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الرمزیة ظاىرة من مظاىر التجدید في الشعر المعاصر التي یمجأ إلیيا شعراء المقاومة خاصة لیزینوا کبلميم
 و من شعراء المقاومة الذین.ویمبسونو الغموض واإلبيام حتی یکد القارئ ذىنو کی یصل إلی ما یریده الشاعر
 فيي تکثر من استعمال الرمز والصور الرمزیة في غالب أشعارىا السیما.یوظفون الرمز في أدبيم فدوی طوقان
 واستحضار، والدین،أشعارىا عن الوطن وقضیة فمسطین مستعینة الطرق المختمفة والحدیثة کتوظیف المون

 وأکثر صورىا الرمزیة قائمة عمی الصور البیانیة حیث یری القارئ. والحوادث التاریخیة، والشخصیات،االساطیر

.ظل ىذه الصور في غالب أشعارىا

. المقاومة، الصور الرمزیة، الرمز، فدوی طوقان:الکلمات المفتاحية
The Codes And Illustrations Of Code In Fadva Toghan’s Poem
Prof. Asst. Dr. Aishaq Rhmany
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Abstract:
Inclination toward using code is one of the manifestations of modernism in the
contemporary poetry to which poets, especially poets of literature of resistance are
inclined, in order to decorate their words and make them ambiguous so that the reader
has to probe deep into his mind in order to get the poet’s intended meaning. Fadava
Toghan is one of the poets’ of literature of resistance who utilizes code in her literature.
Toghan uses code and code illustrations in most of her poems, especially those about
her country and issues of Palestine. She gets use of various and new ways like using
colors, religion , myths, characters and historical events in order to express the code
illustrations. She expresses the most of her codes with illustration eloquent. As the
reader see the shadows of these illustration eloquent in most of her poems.
Key words: Fadava Toghan , Code , illustrations of Code , resistance.
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المقدمة:
إن قضیة الغموض ،ظاىرة في الشعر العربي الحدیث ،عمی خبلف الشعر العربي القدیم
الذي کان الشعراء ميتمین بإصابة المعنی وتدقیقو مع مراعاة الواقع في أغمب األحوال .و قد اتخذ

الشعر الحدیث من ىذه الظاىرة منيجا یسیر عمیو واجتيد الشعراء في أن یعطوا لمؤلفاتيم معنی
موغبل في البعد ،حتی ظيرت بعض المذاىب األدبیة کالرمزیة والسریالیة وغیرىما .في الحقیقة،

الحدیث عن الرمز في الشعر ،قدیم قدم اآلداب سواء العربیة منيا أم الغربیة ،لکن الرمزیة بمفيوميا

الحدیث ،ىي من مظاىر التجدید في الشعر المعاصر وغایتيا تزیین الفکرة وتجنب االعتراف
الشخصي.

وقد لجأ شعراء األدب المقاوم والسیما شعراء فمسطین وادباؤىم إلی الرمزیة .ومن ىؤالء

الشعراء ،فدوی طوقان التي تشغل قضیة فمسطین واحتبللو حجما غالبا في دیوانيا والتي تعبر تعبیر
اصیبل عن معرکة شعبيا ضد االرىاب واالحتبلل و تجسد أمانیيا وأماني شعبيا في استعادة وطنيم

و أراضیيم المحبوبة.

أىمية البحث:

معالجة قضیة الرمز والصور الرمزیة في دیوان فدوی طوقان واألسالیب المختمفة التي وظفتيا

الشاعرة لتصویر صورىا الرمزیة ،أمر لو ضرورتو إذ یساعدنا عمی فيم أشعارىا أکثر وعمی القرب

إلی عالم الشاعرة و تصاویرىا .و مع أن الدراسات العدیدة التي دارت حول ىذه الشاعرة لم تتناول
الرمز والصور الرمزیة في دیوانيا ،مثمما تناولت أبعاداً أخری لشعرىا.
مصطلحات البحث

الرمزية :ظاىرة من مظاىر التجدید في الشعر المعاصر التي یمجأ إلیيا الشعراء لیزینوا کبلميم
ویمبسونو الغموض واالبيام حتی یکد القارئ ذىنو کی یصل إلی ما یریده الشاعر.

مشکلة البحث:

المشکمة الوحیدة التي واجيناىا خبلل ىذه المقالة ىي عدم وجود الدراسات والبحوث التی تستقصی

ىذا الموضوع ،لکی تساعدنا في دراسة الصور الرمزیة و تحمیميا عند فدوی طوقان.

أىداف البحث:

فيذه المقالة تسعی إلی دراسة الرمز والصور الرمزیة في أشعار فدوی طوقان والطرق

المتعددة التي استخدمتيا الشاعرة ،لکی نفيم أشعارىا أکثر و ترسخ تصاویرىا في أذىاننا بأکمل
صورتيا.

أسئلة البحث:
کانت وراء اختیار ىذا الموضوع دوافع تمثمت باألساس في التساؤالت اآلتیة:
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 -1ما الطرق المختمفة التي وظفتياالشاعرة فدوی طوقان لرسم صورىا الرمزیة؟
 -2عمی أی طریق اعتمدت طوقان بصوره أکثر لبیان تصاویرىا الرمزیة؟

 -3کیف رمزیة طوقان وصورىا الرمزیة؟ ىل یمکن إد ارك تصاویرىا الرمزیة بالسيولة أم یحتاج
إلی البحث والتفکر؟

الدراسات السابقة:

عمی الرغم من الکتب والمقاالت العدیدة التي تناولت حیاة فدوی طوقان و أدبيا ،لکننا لم

نحصل عمی بحث یستقصی الموضوع کامبل سوی اشارات قمیمة إلی بعض الصور الرمزیة عند
الشاعرة و منيا کتاب (األدب العربي الحدیث) لمدکتور سالم المعوش و فیو إشارات إلی عدد قمیل

جدا م ن رموز أشعار طوقان و ىي عمی سبیل األمثمة عندما یشرح الکاتب ماىي الرمزیة .أو
کتاب (الحرکة الشعریة في فمسطین المحتمة) لمدکتور صالح أبی اصبع و ىذا الکتاب أیضا یشیر

إلی قمیل من الرموز في أشعارىا .ثم اطروحة (فمسطین والشعر السیاسي عند فدوی طوقان) لحسین

أبویسانی .قد تناول الکاتب في فصل من األطروحة بعض الصور الرمزیة عند فدوی طوقان لکنو
عمی أساس تقسیم آخر.

حدود البحث:

تركز الدراسة عمى تحدید الصور الرمزیة في شعر فدوی طوقان

منيج البحث:

لم یقف ىذا البحث عمی منيج محدد في التناول و المعالجة ،ألن الحاجة داعیة الستخدام
أکثر من منيج ،فقد اعتمدنا عمی المنيج التاریخي حیث تتبعنا القضایا التاریخیة وتطور الرمزیة في

العصور المختمفة ،و یضاف إلی ذلک المنيج االستقرائی في استقراء بعض القضایا النقدیة.

إجراءات البحث و أدواتو:

في قسم اإلجراءات اعتمدنا عمی استقراء أشعار الشاعرة و ّبینا بعض الصور الرمزیة بحسب مجال
المقالة و قسمنا الطرق الرمزیة التي وظفتيا فدوی طوقان و ینبغي أن نقول إنيا لیست أدوات بیان
محددة الرمزیة  ،لکنيا ىي ماوجدناىا في أشعار طوقان.

الرمز في اللغة و االصطالح:
ىناﻙ تعاریف متعددة لمرمز من ناحیة لغویة .جاء في المعجم الوسیط « أشار بالشفتین أو

العینین أو الحاجبین أو الید أو أی شئ»

1

ویری بعض المغویین أن الرمز ىو الصوت الخفي الذي ال یکاد یفيم مستندا إلی اآلیة
2
اس ثَبلثَةَ ّأی ٍام ّإال َرم اًز ﴾
الکریمة ﴿ َآیتُ َ
ک أ َّال تُ َکمِّ َم ّ
الن َ
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وقد أشار لسان العرب إلی الرمز فقال « :تصویت خفي بالمسان کاليمس ،ویکون تحریک
الشفتین بکبلم غیرمفيوم بالمفظ من غیر إبانة بصوت ،إنما ىو إشارة بالشفتین»...

3

مع وجود التعاریف المتعددة لکنيا تنتيی إلی معنی واحد یکمن في الکممة و ىو التعبیر

عن شئ أو حالة أو صورة بشکل غیر المباشر واالنسان یعبر عن مقصوده غیر مباشر عندما
یعجز عن الکبلم أو یرید أن یفيمو بعض الناس دون البعض .کما یقول الشاعر :
َرَم َزت إلَ َّی َمخافَةً ِمن َبعمِيا

من َغ ِ
ِ
بلميا
یر أَن تُبدي ُى َ
ناک َک ُ

4

أما فی اإلصطبلح فالرمز ىو « :اإلیحاء ،أي التعبیر غیر المباشر عن النواحي النفسیة

المستترة التي ال تقوی عمی أدائيا المغة في دالالتيا الوضعیة ،و الرمز ىو الصمة بین الذات

واألشیاء بحیث تتولد المشاعر عن طریق اإلثارة النفسیة ال عن طریق التسمیة والتصریح» 5ویری

مصطفي ناصف« الرمز الوسیمة الناجحة إلی تحقیق الغایات الفنیة الجمالیة ،والی إدراک ماال
یمکن إدراکو وال التعبیر عنو بغیره ،و السیما إذا اتحد مع وسائل أخری في السیاق الشعري ،ألن

الرمز ابن السیاق وىو سمة النص»

6

فالرمز تعبیر عن األمور ال بالمعنی الظاىری بل بالمعنی الباطنی معتمدا عمی اإلیحاء إلثارة

الفکر والنفس لتولد المشاعر عند القارئ .اما مصطمح الرمزیة في األدب فیطمق عمی حرکة أدبیة
تمیزت في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر ،وأساس ىذه الحرکة یعود إلی الرد عمی الطبیعة
والثورة عمی لطبیعة البالغة الغایة في الجمود أي البرناسیة ( الفن لمفن) التي تعتمد عمی العقل

المحض والتجربة والحس والمادة.
الرمزية من عصر قبل اإلسالم حتی العصر الحديث:
کانت نظرة األمم الجاىمیة إلی األشیاء نظرة مادیة حسیة ،وعقمیتيم ساذجة فمم تنظر إلی

األمور نظرة عمیقة فمم تکن البیئة الجاىمیة صالحة لمرمزیة .بعد ظيور اإلسبلم أیضا لم تتغیر
الظروف ألن اإلسبلم دین الفطرة السمیمة والواضحة وینفر من األوىام والرموز ،و فضبل عن ذلک

العرب في ىذا العصر لم یتأثروا بالحضارات األجنبیة ولم یمجأوا إلی التعمق في مظاىر الحیاة،
فمم نجد تطو ار في الرمزیة في ىذا العصر .أما العصر العباسي ،فکان عصر إزدىار الرمزیة،

بسبب الضغوط الفکریة والسیاسیة واإلقتصادیة حتی رأی بعضيم « أن الرمز لم یتخذ معنی
اصطبلحیا إال منذ العصر العباسي ،عصر التحول الظاىر في الحیاة العربیة اإلجتماعیة والعقمیة،

وعصر النيضة العممیة األدبیة »

7
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وفي األدب الغربي الحدیث وجدت الرمزیة بمفيوميا الحدیث ،إثر االتصال الثقافي بالغرب
وتأثر العرب بمظاىرىم األدبیة .وأحد مظاىر التجدید في الشعر المعاصر ،ىي توظیف الرمز

واألسطورة التي ظيرت عمی ید الشاعر إیمیوت ثم تأثر الشعراء العرب بيذا المنيج وتوسعوا في

استعمال الرمز وخرجوا من الدوائر المحدودة إلی آفاق أوسع واستعانوا بمختمف الطرق في استعمالو
السیما شعراء المقاومة .و ىذا ال یعني أنيم ال یقدرون عمی التعبیر عما في نفوسيم أو یيربون من

الواقع إلی عالم ممئ بالرموز واألوىام بل ألنيم « عالجوا موضوعات واقعیة حساسة و أحیانا کانت
وطأة الموضوع ثقیمة عمی النفس االنسانیة ،مما جعل المجوء إلی الرمز أقوی في التعبیر عما في

مکنونات ىذه النفس من اآلالم و األحزان» ( 8أبواصبع .)297 :1979،

والطرق التي تساعد الشاعر في بیان تعابیره الرمزیة ىي :استحضار األسطورة ،استعمال
الکنایات واالستعارات والتشابیو ،توظیف الدین ،استحضار الشخصیات األدبیة والتاریخیة ،العودة

إلی التراث الشعبي والتاریخ ،توظیف األلوان ،استخدام الجوارح واألعضاء المادیة لمجسم.
وىذه المقالة تسعی إلی دراسة الرمز وأنواعو فیي شعر فدوی طوقان.
 - 1استحضار األسطورة:

إن کل اسطورة تحمل طاقات إیحائیة و« یعتمد الرمزیون في صوغ شعرىم عمی الصورة

الموحیة .إذ إن اإلیحاء من أىم المبادئ الرمزیة» .9فالشاعر الذي یعاني التجربة الشعوریة یستميم
األسطورة لتتفق مع تجربتو ویرکز عمی ىذه الطاقات اإلیحائیة لبیان مقصوده .فمیس القصد من

استحضار األسطورة مجرد ذکر الحوادث بل األسطورة التي یستحضرىا الفنان تحمل تجربة
یمر الفنان بيا وبمقدار مشابيتيا مع تجربة الشاعر تکون ناجحة أي«:
کالتجربة الشعوریة التي ّ
استحضار األسطورة یتطمب االقتناع ليا و امکانیة مشابيتيا لواقع معین» .10فاألدب المعاصر و
خاصة األدب المقاوم الذي ال یستطیع أصحابو أن یعبروا عن مفاىیميم معتمدا عمی شخصیتيم
الذاتیة وبشکل مباشر ممئ باستحضار األساطیر .و في اشعار فدوی طوقان نجد من أمثمة

استحضار األسطورة حیث تقول:

« نس ار فنسر غاليم وحش الظبلم  /سرق السمو من األعالی  ....آه یا وطنی»

11

ىناک اسطورة تحکي عن طمب لقمان من ا﵀ أن یأتیو عم ار أطول من عمر أي انسان آخر
ویجعمو ا﵀ مختا ار بین ثبلث خیارات ،البقاء ببقاء سبع بقرات عفر في جبل وعر ال یمسسين ذعر
أو البقاء ببقاء سبع نوایات من التمر مستودعات في صخر ال یمسسين ندی و ال قط أو البقاء
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ببقاء سبعة نسور کمما ىمک نسر عقبو نسر  .فاختار لقمان الخیار الثالث ألن النسر طائر معمر
و تقول األسطورة إن عمر کل نسر کان خمسمئة فيکذا عاش لقمان سنین طویمة .ىنا استحضر

الشاعرة ىذه األسطورة لکي تعبر بيا عن أبطال فمسطین الذین استشيدوا واحدا تمو الواحد .لکن

الوطن العربي لن یخمو من ىذا األبطال أبدا .بل کمما استشيد بطل عقبو بطل آخر وسیظل دم
المقاومة یسری في جسم کل فمسطینی و ىذا ما یجعل المقاومة قیمة خالدة خمودا أبدیا.
 – 2توظيف الکنايات واالستعارات والتشبييات:
طریق آخر لبیان التعابیر الرمزیة ىو االعتماد عمی التشبیيات واالستعارات والمجاز
والکنایات إذ إن الداللة عمی المعانی ال تکون باأللفاظ وحدىا بل تکون بالکنایة واالستعارة وغیرىا
من الصور الببلغیة التي تکسب العمل ظبلال من الرمز والغموض فضبل عن الجمال األدبي ،و
یستطیع دارس الشعر إعادة فيم وترکیب معانی الشعر مع شئ من التأنی والتميل .و الشاعرة

فدوی طوقان توظف الکنایات واالستعارات والتشابیو في کل أشعارىا .حیث یری القارئ ظبلل

الصور الرمزیة في قالب الکنایات واالستعارات في غالب أشعارىا .ىنا قسمنا الصور الرمزیة

المستعینة بالکنایات والتشابیو عمی اقسام :
 الصور الرمزیة عن مقاومة شعب فمسطین ومکابرتيم والثورة عمی الکیان الصيیوني. الصور الرمزیة عن احتبلل الصياینة ألراضی فمسطین. الصور الرمزیة عن الصياینة وعن شعب فمسطین. الصور الرمزیة عن استسبلم شعب فمسطین. الصور الرمزیة عن حریة والماضي واستقبللو والحنین إلیيا. 1-2الصور الرمزية عن مقاومة شعب فلسطين ومکابرتيم والثورة علی الکيان الصييوني
المیزة الرئیسة والغالبة عمی شعراء المقاومة ىی الرفض لواقع االحتبلل والحکم الظالم

والممارسات الجائرة وبجانبيا الحمم الدائم بالثورة واسترجاع أراضیيم المحتمة.
و من الصور التي ترسميا فدوی تومئ إلی ىذه المقاومة والثورة :

« لن یستطیعوا یا حبیبنا  /أن یفقأوا عینیک لن  /لیقتموا األحبلم و األمل  /و لیصمبوا حریة البناء
و العمل /لیسرقوا الضحکات من أطفالنا  /لیيدموا ،لیحرقوا ».../
118
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فقد اغتصبت فمسطین وتشرد أىميا في الداخل والخارج وتيرق الصياینة دماء أىميا وقد شبيتيم
الشاعرة بطاحونة األلم والعذاب ال تي تدور في الببلد بالظمم والجور ،لکن مع ىذه المصائب لم
یخب أمل الشاعرة بل نراىا تتغنی بالحریة وتصف آمال الصياینة بعید المنال وتؤکد مقاومة شعبو

وعجز العدو عن سمب حریتيم وطردىم عن وطنيم و ذلك في الحوار مع األرض المحبوبة .وفي
نيایة القصیدة تحمم حریة المستقبل وتحض الشعب نحو الثورة حتی الوصول إلی الحریة فتقول«:
فمن شقائنا  /من حزننا الکبیر ،من لزوجة  /الدماء في جدراننا  /من اختبلج الموت و الحیاة /

ستبعث الحیاة فیک من جدید»..../

13

و في قول آخر «:ستنجمی الغمرة یا موطنی  /و یمسح الفجر غواشی الظمم  /و األمل الظامئ

م يما ذوی  /لسوف یروی بميیب و دم  /فالجوىر الکامن في أمتی  /ما یأتمی یحمل معنی الضرم
 /.../لکن لمثأر غدا ىبة  /جارفة اليول  ،عصوفا عمم»..../

14

ىنا ترسل الشاعرة صیحتيا الشعریة تستصرخ أبطال العروبة وتستنيض ىمميم لیدفعوا
العدوان عن فمسطین العدوان ،و مع امتداد الظممة والمیل فبل یمبث األمل أن یداعب قمبيا فتحس
أن ىذا المیل المظمم سیعقبو فجر مشرق .فعبارات «مسح الفجرغواشي الظمم» و« إرواء األمل

بميیب ودم » و« کون األحرار ىبة جارفة اليول و عصوفا » و« غمیان النقم في دم األحرار»
جمیعيا کنایات تبعث صو ار رمزیة لمثورة وقیام األحرار الذین یأبون الضیم ویحاربون اليون ولن

یقعدوا عن ثأرىم.

والحقیقة أن فدوی طوقان في بیان مقاومة الشعب وحضيم نحو الثورة تمجأ في کثیر من

أشعارىا إلی الطبیعة؛ ألن « الطبیعة کما یراىا الشاعر و یحس بيا ،مرآة صافیة تعکس لو حقیقة
نفسو بما فیو من حب وعذوبة وکآبة قدسیة أو ىی واحدة ىادئة تتيادی عمی صفحاتيا المون
واألنغام والعطور واألنداء» .15و قد اختمف الشعراء في مقدار تأثرىم بالطبیعة فمنيم من ال یتجاوز

حدود المرئیات والظواىر ،ومنيم من ینظر وراء الظاىر بل یطمب األسرار المغمقة ویشخص
الطبیعة ویخمع عمیيا الحیاة .والشاعرة فدوی طوقان تأثر کثی ار بالطبیعة ولبیان مقاومة فمسطین
وقیاميم والثورة عمی الصياینة تقدم صو ار رمزیة مستمدة من مظاىرىا:

تقول «:ستقوم الشجرة  /ستقوم الشجرة و األغصان  /ستنمو في الشمس و تخضر  /و ستورق
ضحکات الشجرة  /في وجو الشمس  /و سیأتی الطیر  /البد سیأتی الطیر  /سیأتی الطیر /

سیأتی الطیر»..../

16
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قد أنشدت الشاعرة ىذه القصیدة بعد واقعة حزیران بینما کانت الصحف األجنبیة تتحدث
بتشف وشماتة عن ىذه الحرب و کأنما نيایة األمة العربیة کانت منوطة بتمک النکسة.و الحقیقة

أن ىزیمة حزیران حطمت عالم شاعرتنا فجأة وجعمتيا ترید الخروج من رومانسیتيا لکنيا تسعی أن
ال تکون ضعیفا وال تستسمم باليزیمة .بل تولد اإلحساس باإلنتصار وتمجأ إلی الحمم بالثورة وقیام

الشعب مستعینا بمظاىر الطبیعة بالعبارات المکررة وقدیما تحدثوا عن التکرار واستممحوه في

مواضع کثیرة و الشاعرة ال تستممحو فقط بل ترید من خمفو قوة التأکید واإللحاح عمی لزوم الثورة و
ذلک في تکرار عبارات «ستقوم» و«سیأتی الطیر» .و ىنا قد ارتبط مفيوم الحریة والثورة لدی
الشاعرة بمفيوم السمم و ىو من أوسع المفاىیم الحدیثة في الشعر المقاوم.

وفي مکان آخر تقول «:قالت الریح سیأتی  /موتو المیبلد البد سیأتی  /في یدیو الشمس ،ذات
الشمس  ،في  /مقمتیو الوجد  ،ذات الوجد و العشق».../

17

الریح ىنا رمز لمقائد الجدید ،فکما الریح ال تموت بل تجدد بریح آخر عند اليبوب فالوطن
العربي لن یخمو من القائد بل یبعث قائد من جدید.
وفي کبلم آخر تقول «:یزرع النخل في األرض  /یحرث بستان روحی  /یسوق إلیيا الغمام /

فیيطل فیيا المطر  /و یورق فیيا الشجر».../

18

ىنا أیضا کل العبارات صور رمزیة تعبر عن عمق احساس الشاعرة مستمدة من مظاىر

الطبیعة و کميا تعبر عن التغییر والتحول نحو الحیاة الجدیدة ولیست الحیاة الجدیدة إال إشارة إلی
حدما تشجیعيا
مقاومة الشعب واستعادة أرضيم واعادة الحریة والحیاة الطبیعیة لمسجینة والی ّ
وترغیبيا إلی استمرار المقاومة حیث أن شجرة النخل رمز لممقاومة والثبات ومظير القومیة العربیة
وزرع النخل تأکید لممقاومة وتشجیعيا.

وفي قول آخر تقول «:أىتف من ق اررة األحزان بالریاح  /ىبی و سوقی نحونا السحاب یا ریاح

 /و أنزلی األمطار  /تطير اليواء في مدینتی  /و تغسل البیوت و الجبال و األشجار»... /

19

تقدم الصورة الرمزیة إلتحاد شعبيا ومقاومتيم وتحضيم نحو الثورة .الریاح ىنا رمز لمشعب

الفمسطیني واألمطار رمز لمثورة ونيوض الشعب أمام الصياینة و استمرار المقاومة .في بدایة ىذه

القصیدة تشبو الصياینة بالطاعون و لذلک تطمب المطر لتطيیر أرض فمسطین ألن المطر یطير

الموث.
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ومن داللة الریح و المظاىر الطبیعیة األخری کالرعد واإلعصار واألمطار عمی الشعب
الفمسطیني في قصیدتيا األخری حیث تقول :
« و أنا أناضل داعیا حریتی  /حریتی  /...و یردد النير المقدس و الجسور  /..../و معابر الریح
الغضوب  /و الرعد و اإلعصار و األمطار في وطنی  /ترددىا معی  /حریتی حریتی

حریتی. 20»..../

 2-2الصور الرمزية عن احتالل الصياينة أراضی فلسطين
إن قضیة األرض ليا مکانة بارزة في شعر الشعراء الفمسطینی و« أول األفبلک التي یدور

حوليا شاعر المقاومة الفمسطیني أرضو التي نبت فیيا وتغذی من خیرىا وشرب من مائيا».21
واآلن اغتصبت ىذه األرض و ىم یعیشون م اررة الکفاح عمی صفحات تمک األرض ویعبرون في

غالب أشعارىم عن قضیة احتبلل أراضیيم ووطنيم المحبوبة.

ونجد کثی اًر من التعابیر التي تتحدث فیيا فدوی طوقان عن ىذه الفجیعة و في کل ىذه

التعابیر یغذینا احساسا عمیقا من األلم والحزن إذ تری وطنيا المحبوب مغتصبا وتشرد مواطنوه ،و
الحقیقة أن اغتصاب ىذه األراضی لیس مجرد اغتصاب قطعة جغرافیة بل بالنسبة لمشاعر العربي

سمب لحریتو وبيجتو فمذلک تحرص فدوی عمی کشف حقیقة العدو الغاصب و توظیف األلفاظ و
التشبیيات مبلئم و الموضوع و تعبر عن عمق احساس الشاعر باأللم بعدما تشاىد أن وطنيا

یذوب .فنراىا تقول :
« یا وطنی الحبیب ال  ،ميما تدر  /عمیک في متاىة الظمم  /طاحونة العذاب و األلم»
« تمتف من حولی أفاعی  /تخنق الزىرتفح السم فیو  /و المظی »..../

22

23

« یوم اإلعصار الشیطانی طغی و امتد  /یوم الطوفان األسود  /لفظتو سواحل ىمجیة / ... /
تتصادی بالبشری األنباء  :ىوت الشجرة»

24

« وک ان ىناک جمع البوم و األشباح  / .... /یحوم في حواشیيا  /یمد اصولو فیيا ».../
« یوم فشا الطاعون في مدینتی  /خرجت لمعراء ».../

25

26

« و ىم ىنا یرابطون /کمعنة سوداء ىم ىنا یرابطون /قد نسفوا الجسور /وحرمونی منک یا
صغیرتی .27».../
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 3 -2الصور الرمزية عن الصياينة و عن شعب فلسطين:
الصور الرمزية عن الصياينة:
طاحونة العذاب و األلم « :یا وطنی الحبیب ال ،ميما تدر /عمیک في متاىة الظمم /طاحونة
العذاب واأللم»

28

قوم التتر « :و اغتصب األرض التتر»

29

األفاعی « :تمتف من حولي أفاعي /تخنق الزىر تفح السم فیو»
« و لو آن األفاعي اليوالک لیست /تعربد في کل درب».../

30

31

ریاح الشؤم « :و ریاح الشؤم ،تعوي /في الجيات األربع».../

32

اإلعصار الشیطاني و الطوفان األسود « :یوم اإلعصار الشیطاني طغی وامتد /یوم الطوفان

األسود /لفظتو سواحل ىمجیة»... /

33

الجبلد « :القدس عمی درب اآلالم /تجمد تحت صمیب المحنة /تنزف تحت ید الجبلد».../

34

البوم و األشباح « :وکان ىناك جمع البوم واألشباح /غریب الوجو والید والمسان و کان /یحوم في

حواشیيا ».../

35

حصار النحس « :و یفمت من حصار النحس والعتمة /و یعدو نحو مرفئو عمی الشمس».../

36

األشباح والغربان والظممة « :ولن نرتاح ،لن نرتاح /حتی نطرد األشباح /و الغربان والظممة».../
الطاعون « :یوم فشا الطاعون في مدینتی»

37

38

الجراد « :و ىناک عمی اطراف األفق ىوت وتعمقت المعنة /حین جراد القحط اندلق سیوال من
خوذات الجند»..../

39

وحش الطریق « :رفعوا القموب عمی األکف حجارة ،جمرا ،حریق /رجموا بيا وحش الطریق».../

40

إن ىذه التعابیر رمز لمیيود والصياینة الذین اجتمعوا من کل بقعة من بقاع العالم وىاجروا

إلی أراضي فمسطین واحتموىا وسببوا الخراب والدمار وطردوا أىميا واعتدو عمی حقوقيم وأخذوا

منيم األمان.
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الصور الرمزية عن شعب فلسطين :
الریاح « :أىتف من قرارة األحزان بالریاح /ىبي وسوقیي نحونا السحاب یا ریاح»../

41

الفرس الثکمی « :آه ما آن أن یترجل /و التوت فوق أساىا الفرس الثکمی /و تاىت مقمتاىا».../

42

فرائس الضعف ،بقایا الرمم ،الجذوع النخرة « :یا ىذه األقدار ال ترحمي /فرائس الضعف بقایا

الرمم /بالمعول المعموم أىوی عمی /تمک الجذوع الناخرات الحطم».../

43

ىنا ترمز لمواطنیيا ضعیف اليمم الذین یستسممون أمام الصياینة بيذه العبارات.
الشجرة « :ستقوم الشجرة /ستقوم الشجرة واألغصان .44».../ترمز الشاعرة بالشجرة إلی الشعب
الفمسطینی وشبيو بشجرة ذات أصول قویة التي ال تزعزعيا العواصف بل ستنمو وتورق أی تقصد

مقاومة الشعب واسترجاع حریتيم.

ناب « :و ىذا زمان انفجار الشعوب /و لمشعب ظفر وناب »

45

في ىذا المقطع الشعري تصیر ناب رم از لؤلبطال والیقظین في شعب فمسطین.
 4-2الصور الرمزية عن استسالم شعب فلسطين:
« أىذا أنت؟ من أی الکيوف /بزغت یا وجيا طمرناه /وألقیناه في الغیيب ،في أعماق ماضینا /و
رحنا نشرب النسیان في صمت /وفي صمت نعب م اررة التسمیم /واإلذعان لؤلقدار یوم ىوی /بنا

البنیان واندحرت أمانینا».../

46

إن الشاعرة قد وقعت في حالة من الکآبة و الیأس من جانب وفي حالة رفض االحتبلل
والدعوة إلی المکابرة من جية أخری .فبینما تبدأ القصیدة بأبیات تدل عمی یأسو من استسبلم
الشعب وتعترف أنيم تشاغميم النسیان والتسمیم لکنيا سرعان ما تمجأ إلی المقاومة وتستصرخ أن

الشعب قد فاء من السکر وتعافي من النوم والغفمة وترفض بقاء الظمم في أرضيا ووطنيا حتی

األبد.

وفي قصیدة أخری تقول «:أین األلی استصرختيم ضارعا /تحسبيم ذراک والمعتصم /ما باليم
قد حال من دونيم /و دون مأساتک حس أصم /... /ىم األنانیون  ..قد أغمقوا /قموبيم دون الببلء

الممم .../ال روح یستنيض من عزميم /ال نخوة تحفزىم ،ال ىمم».../
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مع أن الشاعرة تتحدث عن واقع تجربتيا النضالیة عمی أرض فمسطین ووقائعيا لکن الخیال
یجنح بالشاعرة ویبعدىا من الواقع الفني حیث أنيا تشاىد الکارثة المریعة تدمر بناء أمتيا وتدک
مجدىا وتسیطر عمیيا الیأس والحزن والقمق ،حیثما تشاىد نفوسا ضعیف اليمم ،واىي القدم قد

أق بموا الذل واستسمموا أمام المستعمرین فتجعل فرائس الضعف وبقایا الرمم والجذوع النخرة عمی
سبیل التشبیو ،رم از ليؤالء الجبناء الذین أغمقوا قموبيم أمام المستعمرین واستسمموا لمسحاب المرکوم

والقدر المحتوم وأقبموا الظمم والظممة.

 – 5 -2الصور الرمزية عن حرية واستقالل أمة فلسطين في الماضي والحنين إلی ىذه

الحرية:

عندما نتصفح دیوان فدوی طوقان نجد ىناک کثیر من العبارات التي تشیر فیيا الشاعرة إلی

ماضیيا وترید أن نشارکيا أحاسیسيا ونرحل معيا في رحمتيا إلی الماضي و مما ال شک فیو أن

الشاعرة بالعودة الدائم إلی الماضي وذکریاتيا ترید أن تمقی الضوء عمی حریة شعب فمسطین

والتحرر من الکیان الصيیوني ،ألن المسألة الحقیقیة في حیاة فدوی ىی قضیة فمسطین والعودة

إلی الماضي کثیراما تشیر إلی الطفولة أو تتذکر ذکریات أیام الطفولة .فالحقیقة أن قضیة الطفولة
والذکریات ،قضیة یختارىا شعراء المقاومة کثی ار ألن الطفولة رمز لمحیاة ثانیة والحیاة الجدید
والحریة ،مثبل یقول البیاتی في قصیدة قمر الطفولة « :قمر الدموع عمی ىضاب المیل غاب /و

الطفل والعصفور والخیط الذي ینسل من باب لباب /..../قمر الطفولة في التراب».../

48

و من ىذه العبارات في شعر فدوی طوقان نجد «:ىا أنا وحدی و معی صبوتی /ترف في صدری

بألفي جناح »

49

الصورة التي ترسميا الشاعرة في ىذه األبیات أنيا واقف وحیدا في ثنایا الجبل وسفح عیبال

تنظر وتنتظر المستقبل المضئ ونجاح األمة و بمجرد الغوطة في ىذه األحبلم العذبة تتذکر

الماضي و ذکریات الشباب ترف في صدرىا بألفي جناح التي ترمز لمحریة والطبلقة.
أو في مکان آخر نراىا تنشد «:أتری ذکرت مباىج األعیاد( في یافا الجمیمة)؟»..../

50

في ىذه القطعة الشعریة حینما تقع الشاعرة في أحزان الحاضر ترجع إلی الماضي
وتستحضر الطفولة والذکریات الماضیة کاألعیاد واالنطبلق کالحسون في السفاح والمبلعب( و
الحسان نفسو رمز لمحریة والثورة ) ،رم از لمنجاح واستعادة أرض فمسطین من کیان االحتبلل والحیاة

الحرة الطمیقة.
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و في مکان آخر تقول «:و أعبر النير /و جسري الخیال یا أحبتي /و جسري الذکر /... /و
أحضن الطفولة /أبوس غرة الصباح في وجوىکم»

51

و في قول آخر «:کان قومي یزرعون األرض یحیون /یحبون الحیاة /یأکمون الخبز والزیت بحب
وفرح /کانت األثمار واألزىار في کل الفصول /تفرش األرض بأقواس قزح».../

52

ىنا تتذکر الشاعرة الماضي وترسم صو ار رمزیة عن حریتيا في الماضي وحریة وطنيا وغنائو

االقتصادي واالستقبلل.

 -3استخدام الدين رم ازً:
کما یستحضر الشاعر األسطورة أو الحادثة التاریخیة ،بإمکانو أن یوظف الدین ویستميم من

حوادث دینیة .لقد نبو الدکتور عشری زاید إلی ىذه فرأی « أن نوعا من بیان الرمز واألسطورة ىو

استمداد بعض المبلمح األسطوریة من المصادر التراثیة األخری کالمصدر الدینی کمدینة

(إرم)األسطوریة وقصة (یأجوج و مأجوج)» .53فالدین کان« مصد ار اساسیا لدی الشعراء الحدیثین،
یستخدمونو کرمز و ىو ما یتوافق و تجربتيم الشعوریة»

54

ومن القضایا الدینیة ببیان رمزیة في شعر فدوی «:قتل الکرامون الوارث یاسد /و اغتصبوا الکرم/
وخطاة العالم ریش»....

55

قبل ما نبین موضع الرمز في ىذه القطعة الشعریة یجب أن نقول أن رمز المسیح قد شاع
في الشعر العربي المقاوم وراح الشعراء یعمقون ىموميم الذاتیة وقضایاىم الموضوعیة في عنق ىذه

الشخصیة الدینیة ألن«التراث الدینی المسیحی بما یحویو من عذابات الصمب ومفاىیم التضحیة
والفداء غنی باإلیحاءات والرموز الشعریة المتناغمة مع عذابات الفمسطیني وىمومو وتضحیاتو ،و

ىناک درجة عالیة من التطابق الموضوعي بین الفادي (المسیح) والفدائي (المقاتل الفمسطیني)،

فکبلىما یصل ذروة العطاء والموت من أجل أن یمتمک المعجزة ،و المعجزة في الحالتین ىی
الخبلص لآلخرین»

56

أجر کرمو إلی بعض من
القصة المذکورة في العيد القدیم تخبر عن رجل صاحب الکرم ّ
الکرامین و لما رجع من السفر أرسل غبلما إلیيم ألخذ نصیبو من الفواکو ،فضرب الغبلم الکرامون
ّ
وأرسموه بخفي حنین وکرروا نفس العمل کمما أرسل إلیيم غبلم حتی لم یبق لدیو سوی إبنو الوحید،

فظنيم ال یقتمون إبنو ،لکنو خاب ظنو وقتل الکرامون إبنو ،فبل یبقی لو المجال إال لیأتي ویيمک

الکرامین.

57
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والشاعرة تستحضر ىذه القصة وال تقصد إال نيایة األمر أی ترید أن تشیر إلی نيایة
الکرامین وىم ىنا (الیيود والصياینة) حیث یأتی صاحب الکرم (المسیح) ویيمکيم جمیعيم.
و نراىا في مکان آخر تقول «:بسط الفادي نبی الحب کفیو عمینا /و افتدانا /آه ما أغمی الفداء /و

اشترانا».../

58

الفادي لقب یعطیو النصاری عیسی (ع) .استحضرتو الشاعرة رم از لجمال عبدالناصر

واستحضرت شخصیة السید المسیح وتترک لنا الوصول إلی داللتيا الرمزیة المعاصرة ،فکما کان
المسیح(ع) منجیا یعتبر جمال عبدالناصر منجیا ألبناء فمسطین ینقذىم من قید الصياینة.
 -4استحضار الشخصية:
إن التراث األدبی لکل مجتمع یشمل عمی کثیر من الشخصیات البطولیة ،واألدبیة،

والتاریخیة ،و لکل شخصیة مبلمحيا الخاصة وأبعادىا الداللیة الخاصة التي ال ینساىا المجتمع
حتی طول القرون العدیدة .و لیس المقصود من استحضار الشخصیة مجرد ذکرىا أو اإلخبار عنيا

بل« المقابمة بین تمک المبلمح و القضایا التي یعیشيا الشاعر في واقعو ،ثم التعبیر عن ىذا الواقع
من خبلل الشخصیة المستدعاة» .59و استحضار الشخصیات تمر بمراحل ثبلث« أوليا إستحضار
مبلمح ىذه الشخصیة التي تناسب وتبلئم مع تجربة الشاعر والثاني تأویل ىذه المبلمح وفقا لطبیعة

التجربة ثم إعطاء األبعاد الحدیثة والمعاصرة لتجربة الشاعر إلی ىذه المبلمح».60

ىب  ،مازن،
ومن الصور الرمزیة التي تصورىا فدوی عن طریق استحضار الشخصیات نری «:و ّ
61
ىم أرضو وشعبو /و کل اشتات المنی المبعثرة» .../
الفتی الشجاع /یحمل عبء حبو /و ک ّل ّ
إن مازن أباغزالة ىو الفدائي الذي استشيداستشيادا بطولیا رائعا بعدما قاوم في المعرکة التي

اندلعت نیرانيا في روابي طوباس سنة  1967مقاومة عنیدة ،إد أخذ قنبمتین یدویتین بین یدیو
وفجرىما بعدما نفذ إلی جمعیة الصياینة ومزق عددا من جنود العدو المحیطین بو .و کان مازن قد

کتب بعض وصایا قبل موتو و منيا  « :یا أىمی ،یا شعبی ،یا رب ،ماذا أکتب و لمن کتب ...

أرجو أال أکتب إال رسالة النصر»

62

إن فجیعة فدوی وشعب فمسطین بأبطالو کمازن کانت فوق ما یحتممو قمبيم و أحدثت في

قمبيم فاجعة لم تستطع األیام أن تسدل عمیيا ستار النسیان .فالشاعرة ىنا تبدأ قصیدتيا مستخدمة

عبارات من کممات مازن قصدا لتذکیر بطولة مازن وأمثالو فکأن کممات مازن صارت کمماتيا ىی
بل نار الغضب التي کانت قد تمؤل وجود مازن تفور اآلن في وجود الشاعرة وقصیدتيا .کما یری
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محمود أمین «أن الشاعر الحدیث مکافح في وسط شعبو و یمتزج بالحس الشعبي» .63فبعدما تذ ّکر
الشعب عمی کممات مازن تستحضر اسمو وتذکر بطولتو وترثوه فتقصد ترسیم صورتین رمزیتین،
األول استحضار بطولة ابطال فمسطین أمثال مازن ثم تشجیع الشعب عمی استمرار المقاومة

والبطولة في سبیل الوطن.

وفي قول أخر تتستحضر شخصیة عنترة و عبمة و تقول «:عنترة العبسی ینادی من خمف

السور /یا عبل تزوجک الغرباء وافي العاشق! /انا ابن العم وعرق العین( /یا ویمی عنتر مختبئ
في أجفانی) /یسمعک الجند .یراک الجند /یا عبل دعینی أطعم من /زیتون العینین دعینی».../

64

الصورة التي ترسميا الشاعرة ىنا ،ىی کوابیسيا الدائمة في المیل والنيار وتری عبمة ابن عمة

عنترة سجینة وراء باب مغمق وخمف الباب عنترة و األعداء یبحثون عنو ثم تستیقظ الشاعرة من
النوم وتق أر و الصحف وتفتح المذیاع وال تری إال األخبار السیئة الیومیة .ففي ىذه القطعة الشعریة
تصبح عبمة وعنترة رمز عن شعب فمسطین واألعداء الذین یبحثون عن عنترة رمز عن الصاینة

الغاصبین الذین ىاجموا عمی شعب فمسطین وبعثروه وشردوا أىمو من وطنيم.
 -5استخدام األلوان:
إن المون من أبرز عناصر اإلبداع الشعری و لکل لون داللة واضحة وداللة خفیفة و تختمف

ىذه الدالالت باختبلف األمم واألقوام .لکن ىناک بعض الدالالت المشترکة في سائر األمم .مثبل
داللة المون األحمر عمی الشيادة والشيید أو داللة األخضر عمی الخصوبة والحیاة.
عندما نتصفح دیوان فدوی طوقان نراه لم یخل من الصور الرمزیة عن طریق توظیف
األلوان ،و من األلوان التي وظفتيا فدوی:
اللون األخضر:
وىو رمز لمتطور والتجدید ویبشر السبلمة والنجاح و وطفتيا الشاعرة لممستقبل المضئ الذي تحممو

دائما «:و أنت قمبی و عینی و روحی /یومئ لي نحو غد أخضر».../

65

ومن دالالت المون األخضر ،الداللة عمی الخصوبة والزرع والحیاة والنماء ،في زمن الجدب

والقحط ،الزمن الذي یمر عمی األمة العربیة .و نری توظیف المون األخضر ليذه الداللة في شعر
فدوی حینما تقول «:یوم اإلعصار الشیطانی طغی وامتد /یوم الطوفان األسود /لفظتو سواحل
ىمجیة /لؤلرض الطیبة الخضراء /ىتفوا ،و مضت عبر األجواء»..../
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اللون األحمر :وىی تذکر فی قوليا « :تفتح مریوليا في الصباح /شقائق حم ار وباقات ورد /و
عادت إلی الکتب المدرسیة کل سطور الکفاح التي حذفوىا».../

67

تعبر الشاعرة في ىذه القصیدة عن استشياد الطالبة(منتيی حورانی) و الشائق الحمراء ىنا

رمز ليذه الطالبة الشيیدة.

وفي مکان آخر المون األحمر رمز لمحریة حیثما في قصیدة(مع الجئة في العید) تتذکر أیام
الماضي وذکریاتو کاألعیاد واإلنطبلق کالحسون في السفاح و ...فتقول «:إذا أنت کالحسون
تنطمقین في زىو غریر /و العقدة الحمراء قد رفت عمی الرأس الصغیر /و الشعر منسول عمی

الکتفین ،محمول الجدیمة».../

68

اللون األسود:
المون األسود یدل عمی الظمم والظممة والقساوة ونری توظیف الشاعرة ىذا المون بيذه الداللة ،فیدل

ىنا عمی الیيودي الظالم والصياینة «:وىم ىنا یرابطون /کمعنة سوداء ىم ىنا یرابطون /قد نسفوا
الجسور».../

69

و في قول آخر تقول «:یا سید یا مجد األکوان /....../و سواد ممتف بسواد ».../

70

ىنا المون األسود رمز عن المشاکل والمصائب والکآبة الموجودة في أراضی فمسطین إثر االحتبلل

الصيیوني.

 -6توظيف الجوارح واألعضاء المادية للجسم:
ىناك طریق آخر لتقدیم الصور الرمزیة مستمدة من الجوارح واألعضاء المادي لبلنسان إذ
تحمل کل األعضاء ،المشاعر واألحاسیس والصور المختمفة حسب السیاق الذي یوظف فیو .و

ىناک طرق مختمف في توظیف الجوارح واألعضاء في الصور الرمزیة .أحیانا یخاطب الشاعر
الجوارح لکي یساعده في انجاز األمور خارجا عن طاقتيا العادیة .أو عمی العکس إن الجوارح
واألعضاء تحض االنسان النجاز األمور کقدرة مسیطرة عمیو .و من نموذج استخدام األعضاء

والجوارح في التعابیر الرمزیة في شعر فدوی «:في المیالي حین تفمت األحزان من إسارىا /و حین
وجينا األصیل یرفع القناع /تمر کفيا عمی العیون تحصد /النعاس في العیون /فیستبین العالم

المصدع األرکان في أعماقنا/..../تمر کفيا عمی الجبین/حیث ید القضاء سطرت /مقدورنا الکبیر

و ىی تعبث /.... /أال ید تمتد لممکبل الغریق /تطمقو من شبک األقدار».../
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إن الید کما یقول الناقد واألدیب السوري الدکتور أحمد زیاد محبک « ،ىي حاممة المشاعر
المختمفة من حب أو حرب ،بغض أو کراىیة ،نبض الحیاة ودفئيا ،وسکون الموت وبرودتو ،تمتد

لممصافحة سبلما ،تمتد لمقتل کراىیة ،وتمتد لبلستعانة واالستنجاد»

72

وفي القصیدة نجد صورتین متناقضتین لمید .لقد جعمت فدوی طوقان ،من الید ،صورة سمبیة
حیثما تقول إن األحزان تمر کفيا عمی العیون وتحصد النعاس في عیونيم أو تقول إن ید القضاء

سیطرت عمی جبینيم المقدور الکبیر بالعبث أی الغوص في األحزان واليموم دون وجود أی مجیر.
ففي ىاتین الصورتین تحمل الید دو ار سمبیا في انتشار داللتيا التي تفيم من السیاق أي تقصد ىذه

القضاء الشؤم واحتبلل أراضیو وسمب حریتيم لکن في نيایة القصیدة تحمل نفس الکممة دو ار

إیجابیا حینما تقول( أال ید تمتد لممکبل الغریق تطمقو من شبک األقدار من حصارىا؟) في ىذه
الصورة ال تصف الشاعرة الید وصفا سمبیا و إنما تمجأ إلی صورة إیجابیة من مد الید الطبلق

المکبل الغریق وترمز بالید عن الناصر والمعین و الحقیقة أن الصورة لیست الغایة ،إنما الغایة أن

تثیر مشاعر الشعب وتحضيم نحو الثورة.
أو في مکان آخر تقول «:أین األلی استصرختيم ضارعا /تحسبيم ذراک والمعتصم».../

73

ىنا تقصد الشاعرة من ذری المعین والناصر.
وفي قصیدة أخری تجعل العین رم از عن الیقظین قوی اليمم الذین ال یکفون عن المقاومة وال

یستسممون الصياینة فتقول «:لن یستطیعوا یا حبیبنا أن یفقأو عینیک ،لن /لیقتموا األحبلم
واألمل».../

74

و في قول آخر «:وأزرع مثمکم قدمی في وطنی /و في أرضی وأزرع مثمکم عینی» ..../

75

ىنا ال ترمز من زرع األقدام والعیون في األرض إال لممقاومة والمکابرة حتی آخر النفس.
 -7العودة إلی التاريخ:
من أىم المنابع الغنیة لئلليام الشعری ىو التاریخ ،فالشاعر یستعید التجربة التاریخیة لیقدم

التجربة المعاصرة ویؤکد عمیيا وینقميا في ىذه الرموز التاریخیة أی« یعید بناء الماضي وفق رؤیة
انسانیة معاصرة»

76

إن ىذه الرموز التاریخیة تکشف عن ىموم االنسان وأحبلمو وطموحاتو وتکشف عما في

نفس الشاعر من أحاسیس وأفکار.
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ومن أمثمة فدوی في العودة إلی التاریخ :کان یقول « :لن أبیعيا حتی ولو /أعطیت مؤلىا
ذىب /واغتصب األرض التتر».../

77

ترمز الشاعرة في ىذه القطعة الشعریة إلی بیع أراضی فمسطین بثمن قمیل إلی الصياینة.
و في قول آخر «:من قصص السجین و السجان /من قصص النازی و النازیة /في أرضنا ،فإنيا
رىیبة».../

78

انما ترمز الشاعرة إلی حکومة الصياینة واحتبلل أراضی فمسطین عن طریق اإلشارة إلی
الدکتاتور النازی وظمميم عمی السجناء وسوء عاقبة ىؤالء.
و في مکان آخر تقول( «:ارجعي من حیث أبمت) و زمجر /قمت :ماذنبي؟ أنا لم أعص أم ار ال وال
زعزت أمنا /ال وال حرضت أو شاغبت في دولة (قیصر) /...../إی و ربی لم أعد أفيم شیئا غیر

کوني /في زمان الیتم والحکم الیيودي المقدر لیس لي (معتصم) یأتی فیثأر /ال وال (خالد) في

الیرموک یظير».../

79

إن الشاعرة ىنا توظف رمز الیرموك ،وىو ذو داللة تاریخیة وتختار ىذه المعرکة دون غیرىا

إنما لتشیر إلی مقاومة المسممین واتحادىم في ىذه الحرب وبطولة خالد في زعامتيم وتعادل بینيا

والمعرکة التي تحدث في أرض فمسطین فتعتقد أن الوطن العربي بحاجة إلی أبطال کخالد وغیره
لیستنيضوا ویدافعوا عن وطنيم ویسترجعو أراضیيم المحتمة.

ومن قبیل استحضار ىذه الحوادث التاریخیة نجد کثی ار في أشعار فدوی .فالشاعرة دائما تذکر
القضایا التاریخیة وخاصة لماضی شعب فمسطین التي تشیر إلی مقاومة الشعب واتحادىم و

مقاومة أبطاليم .بل تقصد أن تؤجج في النفوس عاطفة الدفاع عن الوطن وتضرم فیيا النخوة

والحمیة لیستنيض الشعب ویدفعوا عن فمسطین الکیان الصيیوني.

ىوی ،مرتعش بالحنین /سمعتو یوما "بعیبال" /إذا أنت في السفح غریب
ومنيا «:لحن
ً
80
الجروح».../
إن الشاعرة تقصد وراء ذکر سفح عیبال أن تشیر إلی األبطال الذین استشيدوا في ىذا السفح

وأعطوا أرواحيم رخیصة لمدفاع عن وطنيم ،إذ إن جبمی جرزیم وعیبال شيدت استشياد کثیر من
أبطال فمسطین و کانا یموجان بالمجاىدین وخاصة أبطال منطقة (جبل النار) وفي قصیدة رقیة

أیضا تشیر إلی جبل النار وتجعمو أرض الخمود حیث تقول:
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لو روعة األزلی القدیم»

81

أو کما تقول:
« أتری ذکرت مباىج األعیاد( في یافا الجمیمة)؟».../

82

إن یافا مدینة وقعت في سواحل البحر المتوسط وقد وقع في جنوبيا جبل کرمل و مدینة یافا
ىی مرکز الوطنیة العربیة في فمسطین .مقاومة األعراب في ىذه المدینة لم تسمح الکیان

الصيیوني ،تغییر الوجو العربي لممدینة .أن التظاىرات العارمة ومقاومة مفکری العرب في ىذه

المدینة أجبرت اإلسرائیل عمی قبول المغة واألدب العربي في جامعة یافا واإلجازة عمی تعمیم لغة
األم والوطن بجانب المغة العبریة .فمقاومة العرب في ىذه المدینة ،مقاومة نادرة و صارت کأسطورة

في أذىان العرب والشاعرة وظفت یافا رم از لمثورة والمقاومة فکأنيا أرادت بتذکیر مقاومتيم أن توقظ
الضمائر وتثیرىم نحو الثورة ضد اإلستعمار.

النتاىج:

من أىم النتائج التي أسفر عنيا البحث:
تعبر بيا عن استعادة الحریة والوطن
 -1إن الشاعرة فدوی طوقان ترسم کثی اًر من الصور ّ
المحبوب ،مع أن ضغوط الحیاة تجعل ىذا االحساس الجمیل متوقدا ومتوىجا في نفس الشاعرة

وتظل في أغمب قصائدىا و لترسیم ىذه الصور بالرمز توظف ادوات مختمفة و من ىذه الطرق:

استحضار األسطورة ،استعمال الصور البیانیة کاالستعارة والکنایة والمجاز ،توظیف الدین واأللوان

واألعضاء والجوارح الجسمانیة ،استحضار الشخصیات والعودة إلی القضایا التاریخیة.

 -2مع أنيا تستخدم طرائق مختمفة لرمزیتيا ،لکنيا تعتمد في األغمب عمی استعمال الصور
البیانیة.

 -3ال غرو إذا قمنا أن کل صورىا الرمزیة ترتبط بقضیة فمسطین وشعبو واحتبلل أراضیيم.

 -4مع أن أغمب صورىا الرمزیة ترتبط بقضیة فمسطین ،فمیست غامضة صعب الوصول إلی
داللتيا الرمزیة.

 -5الجانب اإلبداعي والقیمة الفنیة في صورىا الرمزیة ،ضعیفة إذ ال تتخطی منطق الحس الجامد.
التوصيات:

رغم أن دواوین فدوی طوقان ممیئة بالصور الرمزیة المختمفة لکنيا لم تنل ما یستحقو من
دراسة و تحمیل .فدواوینيا الثبلثة تزخر بکثیر من الرمزیات والصور الرمزیة التي تحتاج إلی
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قراء الدواوین
ید صناع خبیر ،وباحث قدیر یفتح األبواب لیستخرج ىذه الصور الرمزیة ،لعل ّ
تفید منيا وتدرک ىذه الصور الرمزیة خاصة وجممة أشعار طوقان عامة.
جممة القول :إن ىذه الدراسة تعد مجرد لبنة في موضوع دراسة وتحمیل الصور الرمزیة

لمشاعرة فدوی طوقان ،و نوصی من یحب ىذا الموضوع أن یدرس الصور الرمزیة لطوقان
بأکمميا ،فيی کثیرة في دواوینيا الثبلثة ،حیث أنيا تحتاج مجاال أوسع من البحث ،کاألطروحة

أو الرسالة.
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