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 امللخّص

ــة. إن          ــة الشــعرية احلديث ــة لألســلوب البيــاين يف التجرب يعتــرب اســتخدام الرمــز واألســطورة مــن أبــرز املظــاهر الفني

مايربط الشاعر املعاصر باألساطري والتراث الشعا القدمي بشكل عام، هو تلك السمات الفنية الل تتمتع هبـا هـذ    

ساطري ومنـها القـدرة علـى التشـخيص والتمثيـل، ومـنح احليـاة لألشـياء اجلامـدة، واسـتخدامها الظـالل السـحرية             األ

والصور البيانية القادرة على اإلحاطة وإضافة إىل ذلك الطاقة اخلياليـة اجلاحمـة القـادرة علـى ارتيـاد علـم        للكلمات

ف األســاطري يف شــعر فــدوى طوقــان وبيــان داللتــها    يلقــي هــذا البحــ  الضــوء علــى دالالت توظيــ    الطبيعــة واإلنســان. 

الل تتجسد يف نفس الشاعرة وفق املنهج الوصفي التحليلي. وقـد متثلـ  أهـم نتـائج البحـ  يف أن الشـاعرة        لكامنةا

ــةوظّفــ  األســاطري يف بنيتــها الشــعرية بطــريقل امل    ــان     يكانيكي والعضــوية. تســتخدم شــاعرة فلســطني األســاطري لبي

ــامنبغضـــها ا ــرّ يف جمتمعهـــا العـــريب      لكـ ــة ومـــا ميـ ــا الدينيـــة والثقافيـ ــان وجهـــات نظرهـ ــدو الصـــهيوين وبيـ علـــى العـ

مـن غريهـا يف شـعر     كثـر والفلسطيين ومقاومتها، و لـف اجملتمـع العـريب آنـذاك فتتجلـى أسـاطري البعـ  واخلصـب أ        

ضـخّ األمـل واحليـاة يف    طوقان حي  أن أهمّ هدف تبح  عن  طوقان من خالل توظيف هذا النوع من األساطري، هو 

قلوب الفلسـطينيني الـذين يشـعرون بـالقلق جتـا  القضـية الفلسـطينية غـري أنّـ  يف اسـتخدام أسـطورة سـيزيف تبتعـد              

  .شيئا عن رسالتها الثوروية واإلحيائية حي  جتعل اليأس ليتسرب يف قلوب الشعب الفلسطيين
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 ةمقدم

فـة نـاتج عـن األرضـية     الشديد بني األسطورة والشـعر مـن حيـ  اللغـة والوظي    يبدو أن التقارب 

يعيشــان يف »مـن الشــاعر ومبــدع األســاطري فهمــا   كــلالواحـدة أو املتشــاهبة الــل ينطلــق منــها  

عــامل واحــد، ولــديهما موهبــة أساســية واحــدة وهــي القــدرة علــى التشــخيص، اليســتطيعان أن    

ــة، و     ــاة داخلي ــأمال شــيئاا دون أن مينحــا  حي ــزا  شــكالايت . (266: 1961، كاســرير)« انســانياا متمي

 . ينفثان يف األشياء من روحيهما فيهباهنا القدرة على اإلفصاح عن نفسها كأهنماو

التــراث الشــعا القــدمي بشــكل عــام، هــو تلــك  و إن مــا يــربط الشــاعر املعاصــر باألســاطري

التشـخيص والتمثيـل، ومـنح    ى السمات الفنية الل تتمتع هبا هذ  األسـاطري ومنـها القـدرة علـ    

والصـور البيانيـة القــادرة    للكلمــاتســتخدامها الظـالل السـحرية   امـدة، وا احليـاة لألشـياء اجل  

ــ ــادرة علــ      اإلحاطــة وأضــف إىل ى عل ــة اجلاحمــة الق ــة اخليالي ــك هــذ  الطاق ــم  ى ذل ــاد عل ارتي

 (39: 2004)أنظر: بلحاج، . الطبيعة واإلنسان

تـــبين ( 19: 1980آخـــرون، نكفـــورت و)فرا «ضـــرب مـــن الشـــعر »ذا فاألســـطورة جانـــب هـــ إىل

اخلاصة الل هي تفوق مستوى التعبري اللغوي املعتاد علـى  قيقة الل تعلن عنها بطريقتها احل

ليفي ستراوس فهي بعبارة أوضح ذات طبيعة لغوية خاصة ال جندها يف تعـبري  كلود حد تعبري 

لغوي آخر سوى الشعر، وأعين التعبري اجملازي عن احلياة والوجود. فهـذ  اجملازيـة يف الرنيـة    

 (39: 2004بلجاج،  :)أنظر. لشعربني األسطورة وا ك هي القاسم املشتروالتعبري

العارضــة املنتهيــة يف الزمــان  يف التعــبري عــن األشــياء  تكمــن  غايــة األســطورة والشــعر ال و

يف حيــاة البشــر، وقــد أشــار لكــربى اخلالــدة والنمــاذج اري عــن القــيم إمنــا يف التعــب»، وكـان وامل

نتاج البشـرية البدائيـة نضـجاا     كثردث عن األساطري بوصفها أحتفكرة ويونغ إىل هذ  ال كارل

 «قوتــ  مــن حطــاة النــوع البشــري   وتعــبرياا عــن هــذ  النمــاذج، والشــعر العظــيم عنــد  يستمدـــ    

 . (37: 2004)بلجاج، 

، يســـتطيع املتأمـــل أن جيـــد مئـــات الصـــور الـــل تتجســـد فيهـــا  كـــر ماســـبق ذى بنـــاءا علـــ

رض تبعـــا لعشــــرات املــــتغريات النفســــية والعقائديــــة  األســـطورة لــــدى الشــــعراء يف لغــــات اال 

واحلياتية الل ميرّ هبا الشاعر أو مترّ ب . ويف الشعر العـريب نـرى صـوراا خمتلفـة لألسـطورة      

بشـأن فـدوى طوقـان وتبلـغ      كـذلك ، والشـعراء اآلخـرين و  «أدونيس»، و«السياب كربدر شا»عند 

 .  ىسنر كماهذ  الصور حدا من التنوع عندها 
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 :ة البح أسئل

تلجـأ إليهـا    ـــ فنيـة   كـأداة األسـطورة  هـذ  الدراسـة يف حتديـد دور فعّـال تلعبـ        شـكالية تنطلـق إ 

أن توظّـف يف شـعرها    ميكـن  ـــ ة الشاعرة الفلسـطينية ملـا تضـمن  مـن طاقـات معرفيـة ومجاليـ       

يف  تكـون الـل   فكريـة رونة والتنـوع، مـع طـرح البـدائل ال    لطرح قضايا معاصرة برنية قابلة للم

بعــض األحيــان موقفــاا سياســياا لطــرح تناقضــات الواقــع احلــاي وحســمها. وحتتــل االســطورة      

مسريهتا الوطنية واجتاهاهتا جانبا هاما يف شعر طوقان نتيجة للظروف الل احاط  هبا يف 

 والفنية. تتمثل إشكالية البح  احلاي يف األسئلة التالية: لوكيةالس

 قان الشعري؟ فدوى طو فكرظهرت األساطري يف  كيف (أ 

 ملاذا سع  فدوى طوقان إىل توظيف األساطري يف شعرها؟ (ب 

ماهي وجو  أداء األسطورة يف بنية فدوى طوقان الشعرية وأيم من األسـاطري حظيـ     (ج 

 يف شعر فدوى؟ كثرحبضورها األ

 :أهداف البح 
 مايلي: يهدف البح  احلاي إىل

ودالئـل حضـورها يف شـعر     طوقـان ى األساطري يف شعر فدو توظيف كيفيةإىل التعرف  (أ 

 الشاعرة.

التعرف إىل أنـواع األسـاطري املوظّفـة لـدى فـدوى طوقـان وتبيينـها علـى أسـاس املنـهج            (ب 

 الوصفي التحليلي.

ــة ا  (ج  ــم الــــدالالت الرئيســ ــةفهــ ــاعرة    لكامنــ ــل الشــ ــاطري مــــن قبــ ــار األســ وراء استحضــ

 الفلسطينية والتعرف إىل عمق شعرها.

 :فرضيات البح 

 يكانيكيةالطريقل املبكال الشعرية  ينية األساطري يف بنيتهاتستحضرالشاعرة الفسط (أ 

 اخلارجية والعضوية الداخلية. 

تســـري الشـــاعرة علـــى خطـــى الشـــعراء الغـــربيني يف توظيفهـــا لألســـاطري وتســـعى مـــن   (ب 

 التعبري عنها صراحة. مكاهناخالهلا توضيح أهدافها الداخلية الل ليس بإ
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علـــى العدوالصـــهيوين وملّ مشـــل  كمـــن ملتستحضـــر فـــدوى األســـاطري لبيـــان بغضـــها ا   (ج 

 من غريها من األهداف. كثرالفلسطينني أ

 :خلفية البح 
عن حيـاة وشـعر فـدوى طوقـان باللغـة العربيـة وغريهـا مـن اللغـات           كتب هناك حبوث عديدة 

طوقـان" لناديـة عـودة سـنة     ى اخلـارجي دراسـة يف سـرية فـدو     ومنها "الشعر جسر حنـو العـامل  

طوقـان  ى م. و"فـدو 1993طوقـان" خلالـد سـندواي سـنة     ى عرية عند فدوم و"الصورة الش1998

عمــل يعــاا دالالت توظيــف  ى م  إال أنــ  مــاعُثر علــ 2011فــوق الســطور" لرشــا تفاحــة يف ســنة   

مثال أن  احلاىل فنرى كالبح وجامع  كامل شكلالشعرية بى طوقان األساطري يف أعمال فدو

طوقـان" يالحـظ حضـور األسـاطري يف     ى ند فـدو يف حبث  "الصورة الشعرية ع« خالد سندواي»

األســطورة يف الشــعر »يف حبثــ  ى شــعرها مالحظــة عــابرة وســريعة وأيضــا يشــري خليــل املوســ  

هـــذا طوقـــان غـــري أنـــ  اليعـــاا ى إىل استحضـــار األســـاطري يف شـــعر فـــدو« العـــريب احلـــدي 

هـذا اجملـال.   من األعمـال يف   كغريهاشارة عابرة إبل يشري إلي   جامع مفصل بشكلاحلضور 

ى فلهذا يتمايز البح  احلاىل عن غـري  يف أنـ  يعـاا دالالت توظيـف األسـاطري يف شـعر فـدو       

 طوقان معاجلة مفصلة وحمددة.

 :منهج البح 

 -امليدانيــة املنــهج التحليلــي الوصــفي كمــا قامــا بالدراســة   ى يف الدراســة علــ  لبــاحثونااعتمــد 

األسـاطري   تـذكر وال مث  املفاهيم العامـة للبحـ  أ  جلمع البيانات واملعلومات حي  تتبني كتبيةامل

وراء  لكامنــةامــن شــعرها وتشــري إىل دالالهتــا    شــواهد كــربواســطة ذالشــاعرة ى فــة لــد املوظّ

 توظيفها حتليليا مث يتم عرض نتائج البح  ومصادر .

 توظيف األساطري  طوقان إىلى وجه فدوت

ما استهوت غريهم كن القرن املاضي يف غضواستهوت األسطورة الشعراء العرب املعاصرين »

 كتبـها إليوت" يف )األرض اليباب(، وهي ملحمة  من الشعراء الغربيني، وعلى رأسهم "يت. س.

 . (4: 2010)عليوي، « لنا املنهج االسطوري الذي دعا إلي ى فيها يتجلّو م1920 سنة

فـدوى طوقـان   انـ   كأشعارهم فنيـا، و الشاعرات يف توظيف األساطري يف و تفاوت الشعراء

إذ توظــف فــدوى طوقــان األســاطري بصــور    ؛جنحــن يف توظيفهــا فنيــا  مــن الشــاعرات الــاليت 
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القـارئ أو   كةمتعددة؛ فهناك اإلملاعة؛ وهي اشارة عابرة إىل أسـطورة هبـدف اسـتدراج مشـار    

اســتدعاها. طوقــان تلجــأ إىل األســاطري لتفســري احليــاة ومظــاهر الطبيعــة املختلفــة وترســيخ     

 عية وتطوير بطولة، وتغلب عليها األحداث اخليالية الل وصفها اهلل بـاألباطيل.اجتما عادات

ــة       مشــاكل و فوجــدت طوقــان يف األســطورة ضــالّتها املنشــودة للتعــبري عــن مشــاكلها الذاتي

ذلــك جاذبيــة األســطورة ألهنــا جتعــل اإلنســان والطبيعــة مرتبطــة بعضــها    عصــرها أضــف إىل

 احلياة االنسانية.  معرفة التطور يفى عل ببعض، وتعطي

 اجتماعيــةو يـا خلدمـة أغـراض سياسـية    فكرفـ  فـدوى طوقـان األسـطورة توظيفـا      وقـد وظّ 

توظيفــا مجاليــا إلغنــاء الــنص     مرأة ووظّتفتــها كــإ ومعاناهتــا  للتعــبري عــن آماهلــا ومهومهــا    و

 الشعري فنيا. 

 فة لدى فدوى طوقاناألساطري املوظ

 يكــانيكيم بشــكليالعــريب احلــدي : األول يتجلــى  هنــاك وجهــان لتوظيــف األســطورة يف الشــعر   »

. تُســتخدم األســطورة يف بنيــة (90: 1379، ى)املوسـ « عضــوي وداخلــي بشــكلوخــارجي والثــاين يــتم 

ــ  الواســعة فلهــذا حــذفها يف         ــى علــم الشــاعر و قافت القصــيدَة يف الوجــ  األول للزينــة و يــدلّ عل

ساطري يف الوجـ  الثـاين يـتم دالليّـا ويـؤ ّر      النص الشعري ليس ل  تأ ري سلاّ بينما استخدام األ

 على النص الشعري تأ ريا وافرا حي  أنّ حذفها من بنية القصائد يؤدّي إىل نقص الداللة.  

سنرى؛ هي قد توظـ ف  كماشعرها هبذين الوجهني وظّف  فدوى طوقان األساطري يف بنية 

ي حي  يصـري جـزأا اليسـتقلّ    بشكل داخل عابرة وقد توظّفهاكرها خارجي وتذ بشكلاألساطري 

 املقاومة من أجل احلريـة و لكفاحلتجربة الفلسطينية املعاصرة يف انظرا لو من نصها الشعري

ــالتجرو االســتقاللو ــف األســاطري       ب ــة للشــاعرة فــدوى طوقــان جنــد أن الشــاعرة توظّ ة الذاتي

 التالية يف شعرها:

 :أسطور  متوز أو أدونيس

نـ  قضـيت  الوجوديـة األوىل، وذلـك     كااإلنسان منـذ خُلـق و  بال قضية الصراع مع املوت شغل  

ــل ا ــذ أ    ــر وطوي ــاريخ احلضــارة       شــكاالصــراع مري ــال يف ت ــى مــرّ األجي ــة عل متعــددة وخمتلف

اإلنسان يف صراع  مع املوت أىب أن يستسلم للهزمية،  فهذا دفع  إىل إبـداع   ولكناإلنسانية  

النسـان البـدائي يـؤمن إميانـا قاطعـا وخالصـا       عامل أسطوري يتغلب في  االنبعاث على املـوت وا 
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ــرة        »باالنبعــاث.  ــذ فت ــالظهور يف الشــعر العــريب املعاصــر من ــدأت ظــاهرة املــوت واالنبعــاث ب ب

املوت والوالدة  كةاخلمسينات وقد ظهرت يف  وب أساطري اخلصب وآهلة النيل الل مثل  حر

حساس ب هذا اإلسب كانوقد  وتراوح  هذ  األساطري بني متوز والفينيق واوليس وبروميثوس

 .(236  :2004)قاسم،  «بروز دعات و القومي فكربالبع  اجلديد ظهور ال

مفــاهيم أبرزهــا املــوت للحيــاة أو املــوت الــذي يســبب     و تشــتمل أســطورة متــوز علــى معــان   

 «سـنة  كليف انبعا ها و أسطورة متوز تعرب عن انتهاء احلياة» احلياة أو االنبعاث بعبارة أخرى

 .  (21 :1990، )رزوق

 ىحيـ  تتجلـ   طوقـان  هناك دالالت خمتلفة بواسطة توظيف هذ  األسـطورة لـدى الشـاعرة   

حتيي مـن  و تربتهاو شقائق النعمان من دم الشاعرة الل امتزج  مع أرض فلسطنيو الزهور

 اآلمال من جديد. و خالهلا روح السعادة

األرض واألمـوات مـن وجهـة     أدونيس حيوانا مقدّسا مغرما ألفروديـ  وبرسـفونة آهلـة    كان

ل  ولعشيقت  عشتروت معبـدا يف بابـل وحيتفلـون فيـ  انبعـاث متـوز وعودتـ          كاننظر سوريني و

هـــذا االنبعـــاث وهــذ  العـــودة املتزامنـــة مــع اخلصـــب واخلـــري بزهـــرة    إىل االرض ويتشــاهبون 

 انكــ. توظيــف هــذ  األســاطري لــدى فــدوى طوقــان فقــد    (17: 2005رتــل، كو) "شــقائق النعمــان" 

 ـــ  سـنجد كمـا   ـــ السياب وغري  من الشعراء املعاصـرين إذ   كررشاكبدمتميزا منها من شعراء 

ــا مـــن القضـــايا األســـطورية بطريقـــة غريمباشـــرة إذ مل تـــذ      كروظّفـــ  تلـــك القضـــية وغريهـ

 الشاعرة األسطورة بنصها أو أحـدا ها أو تفاصـيلها بـل اختـارت منـها إشـارات خلدمـة نصـها        

 رمزها القارئ الواعي. و شفريهتا فتح آفاق جديدة يفكّو

 تقول: حي ألسطورة يف بنية نصها الشعري طوقان توظّف هذ  اى نرى فدو

/ وأُبعــ ُ و حتـ َ  َراهَــا أذوبُ وأفــىن  ــــوأُدفــنَ فيهَــا  أرضِـها/  أمــوتُ عَلَــى كفـاين 

... وعشـباا  تُعي ُ أظل  حبضنِ بالدي... تراباا.../ وأُبع ُ زهرةا/ ــعُشباا على أرضها 

 (426 :1993 )طوقان،وزهرةا 

ــرت عنــ     حيــ  أهنــا   شــكلالطوقــان يف هــذ  القصــيدة بأفضــل    حــبّ الــوطن هــو الــذي عبّ

حتلـم رنيتـها إىل حـد    و تتحدّث عن حبها املثاي جتا  فلسطني يف بدو القضـية حـىت انتـهاءها   

ن أنّ املـوت هـو   تتخـذ هـذ  الرنيـة لـدى فـدوى مـ      و أهنّا ال فرق لديها أن رأت حبّها ميّتا أو حيّـاا 

 االنبعاث يف الواقع. و احلياة
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ــ  الــل           ــ  تنبعــ  مــن دمائ ــنص حي ــا يف ال ــيس داللّي ــا توّظــف الشــاعرة أســطورة أدون هن

الورود القانية احلمرة، لتبع  يف و الزهور ــ أو دفن هبا ــ  ضب  هبا األرض الل سار عليها

. وذلك مـا اسـتطاع  الشـاعرة    تنقضي األمل بتجدد حيات  واستمرارها فالو النفس السعادة

أن تعبّــر عنــ  مــن خــالل موهتــا ودفنــها يف األرض لينبعــ  منــها العشــب والزهــور الــل ترمــز    

 للحياة واألمل املتجدد. 

فهم هذ   ميكنناليس حرفيا؛  معنويّاو تتعامل فدوى مع أسطورة أدونيس يف األبيات دالليّا

الوافــد مـن الــنص األسـطوري. يقضــي    معتمـدا علــى الـوعي   كــثريطويـل و الـدالالت بعـد فحــص   

وهـــذا هـــو املعـــىن الـــذي تســـتمد  فـــدوى وتعشـــق املـــوت   كـــةاألرض خـــريا وبر ئأدونـــيس وميلـــ

دونيس وأن حييــي أرض فلســطني مــن جســدها. حظيــ  فــدوى هبــذ  األســطورة وبثّــ  مــن     كــأ

خالهلــا روح التفــانل واألمــل يف اخلــروج مــن ظلمــات املــأزق العــريب واملــوت إىل عــامل خصــيب  

 املاضي.  من كثرومبدع  أ

 :أسطورة سيزيف

يقول اإلغريق القدامى وقد عُوقـب علـى حذاقتـ  بـأن يعمـل بـال هنايـة         كماسيزيف أحذق البشر »

علي  اآلهلة بـأن يـدحرج مرمـرة إىل قمـة تـل       حكم ذ إبدية. وال توقف يف العامل األسفل  إىل األ

 «خبـيال  ملكـا  كـان ورنثيـا و كور سـيزيف ملـك   كـان للعبـ  و مث تسقط قبل وصوهلا القمة وهو رمـز  

يرى النقاد أن أسطورة سـيزيف يف الشـعر العـريب احلـدي  رغـم مسـعاها       ». (164: 2005رتل، كو)

. أنظـر  (375: 2003)موريـة،  « البالغ واحلثي  تتحمل األمل والعـذاب دومـا دون أن تصـل إىل فائـدة    

 رة يف نصها الشعري حني تنشد:  تضع دالالت هذ  األسطو كيفشاعرة الفلسطني يف قصيدة 

نظُر هُنا الصخرةُ السوداءن ُشـدّت فـوقَ صـدرِي/ بِساَلسـلِ القـدرِ الَعـل/ بسالسـلِ        أ

تَطوحِنُ حتتَها/ مثَـرَي وزَهْـري/ حنتْـ ُ مـعَ األيـامِ ذايت/       كيفَالزَمَنِ الغَاّ/ أنظُرْ إليها 

لَيهَا/ لَنْ تَفك  قيـودَ أسـري/ سـأظل  وحـدي     سَحَقو ُ معَ الدُّنيا حَيَاتِي/ دَعيْن فَلَنْ تَقوى عَ

ــين ســأبقى      ــور/ الغــدَ/ الرجــاء /   هكــذايف انطــواء / مــادامَ ســجّاين القضــاءن/ دَعْ / ال ن

 (193-192: 1993، )طوقانالصخرةُ السوداءن ما مِن مَهْرب / ما مِن  مفر  

  إرادتـ  الـل   علي ؛ يرمز سيزيف إىل عجز اإلنسان يف وج حكم أفشى سيزيف سر زيوس و»

خاصــة لـــدى شــعراء العـــرب    مكانـــة. هلـــذ  األســطورة  (273: 1385، كنــدي  يكســـون)د «تســيطر عليــ   

الســياب وصــالح عبدالصــبور  كرر شــاكبــداملعاصــرين وتنــوع اســتخدمها لــدى الشــعراء املعاصــرين 
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ترمــز هــذ  »ا، كــثريوأدونــيس وأمــل دنقــل وحممــد عمــران وعبــدالوهاب البيــايت يف لغتــهم الشــعرية 

األســطورة عنــد العــرب واإلنســان العــريب إىل احلــرب الالانتهائيــة وعدميــة اجلــدوى وتعتــرب رمــز      

. حتـــاول الشـــاعرة هنـــا توظيـــف  (813: 2001)جيوســـي، « الســـعي دون جـــدوى والعـــذاب الالانتـــهائي 

أســطورة )ســيزيف( الــذي يرمــز للجهــد اإلنســـاين الضــائع، فاســتلهم  منــها األبعــاد اإلنســـانية          

ومة بالبعد احلتمي للقدر والذي أضـفى علـى الرمـز قـوة مأسـاوية، وترمـز الصـخرة        والفلسفية مدع

د وعلـــى صـــدور الفتيـــات مجيعـــا كفـــرإىل منظومـــة العـــادات والتقاليـــد الـــل جتـــثم علـــى صـــدرها 

 فاستطاع  أن جتعل الرمز جسرا تعرب علي  من الدائرة الفردية إىل الدائرة اجلماعية.  

 ء الذين وظّفـوا هـذ  األسـطورة يف شـعرهم توظيفـاا دالليـا      وتعترب فدوى طوقان من الشعرا

داخلي حي  أهنا تستخدمها يف بنية شـعرها يف هـذ  القصـيدة الـل     ى مجاليا أو بعبارة أخرو

 ة وتستحضــرها للتعــبري عــن دالالتتعتــرب مــن أوىل قصــائدها الــل تســعى للجــوء إىل الرمزيــ 

إىل و الفلســـفي لألســـطورةو اإلنســـاينتســـتلهم البعـــد و يف األســـطورة خاصـــة الثقافيـــة تكمـــن

"لن و طوقان اقواهلا "لن تقوى" تكررتقدر وألن العدو هو القدر فلهذا جانبها البعد احلتمي لل

 "ما من مفر". و تفكّ"

كمـــا هـــي واضـــحة عـــن عنواهنـــا، صـــورة لإلضـــطهادات وهـــي ترمـــز    « الصـــخرة»قصـــيدة »

« ك حت   قلها وهي كائنـة علـى صـدرها   بالتقاليد اخلانقة بالصخرة واليكون يف وسعها أن تتحر

ســطورة لتــبني رغــم أهنــا تســعى  استحضــرت الشــاعرة الفلســطينية هــذ  األ  .(24: 1434)حيــدري، 

إليصال نداء الشعب الفلسطيين إىل مسامع العامل ورغم أهنـا تسـعى للخـالص مـن مأسـاهتا إال      

مل والعـذاب دومـا دون   مسعاها والتنتـهي بنتيجـة، ومبـا أن أسـطورة سـيزيف تتحمـل األ       أن حتبط

أن تصل إىل فائدة فهذ  فدوى طوقان الل تصوّر النظم اإلجتماعيـة وتقاليـدها صـخرة سـوداء     

حتــول بينــها وبــني لقــاء األحبــة وتصــداها للوصــول إىل احلريــة  يف اجملتمــع وحوّلــ  عيشــها إىل    

املرسـومة طريـق   جحيم اليطاق وحيوّل حياهتا إىل أهنا اليـرى سـوى التسـليم للعـادات والتقاليـد      

 تشاء من العجز والضعف. كماأخر أمامها فتقبل العادات الل حرمتها أن تعيش 

نرى "حوّل  فدوى األسطورة يف القصيدة إىل رنيا رمزية، حماولة الربط بني عصب  كما 

ء وعمـــق فنـــيني، مبتعـــدة عـــن تســـجيل  كااألســـطورة وعصـــب التجربـــة الشـــعرية املعانـــاة، بـــذ  

ــاة... فــدوى مل حتــاول إســتعمال اســم )ســيزيف(      األســطورة يف يــدها إىل   مــادة فقــدت احلي

ــل إهنــا اســتعمل  روح األســطورة،           بطريقــة مباشــرة، وهــذا ممــا ينفــي فرضــية األســطورة، ب



  555  لسطيندالالت توظيف األساطير في شعر فدوى طوقان شاعرة ف

 

دســم التجربــة الشــعرية املعانــاة، ذات الصــبغة  لتكــونوالتقــ  أبعادهــا اإلنســانية، والفلســفية، 

ــرنى   ــمولية، والـ ــةالشـ ــي،  «الكليـ ــي    (111 :1963)النابلسـ ــر النفسـ ــن القهـ ــة مـ ــيش حالـ ــي تعـ . فهـ

واالغتراب، وهذ  احلالـة مفروضـة عليهـا حيـ  أن العـادات التقليديـة يف اجتماعهـا تسـعى أن         

الـذلّ واإلهانـة دون أن تنـبس     كلجتعل منها إمرأة التستطيع أن تتغري حياهتا وعليها أن تقبل 

ليسـ    لكنـها هي تـرفض الواقـع و  ها من النساء وكغريببن  شفة وعليها أن تعيش يف اهلامش 

 سيزيف.سطورة أيف  كرباستطاعتها اخلالص من الواقع وهذا هو ما ذ

أن فــدوى طوقــان تصــوّر املنظمــات الدوليــة الــل شــدّت كصــخرة علــى صــدر الشــعب       رغــم 

توقـــع مـــن شـــعراء املقاومـــة يُالفلســـطيين ميكـــن القـــول أنّهـــا تبتعـــد عـــن رســـالتها الثورويـــة ومـــا  

ب أن تدعو الشعب إىل املقاومة واجلهاد فالشاعرة جتعـل املتلقـي واجملاهـد    واالنتفاضة حي  جي

 ،النـور »الفلسطيين يكفّ عن مواصلة نضاهلا املستمي  ضدّ االحتالل بسبب يـأس تبثـ  عبـارات    

 وهنا تفقد األسطورة وظيفتها اإلحيائية واحليوية.« ما من مفرّ ،ما من مهرب ،ال غدَ

 :يبل"أسطور  العرافة الدهرية "س

وقــد  « ســيبل  كوميــان »وعرفــ  باســم    أســطورة "ســيبل" هــي متنبئــة يف األســطورة الرومانيــة     

 حكــمســاعدت أنيــاس يف الــزنول إىل العــامل األســفل. وصــل  تنبــؤات ســيبل إىل رومــا خــالل      

مــرأة غريبــة بيــع تســعة   اوقــد عرضــ  عليــ   »األســطوري.  وســكيس( وهــو ملــك اتر كينو)تــار

أحرق  أجزاء أخرى وعرض   ال ـة منـها وبسـعر تسـعة      فضسيبل وعندما ر كتبجزاء من أ

بيتول مـن قبـل للرهبـان واختفـ      لكـا يف ا لكتـب جزاء فاشترى امللك الثال ة املتبقية وحفظ  اأ

فلسـطني   . توظّـف شـاعرة  (164-163: 2005تـل،  كور) «410بعد هنـب الفنـدال لرومـا عـام      لكتبا

 ل: حي  تقو ميكانيكياسطورة يف نصها جزئيا وهذ  األ

حنيَ بلغ ُ عامِي العشرينَ/ قال ْ ي العَر افةُ الدهريةُ:/ )تنْبـئين عنـكَ الر يـاحَ    

يف هُبوبِها(/ تقولُ/ )تعويذةُ الش رِ املُحيقِ ههنا(/ )ببيتكَ املهلهلُ املشطورُ(/ .../ 

رسُ املنذورُ(/ )تنبئين الريـاحُ يف هبوهبـا(/ )عـن فـارس      ك)حىت جييئُ الفارسُ امل

 (242 :1993)طوقان،  جيئُ(

املتنبئة املعروفة أي أسطورة سيبل الـل تتنبـأ عـن قـدوم      رةكواألبيات املذفدوى يف  ذكرتت

الفلسطيين من مقدس؛ الفارس الذي سيجيء عاجال حىت حيرّر الشعب و بشريو فارس نذير

 ابيس الل أصيب هبا.لكوا
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ريــة" و"تنبــئين عنــك الريــاح يف  تشــري الشــاعرة بعبــارات والفــاظ مثــل "قالــ  ي العرافــة الده   

هبوهبا" إىل النص األسطوري وتتجلي داللة واضحة يف األبيات. ووظّف  الشاعرة أسـطورة العرافـة   

ســيبيل الــل أحبّهــا أبوللــون إلــ  املوســيقى والتنبــؤ عنــد اإلغريــق والرومــان، فمنحهــا القــدرة علــى        

نسـي    لكنـها حتملها يف قبضة يدها،  ن كامعرفة املستقبل وحياة مديدة تعادل ذرات الرمال الل 

أن تطلب من  القدرة على جتدد احليوية يف داخلها، فذبل  تدرجييا ووهن  صـحتها إىل حـد أهنـا    

 (177: 2005)أنظر: صرصور، . بات  توضع يف قارورة، فصار املوت أنى أمانيها

ــاا ومــا نــرى أهنــا استحضــرت األســطورة يف القصــيدة خارجيــّ     ك    مــن حيــ  أنــ  ميكانيكي

 كـر الهتـدف فـدوى مـن ذ   حذفها مـن الـنص الشـعري بينمـا اليـؤّدي إىل نقـص الداللـة.         ملمكنا

  قافتـها كثـرة  هذ  األسطورة إىل أي شـئ خـاص فإهنـا تستحضـرهاحرفيا جمردالداللـة علـى       

 إ راء قصيدهتا مجاليّا. و

 :عقدة أوديبو سطورة أدويبأ

جاسـتا وقـد   كو مللكـة طيبـة وا ملـك  ن اليـوس  بـ أوديـب  و أوديب معناهـا احلـريف "القـدم املتورمـة"    

علم أبو  من نبوءة أن  سينتهي على يد ابن  فرمـى أوديـب علـى سـفح جبـل عنـد والدتـ  وربـط         

نـ  وزّوجتـ  العـاقرين ورّبيـا أوديـب مثـل ابنـهما.        كورقدمي  سوية ووجد  راع  وأخـذ  إىل ملـك   

بأمّـ  ففـزع مـن ذلـك وهـرب مـن       يف شباب  أخربتـ  نبـوءة يف دلفـي بأنّـ  سـيقتل أبـا  ويتـزوج        »

ن جيهل أبوي  احلقيقيني وذهب إىل طيبة ويف الطريق كارن  وقرّر عدم العودة إليهما ألن  كو

عـن حـق الشـخص يف املـرور ودخـل مدينـة        كـة التقى بامللك اليوس أبي  احلقيقي فقتلـ  يف معر 

ن كـا نحـة نصـب    " ولقيام  بدحر هـذ  اللبـؤة اجمل  سفنكسطيبة حي  أجاب على لغز ابواهلول "

األرملـة. وبـذا حتققـ  النبـوءة بـال معرفـة منـ  وبعـد فتـرة           كاسـتا عليهم وتـزوج جو  ملكاطيبة 

بقتل ابي  وزواج  امرم من أمّ  ففقأ عيني  وهام على وجه  إىل املنفى  لكبريعرف جبرم  ا

ســتا فقــد كالونــوس قــرب أ ينــا حيــ  خلصــ  "يومينــدس" مــن حياتــ  أمّــا جو  كوووصــل حديقــة 

. تشــري فــدوى طوقــان إىل هــذ    (145: 2005رتــل، كو)أنظــر:  «شــنق  نفســها بعــد فتــرة قصــرية  

 االسطورة يف بعض من اشعارها عضويا إذ تقول: 

ياحبيا/ مَنْ يفكُّ اللغز : »ناديوأرى العاملَ تنيناا خرافياا/ عَلَى بابِ بالدي/ وأَ

 (251: 1993)طوقان،  «؟لكلمات/ سر  ايكشفُمَنْ 

*** 
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ايت مــعَ شــعا تَسْــتمرُّ/ ووراء  االن هــرِ غابــاتُ الرمــاحِ السَــمرِ/ هتــزُّ وتَربْــو/  وحيــ

: 1993)طوقـان،   لكلمـات اللغزَ ويُعطِي العاملَ التـننيَ/ سـر  ا   يكشفوهديرُ العاصفةِ/ 

151-152) 

« مَـــنْ يفـــكُّ اللغـــز»باســـتخدام  رة إىل أســـطورة أوديــب كواألبيـــات املـــذأشــارت طوقـــان يف  

لدالالت املتنوعة معها. ترى الشاعرة العامل باعتبار  تنينـا علـى أبـواب فلسـطني هـو      وتعامل  ا

من يريد الدخول إىل أرض فلسطني وما اجلزء الرئيس من هـذا التـنني    كلالتنني الذي يقتل 

حيتـاج فلســطني إىل أوديـب آخــر    الصـهيوين الــذي يقتـل الفلســطينيني يوميـاا فلهــذا    لكيـان إال ا

لــص أبوابــ  مــن هــذا الكــابوس الرهيــب الــذي ظــلّ علــى عــاتق الشــعب     خيو لغــز  لكــي يكشــف

ا خيطـف النـوم مـن عيـوهنم؛ هنـا تستحضـر فـدوى أسـطورة أوديـب دالليـّ          و الفلسطيين طـويال 

 داخلي حي  أن  اليستقيم النص احلاضر بدون .  بشكلو

خــارجي يف الــنص  بشــكلى تتجلــ آخــر إلّــا أهنــا مكــانتســتخدم فــدوى نفــس األســطورة يف 

 اضر هذ  املرة حي  تنشد:احل

/ فقُيا ليتين يا مصرُ جنم  يف نائكِ خيفقُ/ يا ليتين يف نيلكِ األزي موج  يَـدْ 

بـاا، وأنـا هنـا/    كيا ليتين لغز ، ابواهلول احتـوا ُ، مُغلَـق .../ هتـوي وتنسـقُ الـدهورَ موا     

 (52 :1993 )طوقان، يانك لس ُ أدركُ ما أنا  كبعض  خَفيَ من 

ت مثـل "لغـز" و"أبواهلـول" وهـذ      كلماإىل أسطورة أوديب بواسطة يف األبيات  ىأشارت فدو

ــد مصــر ومــن الواضــح أّن هــذا          كمــااإلشــارة إشــارة عــابرة    ــرى وتقــول عــن متنياهتــا يف بل ن

ــارت إىل      ــاعرة أشـ التوظيـــف مـــن نـــوع التوظيـــف اللفظـــي اجلمـــاي والظـــاهري حيـــ  أن الشـ

 الهتا. بعض من دال كراألسطورة من خالل ذ

 فدوى أسطورة أوديب علـى واقعهـا احليـايت الـذي تعيشـ  فهـي اقتبسـ  األسـطورة          سكتعو

مطلقـة قوامهـا    كليـة ا فكـار ة أو أفكـر طرحـ  مـن خالهلـا    و قدمتها بشـئ بسـيط مـن التعـديل    و

ــد  يف  كلــها للّــذة واألمل والعقــل والعاطفــة والفــن والواقــع واالنســان واآلهلــة وقــدم         كاالتجري

رة،وهتـــدف فـــدوى مـــن خـــالل األســـطورة إىل أن  كاألســـطورة للفقصـــيدة يـــتم فيهـــا إخضـــاع 

ــ  يف حــل مشــا   يكــواالعتمــاد األساســي   ــى اإلنســان وقدرت ســببا يف شــقائ    يكــونومــا  كل ن عل

ب أن نستشـري أصـحاب الـرأي واخلـربة يف     جيـ  صفو حيات  وتقـول الشـاعرة   تعكريوصعوبات  و

ســبيل يســاعدنا يف   كــلونفــتّش عــن   مأســاتنا الفلســطينية وعلينــا أن نعتمــد علــى أنفســنا اواّلا   

 التخلص من العدو الصهيوين. و تنا الل وُهبنا للوصول إىل النصرقدرا يكشفحياتنا و
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 :أسطورة جلجامش 

إن أسطورة جلجامش أو ملحمـة جلجـامش تعـّد مـن أشـهر األسـاطري يف تـاريخ آداب الشـعوب         

وص البابلية؛ وصل  إلينـا مدونـة علـى    من أطول النص أنّها كماالبابلية القدمية املدوّنة باللغة 

السومري؛ عثـر   لفكرأن االسطورة استمدت أصوهلا من اتشري األحباث إىل و ا ين عشر رقماا

 (96: 1398)سلمان،  .آشور بانيبال يف نينوي مكتبةعليها ضمن املؤلفات امفوظة يف 

نـــة أور لـــك مديأســـطورة بابليـــة؛  تبـــدأ أســـطورة جلجـــامش مبـــدح م  أنكيـــدوجلجـــامش و 

هنــا يــدرك جلجــامش  و كــثرياحيزنــ  و و صــديق الــويف للجلجــامش نكيــدالعراقيــة مث يقضــي أ 

يسعى إىل سر اخللود وإكسري احلياة حىت و املأساة احلقيقية لإلنسان أي املوت فيترك عرش 

ــل العمــر     ــة الــل تطي ــى النبت ــ  هــو و حصــل عل ــ  يتوقــف     و تعطي ــدي إال أن قومــ  ســرّاخللود األب

يف طريــق العــودة ليســتريح حينــ  يضــع النبــات جانبــا فــإذا أفعــى تســرق   جلجــامش قــرب هنــر

 (  59: 2010)سويلم،  .موت و ينتهي إىل يأس جلجامش وهبذا كلهاالنبتة وتأ

 استحضــرت شــاعرة فلســطني أســطورة "جلجــامش" يف إحــدى قصــائدها باســم " خريــف     

 تقول:  حينهاو إنسان أي املوت لكلن خالهلا املصري احلتمي م كدوتؤ مساء"و

ــى يف        ــودِ؟/ هــلو تَعــودُ الــروحُ للجســمِ امللقَ ــ ِ ومــا لغــزُ اخلل ــاا، ماقصــةُ البَعْ عجب

نَ هلَا يومـاا حجابـاا / ذلـكَ اجلسـمُ الـذي يف االرضِ      كااللُحُودِ؟/ ذلك اجلسمُ الذي 

 (13: 1993)طوقان، قد حالَ تراباا / أو هتوي الروحُ بعدَ العِتْقِ عوداا للقيودِ؟  

دالليـا حيـ  أهنـا تعجـب مـن احليـاة       و الشاعرة مع أسطورة جلجامش فحوائيا هنا تتعامل

يبحـ  جلجـامش مـن     كمـا تبح  عـن سـر اخللـود مـن خـالل مـوت أخيهـا إبـراهيم         و بعد املوت

"؛ هنــا وقــوع التشــبي  واضــح يف األحــداث دالليــا إال أنــ  خيتلــف   نكيــدوخــالل مــوت صــديقها "أ

ن كـــاقـــة مـــن أن تعـــود الـــروح إىل اجلســـد بينمـــا بـــنص األســـطورة ألنّ الشـــاعرة يف نصـــها قل

 يبح  عن طريقة إعادة الروح إىل اجلسد مرة أخرى.و خياف من املوت جلجامش

تأمل اخللـود يف العـامل اآلخـر يف حـني لـيس لـدى جلجـامش أمـل للحيـاة بعـد           و فدوى ترى 

ألسـطورة مـن   اخللود يف العامل الفاين. تشري الشاعرة يف األبيات إىل نـص ا يبح  عن و املوت

 . "خلود" ويف الداللة كلمة كرخالل ذ

ــثالث قضــايا هــي : احليــاة          وهتــدف فــدوى مــن خــالل أســطورةجلجامش إىل التصــدي ل

واحلب واملوت فهذ  هي القضايا الل شغل  ذهن الشاعرة مدى حياهتا وتقول إنّنا لنبدأ من 
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ا أن نغتـنم احليـاة اآلفلـة ونتمتـع     النهاية باملوت ألنّ النهاية ليس  أقلّ شأنا من البداية. وعلينـ 

 .شكلنادجسمنا ومل نستطع أن خنلّ نا إنفكرنا وكرذبالصبح وعلينا أن نفعل شيئا خيلّد 

 دالالت توظيف األساطري الدينية

يعترب إعطاء البعد األسطوري للشخصيات الدينية من أبرز إبداعات الشاعر العريب املعاصـر  

يستخدمها يف بنيـة قصـيدت    و األحداث املتصلة هبمو حي  أن  يستلهم من هؤالء الشخصيات

 مجيلة. و بطرق عديدة

 فدوى طوقان معفـاة مـن هـذ  القاعـدة حيـ  أهنـا استحضـرت بعضـاا         تكنسنرى مل  كماو

ــة وأ   ــاطري الدينيـ ــن األسـ ــدتمـ ــار      كـ ــهي إىل استحضـ ــعة التنتـ ــها الواسـ ــا أن  قافتـ ــن خالهلـ مـ

مـــن  كثـــر الدينيـــة تـــأ ريا وافـــرا واالاألســـاطري األمميـــة حصـــرا بـــل هـــي تـــرى أن لالســـاطري 

 داخليّا. و األساطري األممية املختلفة فلهذا توظّفها يف بنية شعرها خارجيّا

مــن أبــرز الشخصــيات الرئيســة الــل تعطيهــا      يوســفو ى تعتــرب شخصــية عيســ 

 االجتماعيــة. فهــي أشــارت إىل و الشــاعرة بعــدا أســطوريا ألهنمــا أقــرب إىل جتربتــها الفرديــة  

 أو استدعائها.  القارئ كةاستدراج مشارورة إشارة عابرة هبدف األسط

 : مسيحى أسطورة عيس

ومتثيـل   «مسـيح »نرى الشاعرة فدوى طوقان يف معاجلتـها لقضـية املـوت تعتمـد علـى اسـطورة       

مسـيحي.  نظرهتا إىل املسيح ليس  إسـالمية بـل مـن منظـور      لكنمجال عبدالناصر باملسيح. 

يف شعرها وذلك لوجود التشاب  بني حيات  عليـ  السـالم وحيـاة     الشاعرة املسيح  كرتوذ

 يف شعرها قائلة:    طوقان توظّف السيد املسيحى . فدوالفلسطينيني

عَلينـا/   كفيـ ِ يف احتدامِ الدمِ والنارِ وطُغيانِ اجلنونِ/ بَسَطَ الفَادي ناُ احلُـبِ  

أغلـى الـث مَنْ/ وعلَـى وخـزِ مَسـامريِ      آ ْ مـا  / / آ ْ ما أغلَى الفَداء  / واشترانا افتداناو

نيِ العَياء / أسندَ الرأسُ وأرخَى/ هدَبَ جفني  ونامَ / وبعيني  كاكاألملِ/ وعلى حز  س

 (604 -603 :1993 ،طوقان) رنى احلبِ  وأحالمِ الس المِ

متزج بـني مأسـاتني   و م1967 نكبةيات للتعبري عن مأساة ايلول بعد أنشدت فدوى هذ  االب

ــا ــولأ: )مهـ ــادي   و يلـ ــ  الفـ ــر(. قارنـ ــوت عبدالناصـ ـــمـ ــر  ــ ــال عبدالناصـ ـــ مجـ ــ ــ  ى بعيسـ

الـل قصـدت   « وعلـى وخـز مسـامري األمل   »من خالل عبارهتـا    تستحضر أسطورة عيسىو

 افتدى خطايا البشر بنفس .و هبا أنّ الفادي حتمل العذاب
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ق الفتـداء الراحـل   احلـ  تنـادي بغـري  و الشاعرة هبـذ  املأسـاة جعلـها تفقـد صـواهبا،      رتفتأ ّ

يف األبيــات يــتم   الــذي خطفتــ  املنيــة مــن الســاحة العربيــة. استحضــار أســطورة املســيح     

حـذفها مــن الــنص الشــعري. وهتــدف فــدوى مــن   نكــيس ميعضــوي حيــ  أنــ  لــ لكبشــو دالليّـا 

علــى قيمــة التضــحية والبـــد علينــا أن نضــحّي بنفســـنا       كيـــداألســطورة للتأ خــالل استحضــار   

 بنفس .  ضحّى املسيح كماالنهائي  للوصول إىل النصر

 الواقع املرير يف القدس وتقول: تذكرو إىل السيد املسيح  تشكوآخر  مكاننراها يف  فكما

 تُنْـزَفُ حتـ َ يـدِ اجلـالدِ/     تُجْلَدُ حت َ صـليبِ امنـةِ/   القدسُ عَلَى دَرْبِ اآلالمِ/

   (500 :1993طوفان، ) والعاملُ قلب  منغلق / دونَ املأساةِ

 :أسطورة يوسف

واحد من الشخصيات الدينية األخرى الل يعطي  الشـعراء بعـداا أسـطورياا      النا يوسف

يسـتلهمون  و داخليّـا يف أشـعارهم  و شعارهم حي  أنّ الشعراء املعاصرين يوظّفون  خارجيّـا أيف 

 احلـال يف شـعر فـدوى طوقـان؛     هـو  كمـا وذاتيتـهم   حـداث العصـر  أالقصة القرآنية للتعبري عن 

 لـق منـها معـاين أخـرى إىل جانـب      و ونرى الشـاعرة تلجـأ إىل توظيـف أسـطورة يوسـف      

 دالالت  إذ تقول:

/ ي/ مِنْ شر  خيارِ صَـعْبْ/ لـو أنّـي أملـكُ لـو بيـدِ      لكوكبلوبيدي أنو أمحي  هذا ا

شَـرورِ األرضْ/ أنو   كـلِّ بوسَ احلـربْ/ أنو أفرغَـ  مِـنْ    كـا / لكوكـب أنو أرفعَ عـنْ هـذا ا  

/ أن أغسـلَ  كوكـب  جُذورَ البُغضْ/ أنو أُقصي قابيـل الثعلـبْ/ أُقصـي  إىل أبعـدِ    أقتلعَ 

 )طوقــان،باملــاء الصــايفو/ إخــوةَ يوســفَ/ وأطّهــر أعمــاق اإلخــوة / مــن دنــس الشــر     

 (4 م:1993

األرضـي" الـل تعتــرب مـن أشـعارها القوميـة وتعـاا فيهـا قضــية         لكوكـب قصـيدة "هـذا ا  يف 

تغيري العامل بيدها ومتن  أفراال األرض مـن الشـرور واقـتالع     ن  طموحة ترغب يفكابالدها، 

إحلاحهـا يف أمنيتـها، فقـد     كـد "لوبيـدي" لتؤ  كلمة تتكررجذور البغض نراها يف القصيدة وهي 

علـى   ملكـر  وكيـد   متن  إقصـاء قابيـل صـاحب أول جرميـة يف تـاريخ البشـرية ولقبتـ  بالثعلـب         

يــد أن تظهــر أعمــاق اإلخــوة مــن دنــس شــرهم،  إخــوة يوســف وأهنــا تريــد أن تر كــرتأخيــ ، وذ

واضـح مـن القـرآن يف     هنـاك اقتبـاس   كـان سـوّل  هلـم أنفسـهم يف التفـريط بـأخيهم، و      فكيف

 .إخوة يوسف و ها هلذين املعادلني املوضوعيني قابيلذكر
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يف نـص شـعرها  داخليـا وخارجيـا معـا       طوقان تستحضر النا يوسـف  ى هاهي فدو 

هنـا تريـد أن تقـول مللتقاهـا أن احلسـد الـذي       كأالسـلا مـن القصـة     حي  أهنا توظّـف اجلانـب  

 .لكوارثواحلوادث وا من الباليا لكثرين لدى إخوة يوسف سبب كا

 هبـم توجـ  إىل  و إخوة يوسـف  يف حينها تشري إىل شكليانرى الشاعرة جتلب اسم يوسف و

الل القصـيدة  والسلمية فتشري مـن خـ   الصلحى األرض للحصول على وجوب قضاء األشرار عل

إىل مأساة وطنها والظلم الـذي يصـل  مـن االحـتالل ومـن مجيـع اخلونـة للقضـية الفلسـطينية          

عمــالء   املرتزقــة الــذين  و هــم اخلونــةو أن تقــول إخــوة يوســف هــم االحتالليــون  هنــا تريــدكأو

 .ميعملون يف مصاحله

  يف كـر وذ الشاعرة هتدف من خـالل استحضـار يوسـف    السابق نفهم أن  بالنظر إىل

الظلم الـذي حلـق بــفلسطني يف مأسـاهتا وقضـيتها واخليانـة       و اخليانة كربنية القصيدة إىل ذ

 الل جاءت هبا من إخواهتا. 

 

 ائجالنت

  يـ تـتم حب  لكامنـة توظيف األسطورة يف شـعر فـدوى طوقـان ودالالهتـا ا     كيفيةأن نرى  .1

ــاطري   ــاعرة تستحضـــر األسـ ــعرية بطـــريقت   أن الشـ ــا ايف بنيتـــها الشـ  يكانيكيـــةملني مهـ

العضوية حي  أهنـا تعتـرب األسـطورة يف الطريقـة األوىل حشـوا      و اخلارجية والداخليةو

ــا تــــتم توظيــــف األســــطورة يف طريقــــة أخــــرى      فلهــــذا حــــذفها اليســــبب نقصــــا بينمــ

 انفصال النص األسطوري من النص الشعري. ميكنحي  أن  ال  بامتصاصها دالليا

ــالل       .2 ــن خـ ــاعرة مـ ــها الشـ ــ  عنـ ــداف تبحـ ــاك أهـ ــا   هنـ ــاطري فنراهـ ــوع إىل األسـ الرجـ

تستحضر أسـطورة متـوز أو أدونـيس لبـ  روح التفـانل واألمـل يف اخلـروج مـن ظلمـات          

رحابــة وخصــبا وإيناعــا ومــن خــالل األســطورة     كثــراملــأزق العــريب واملــوت إىل عــامل أ  

صـرخة الشـعب الفلسـطيين     صاليهتدف إىل تبيني هذا املعىن بأن  رغم أهنا تسعى إل

ينتــهي  عــامل ورغــم أهنــا تســعى للخـالص مــن مأســاهتا إال أنّ مســعاها ال إىل مسـامع ال 

  . يوال جدوى ف ءإىل شي
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اسـطورة العرافـة الدهريـة "سـيبل" إىل أي شـئ حمـدد فإهنـا         كـر الهتدف فـدوى مـن ذ   .3

 ة ووسعة  قافتها. كثرتستحضرها حرفيا جمرد الداللة على 

تمـاد علـى النـاس وأهـل اخلـربة      يف أسطورة أوديب فترمي الشاعرة مـن خالهلـا إىل االع   .4

ة للوصـــول إىل النصـــر والـــتخلص مـــن العـــدو الصـــهيوين إذ وهبنـــا اهلل قـــدرات   لفكـــروا

لعـدو الصـهيوين وأسـطورة    كاوصـعوبات احليـاة    كلنستطيع من خالهلا التغلب على املشا

جلجامش توظّفها للتصدي لثالث قضايا هي : احلياة واحلب واملوت فهذ  هـي القضـايا   

ألن النهايـة   ؛  ذهن الشاعرة مدى حياهتا وتقول إننا لنبدأ من النهاية بـاملوت الل شغل

قـل شـأنا مـن البدايـة. فعلينـا أن نغتـنم احليـاة اآلفلـة ونتمتـع بالصـبح وعلينــا ان           أليسـ   

 . شكلنانا إن مل نستطع أن خنلد جسمنا وفكرنا وكرنفعل شيئا خيلد ذ

علــى قيمــة  أكيــدللت  ســيحهتــدف فــدوى مــن خــالل استحضــار أســطورة عيســى امل   .5

ضــحّى  كمــاالتضـحية وأنــ  البــد لنـا أن نضــحي بأنفســنا للوصــول إىل النصـر النــهائي    

يف بنية القصيدة   سطورة يوسفأاملسيح بنفس  ويف اخلتام نرى الشاعرة توظّف 

اخليانة والظلم الذي حلق بفلسطني يف مأسـاهتا وقضـيتها واخليانـة الـل      كرهبدف ذ

اهتا خاصة وإىل ظلم اإلحتالل وغطرست  وعنصريت  ومهجية جنود  أصابتها من أخو

 ودموية وسادية جالدي  وسجاني  عامة.
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