              )3(أوهام يف الزيتون- :الثنائيات. 1

  )4(مع سنابل القمح-                

  متجانسة   دون وقفة السكت      : )5(يف ضباب التأمل-                

  بمع ودون وقفة سكت بالتناو : )6(من وراء اجلدران-                

  مع وجود وقفة السكت/جتانس ال خيلو من اختالف :)7(الشاعرة والفراشة-  :الثالثيات . 2

  جتانس كلي  4×أ/مع وقفة السكت           )8(مع املروج- :الرباعيات . 3

  اضطرابو  ،اختالف 4 ×أ  /السكت ةمع وقف: )9(هروب-                

                                                 
  .105الدیوان، ص  -   1
  .116وان، ص الدی -   2
  .23الدیوان، ص  -   3
  .30الدیوان، ص  -   4
  .60الدیوان، ص  -   5
  113الدیوان، ص  -   6
  . 18الدیوان، ص  -   7
  .9الدیوان، ص  -   8

  .78الدیوان، ص  - 3  .64الدیوان، ص  -2  .34الدیوان، ص  -   9
 .13الدیوان، ص  - 6  .129الدیوان، ص  - 5 .84الدیوان، ص  - 4

 )1ش(

 مع وقفة السكت      خمتلفة
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  جتانس/اختالف  4 ×أ /ة السكت مع ودون وقف: )1(من األعماق-                

  فيه اختالف  )2×ب)+(2×أ(جتانس/دون وقفة السكت :)2(الصدى الباكي-                

  )3 ×ب+(أ(                                      

  .من غري وقفة السكت / 4×متجانسة أ  :)3(يف حمراب األشواق-                

  .قل اختالفها، مع وقفة السكت/4 ×متجانسة أ :)4(الروض املستباح-                

  :المتجانس في ذاته غير المتجانس مع غيره-ب

   :الخماسيات-

  جتانس مع اختالف الروي     من غري وقفة السكت  : )5(خريف ومساء- 

  جتانس مع وحدة الروي     مع وقفة السكت     :)6(أشواق حائرة- 

  اختالف مع وحدة الروي     مع وقفة السكت   : )7(ليل وقلب- 

  اختالف مع وحدة الروي    مع وقفة السكت    :)8(طمأنينة السماء- 

  اختالف مع وحدة الروي      مع وقفة السكت وبدو�ا    :)9(غب النوى- 

  جتانس مع اختالف الروي    بدون وقفة السكت     :)10( يف مصر- 

  انس مع اختالف الرويجت     دون وقفة السكت   : )11(على القرب- 

  :أكثره واختلف بعضه سما تجان-ج

  جتانس كلي فيه اختالف         ال مقاطع       :)12(في درب العمر

  مع وقفة السكت                             

  وحدة الروي                            

  لبيت األول مصرع ا                            

  خمتلف عن باقي األبيات 6البيت                             

  .)أ/ب/ب/أ/أ(يف الروي اختالف املقاطع طوال، مع جتانس األبيات : )13(مع الجئة في العيد

  . )14(رقية من صور النكبة-

                                                                                                                                                         
 .53الدیوان، ص  - 9  .41الدیوان، ص  - 8 .38یوان، ص الد - 7

 .123الدیوان، ص  -12  .101الدیوان، ص  - 11 .69الدیوان، ص  - 10

  .140الدیوان ، ص  - 14 .58الدیوان، ص  - 13
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

  
  .144الدیوان ، ص   -   14
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  : المتجانس مع غيرهو في ذاته  غير المتجانس تماما-د

  بياض/تقابل سواد  :)1(إلى صورة-  

  بياض /دتقابل سوا :)2(نار ونار-  

  بياض/تقابل سواد :)3(وجود-  

  اضطراب كلي / عدد أبيا�ا/عدد املقاطع/اختالف يف وجود وانعدام وقفة السكت :)4(سمو-  

  مقاطع وأبيات /اختالف كلي :)5(ة صوفيةمتهوي-  

  مقاطع وأبيات /اختالف كلي :)6(يتيم وأم-  

  مقاطع وأبيات/اختالف كلي :)7(اليقظة -  

   .روي ووقفة السكتيف البيات مع جتانس األ قاطعامل ختالفا :)8(بعد الكارثة-

  :وينتهي األمر عند

  متجانس يف ذاته خمتلف مع غريه  .1

  متجانس يف ذاته متجانس مع غريه . 2

  خمتلف يف ذاته خمتلف مع غريه. 3

  خمتلف يف ذاته متجانس مع غريه . 4

  ما اختلف أكثره وقل جتانسه . 5

  ختالفه ما جتانس أكثره وقل ا. 6

  املتجانس متاما يف ذاته . 7

   مع غريه املختلف متاما. 8

  : "دتهاجو ":ـوحدي مع األيام جزء يقوم على االنتظام مقارنة ب  

واإلجابة  .عالقة االختالف واالنسجام مع الذات ومع غريها بالشاعرة ؟ ما: الســؤال  

  . ستتعني الحقا

  :وجدتها - ]2[

                                                 
  .74الدیوان ، ص  -   1
  .93الدیوان ، ص  -   2
  .108الدیوان ، ص  -   3
  .81الدیوان ، ص  -   4
  .110الدیوان ، ص  -   5
  .120الدیوان ، ص  -   6
  .134الدیوان ، ص  -   7
  .137الدیوان ، ص  -   8
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  :)1(نداء األرض-

يتعدد الشكل يف املقطع و  أغصان ،مث تأيت أبيات أخرى تزداد طوال ،/كل أشطر أبيات على ش- 

  .ل الشطر إىل بيت أي حتوّ  ،مصرعهاجلزء الثاين أبياته و  .الواحد

  .)األبيات(مقاطع غري متجانسة طوال وعددا - 

   الروي     ةخمتلف)أشطر(أغصان  8أبيات على شكل  4:املقطع الثاين - 

  املقطع األول  جطويل جدا على نساملقطع الثالث -

  :                          أبياته منتظمة على الشكل  املقطع الرابع على شكل شاهد قرب،-

   .بّني فيه ختالف االو  ،هو انتظام يف غري جتانس-

  :)2(شعلة الحرية-

ع بناء حر ال خيلو من بعض التجانسات الصوتية م، و يهما انفالت من كل نظاممقطعان ف– 

  .اختالف يف الطول 

من احلزن واالنزواء (حرية احلركة مبا يناسب االنفعال يف وضع جديد : وال جتانس وال اتزان مال انتظا-

  ...."شعلة احلرية": حول الذات إىل العامل اخلارجي 

  :)3(حلم الذكرى-

  ية   مقسومة بنجوم سداس              العودة إىل االنتظام يف أبيات مشطورة على شكل–

  أبيات  7كل   مث  أبيات 6كل   الرويتنوع -

  !..باضطر يف حال االتزان ، هي صورة لالانتظام يف غري جتانس-

  :)4(وجدتها-

  .مقاطع غري متجانسة طوال رغم انتظامها – 

  .تتفاوت األبيات يف هذه املقاطع طوال - 

  .ال خيلو البناء من روي ولكنه خمتلف - 

  :)5(ذكريات -

  .سة طوال ،ومنتظمة يف شكل واحد مقاطع متجان–

  أبيات متفاوتة طوال ، رغم نغمة تردد الروي املوحد يف بعضها -
                                                 

  .153الدیوان، ص  -   1
  .162الدیوان، ص  -   2
  .166الدیوان، ص  - 3
  .174الدیوان، ص  -   4
  .178الدیوان، ص  - 5

  1،2البيتان/1روى

 تقابل يف �ايات األشطر
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مقطعني مفصولني يساوي واملقطع الثاين طويل  مثانية حتوي فراغات بيضاء ، 4و3و1املقاطع -

   .حماولة كسر االنتظام والتجانس اجلزئي ، هيببياض

  :)1(وانتظرني -

  وال وال رويا يف كل مقطع أبيات غري متجانسة ط–

   .شاهد قرب) =(تساوي مجلة املقاطع -

   .هو انتظام يف غري جتانس-

  :)2(االنفصال-

  ري جتانس ال يف املقاطع وال يف طول األبيات وال يف الروي غحرية يف النظم من -

  : (3)هل كان صدفة-

  حرية يف النظم من غري جتانس -

  :)4(العودة -

  ا طوال وحىت يف طول األبيات مرغم عدم جتانسه 2و1انتظام يف املقطعني-

   .طول األبيات يفال ا طوال و مرغم عدم جتانسه 4و3انفالت إىل حرية الكتابة يف -

  ولكنه نسيب غري مطلق  الرويوكلها ال ختلو من جتانس يف -

  :)5(ي الكون المسحورف-

  وال من حيث عدد األبيات  مقاطع غري متجانسة طوال،-

  التعبري احلر  إىلي انفالت كل-

  أبيات متفاوتة طوال رغم تصريعها-

  ... اكلي  ااضطرابمبا يعادل ال انتظام وال جتانس -

  

  

  

  مقاطع غري منتظمة شكال وغري متجانسة طوال واالضطراب فيها واضح  :)1(هل تذكر-

                                                 
  .182الدیوان، ص  -1
  .186الدیوان، ص  -2
  .190الدیوان ، ص  - 3
  193الدیوان ، ص  - 4
  .197الدیوان ، ص  - 5



  التأویل المجمل: الفصل الثاني

 99

   !عدم انتظام وعدم جتانس واضطراب واضح؟:نفس الشيء :)2(كلما ناديتني-

  أ/ب/ب/أ/أ             :    انتظام يف املقطعني األولني-:)3(هحتى أكون مع-

  مخاسيات             جتانس واتزان                -                              

  انفالت إىل ختطيط حر يف مقطع طويل جدا ،ال جتانس طويل يف -                              

   .تزاناالنتظام و اال بعد ضطراباال ؛ هوخالل الروي املتنوع بناء يقوم على اختالف صويت من

  مقاطع غري متجانسة طوال،وال من حيث عدد األبيات -        :)4(القيود الغالية-

  اضطراب       اختالف يف طول األبيات                         -                              

  يف الكتابة                                           واضح حرية-                              

  ".القيود الغالية"كما يف   نفس املالحظات                                   :)5(تشك بحبي-

                 :)6(ساعة في الجزيرة -

  طوال  ةقاطع غري متجانسمثالثة    :)7(أنا والسر الضائع-

  :)8(ندم-

   :)9(هنيهة -

  خمتلفة من حيث طول أبيا�ا  مقاطع متجانسة طوال ،-

   .من مقطع آلخر رغم اختالفه وتنوعهيف املقطع األول جتانس صويت من خالل الروي -

  دم انتظام يصل إىل االضطراب يف املقطعني األخريين ع-

  :)10(لن أبيع حبه-

  اضطراب وعدم انتظام -

  عدم جتانس واختالف -

  ال ،ومن حيث طول أبيا�ا اختالف املقاطع طو -

  : )11(األطياف السجينة-

  )البيتني بياض(بينهما      :        انتظام شكلي يف أبيات مشطورة على شكل -

  متفقة طوال ثنائيات متجانسة رويا -

  عدد األبيات      املقاطع        دم جتانس ع   انتظام     

  شاهد قرب آخر مقطع :)12(نداء األرض-

                                                                                                                                                         
  .211الدیوان ، ص  - 3  .207الدیوان ، ص  - 2  .202الدیوان ، ص  - 1
 .222الدیوان ، ص  - 6  218الدیوان ، ص  - 5 .214الدیوان ، ص  - 4

 .234الدیوان ، ص  - 9  .231الدیوان ، ص  - 8 .227الدیوان ، ص  - 7

   .241الدیوان ، ص  - 11 .238دیوان ، ص ال - 10
  
  
  
  
  
    
  
  
  
    

  .166الدیوان ، ص  -  3  162الدیوان ، ص   -  2  .153الدیوان ، ص  - 12

 طول األبيات
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  اضطراب :)1(رية شعلة الح-

           :)2(حلم الذكرى-

   :)3(وجدتها-

          :)4(ذكريات-

   :)5(وانتظرني-

                                         

  )6(االنفصال        االضطراب-

  )7(هل كان صدفة                    

  )8( العودة: اضطراب/انتظام -

   )9(حورفي الكون المس          اضطراب -

    )10(هل تذكر                         

   )11(كلما ناديتني                       

   )12(حتى أكون معه:  اضطراب/انتظام -

  )13(القيود الغالية           :اضطراب-

  )14(تشك بحبي                      

  )15(ساعة في الجزيرة                    

   )16(والسر الضائعأنا                     

   )17(ندم                    

       )18(هنيهة                    

   )19(لن أبيع حبه       

  )20(األطياف السجينة     :انتظام- 

 الكتابة اليت تتخلص من قيد الكتابة احلرةمن خالل االنعتاق ب "وجد�ا"اجلزء الثاين  يتميز  

 اعالقا�عة واملسايرة إىل األنا الرافضة والثائرة يف بِ املتَّ ن األنا مت نفالالتقليدية، مبا ينمي حركة اال

                                                                                                                                                         
 .182الدیوان ، ص  -  6  178الدیوان ، ص  -  5 174الدیوان ، ص  - 4

 .193الدیوان ، ص  -  9  .190الدیوان ، ص  -  8 .186الدیوان ، ص  - 7

 207الدیوان ، ص  -  12  202الدیوان ، ص  -  11 .197یوان ، ص الد -  10

 .218الدیوان ، ص  - 15 .214الدیوان ، ص  - 14 211الدیوان ، ص  -  13

 231الدیوان ، ص  -  18 .227الدیوان ، ص  -  17 .222الدیوان ، ص  -  16

 .241ص الدیوان ،  -  21 .238الدیوان ، ص  -  20 234الدیوان ، ص  -  19
  
    
  
                              .      

 انتظام  يف غري جتانس

 يف غري جتانسانتظام 

 القصيدة= شاهد قرب 

   جتانس من حيث طول املقاطع

 حيث طول األبيات عدم جتانس من
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تخلص من الشعور تكما  .الكتايب الذي حييل رأسا على كل أشكال التحرر التحرر سةً ارِ باآلخرين ممَُ 

، ويقوم على حرية الكلمة املتناسبة رتيبالقالب يتعدى الالذي ماعي اجلشعور الباألسى إىل الفردي 

، إذ هو االضطراب واالختالف وعدم التجانس مع ال توازنو ال اعتدال و رتابة  فال ؛ة الشعوركحر مع 

   .الوضع القائم

  :كما يتميز بـ         

          توايل االنتظام واالضطراب    -

                                            

  .اب، مبا يقوي األفق املذكور سلفاإىل االضطر  االجتاهو امليل إىل نبذ الرتابة واالعتدال -

   .يف االنتظام مقاومة للشعور بالتوتر والقلق-

  .ويف االضطراب تعبري عن التوتر حيث يتناسب االنفعال الشعري واملسكن الكتايب -

  " قصائد من رواسب وحدي مع األيام"- ]3[

  مقاطع متحررة من كل قيود الكتابة الشعرية التقليدية  : )1(الصخرة-

  مقاطع متحررة وغري متجانسة : )2(ا راحلأن-

  البياض تعبري غري ناطق، و الكتابة دمساحات بيضاء تقابل سوا             

   )3(هباء-

   )4(دوامة الغبار-
                                        

              )5(هو وهي-

                                   

                                  
  حوار الكالم فيه لطرف منهما يطيل . 1

  .)حتّول(حوار الكالم فيه هلما مباشر وقصري. 2

  .خمتلف صوتيا  ةً آخر النص منتظم كتاب. 3

   .االنتقال إىل اجلماعي والكوينو إدخال اآلخر يف االنفعال  التعبري بالبياضيف . 4

  حماولة التفرد      ليد  ثورة على التقا      التحرر من قيود الشعر  . 1

                                                 
  .247الدیوان ، ص  -   1
  254الدیوان ، ص  -   2
  258الدیوان ، ص  -   3
  261الدیوان ، ص  -   4
  266الدیوان ، ص  -   5

  نصوص منتظمة كتابيا 7

   نصا مضطربا كتابيا 13

 نصان يتناوب فيهما االنتظام واالضطراب

  ع متحررة رغم جتانس رويها مع اختالفمقاط ثالثة 

  )الروي(مقاطع منتظمة كتابة مع جتانس صويت   

  العودة إىل التحرر  
 ."هي"و"هو"طويل جدا بني و  ،نيِّ حوار بَـ 
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  رفض القوالب اجلاهزة اليت ال تعرب عن واقع احلال . 2

  كل قصيدة ختتار شكلها. 3

  تناسب الشعور والتعبري عنه عند االنفعال . 4

  !؟!التحرر من كل شيء ؟. 5

  :"أعطنا حبا" - ]4[

  ويا طوال ور  خمتلفة وأبيا�ا مقاطع متحررة غري متجانسة طوال،:  )1(1957عام -

  )2(صالة إلى العام الجديد-

األبيات على شكل أشطر بعضها و  خمتلفة طوال، مقاطع منتظمة كتابة منسجمة صوتيا،:  )3(نسيان-

  :فوق بعض مبا يعطي ثنائيات على شكل 

األبيات على و  ،خمتلفة طوال ،منسجمة صوتيا اطع منتظمة كتابيا،قامل:  )4(رد السجينغإلى الم-

   .وق بعضشكل أشطر بعضها ف

  بنفس خصائص النص السابق :  )5(من األعماق-

خمتلفان طوال، مشطرين   منسجمان صوتيا، ،ن كتابيامقطعان منتظما:  )6(القصيدة األولى-

  كالنصوص السابقة 

   .الثالثو  الثاين شاهدي قرب يف املقطعني:نفس اخلصائص مع زيادة : )7(إليه بعيدا-

  من حيث طول أبيا�ا وال غري متجانسة طوال، ،ع متحررةمقاط:  )8(أسطورة الوفاء-

  : دة ذات مقاطع تشكل شواهد قبور مع انتظام كتايب وعدم جتانس صويت قصي:  )9( انيزور -

  

  

  

                                                 
  .309الدیوان ، ص  -   1
  312الدیوان ، ص  -   2
  .318الدیوان ، ص  -   3
  .321الدیوان ، ص  -   4
  325الدیوان ، ص  -   5
  .332ن ، ص الدیوا -   6
  .335الدیوان ، ص  -   7
  .338الدیوان ، ص  -   8
  344الدیوان ، ص  -   9
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تظام كتايب ذو مقاطع غري متجانسة طوال حتمل أبيا�ا بياضات تؤدي إىل عدم ان: )1(يوم الثلوج-

   .ا طوالهجتانس

  )2(تلك القصيدة-

                                                    )3(ال مفر-

  ظام جزئي انت: )4(اسمك -

واختالف صويت  انتظام كتايب يف مقاطع ختتلف طوال مع اختالف طول أبيا�ا، :)5(عد من هناك-

  )عدم جتانس(

  يشكل شاهد قرب انص +انتظام كتايب )   6(الكلمة والتجربة -

                                  )7(بعد عشرين عاما -

  

    

                )8(ذاك المساء -

                                     

وهي  انتظام كتايب على شكل شاهد قرب متكرر يف كل املقاطع،: )9(ني ذات ليلةتوقد حدث-

  .أشكال خمتلفة 

  د والبياضعدم جتانس كتايب بني املقاطع،واختالف يف صراع السوا:   )10(هزيمة-

  انتظام يف عدم جتانس املقاطع طوال وشكال كتابيا :   )11(اإلله الذي مات-

  انتظام يف عدم جتانس املقاطع طوال وشكال كتابيا : )12(رجوع إلى البحر -

قل طوال من أ بعض أبيات املقطع الواحد انتظام كتايب ملقاطع غري متجانسة طوال ،:  )13(غيران-

  .الباقي

                                                 
  .348الدیوان ، ص  -   1
  352الدیوان ، ص  -   2
  356الدیوان ، ص  -   3
  .360الدیوان ، ص  -   4
  .362الدیوان ، ص - 5
  365الدیوان ، ص  -   6
  .371الدیوان ، ص  -   7
  .376الدیوان ، ص  - 8
  .382ان ، ص الدیو -   9

  .387الدیوان ، ص  -   10
  .391الدیوان ، ص  -   11
  .395الدیوان ، ص  -   12
  . 400الدیوان ، ص  -   13

 )انتظام جزئي(اضطراب   مع

  جتانس جزئي صويت /انتظام كتايب وتساوي طول األبيات املشطورة

 مقاطع غري متجانسة طوال، وأبيا�ا مفصولة ببياض

  أسطر غري متجانسة طوال ،مفصولة ببياض

  مقاطع غري متجانسة طوال

 تكملة البيت مبلفوظ قصري يف سطر آخر ولكن عجزا
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              .وتناوب بني االنتظام وعدمهمقاطع غري متجانسة كليا :  )1(رةالقصيدة األخي-

   :جلزءاهو ما مييز هذا  االنفالت من رتابة القيد الشعري املنتظمإن   

  بداية متحررة من قيود الكتابة الشعرية . 1

  انتظام كتايب مع عدم جتانس بني املقاطع وأبيا�ا طوال . 2

  ر والقوالب املفروضة صراع الرغبة يف التحر . 3

  إجياد القالب الناشئ عن الصراع . 4

  والنص احلامل لشواهد القبور  النص الشاهد ،. 5

   !؟وحلن الفناءنغمة احلرمان . 6

  .يف واقعها املعيش ويف نظمها الكتايب احلامل لرتابة الشعر القدمي ضرورةً احلرية الغائبة . 7

  .اهزة اليت ال تتناسب مع واقع احلال، رفض الواقع والقوالب اجللغة الرفض. 8

   .ثبات وتساوي املفقودين واالستعداد حلركة جديدة       النص شاهد واحد  .9

  تعدد املفقودين      تعدد الشواهد يف النص    .10

  جتدد الذكرى يف الزمن الواحدمل جتدد نغمة األ                                       

  احلقيقة الثابتة املسيطرة على الذات الشاعرة                                        

  .بفعل توايل حاالت الفقدانالتجدد والتحول                                        

   .الالجتانس يف االنتظام الشكلي/التحول داخل االنتظام . 11

  : "أمام الباب المغلق"- ]5[

                )2(تراأردنية فلسطينية في انجل-

                                               

                                                      

  )3(رؤيا هنري-

   )4(مرنإلى  ةمرثا-

  )5(في ليلة ماطرة-

   )6(جسر اللقيا-

                                                 
  .403الدیوان ، ص  -   1
  .411الدیوان ، ص  -   2
  .414الدیوان ، ص  -   3
  .420الدیوان ، ص  -   4
  .426الدیوان ، ص   - 5
  .429الدیوان ، ص  -   6

  حترر كلي من حيث الشكل الكتايب

  مقاطع غري متجانسة طوال

  أبيات ليس هلا نفس الطول

 انسجام ال رتابة وال انتظام وال
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  )1(لماذا ؟ -

  )2(حصار-

  )3(لقاء كل ليلة -

   )4(قصيدة من سلمى-

بعد  مات امللك، أنت تغريت، مشيئة امللك، :بعناوين فرعية مزودة:  )5(اب المغلق أمام الب-

  .الطرقات األخرية  العودة ، ،التخلي

  مزودة بأرقام : )6( تاريخ كلمة-

  )7(مكابرة -

  )8(وال شيء يبقى -

  )9(عند مفترق الطرق-

  )10(ابعبفي ال-

  طع اقصيدة دون مق  :)11( لحظة-

  )12(بوركت لحظتنا -

   .مع الوضع القائم اجتانسق ، وحتقّ كل النصوص قائمة على احلرية يف الكتابة. 1

  :االختالف يف يكمن  . 2

   .العناوين الفرعية أو قصائد دون مقاطع أو مقاطع غري متجانسة-

                             !اختالفا يرتجم وضعا قائما ؟ فيه تناوب يصنع )هذا اجلزء(ورود النصوص برتتيبها يف الديوان -

  : "الليل والفرسان "- ]6[

  : االنفعال الطويلوفيه قصائد ذات   

  "أمام الباب الغلق "قصائد هذا اجلزء هلا نفس خصائص -

  1رقم     قصيدة مبقطعني      :) 13(تي الحزينةمدين-

  2رقم    قصيدة من غري مقاطع       :(14) الطاعون-

  3رقم        )15(إلى صديق غريب-

  مقطعان : 4رقم         )16(لطوفان والشجرةا-

                                                 
  .431الدیوان ، ص  -   1

  .439الدیوان ، ص  -  4  .436الدیوان ، ص  -  3  434الدیوان ، ص  -   2
 .458الدیوان ، ص  -    7                                451الدیوان ، ص  -  6 441الدیوان ، ص  -  5

 .467الدیوان ، ص  -  10  .465الدیوان ، ص  -  9 .463الدیوان ، ص  - 8

 .481الدیوان ، ص   -  13  .471الدیوان ، ص  -  12 .469الدیوان ، ص  -  11

 .487الدیوان ، ص  -  16 485الدیوان ، ص  -  15 483الدیوان ،ص  -  14
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   5رقم            )1( اً بدأحي  -

  :االنفعال القصري وفيه قصائد ذات 

              )2(يةإلى الوجه الذي ضاع فيه الت-

                                                            

، ناسب مع غريه من املقاطع تا غري ممرقمة وذات مقاطع ؛كل رقم حيوي عدد: )3( ةحمز  -

  :)تجزئةال(االنفعال الطويل يف قصائد متسلسلة و 

  وذات مقطعني )1(مرقمة :  )4(خمس أغنيات للفدائيين-

  خماض :مزودة بعنوان فرعي                              

  قصيدة دون مقاطع /! 2مسبقة بالرقم : )5(كيف تولد األغنية -

  قصيدة دون مقاطع /! 3مسبقة بالرقم : ) 6(ء السيئة حين تنهمر األنبا-

   .ذات مقطعني/! 4مسبقة بالرقم :  )7(عاشق موته-

  قصيدة دون مقاطع /! 5مسبقة بالرقم :  )8(كفاني أظل بحضنها-

  )الكليانية(قصيدة دون مقاطع : ) 9(ذهب الذين نحبهم -

  مقطع واحد / 1976: ]3[ ،مقطعان 1967:]2[و]1[:جمزأة بأرقام )10(رورة يأنشودة الص-

  .)11(رسالة إلى طفلين في الضفة الشرقية -

  .)12(إلى السيد المسيح في عيده -

  .)13(لن أبكي -

  مقاطع مرقمة     )  الشاعر حممود درويش من()14(يوميات جرح فلسطيني -

  )احلريةزمن (املسكن الكتايب املختار            حرية وانفالت من القوالب الشعرية اجلاهزة. 1

  )املقاطع(عدم جتانس كتايب        انفعال طويل يف قصائد مستقلة ولكنها متسلسلة   . 2

  دو�امن قاطع و مبعدم جتانس        ائد مستقلة ال تسلسل بينها   صانفعال قصري يف ق. 3

                                                 
  .490الدیوان ، ص  -   1
  .533الدیوان ، ص  -   2
  .542الدیوان ، ص  -   3
  .547الدیوان ، ص  -   4
  .549الدیوان ، ص  -   5
  .550الدیوان ، ص  -   6
  .551الدیوان ، ص  -   7
  . 553الدیوان ، ص  -   8
  .559الدیوان ، ص  -   9

  .564الدیوان ، ص  -   10
  .492الدیوان ، ص  - 11
  .499الدیوان ، ص  -   12
  .511الدیوان ، ص  -   13
  .518الدیوان ، ص  -   14

 503ص/الفدائي واألرض(مقاطع مرقمة 

  )مقاطع مرقمة وأخرى غري مرقمة

 قصيدة طويلة جدا
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   .قصائد متحررة هلا خصائص سابقة. 4

   ":على قمة الدنيا وحيدا"- ]7[

  هلا �ميش  قصيدة دون مقاطع: ) 1(مة في المدينة الهر -

  قصيدة ذات مقاطع            )2(كوابيس الليل والنهار -

  )585ص(استخدام لغات غري العربية                                    

  )587-586ص(أخبار صحفية                                   

  !؟ 2ال وجود للرقمو  عها،فوق مقاط)1(                                   

  قصيدة ذات مقاطع مرقمة )              3(العرافة  نبوءة-

  كل رقم يندرج حتته عدد من املقاطع                             

  )596ص)+(595ص، صوت داخلي: (عناوين فرعية                            

  مقاطع مرقمة :        )4(مرثية الفارس-

  الفادي /أيلول: عناوين فرعية                           

  )5(إلى الشهيد وائل زعيتر-

  )6(إليهم وراء القضبان-

   :االنفعال الطويل يف قصائد-أي اجلزء هو اآلخر- وفيه   

   1مقطع / األغنية الوصية. 1

   2مقطع /ةرند ةفكر ممن . 2

   3مقطع /سجني جمهول مكان السجن ةفكر ممن . 3

   4مقطع /بةه ةفكر ممن . 4

   5مقطع/تيسري ةفكر ممن  . 5

  : تاديوختتلف عنها قص  

  من دون مقاطع :  )7(أمنية جارحة-

  

                                                 
  .573الدیوان ، ص  -   1
  .582الدیوان ، ص  -   2
  .590الدیوان ، ص  -   3
  .602ن ، ص الدیوا -   4
  .607الدیوان ، ص  -   5
  .614الدیوان ، ص  -   6
  .624الدیوان ، ص  -   7
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  من دون مقاطع : )1( الشبكة الفوالذيةفي  يتانإ-

  : يتميز هذا اجلزء بـ  

  حرية يف الشكل الكتايب يف زمن الرفض والقناعة الذاتية بوحدة املطلب الفلسطيين . 1

  لغات أخرى           الشعر والواقع. 2

  عناوين فرعية                             

  أخبار صحفية                              

   .االختالف يف قصائد خمتلفة مبقاطع ومن دو�ا. 3

  يصور التجزؤ العريب غريها يف نص طويل متقطع  عقصائد مستقلة وأخرى مندرجة م. 4

  االنتشار وحتقق للشاعرة نوعا من  اليت تقوم على املقاطع إىل القصيدة احلرة تاالنفال. 5

من خالل صورة القصيدة الطويلة ذات األجزاء، ال هي مستقلة متامـا وال هـي  ليانية واالنشطارالك. 6

؛ فالكــل حييــل علــى الــوطن املنشــطر ممــا جيعــل بنــاء القصــيدة الشــكلي متوافقــا معــه وضــعا  مرتابطــة متامــا

  .كتابيا

    :والخالصة  

: على ثنائييت] 4،3،2،1[ يقوم اخلطاب الشعري عند فدوى طوقان يف شقه األول  

) االضطراب/التجانس: (، وينتج عنهما تركيبا)االضطراب/االتزان(و) االختالف/التجانس(

  ).التجانس واالتزان(وتغيب ثنائية ) االضطراب/االختالف(و )االختالف/االتزان(و

مع عاملها حبسب ما تقتضيه الشاعرة الكتايب؛ فتتجانس  يتوافق البناء الشعري مع املسكن  

داال على حال تبدو كل ثنائية كون  توألن كل شيء مقصود ف ،احلال والوضع العام املنطبع  يف نفسها

واالختالف  والتجانس  ،االتزان واالضطراب اخلفيايل ، على أن حالتأويل املفصلوضوحا مع أكثر 

   .ويقوم توايل االضطراب واالتزان دليال على ذلك .ترتبط أساسا باحلياة تؤكدان وجود عّلة مسّببة هلما

تطلع للحرية ورفض للواقع وثورة عليه، وكلها قيم توازي ] 7،6،5[ويف شق اخلطاب الثاين  

- وقد يعرتيهما  -كما مها يف هذا املوضع-والوضعان معا قد يصدقان مع بقية التأويل  .حركة احلياة

  .شيء من التعديل أو التصحيح -قعبوصفهما أفقا للتو 

لقد حققت األشكال مرورا إىل املعىن العام ا�مل؛ فالكتابة املنتظمة اعرتاها كثري من   

واهتز البناء الداخلي ليقلقل االتزان . االختالف عوض التجانس الذي يرتافق عادة مع كل انتظام
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بل أن خيرج االنفعال إىل احلرية يف الكتابة ليتناوبا معا حينا ق ، وجيعل االضطراب يأخذ مكانهُ الظاهر

  .وهذا وجه. ملناسبتها الوضع القائم

والوجه الثاين أن رسم الشكل بل احتوى االنفعال وسايره، فكان أحد مفاتيحه الداللية اليت   

عندما يالمس حتقق شكال من الفهم ا�مل والعام يساعد على تعيني املعىن اخلاص يف مواضعه 

  .وق اخلطابالتأويل منط

، ليتكاتف مع العناوين واإلهداءات وما نزل اليغراف مستوى من مستويات املعىنيشكل الك  

وإذا كان كل نص مصاحب يقوم مقام مستوى؛ فإن بعض املستويات . منزلتها يف حتقيق تأويل جممل

  مرّكب حيوي مستويات فرعية، وهو حال العناوين واإلهداءات  والتقدميات والتذييالت

  .ا سيأيتكم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	    



