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املالمح الرومانسية يف شعر فدوی طوقان

رحيانة مالزاده٭

امللخص
الظروف االجتماعية، والسياسية، والفکرية يف العامل العريب بعد الثلث األول من القرن 
العشرين کانت ظروفا مهيأة لقيام حرکة رومانسية. فظلت هذه املدرسة مسيطرة علی 
ــية احمليطة متماثال  ــرتة طويلة وتأثر اجليل العريب بالظروف الرومانس ــذوق العام ف ال

مبادئها الت تعرف عليها يف اآلداب الغربية ويف املرتمجات عن هذه اآلداب.
من أبناء هذا اجليل، الشاعرة الفلسطينية املعاصرة فدوی طوقان الت أرست دعامات 
الشعر الفلسطيين بعد أخيها إبراهيم طوقان وتأثرت بالتيار الرومانسي يف جمموعاتها 
ــعرية الت  ــية يف جمموعاتها الش ــعرية األولی، لکنها ختررّجت من عباءة الرومانس الش

صدرت مجيعا بعد هزمية 1967م.
ــة شعر فدوی طوقان ليکشف عن  من هذا املنطلق يلقي هذا املقال الضوء علی دراس
أهم املضامني الرومانسية يف جمموعاتها الشعرية األولی معتمدا علی املنهج التحليلي 

- الوصفي.

الکلمات الدليلية: الشعر الفلسطيين املعاصر، الرومانسية، فدوی طوقان.

Mollazadeh7780@gmail.com ٭. أستاذة مساعدة جبامعة الزهراء )س(، إيران. 
التنقيح واملراجعة اللغوية: د. هادی نظری منظم

مة( إضاءات نقدية )فصلية حمكرّ

السنة الثالثة – العدد العاشر – صيف 1392ش/ حزيران 2۰13م

صص 208 ـ 193

تاريخ القبول: 1392/4/29ش تاريخ الوصول: 1392/2/22ش 
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املقدمة
تعتب الشاعرة الفلسطينية فدوی طوقان من العربيات القالئل الت وصلن الشعر القدمي 
ــاليب الکالسيکية للقصيدة العربية القدمية إلی  حبرکة حداثة والتجديد فخرجت من األس
الشعر احلر. فهي بدأت شاعرة رومانطيقية لکن هزمية 1367م، أحدثت رجة کبریة يف لغتها، 
فتحولت إلی شاعرة مقاومة من غری أن تتنازلت عن نزعتها الرومانطيقية الرتباطها بشعر 

الطبيعة. واحلب والعذوبة اإلنسانية ما جعلها مستمرة وحية يف موسوعة الشعر العريب.
ــعرها فهي يف املرحلة األولی نسجت علی منوال الشعرالعمودي وقد  أمرّا مراحل ش
ــم بالنزعة  ــعرها يتس ــر ذلک جليا يف ديواين »وحدي مع األيام« و«وجدتها«، وش ظه
الرومانسية. ويف املرحلة الثانية اتسمت شعرها بالرمزية، والواقعية، وغلبة الشعر احلر، 

وتتضح هذه السمات يف ديوانيها »أمام الباب املغلق« و«الليل والفرسان«.
ــعرها، منها رسالة للدکتوراه حتت  ــات خمتلفة عن فدوی طوقان وش وقد کتبت دراس
عنوان »ادبيات مقاومت در شعر فدوی طوقان« کتبها السيد ابوالفضل رضايي کما کتب 
مقاال حتت عنوان »فدوی طوقان وشعر او » نشر يف جملة » ادبيات وعلوم انسانی جامعة 
ــعر فدوی  ــل 58. وهناک مقالة أخری حتت عنوان »الواقعية يف ش طهران«، ش1، مسلس
طوقان« کتبها الدكتورة فرزانة رمحانيان نشر يف جملة »دانشنامه«، ش 68، سنة87. ولکن 
قد أمهلت يف هذه الدراسات اجلانب الرومانسي يف شعر هذه الشاعرة الفلسطينية الشهریة.
ــا الفنية وکيفية ظهورها  ــية وأهم مساته ــذا املقال نتطرق إلی تعريف الرومانس يف ه
کمذهب شعري يف أوربا ويف بالد العرب مث نلقي الضوء علی اجلانب الرومانسي يف شعر 

هذه الشاعرة عن طريق استعراض ناذج من شعرها.

حملة عامة عن الرومانسية
الف( ظهور الرومانسية يف أوربا

ــتقة من كلمة رومانيوس )Romanius( الت أطلقت علی اللغات  ــية مش لفظة رومانس
ــطی کلهجات عامية للغة روما القدمية أي اللغة  واآلداب الت كانت تعتب يف  القرون الوس
ــرا. وقد قصد الرومانسيون باختيارهم هذا  ــية إحدی هلجات سويس الالتينية. والرومانس
اللفظ، عنوانًا ملذهبهم  إلی املعارضة بني تارخيهم، وأدبهم، وثقافتهم القومية أي الرومانسية؛ 
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وبني التاريخ، واألدب، والثقافة اإلغريقية، والالتينية القدمية الت سيطرت علی الكالسيكية، 
وقيدت أدبها مبا استنبط منها من أصول وقواعد. )مندور، 1998م:59-60(

و»الرومانسية كانت تستخدم يف  التعبریات الشعرية يف بريطانيا يف القرن السابع عشر 
وكانت ترادف معنی اخليال واألسطورة مثرّ انتقلت من بريطانيا إلی أملانيا وبعدها دخلت 
فرنسة، وإسبانيا، وروسيا سنة 1830م. وسيطرت علی أدب أوربا سنة 1850م.« )سيد 

حسيين، 1376ش: 177(
ذت الرومانسية اإلجنليزية من اخليال مركبًا طبعًا حيبونه أحاسيسهم فترتجم عن  و»اخترّ
طريقه إلی صور موحية مسرعة وقد برع يف تلك الصور الشعرية مجاعة من كبار شعرائهم 
ــيللي« و«بايرون«.« )زغلول سالم، التا: 125( و»يعتب »وليم  أمثال »وردزورث« و«ش
شكسبری« عمالق األدب اإلنكليزي يف القرن التاسع عشر واضع اخليط األول من خيوط 
الرومانسية يف مسرحياته الت حلرّل فيها النفس البشرية وبذا بلغ نو قمة الرومانسية بفضل 

نقل مسرحيات شكسبری من اإلنكليزية إلی الفرنسية.« )مشوح، 1993م:131(
دًا فيما بعد، مقصورة علی أملانيا و  يف »أملانيا أيضا اختذت احلركة الرومانسية شكال حمدرّ
لك هي السمة القومية وكان قطب هذه احلركة الفيلسوف«هردر« )1744م-1803م( الذي 
ذت معيارًا واحدًا تقيس به تاريخ كلرّ أمرّة وذهب إلی  انتقد حركة التنوير الفرنسية ألنرّها اخترّ
ة طابعها املتفرد املعب عن بيئتها وكان يری فوق ذلك أنرّ الشعر هو اللغة  أنرّ لكلرّ ثقافة خاصرّ
األم للبشرية وكان الشعر يف نظره هو ذلك املفعم باحلركة، والعاطفة، واإلحساس وهوالشعر 

الفطري و لذلك اهتمرّ باألساطری واألدب الشعيب.« )حممد عياد، 1993م: 170(
ــية، واجتماعية، واقتصادية، وتعدرّ الثورة  ــية بفرنسا أسباب سياس ولظهور الرومانس
ــية تعبریًا عمليًا عن احلركة الرومانسية كما تعدرّ مهاجرة بعض األدباء الفرنسيني  الفرنس
ــية  ــية الفرنس ــرتا وتأثرهم باألدب اإلجنليزي هلا مسات واضحة يف  الرومانس إلی إجنل
ومنهم »جان جاك روسو« )ت1778م( علی سبيل املثال. )مندور، 1998م:61 و 62( 
مث »اتسع نطاقها يف القرن التاسع  عشر فظهرت يف آثار« شاتوبريان« و"فيكتور هوغو" 
ــورًا واضحًا حتی اعتب  ــرحيات "فيكتور هوغو" تط ــد تطورت يف مس )ت1885م( وق

زعيم الرومانسية يف فرنسا.« )مشوح، 1993م: 130(
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ــية تنبت تلقائيًا يف كل مكان تقريبًا وتصنف كل فرقة شيئًا ما  هكذا كانت الرومانس
ــيكية الت كانت حركة فرنسية فقد ظهرت الرومانسية  إلی مفهومها علی عكس  الكالس
ــارها هي أنها متثل  ــاد، 1993م: 171( و»علة انتش ــار أخری. )حممد عي ــالء يف أقط جب
ــي، والثوري الذي يتفق مع األوضاع املأساوية الت  اجلمال الفکري، والروحي، والنفس
ــيرّما العامل  ــک البهة من الزمن والس ــق خمتلفة من العامل يف تل ــائدة يف مناط ــت س کان

العريب.« )أمحدي،2011 م: 11(
ب( االجتاه الرومانسي يف العامل العريب

ــية الت ظهرت يف أوربرّا، تأثرّرت  ــعراء علی احلركة الرومانس ــك أن اطرّالع الش الش
ــن العوامل الفعالة يف  ــو وباألدب اإلجنليزي واألملاين كان م ــي وبروس بالثورة الفرنس
ــية العربية يف الربع األول من القرن العشرين امليالدي.  التعجيل بظهور طالئع الرومانس
)زرين كوب، 1382ش: 486؛ ميشال، 1999م: 340( والظروف االجتماعية، والسياسية، 
ــرين كانت ظروفًا مهيأة لقيام  والفكرية يف  العامل العريب بعد الثلث األول من القرن العش
حركة رومانسية. »يف هذه الفرتة بدأ تعرف األدباء العرب علی احلركة الرومانسية الذي 
جاء متأخرا جدًا بعد أن مضی علی وجودها يف أوربا أكثر من قرن بأكمله فتأثر اجليل 
اجلديد يف األدب العريب احلديث بالظروف الرومانسية احمليطة وتعرف علی مبادئها عن 

طريق ترمجة اآلداب الغربية.« )الورقي، 1984م: 104( 
و»دفع الشعراء الی التيار الرومانسي الثائر علی سيادة املنطق والعقل يف  الفن، الذي 
ارة، 1994م: 22( اذ العاطفة أساسًا يف  التجربة الفنية.« )هدرّ نشأ يف أوربا ويدعو إلی اخترّ

والعوامل الت أدرّت إلی اإلقبال علی الرومانسية هي: إكثار شعراء مدرسة اإلحياء 
من االلتفات إلی القدمي وحماكاته ومعارضته، واهتمامهم بشعر املناسبات، وانصرافهم عن 
ــكل والقالب  جتاربهم الذاتية إلی احلديث عما هو خارجها، واهتمامهم بالصياغة والش
علی حسب املعنی، والفكر، والوجدان، ووقوفهم علی حدرّ اعتبار البيت الشعري وحدة 

مستقلة وعدم االهتمام بالوحدة العضوية يف القصيدة. )خورشا، 1381ش: 105(
ــة  ــية يف ثالث املدارس األدبية، مدرس و»قد متثل اجتاه األدب العريب حنو الرومانس

الديوان، مدرسة املهجر ومدرسة أبولو.« )أبوشباب، 1988م: 117(
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و»قد متثلت آراء مؤسسي هذه املدارس إلی حدرّ بعيد الفكر الرومانسي الغريب لدرجة 
ــكار الت نادی بها "كولردج" و"ورذرورث"  ــا كانت يف أغلبها ترديدًا للمبادئ واألف أنه

خاصة.« )الورقي، 1984م: 105(
وختتلف البالد يف االجتاه حنو الرومانسية وتأثرها بالثقافات األجنبية فتقدمت بعض 
ــية ومن أقدم هذه  ــالد علی  األخری يف  االقتباس من الغرب واالجتاه حنو الرومانس الب

البالد مصر ولبنان، أمرّا فلسطني فالظروف ختتلف. )أبوشباب،1988م: 117 ومابعدها(

ميزات األدب الرومانسي العريب
ــيلة »للتعبری عن   ــي وس لعلرّ أويل هذه امليزات واخلصائص هي أن األدب الرومانس
ــعرية هي  ــال يف  العامل واعتبار أنا للمعاين الش ــعر تأم ــذات ويتضمن هذا اعتبار الش ال
ــه.« )العجيمي، 1998م: 104( وهذه امليزة  خواطر املرء، وآراؤه، وجتاربه، وأحوال نفس

كانت صدی لتحرر االنسان من القيود القدمية.
أما ثاين هذه امليزات فهي التعبری عن الشكوی وعن التبم من  املاضي ومآسيه ومن 
أجل ذلك جند الشاعر الرومانسي »يصدر عنه شعر ميتليء باألسی والكآبة واحلنني إلی 
املجهول.« )عباس، التا: 45( و»يصطدم بالواقع املر فتغيم أمامه الرؤی ويصبح يف حالة 
ــل تدفعه أحيانًا إلی طلب  ــوط واليأس تدفعه دائمًا إلی إظهار اللوعة واألمل ب ــن القن م
ــيع يف  األدب  ارة، 1994م: 27( وهذا علرّة ما يش ــوت الذي يعده راحة كبی.« )هدرّ امل
الرومانسي من تصوير اآلالم تارًة والطبيعة تارة أخری حني يهرعون إليها ليتخففوا من 

الواقع املؤمل يف حياتهم ويف حياة ماضيهم. 
وثالث هذه امليزات أنرّ الرومانسية حاربت نظرية احملاكاة الت قال بها الكالسيكيون 
وتعمقوها نقلًا عن أرسطو. فاألدب والشعر عند الرومانسني ليس حماكاة للحياة والطبيعة 
بل هو خلق وإبداع. واخللق واإلبداع عندهم ال يعتمدان علی  العقل واملالحظة املباشرة 

بل يعتمدان علی اخليال املبتكر والعاطفة املتأججة. )مشوح، 1992م: 134-129(
»لقد كان خيال الرومانسي خيالًا طموحًا ومجوحًا يتطلب مثالًا له من ذات نفسه واألحاسيس 

والعواطف ال تفصح عن نفسها إالرّ يف صور وال تسيغ إالرّ الصور.« )الورقي، 1984م: 77(
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ــيون إلی التعبری يف لغة سهلة موجبة مييلون فيها إلی االعتماد علی  ويعمد الرومانس
ظالل الكلمات وما تطلقه يف  النفس من مشاعر وما تثریه يف   اخليال من صور وال يعتمد 

علی لغة املنطق أو املدلوالت املباشرة لأللفاظ. )غنيمي هالل، 1971م: 35(
ــعر الرومانسي، نری بوضوح التحرر من الصور التقليدية  وملخص القول أنرّ يف الش
وبعض التجديد يف  املضمون والشكل، ويف استخدام اسلوب الرواية والقصة يف القصائد، 
ــفية، وصدق التجربة، وحبرّ اجلمال، واملثل العليا،  والتأمالت الفكرية، والنظرات الفلس

وابتكار املوضوعات اجلديدة الت مل تكن معروفة من قبل.

املالمح الرومانسية يف شعر فدوی طوقان
ــاعرة لنأيت بنماذج منها الت إجتهت فيها فدوی اجتاهًا  نلقي الضوء علی قصائد الش

رومانسيًا، ميكن تقسيم االجتاهات الرومانسية عندها إلی ما يلي:
الف( الطبيعة

ــلوان فيها ويبثونها  ــدون الس ــيني الذي الينضب فهم ينش »الطبيعة معني الرومانس
ــجار واألزهار  ــا ... وخياطبون األش ــهم و مظاهره ــم ويناظرون بني أحاسيس أحزانه

واألنهار والنجوم وأمواج البحر.« )زغلول سالم، التا: 127(
ــواقها وخلف  ــرت وراء أش ــة الطريق، ختتبیء وراء الطبيعة وتس ــدوی يف بداي إنرّ ف
ــة يف قصائد ديوانها األول »وحدي مع   ــا الفاتنة وتناجيها فهي تلتصق بالطبيع مظاهره
ــاء، الشاعرة والفراشة، أوهام يف  الزيتون،  األيام" يف عناوينها )مع  املروج، خريف ومس
ــفح عيبال، الروض املستباح(  ــنابل القمح، ليل وقلب، أنا وحدي مع  الليل، يف س مع س

وكذلك يف موضوعاتها.
ــذي متنع اإلنطالق  ــن  الواقع والعامل املصطنع ال ــال رحب للهروب م ــة جم إنرّ الطبيع
ــراه يف بعض قصائد فدوی يف ديوانها األول"وحدي  ــه العادات والتقاليد. و هذا ما ن في
ــت يف مدينة عريقة يف  ــة احمليطة بها. وهي عاش ــي تبعث جبماهلا يف  البيئ ــام" وه مع االي
ــفح اجلبلني  ــث حتتضن جبال "جرزمي" و"عيبال" املدينة، و علی س ــطني حي نابلس بفلس

تكثر املروج الت أوحت للشاعرة بقصيدة "مع املروج":

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

املالمح الرومانسية يف شعر فدوی طوقان / 199

هذي َفتاُتک يا مروج َفهل َعرْفت َصدی خطاها
ــِع احللو يا َمثوی صباها بي عاَدت إلْيک َمع الرَّ

درجت علی السفِح اخلضی َعَلی املناِبع والضالِل
ــاِل للجم ــِة  للطاق ــِة  للطبيع ــح  تفت ــا  روًح

وتلجأ الی الطبيعة وتصبغ القصيدة صبغة ذاتية:
َقْد جئُت ها أنا َفافتحي القلَب الرحيَب وعانِقيـين

ــند ههنا رأسي إلی الصدِر احَلنوِن قد جئت اس
)طوقان، 2000م: 9و10(

ــومة بالفخامة واجلزالة إلی  ــن  األلفاظ الرتاثية املوس ــاعرة حادت ع نالحظ أنرّ الش
ــتمدة من احلياة و قد غرفتها الشاعرة من عامل الطبيعة واالنسان. من  األلفاظ العادية املس
األلفاظ املدرجة يف حقل الطبيعة جند )املروج، والربيع، والسفح اخلضری، واجلبال، واملنابع، 
ــي، و...( والذي  ــند، ورأس و...( ومن ألفاظ حقل الذات جند )جئت، وأنا، وعانقيين، وأس
ــاعرة وهذا يدل علی  يطالع القصيدة كلها يالحظ توازن معجم الذات والطبيعة لدی الش
أنها تنظرالی الطبيعة من خالل نفسها ويقوم خيال الشاعرة الذي حيده العقل الواعي جبمع 
شتات الصور حتی لتبدو الطبيعة كأنها قطعة من نفسها أو الشاعرة جزٌء من أجزاء الطبيعة.
ــي من الليل مستودعًا ألسراره ومهومه فهو عنده رمز الفناء هلذا  و»يترّخذ الرومانس
العامل الصاخب.« )زغلول سالم، التا: 127( وإنا كان الليل كذلك عند فدوی يف قصائد 

»أنا وحدي مع  الليل« و«الليل والقلب« فتقول: 
ــالم الَعميِقهو الليُل يا قلُب فانُشر شراعك ــب خضمرّ الظ واع

وتستمر:
ــيٌء کبرٌی سحيُقوإنرّک کالليل ش القرارسحيٌق  بعيُد 

       )طوقان، 2000م: 41(
وتقول يف قصيدة »الصدي الباكي«:

ــد أحالمي ومأوی ذكريايتإنرّ هذا الليل يطوي كلرّ اسرار حيايت إنرّه معب

                                                                 )املصدرنفسه: 79(
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ــف عن الكائنات  ــاعرة ترجح الليل علی  النهار »ألنرّ النهار يكش وكما نالحظ الش
د معاملها واضحة دون نقاب أو غموض فتبدو مقيرّدة بهذا الوضوح لكن الليل خيفي  وحيدرّ
معامل األشياء والكائنات فتذوب يف حبر الظلمة وترفع احلدود و تسبرّح الروح يف رحب 

أسرار الليل...« )زغلول سالم، التا: 129( فهو عامل رومانسي.
ــاعرة يف ديوانها األول يالحظ أنرّ الشاعرة استمدت من  والذي يتصفرّح قصائد الش
الطبيعة الصامتة أكثر من الطبيعة احليرّة وهذا يرجع إلی ذاتية الشاعرة وحزنها الكامن. 
ــن وجدانها وبدل أن  ــی  الطبيعة لكن الكآبة تنبثق م ــاعرة تقبل عل وكثریًا ما نری  الش
تطرب لصوت الطبيعة ميسح طربها ما محلت نفسها من إحساس الفناء. وهذا اإلحساس 

الرومانسي أحاط الشاعرة يف معظم قصائدها.
ــت الطبيعة عند فدوی ربيعًا يقفز، وأشجارًا تغریرّ مالبسها وطيورًا  بعبارة أخری ليس
ــت آفاقًا  ــه ليس ــفح اجلبال، ويف الوقت نفس د علی  األغصان وزهورًا تنبت علی س تغررّ
ل إلی رموز ويف نهاية األمر يوصل إلی االحتاد  ــه... ذلك ألنها تتحورّ ــًا من الفواك وحقول
ــتعود بعد  ــون والفناء فيه. هي تنظر إلی الطبيعة نظرة واعية فتعرف أن النضرة س يف الك
ــها فلن تعود إليها النضارة واخلصب.  ــيتحول إلی خصب. أما نفس االنطفاء وأن العقم س
ــاعرة والفراشة« نراها حتيط نفسها بلونة ملونة من  ــاعرة مثلًا کما يف قصيدة »الش فالش
ــها علی  اإلستمتاع مبظاهر  ن نفس الربوة واألصائل والصمت ومجال الوجود فهي قد وطرّ
ــط هذا الوجد بالطبيعة تلتفت فال تقع عيناها – يف  اللوحة – إال  عامل الكون لكنرّها وس
علی فراشة متوت وسريعًا ختتفي اللوحة امللونة وال يبقی أمامنا سوی الفراشة احملتضرة:

ــوَد! لكنَّها أيَقظها ِمن حلو إحساِسهاما أمْجَل الوج
لت يف الثری ــة جتدرّ ــهافراش أنفاِس ــر  آخ ــه  تودع
مسارح الروض بأْعراِسهامتوُت يف َصمٍت كأْن مل تفض

         )طوقان،2000م: 19(
ــام يف  الزيتون« حيث كانت  ــض مالحمها يف قصيدة »أوه ــذه الصوره تتكرر بع و»ه
ــواق، لكن املوت  ــاعرة ختيل أنرّ الزيتونة َتَتبادهلا األلفة واحملبة وتطری يف عامل األش الش
ــنابل القمح«  ر يف قصيدة »مع س ــه:23( وكما تتكررّ فجأة يزيل أحالمها.« )املصدر نفس
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حيث تصف الشاعرة السنابل وسرعان ما خيطر إلی باله شبح املنجل، تقول: 
الشارِد خياهِلا  رؤی  ــنبِلويف  السُّ بروعِة   منجذبا 
املنجِلالحْت لَعيَنيها يُد احلاصِد ــبُح  ش فيها  خيفُق 

             )املصدر نفسه:31(
ب( التأمل

هذا التيرّار الفلسفي هو من أسباب ظهور الرومانتيكيرّة ويقصد به التأمل يف  الكون واملوت.
ويصطبغ شعر فدوی بالصيغة الفلسفيرّة أحيانًا فتحاول باجلدل واإلستفهام واخلب أن 
ــاة الوجود هذه الفلسفة البسيطة الت تلمسها  ــد الفكرة الت رمت إليها و هي مأس جتسرّ
« الذي تنتهي إليه، فهي فلسفة املوت وهي تعاين  الشاعرة يف أعماقها ويصعقها »امُلِضيرّ
ما يعانيه كل انسان ينظر يعمق إلی مصریه وتشتدرّ عليها وطأة الوحدة وتكثر من السؤال 
عن معنی  املوت ومآل البشر بعد رحيلهم عن هذا العامل ففي قصيدة »اخلريف واملساء« 

تذكرّرنا بأشعار أيب ماضي إذ تقول: 
أبشوش أنت أم جهٌم؟ ويفٌّ أم خؤون؟!آه يا موت! تري ما انت؟ قاس أم حنون؟

          )طوقان، 2000م: 15(
َهل تعوُد الروُح للجسم امللقرّي يف  اللحوِد؟َعَجًبا َما قصُة البعِث وما لغُز اخللوِد؟

              )املصدر نفسه: 17(
ــي الت يقوم بني عوامل  ــف عن صراعها الداخل ــؤاهلا تكش والتكلرّم عن الروح وس

التشاؤم وعوامل التفاؤل:
أتراها َسوَف تبلي وُيالشيها الفناُء؟ليت  شعري ما  مصرُی الروح،واجلسم هباُء؟!
ــدْمأم تراها َسوَف َتنجو ِمن دياجری الَعَدم ًة خالدًة َعبالسُّ َحيث مَتضي حررّ

               )املصدر نفسه: 16(
ــيٍء باملوت تبدأ بزفرة املوت  ــبه ش ويف قصيدة »يف ضباب التأمل« نری الوالدة أش

وتنتهي بآهة الزوال وهكذا فاحلياة سلسلة حلقاتها من  األمل الذي يفترّت أجزاءها:
ــًا والحقرّقت ــأمضي،مل أصب هدف ــر نهايته خواء فارغ ... مثل البداية!فأنا س عم
هذي َحيايت، فيَم أحياها؟ َوما معنی َحيايتَغايُة هذي َحيايت،خيبة ومتزرّق جياح ذايت

         )املصدر نفسه: 63(
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لت إلی فلسفة تشاؤمية  والكآبة الت لفت عامل فدوی تعمرّقت جذورها يف نفسها فتحورّ
فاحلياة ال تنطلق إالرّ مع  املوت والوجود حيوات تسری علی رفات حيوات سابقة:

صوٌر ستبقي منهم حييون فيها من جديدإن كان غریي يف وجودهم امتداٌد للوجود
               )املصدر نفسه:62(

ــالء واخليام والتيارات  ــد تأثرت يف نظرتها هذه بأيب الع ــاعرة ق فكما يبدو أنرّ الش
الرومنسية الشائعة آنذاك.

ج( املرأة واحلب
ــة من أحداث  ــه املرأة العربي ــان علی كلرّ ما مرت ب ــاهد عي ــدوی طوقان ش إنرّ ف
رات يف فلسطني علی وجه اخلصوص، فهي نفسها واكبت عب سنني طويلة معاناة  وتطورّ

املرأة ومشاكلها وقد انعكست هذه يف شعرها.
وحرية الذكر وقيود األنثی هي املشكلة املتأزرّمة دائمًا يف  املجتمعات الشرقية والسيما 

يف فلسطني وتشكو الشاعرة منها يف قصيدتها »الصدي الباكي« وتصف الذكر بقوهلا:
يرتوي من مخرة احلب ومن نبع الفتونأنت روح طائر يشدو علی كل الغصون

يف حني تصف نفسها - و هي األنثی - بقوهلا:
ت الدنيا جناحي نغمي ينبيك عين، عن مدی عمق جراحيوأنا روح سجني قصرّ

             )طوقان،2000م:80(
وأصبح احلب عندها رمزًا الستمرار احلياة من دون أن يكون مقصورًا علی شخص 
بالضرورة، فنراها إمرّا منكرة، أو متسائلة، أو متلهفة، أو معرتفة، أو... وهذا أعطاها قدرة 

علی جتسيد مشاعرها بصورة أدق وأهدأ.
رت إنطالقتها من أسر التقاليد يف سياق قصصي حتدرّث  و»يف قصيدة »هو وهي« صورّ
فيها عن امرأة فلسطينية إلتقت مبناضل مصري علی ضفاف النيل وعن احلب الذي ربط 

بينهما.« )طوقان،2000م: 166(
»تتحول الصوفية يف هذه القصة من االستغراق يف  الطبيعة إلی االستغراق يف  احلبيب 

ليعب هذا التحول عن الصراع بني القيد وإنطالق احلريرّة.« )مصطفي، 1986م: 104(
وكما يبدو أسلوب السرد القصصي هو من خصائص األدب الرومانسي والشاعرة جنحت 
يف تصوير احلب يف هذه القصيدة ويسعفها يف خلق طائفة من األلفاظ ذات الداللة الوجدانية 
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إحساس مرهف كما تسعفها يف تصوير اضطرابها عواطف جياشة و شعور مفعم باحلب.
ــي الذي تناولته فدوی يف دواوين »وحدي مع األيام«  واحلب هو املوضوع األساس
ــاعرة أعطت الكثری  ــر وميكن القول إنرّ الش ــكل متناث ــا« و«أعطنا حبرّا« بش و«وجدته
ــية الفتاة العربية املعاصرة فهي متوهجة  ــفافية يف نفس ــتطاعت أن تعب يف ش للحب واس
اآلحاسيس، صادقة إلی حدرّ الصراخ، خائفة إلی حدرّ اجلزع، ومن هنا رأت احلبرّ ملجًأ 

ومهربًا من مصائب هذا العامل تقول:
َوِضياِعکاهَلوی کاَن َمالذ وهروب ــي  ِضياِع ِمن 

       )طوقان،2000م: 403(
د( الشكوی من الظلم يف  املجتمع

ــرية لتجفيف دموعهم  ــاطر البائسني آالمهم وتدعو البش ــانة تش وفدوی فنانة وإنس
وتنادي بالعدالة االجتماعية حتی اليكون يف الناس جائع وحمروم. تقول يف قصيدة »مع 

سنابل القمح«:
يکدح ال جيين سوی بؤسهَکم بائٍس، َکم جائٍع، َکم فقرٍی
َقد َحصر احَلياَة يف َکأسهومرتٍف َيلهو ِبدنيا الفجوِر

لت: 46( فتستنتج  الشاعرة  ٍم للَعبيِد« )فصرّ ومبا أن اهلل جل شأنه قال: »َوما ربُّك بظالرّ
بعد تساؤالت:

ــوت عميق مثری جلجل فيها مثل صوت القدروراعها ص
لکنه يف االرض ظلم البشرمل حتبس السماء رزق الفقری

            )طوقان،2000م: 33(
وهي ال تهمل اليتامی وهلا قصيدة بعنوان »يتيم وأم« تعتقد أنرّ دنيا اليتامی حضن أم 

وتنتهي القصيدة بهذه األبيات:

ــل وال ركن له ــأ الطف ركنه من صغر السن إنهدمينش
ــا تنتهي ــٍم م ــًا يف ظل حائرًا خيبط يف تلك الظلمتائه
فهو حييا يف وجود كالعدمليس يف الدنيا وال يف ناسها

           )املصدر نفسه: 122(
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د مظهرًا من مظاهر الصراع الطبقي اجلديد ال خيلو  ويف قصيدة »الجئة يف  العيد« حتدرّ
من سذاجة تقول:

عيد األلی بقصورهم وبروحهم متنعمنيأختاه هذا العيد عيد املرتفني اهلانئني
كم وال ذلرّ املصری فكأنهم جثث هناك بال حياة أو شعورعيد األلی ال العار حررّ

          )طوقان،2000م: 142(
ــع اجلديد بتقديـم  ــها حني حتدثت عن الوض ــریة نفس فتالحظ فدوی الت ظلت أس
ناذج إنسانيـة وحيـن وجهت اخلطاب إلی "الجئة يف العيد" أو إلی "رقيرّة" كانت بشكل  
ما، توجه اخلطاب إلی نفسها ومن أجل ذلك تظل داللة هاتني القصيدتني ذاتية وليست 
ــي يف أبياتها إذ إنرّ ذات  ــي، 1986م: 84( وليبدو االجتاه الرومانس ــة. )مصطف موضوعي

الشاعرة هي احملور الذي يدور حوله الشعر.
هـ( احلزن

ــم معاين احلزن واحلرمان والت نتجت عن   ــعر فدوی جيد أنها جتس والدارس يف ش
املصائب الت توالت عليها وقد بكرت احلزن علی فدوی فقالت فيه أكثر شعرها قبل أن 
يكون منها شعر من ضرب آخر، بل كان احلزن مثریًا آلالمها ومهومها الت لونت حسها 
ــد الشعر تعبریًا عن نفسها وهواجسها. تعاين  ــة والكآبة وجعلتها تنش بألوان من الوحش
ــكونة  ــاعرة يف قصيدتها »يف  املدينة اهلرمة« الوحدة واالغرتاب واحلصار ألنها مس  الش

حبالة التشرد والشتات وإن كانت يف أرقی عواصم الغرب املتحضر، تقول:
وتلقفين يف املدينة هذي الشوارع واألرصفة

حتاصرين وحديت
د كلنا يف حصار التوحرّ

وحيدون حنن نارس لعبَة هذي احلياة
وحيدين، حنزن نأمل نشقي وحيدين ... نوت وحيدين

وحيدًا تظل ولو حضنتك مئات النساء
وتلقفنا يف  املدينة هذي الشوارع واألرصفة 

                                                               )طوقان، 2000م: 580(
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و»احلالة الت تسيطر علی الشاعرة حالة مؤملة شكلت جوهر أزمة شعراء الرومانسية 
ودفعتهم إلی الفرار من صخب املدينة إلی رحاب الطبيعة.« )زعيب، 2007م: 57(

ــيد فدوی طوقان جتد نفسه أمام أحلان شجية مثریة تنبعث من أمل أصيل  وقارئ أناش
ــن مآس خارجية  ــهد م ــعرها هو انفعال وجداين مبا تری وتش ــام جتربة ذاتية وش وأم
ــعوري والصدق الفين  ثاء من ناحية الصدق الش ــة. وهي قد بلغت القمرّة يف فن  الررّ فاجع
أي الصياغة اللفظية الت تتجلي واضحة يف شعرها واجلراحة الروحية الت أصابتها إثر 
موت أخيها أيضًا واضحة ألنرّ أخيها إبراهيم كان األخ والوالد واألستاذ علی حدرّ قوهلا.

فلم تستطع األيام أن تسدل عليها ستار النسيان وأحالت حياتها إلی مأمت دائم ودموع 
الجتف وزفرات ال تنقطع و طبعت شعرها بطابع األسی واحلزن فنستمع إليها يف قصيدتها 

»حياة« إذ تبكي علی أحبائها فتناجي روح املرحوم والدها وشقيقها املرحوم إبراهيم:
حيايت دموع
وقلب ولـوع

وشوق وديوان شعر، وعود
حيايت، حيايت، أسًی كلرّها
إذا ما تالشي غدًا ظلرّها

سيبقی علی األرض منه صدی
يردد صويت هنا منشدًا:

حيايت دموع
وقلب ولوع

وشوق وديوان شعر، وعود
                                        )طوقان، 2000م: 46(

لقد رافقت فدوي طوقان اآلالم منذ صباها وهي توصف زمن الطفولة بقوهلا:
الفانية طفولت  ــيةلطيف  بأيامها املرة القاس

        )املصدر نفسه: 95(
وتری إمخاد نفسها كإمخاد النار إثر مضي الزمن يف قصيدة »نار ونار« وتسأل النار:
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أختـمد مثلك نار شعوري
غدا، وتـؤول هلذا املصری؟

أيغشي حـواري رماد السنني؟
أيهمد قليب كـما تهمدين؟

ملاذا؟ أتدرين؟ أم أنـت مثلي
أسریة جهل

أجييب، أجييب، أما تسمعني؟
   )املصدر نفسه: 99(

فكانت لنا تلك الرومانسية املتأثرة تبكي ويف دموعها نار ونور، وتعول ويف عويلها 
صراخ اهلاوية،  تشكو ويف شكواها أصداء وادي املوت... .

ــراه وال التواء؛ إنه اندفاق  ــدوي نفاثة صدرها فال تصنع وال جتمل، وال إك ــعر ف وش
الوجدان يف مهرجان االحزان:

رمحة يا شاعر وانظر إلی أصداء روحي
إنهـا يف شعري الباكـي استغاثات ذبيح!

إنهـا يا شاعري أنـات مظلـوم طريد
إنهـا غصات خمنـوق بأطـواق احلديد

)طوقان،2000م:80(      
ــة كأنرّ احلياة كلرّها  ــية حزين ــظ إنرّ أكثر قصائد فدوی أغنيات رومانس ــن املالح وم
ــاعرة حياتها كلها وتفقدها طعم كل شيء  ــاوية تنغص علی الش أمل وهذه النظرية املأس
وترميها يف دوامة األرق وأوقعتها يف دائرة الالجدوي واألمل. وهي حتس بالغربة والفراق 

وإن كانت مع اآلخرين.
ــاعرة عن غضبها من هذا العام فقد كان  ويف قصيدة بعنوان »عام 1957« تعب الش

يف نظرها مصدر تعاسة وشقاء وحزن وأمل. فذهب غری مأسوف عليه. تقول يف مطلعها:
انتهينا منه، شيرّعـناه، مل نأسف عليه

ومحـدنا ظلرّه حني تواري
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دون رجعة
مل نصعد زفرًة خلف خطاه

مل ُنرق بني َيَديه
دمعًة، أو بعض دمعة

                              )طوقان،2000م: 309(
وزعت الشاعرة تفاعيل هذه القصيدة علی األسطر بشكل متفاوت ووجدت يف مثل 
ــا حبيث ترتك أثرًا عميقًا يف نفس  ــيقي يف قصيدتها، وينوعه هذا التوزيع ما يعزز املوس
ــتعمل الكلمة الواحدة ذات  ــطر، وكانت أحيانًا تس ــامع، فوزعت مجلها علی  األس الس

التفعيلة علی  السطر منفردة. 
لغتها واضحة وألفاظها بسيطة ولكنها حتمل املعنی اجلديد وتعب مع غریها عن األفكار 
ــة تصورواقع األمل واحلزن عند  ــاعرة إبرازها وهي صورجزئي والصور الت أرادت الش
ــاعرة وحزنها وأملها. )أبوشباب،  ــاعرة فتصل بنا إلی صورة كلية تنم عن يأس الش الش

1998م: 241-240(

النتيجة
ت عما جييش يف صدرها  ــت فدوی طوقان أبوابًا کثریة وأغراضًا عديدة وعبرّ تطرق
ــطني وقصائد »وحدي مع  ــي بفلس ــدق وحرية، فهي من أبرز ممثلي التيار الرومانس بص
األيام« الت متثل الوحدة واحلریة يف معظمها هي مثرة الوحدة الرومانسية الت تقوم بلحم 
ــة أيضا يف ديوان »وجدتها« الت متثل  ــاعر الفردية بالطبيعة ونری هذه الرؤي جتربة الش
ــی الذي يلف شعر فدوی جو حرمان، وجفاف، وظمأ  الطمـأنينة، واهلدوء، واجلو النفس
ــی التعبری عن األحزان الت ترافق التجربة  ــعري کان أقرب إل وجداين، ألن عاملها الش
نت  األنثوية احلميمة واجلدار السميک الذي تصطدم به يف جمتمع تقليدي مغلق. هلذا حتصرّ
ــانية دفعتها إلی التغين  ــالتها اإلنس بالعزلة واإلنطواء علی الذات يف أوائل حياته. ورس
ــتغراقها يف التأمل اجتهت إلی اهلل  ــر. وإثر اس باحلرية وإبراز ما يف احلياة من خری وش
بالشکوی، وإلی الطبيعة بالنجوی، وإلی البشر بالدعوة إلی احملبة والعطاء وکل هذا ليس 

إال جتلي مظاهر الرومانسية يف شعرها.
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املصادر واملراجع
القرآن الکرمي.
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