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  يف الذاكرة
  فخري صالح

  :حتوالت فدوى طوقان الشعرية
  من الرومانسية إىل لغة التعبير املباشر

قبل تسعة وعشرين عاماً، وكنت وقتها ال أزال على مقاعد الدراسة الثانوية، تلقيت 
الرســــــــالة تتســــــــاءل عما إذا كنت مدرســــــــاً للغة العربية، وتدعوين إىل رســــــــالة منها. كانت 

زيارة فدوى طوقان التي قرأتْ مقالتي عنها التي نشـــــــــــرتها يف إحدى صـــــــــــحف األرض 
احملتلة يف منتصــــــف الســــــبعينات. شــــــعرت باالنتشــــــاء، أنا الشــــــاب الصــــــغير الذي مل يكن 

تدعوه فيها إىل زيارتها. يحلم بأن تكتب إليه شاعرة كبيرة بحجم فدوى طوقان رسالة 
وقتها ملء الســــــــمع والبصــــــــر، قد خرجت إىل الدنيا بعد هزيمة العرب ســــــــنة  كانت فدوى

بمجموعتين شـــــــــــعريتين جديدتين تمجدان املقاومة والصـــــــــــمود، وتنحوان نحواً  1967
جديداً مل يكن معهوداً يف شــعر الشــاعرة الفلســطينية الكبيرة. كان ما كتبتُه يتناول شــعر 

، ذلك الشــــــــعر الذي يتحدث عن الذات وشــــــــرنقتها التي نســــــــجتها 1967ل ســــــــنة فدوى قب
الشـــــاعرة حول نفســـــها، واحتبســـــت نفســـــها داخلها؛ وتســـــاءلت يف نهاية املقالة، على ما 
أذكر اآلن، عن سبب عدم حتول فدوى بعد الهزيمة إىل كتابة شعر خمتلف يسعى للتعبير 

  .اع آخر شبر من أرض فلسطينعن الواقع اجلديد والصحوة الفلسطينية بعد ضي
كان شـــــعر فدوى يف تلك الفترة قد حتول فعالً، وخرجت الشـــــاعرة من شـــــرنقة الذات 
واحلديث عن املرأة املقموعة، مكبوتة املشــــــــــــاعر يف جمتمع شـــــــــــرقي ذكوري، إىل النظر 
حولها وإرهاف السمع لدبيب املقاومة يف عروق الناس حتت االحتالل. وذلك ما ملسته 

األول معها يف بيتها الصــــغير بضــــاحية رفيديا يف نابلس. جلســــنا وتناقشــــنا يف لقائي 
، ومل أكن اطلعت بعد على 1967يف شــــــــعرها الذي كنت قرأت منه ما نشــــــــرته قبل ســــــــنة 

. أخبرتني بأنها ال تملك نســــــخاً "على قمة الدنيا وحيداً"و "الليل والفرســــــان"جمموعتيها 
 يســــمح بدخولهما. وأعطتني بعض القصــــائد من اجملموعتين؛ فاالحتالل اإلســــرائيلي مل

  .اجلديدة، وصوراً من القصائد املنشورة يف اجملموعتين األخيرتين
كانت امرأة مغموسة باحلب والعاطفة اإلنسانية الدافقة، وذلك ما جتلى يف شعرها 
الذي كتبته طوال ما يزيد على نصــــــف قرن، لتكون بين شــــــعراء الصــــــف األول يف الوطن 

النصــــــــــف الثاين من القرن العشــــــــــرين. وال أدري لِمَ ملْ تعامَل فدوى طوقان  العربي خالل

                                                            
  ناقد أدبي فلسطيني مقيم بعمّان.  



  107)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية رةالذاكفي 

 

2 
 

كواحدة من الشـــــــــــعراء الرواد، على الرغم من أن شـــــــــــعرها يف انعطافته خالل الســـــــــــنوات 
األوىل من خمســـينات القرن املاضـــي كان مفصـــالً أســـاســـياً يف انبثاق شـــعر التفعيلة يف 

رومانســـيته وانشـــغاله الذاتي، عن شـــعر نازك  تلك الفترة. ومل يكن شـــعر فدوى بعيداً، يف
املالئكة الذي عومل بوصــفه منطلق القصــيدة اجلديدة، واختراقاً لبنية القصــيدة العربية 
التي تلتزم عمود العروض. ومع أن فدوى ظلت خالل األعوام األوىل من انفجار القصيدة 

العروض، إالّ إن كثيراً  العربية، يف أواخر األربعينات وأوائل اخلمســــــــينات، ملتزمة عمود
من شــــــعر الرواد، على الرغم من االســــــتثناءات القليلة، ال يصــــــمد طويالً إذا ما أخضــــــعناه 
للتحليــل العروضـــــــــــي؛ فهو تقليــدي يف بنيتــه، ال يجرؤ على مغــادرة الشـــــــــــكــل القــديم، أو 

  .اخلروج على بناه األساسية
 خيها إبراهيم طوقانتنتمي فدوى إىل اجليل الثاين يف الشـــــــــــعر الفلســـــــــــطيني، بعد أ

وأبي ســـــلمى وعبد الرحيم حممود. وهي كانت على صـــــلة عميقة بهذا اجليل الذي أرســـــى 
دعامات الشعر الفلسطيني يف القرن العشرين، بل كان أعالم هذا اجليل الثالثة معلميها 
وعلى رأس من شـــــــــــجعوهـــا على الكتـــابـــة، وصـــــــــــقـــل موهبتهـــا، وحتـــدي البيئـــة العـــائليـــة 

ليدية التي وقفت ضـــــــد تعليمها ويف وجه كتابتها الشـــــــعرية. ولعل هذا واالجتماعية التق
االتصـــــال هو الذي حدد طبيعة كتابتها ووجه اهتماماتها الشـــــعرية، كما أشـــــرع أمامها 
األبواب لتتصــــــــل باملقامات العالية يف الشــــــــعر والثقافة العربيين، ولتكون اســــــــماً المعًا 

املصــــــرية  "الرســــــالة"ى صــــــفحات جملة بين هذه األســــــماء خالل فترة زمنية قصــــــيرة عل
البيروتيتين، يف الزمن الذي كانت الكتابة يف هذه اجملالت جتلب  "اآلداب"و "األديب"و

الشــــهرة املمتدة لصــــاحبها. كما تعد فدوى طوقان من أكبر الشــــاعرات العربيات اللواتي 
الــذكوريــة إىل طورن الشـــــــــــعر العربي املعــاصـــــــــــر، ونقلنــه من دائرة التقليــد ورؤيــة العــامل 

مستوى التعبير الشفيف الصادق عن املشاعر األنثوية. وقد تأثرت يف بداياتها بأخيها 
إبراهيم، الذي رعاها شـــعرياً، وشـــجعها على الكتابة، وكان نافذتها املفتوحة على تراث 
الشـــــــعر العربي القديم، وكذلك على الشـــــــعر احلديث الذي كان يكتب يف عشـــــــرينات القرن 

ثيناته. وعلى الرغم من ذلك فإن شـــــعر فدوى مل يكن يشـــــبه منجز إبراهيم املاضـــــي وثال
طوقان. كان عاملها الشــــــعري أقرب إىل التعبير عن التجربة األنثوية احلميمة، واألحزان 
التي ترافق هذه التجربة، واجلدار الســــــــــميك الذي تصــــــــــطدم به يف جمتمع تقليدي مغلق. 

ب املمنوع، والعواطف اجملهضــــــة، وموت ويتناول هذا الشــــــعر املوضــــــوعات نفســــــها: احل
اإلخوة املبكر، والعــامل املغلق على الــذات األنثويــة املقهورة، وأحزان الفلســـــــــــطيني الــذي 

  .تلتقي عذاباته عذابات الذات الشاعرة
لقد ظل األفق الرومانســـــي يحاصـــــر الشـــــاعرة يف جمموعاتها الشـــــعرية األوىل، التي 

ادس من القرن املــــاضـــــــــــي، لتنتقــــل يف صــــــــــــــدر معظمهــــا يف العقــــدين اخلــــامس والســــــــــــــ
إىل الكتابة عن  "على قمة الدنيا وحيداً"و "الليل والفرســــــــــــان"جمموعتيها الشـــــــــــعريتين 
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بزوغ شرارة املقاومة الفلسطينية، والتفاعل مع العامل اخلارجي بعد أن أغلقت الشاعرة 
فدوى، على نفســــــها شــــــرنقة الذات احلزينة املتأملة، جمهضــــــة األحالم والعواطف. شــــــعر 

على غير ما اعتقدت يف مقالتي األوىل عنها، كان ينبثق من األمل الفلســـــــــــطيني العميق 
، ومل يكن بعيداً عن التفاعالت السياسية واالجتماعية لضياع فلسطين. 1948بعد نكبة 

لكن قلــة خبرتي النقــديــة واملعرفيــة يف تلــك الفترة املبكرة من حيــاتي، وامتزاج جتربــة 
لذاتية بتلك التفاعالت، وتوجه شــــعرها للتعبير عن اختناق األنثى يف الشــــاعرة الراحلة ا

جمتمع شـــــــــرقي ال يرحم، جعلتني أظن أن شـــــــــعر فدوى يف جمموعاتها الشـــــــــعرية األربع 
، يتســـــــــــم "أمــام البــاب املغلق"، و"أعطنــا حبــاً"، و"وجــدتهــا"، و"وحــدي مع األيــام"األوىل: 

  .م املشردينبالذاتية املفرطة ويهمل السياسة واجملتمع وآال
تهيم الشـــــــــــــــاعرة يف عوامل  "وحـــــدي مع األيـــــام"يف جمموعتهـــــا الشـــــــــــعريـــــة األوىل 

رومانســـــــية مبهمة، وتتوحد مع الطبيعة، امللهمة األوىل للشـــــــعراء الرومانســـــــيين. وتغلب 
هذه الروح الرومانســــــــــية الغامرة على اجملموعة، التي كتبت معظم قصــــــــــائدها يف فترة 

، وكانت ثمرة اتصــــال فدوى طوقان بالتيار الرومانســــي األربعينات من القرن املاضــــي
يف الشـــعر العربي ممثالً بأحمد زكي أبي شـــادي وعلي حممود طه، وبمن كانوا ينشـــرون 

املصــرية. ويمكن عد فدوى من أبرز  "الرســالة"من ممثلي هذا التيار على صــفحات جملة 
د ي وخمسيناته. وقصائممثلي هذا التيار الرومانسي العربي يف أربعينات القرن املاض

، يف معظمها، هي ثمرة الرؤية الرومانســـــــــــية التي تقوم بلحم جتربة "وحدي مع األيام"
الشـــــــاعر الفردية بالطبيعة، وتنطلق من إيمان خالص بأن مزاج الفرد الشـــــــاعر منشـــــــبك 

الطبيعة املتقلب يف الغالب، والذي يعكس يف الوقت نفسه حالة الفوران الدائم  "مزاج"  بـ
تي ال "وحدي مع األيام"يتســــم بها اخليال الشــــاعري. ذلك ما نعثر عليه يف قصــــائد  التي

تلتصــــق بالطبيعة يف عناوينها (مع املروج؛ خريف ومســــاء؛ الشــــاعرة والفراشــــة؛ أوهام 
يف الزيتون؛ مع سنابل القمح؛ ليل وقلب؛ وأنا وحدي مع الليل؛ يف سفح عيبال؛ الروض 

االجتماعي الذي  - ، وهروبها من السـياق السـياسـياملسـتباح)، وكذلك يف موضـوعاتها
  .كتبت فيه

إن رؤية متأصــــــــلة يف فســــــــاد االجتماع اإلنســــــــاين من حول الشــــــــاعر، وانهيار القيم 
واإلحســــــــاس بقيود العائلة واجملتمع التي تكبل األنا الشــــــــاعرة، تدفع فدوى إىل الهروب 

املوت ومــآل البشـــــــــــر بعــد إىل الطبيعــة والتوحــد معهــا، واإلكثــار من الســـــــــــؤال عن معنى 
  .رحيلهم عن هذا العامل

  !آه يا موت! ترى ما أنت؟ قاسٍ أم حنونُ؟
  !أبشوش أنت أم جهمٌ؟ ويفٌّ أم خؤونُ؟
  !يا ترى من أي آفاق ستنقضُّ عليَّه؟



  107)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية رةالذاكفي 

 

4 
 

  يا ترى ما كُنه كأس سوف تزجيها إليَّه؟
  قل، أَبنْ، ما لونها؟ ما طعمها؟ كيف تكونُ

  ")خريف ومساء"من قصيدة (
لكن هذا اخليال الرومانســــــــي احمللق مل يمنع فدوى من االلتفات، من حين إىل آخر، 
إىل النكبة الفلســــــــطينية وما نشــــــــأ عنها من مأســــــــاة إنســــــــانية. مل تكن فلســــــــطين يف تلك 
اجملموعة الشــــــــعرية األوىل شــــــــعاراً، وحاولت فدوى أن تعبر عن التراجيديا الفلســــــــطينية 

 "بعد الكارثة". من هذا األفق يمكن مقاربة قصـــــــائد انطالقاً من حاالت إنســـــــانية حمددة
، وهي قصـــائد تنطلق من الفهم الرومانســـي للعامل والبعد "رقية"و "مع الجئة يف العيد"و

اإلنســــــاين الذي يغلب على شــــــعر فدوى بصــــــورة عامة، ســــــواء يف اجملموعة األوىل أو يف 
ق فدوى مشغولة ضمن أف اجملموعات الشعرية التي تلتها. إن الرؤية الشعرية يف قصائد

الرومانســــية العربية، ويصــــعب عليها حتى يف أحدث قصــــائدها االنعتاق من ذلك األفق 
والنظر إىل التجارب اإلنســـــــــانية نظرة واقعية ترى أن البشـــــــــر هم رجال ونســـــــــاء من هذا 

  :العامل. هكذا رأت فدوى الالجئة الفلسطينية بوصفها صورة، بوصفها مثاالً أفالطونياً
  هذا العيد رفّ سناه يف روح الوجودِ أختاه،

  وأشاع يف قلب احلياة بشاشة الفجر السعيد
  وأراك ما بين اخليام قبعتِ تمثاالً شقيا

  متهالكاً، يطوي وراء وجوده أملاً عتيّا
  يرنو إىل الالشيء... منسرحاً مع األفق البعيدِ

األفق ، حيث "رقية: من صـــــــــــور النكبة"األمر نفســــــــــــه يمكن تلمســــــــــــه يف قصـــــــــــيدتها 
الرومانســــي الذي ينفتح مع غروب الشــــمس على مأســــاة إنســــانية تكاد تتفطر من هولها 

  :القلوب
  ؛ يا قصة من مآسي احلمى سطّرتها أكفُّ الغير)رقيَّة(

  ويا صورة من رسوم التشرّد، والذلّ، والصدعات األُخَرْ
  !!شقيَّ الظالل، شقيَّ الصور     طغى القرُّ فانطرحت هيكالً

ســـــــــــوى يف نوســـــــــــان  "وجدتها"ال يختلف شـــــــــــعر فدوى كثيراً يف جمموعتها التالية 
شـــــــعرها بين قصـــــــائد حب رقيقة وقصـــــــائد منشـــــــغلة، ضـــــــمن األفق الرومانســـــــي نفســـــــه، 
بالتعبير عن احلوادث واحلكايات الفلســطينية، وكذلك عن القضــايا القومية. لكن الالفت 

فجرات يف جســـــد القصـــــيدة العربية يف يف هذه اجملموعة، املكتوبة بوعي للتحوالت والت
فترة اخلمســـــينات من القرن املاضـــــي، هو اندراجها يف حماولة التجديد الشـــــكلي للشـــــعر 
العربي، ورغبتهـــا يف إقـــامـــة نوع من التوازن يف القصـــــــــــيـــدة بين الركـــائز العروضـــــــــــيـــة 
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 التقليدية وتوزيع األبيات على املســـاحة البيضـــاء. وال شـــك يف أن ذلك التوزيع البصـــري
مل يكن ليؤثر كثيراً يف الصـــــيغة الصـــــوتية لتلك القصـــــائد؛ فلو أننا أعدنا توزيع األســـــطر 

، املوزعة "وانتظرين"لوجدناها تعود لتنتظم قصـــــــــــائد عمودية شـــــــــــطرية. ويف قصـــــــــــيدة 
  :وكأنها قصيدة تفعيلة، نعثر على بنية شطرية كتلك التي تمتلكها القصيدة العمودية

  - قفر منيحين تبدو احلياة يف يومك امل
  كئيبة مملوله

  -  ويلحّ الشوق اللجوج فتدعوين ودوين
  جماهل وبراري

  وأمامي شوامخ األسرار
  فامض نحو اجلسر الكبير مع الذكرى

  ورعشاتها العذاب اجلميله
، على الرغم من ذلك، تبدو مشـــــــــغولة بالتجديد على صـــــــــعيد "وجدتها"لكن جمموعة 
اجملموعة األوىل مكتوبة حتت ضـــــــــــغط تأثير ، ألن "وحدي مع األيام"الشـــــــــــكل أكثر من 

الشــــــعر الفلســــــطيني يف العشــــــرينات والثالثينات، ويف أفق الرومانســــــية العربية يف تلك 
الفترة كذلك. أمّا اجملموعة الشــعرية الثانية فهي نتاج االتصــال برواد القصــيدة العربية 

فجراتها ديدة وتيف اخلمسينات والنشر يف اجملالت التي احتضنت القصيدة العربية اجل
الشـــــكلية. وال أظن أنه كان يف قدرة فدوى حشـــــر نفســـــها يف الثوب الشـــــعري القديم الذي 
أحاط بجســـــــــد قصـــــــــائدها يف املرحلة الســـــــــابقة، وال اخلروج دفعة واحدة من إهاب ذلك 

  .الثوب
 ،"وجدتها"هي أيضــــــاً نتاج حيرة الشــــــكل التي نعثر عليها يف  "أعطنا حباً"قصــــــائد 

عودة فدوى إىل التوزيع الســـطري الذي يحتفظ بشـــكل القصـــيدة العمودية  على الرغم من
يف كثير من قصــائد هذه اجملموعة. لكن الشــاعرة تبتعد عن الروح الرومانســية الهائمة. 
ثمة خيط رومانســـــــــــي ينتظم القصــــــــــــائد، لكن املوضـــــــــــوعات متصـــــــــــلة بالواقع احمليط، 

 قصـــــــــــائد التي تمزج بين التعبير عنباألحداث الوطنية القومية التي تبدو خلفية لهذه ال
إىل االنخراط يف جتربة  "ذاك املســـــــــاء"حب مشـــــــــتهى ووطن مفتقد، لتصـــــــــل يف قصـــــــــيدة 

حتديث القصيدة العربية، وكي تتمثل الصوت اجلديد يف هذه القصيدة، وتلتحم بالرؤية 
 كالشكلية والتعبيرية التي أسس لها بدر شاكر السياب يف الشعر العربي املعاصر. يف تل

القصــــــيدة نقع على خط جديد ســــــتواصــــــله فدوى يف جمموعاتها الشــــــعرية التالية، حيث 
االبتعاد عن اللغة الرومانســـــــــــية احلاملة، واالقتراب من التعبيرات اليومية، واالنشـــــــــــغال 
برســـــــــــم املشـــــــــــهد الواقعي الذي يحيط باألنا الشـــــــــــاعرة، وتأمل حالة الفرد الوجودية يف 

  .سياق العامل الالهي من حوله
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  ذاك املساء
  -  والشارع املمدود تسحب فوقه شمسُ

  اخلريف
  حُزَماً بقايا من ضياء

  والصمتُ يحتضن املكان سوى رفيف
  أشجاره، وخطىً لبعض العابرين

  ساروا هناك على الرصيف
  - ساروا بال هدفٍ بال قصدٍ

  حيارى تائهينْ 
  مل أدر فيم وقفتُ؛ فيم تسمّرتْ

  قدمي على ذاك الرصيف
  شدَّين عند اجلدارمل أدرِ ماذا 

  هل كنتُ أبحث يف ضياعي عن وجودي؟
اجملموعة التي تؤرخ الندراج فدوى طوقان يف ســــــياق التعبير الشــــــعري اجلديد عن 

، وقصــــــــــــائدها مكتوبة، يف معظمها، يف ســـــــــــياق "أمام الباب املغلق"العامل والذات هي 
ات ب الرواد وتأثيررحلة إىل إنكلترا. شعر فدوى يتحول يف هذه اجملموعة ليلتحم بتجار

شــــعر ت. س. إليوت وبروز املالمح الثقافية املعاصــــرة فيه، والرؤى الكونية التي يمتزج 
بهـــا هـــذا الشـــــــــــعر. ونعثر يف هـــذه اجملموعـــة على وفرة من االقتبـــاســــــــــــــات والتـــذييالت 
الفلســــــفية، وعلى حوار مشــــــغول برهافة، ومســــــرحة للقصــــــيدة، وعلى لغة يومية بســــــيطة 

ية الرومانسية؛ وألول مرة يكتسب شعر فدوى نفساً تراجيدياً وحسًا تخترق اللغة الشعر
بمرارة الفلســـــــــــطيني الضــــــــــــائع يف الكون واملضـــــــــــيع الهوية. هذا ما تعبر عنه فدوى يف 

  ":أردنية فلسطينية يف إنكلترا"قصيدتها 
  طقسٌ كئيب: -
  وسماؤنا أبداً ضبابيّه  
  من أين؟ إسبانيةٌ؟  
  كال: -

  االردنأنا مِنْ... من   
  عفواً من االردنّ؟ ال أفهمْ: -
  أنا من روابي القدسْ: -
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  وطن السّنى والشمسْ  
  ..يا، يا، عرفتُ، اذن يهوديّهْ: -

  يا طعنةً أهوتْ على كبدي  
  صمّاء وحشيّهْ  

، "على قمة الدنيا وحيداً"، و"الليل والفرســــــــان"اجملموعات الشــــــــعرية الثالث التالية: 
، تخرج من عبـــاءة 1967ي صــــــــــــــدرت جميعـــاً بعـــد هزيمـــة ، الت"تموز والشـــــــــــيء اآلخر"و

الرومانســــية التي تغلف بها شــــعر فدوى الســــابق. ثمة انشــــغال باملوضــــوع الفلســــطيني، 
وغناء للمقاومة، وتمجيد لها، األمر الذي يؤكد مالحظة الشـــــــــــاعرة الكبيرة الراحلة، يوم 

، "الليل والفرســــــــــان"التقيتها أول مرة، على أن شــــــــــعرها يتخذ لنفســــــــــه انعطافة حادة يف 
. يف هاتين اجملموعتين يغلب على لغة فدوى التعبير املباشـــر، "على قمة الدنيا وحيداً"و

عن لغة الصـــــــــــور واالســـــــــــتعارات التي  - إىل حد ما -  والبســـــــــــاطة يف العبارة، واالبتعاد
كانت ســــمة أســــاســــية يف شــــعرها الســــابق. كما حتتفي اجملموعتان بطلوع املقاومة من 

ة، وتصـــــــــوران مشـــــــــهد اآلالم الفلســـــــــطيني حتت نير االحتالل بعدســـــــــة تتابع رحم املعانا
التفصـــــــــــيالت، وتلتقط منها ما يبرز روح املقاومة على الرغم من الهزيمة املدوية التي 

، "على قمة الدنيا وحيداً"، و"الليل والفرســـان". إن قصـــائد 1967تعرض لها العرب ســـنة 
شخصية مع الصامدين واملقاومين يف األرض مكتوبة يف معظمها انطالقاً من جتارب 

احملتلة؛ بل إنها منســــــوجة من فتات التجارب الصــــــغيرة والعالقات اإلنســــــانية احلميمة 
التي تربط فدوى بســــجناء وشــــهداء وأطفال من أقاربها يمنعها االحتالل من الســــفر عبر 

زعيتر؛  اجلســـــــــــر لرؤيتهم (حمزة؛ كرمــــة وعمر؛ مــــازن أبو غزالــــة؛ منتهى حوراين؛ وائــــل
عائشـــة أحمد عودة). ولعل هذا البعد اإلنســـاين احلميم هو ما يرفع حرارة اللغة املباشـــرة 
العارية التي تســـــــــــتخدمها فدوى يف معظم قصـــــــــــائد هاتين اجملموعتين اللتين مل تكتب 

  .فدوى بعدهما ما يضيف إىل جتربتها الشعرية
يمكن اإلشــــــــارة إىل  لتمثيل حتول شــــــــعر فدوى إىل هذا الشــــــــكل من التعبير املباشــــــــر

، املهداة إىل شـــــــــــعراء املقاومة يف األرض احملتلة، واملكتوبة ســـــــــــنة "لن أبكي"قصـــــــــــيدة 
يف زيارتها األوىل حليفا واجتماعها بمحمود درويش وســــــميح القاســــــم. يف هذه  1968

القصـــــــــــيدة نالحظ طغيان التعبير املباشـــــــــــر، واللغة التي تهدف إىل إيصـــــــــــال رســـــــــــالتها 
لغة التصـــــويرية، واخليال الرومانســـــي احمللق الذي كان غالباً على الواضـــــحة، وغياب ال

  :شعر فدوى السابق
  على أبواب يافا يا أحبائي

  ويف فوضى حطام الدور
  بين الردمِ والشوكِ
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  وقفتُ وقلتُ للعينين: يا عينين
  قفا نبكِ

  على أطالل من رحلوا وفاتوها
  تنادي من بناها الدار
  وتنعي من بناها الدار

  القلبُ منسحقاًوأنّ 
  وقال القلب: ما فعلتْ

  بكِ األيام يا دارُ؟
 "كوابيس الليل والنهار"و "يف املدينة الهرمة"يشـــــذ عن التوصـــــيف الســـــابق قصـــــائد 

)، وهي تنتمي يف روحهــــا "على قمــــة الــــدنيــــا وحيــــداً"(من جمموعــــة  "نبوءة العرافــــة"و
. ثمة بناء رمزي يف "غلقأمام الباب امل"وســـــياقها التعبيري وطبيعة لغتها إىل جمموعة 

تلك القصــــائد، وتعبير وجودي عن التجربة الفردية للشــــاعرة وإدراج لها يف ســــياق أكثر 
  .اتساعاً هو التجربة اجلماعية التراجيدية للشعب الفلسطيني

، على ســـبيل املثال، اســـتعادة لشـــارع أوكســـفورد يف لندن، التي "املدينة الهرمة"يف 
لتعبير الشــــــــعري وســــــــياق حضــــــــاري خمتلف يف جمموعة كانت حاضــــــــرة بقوة كخلفية ل

. ويف االســـــــتعادة إشـــــــارة إىل عاملين ال يلتقيان، وعودة إىل حضـــــــن "أمام الباب املغلق"
نابلس املدينة األُخرى التي تومض يف رحمها شرارة املقاومة. يف لندن املستعادة من 

قايف خمتلف، تتمثل الذاكرة بعد أعوام من جتربة التحول الشـــــــــــعري واالحتكاك بعامل ث
الشــــــــــــاعرة جتربة ت. س. إليوت ووجوه مدينته اليابســــــــــــة وأرض يبابه لتســـــــــــقطها على 

  .جتربة مدينتها احملتلة
  وتلقفني يف املدينة هذي الشوارع

  واألرصفة
  مع الناس، يجرفني مدُّها البشريُّ،

  أموج مع املوج فيها، على السطح أبقى
  بغير تماس

  واألرصفهويكتسح املدُّ هذي الشوارع 
  وجوهٌ وجوهٌ وجوهٌ وجوهٌ، تموج

  على السطح، يقطن فيها اليباس، وتبقى
  بغير تماس
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تنتقل القصــــيدة من تصــــوير مشــــهد اجلموع الغافلة عن بعضــــها البعض يف شــــارع 
أوكسفورد إىل تصوير مشهد سوق العطارين يف نابلس، حيث تستعيد فدوى شعر أخيها 

فتوح لبيع األحرار يف فلســـــــــــطين اجلريحــة. إبراهيم وحـــديثـــه عن ســـــــــــوق النخـــاســـــــــــــة امل
القصـــيدة طبعاً ذات روح كابية ومزاج يائس، يعلو فيها اإلحســـاس بالقنوط؛ لكن حتول 
فدوى إىل التعبير بإصـــــرار عن روح املقاومة، وإيمانها الذي مل يفتر بإمكان االنتصـــــار 

ودة، ئشــة ععلى االحتالل يف حلظة مقيمة يف املســتقبل، يجعالنها تســتحضــر رســالة عا
  .القابعة يف السجن اإلسرائيلي، دليالً على القوة الروحية التي يكتسبها الفعل املقاوم

  رسالة عائشة تستريح على مكتبي
  ونابلس ذاهلة واحلياة كليله

  يبادلني خاتم السجن صمتاً فصيحاً (يقول
  لها حارس السجن إن الشجر

  تساقط والغابة اليوم ال تشتعل
  تزال تصرُّ على القولولكنَّ عائشة ما 

  إن الشجر
  ....)كثيفٌ ومنتصبٌ كالقالع

ة على قم"، و"الليل والفرســـــــــــان"ولقد ظلت فدوى، يف كل ما كتبته بعد جمموعتيها 
، وفية لهذه الروح املتفائلة بانتصـــــــــــار املقاومة، واإليمان بإمكان تغلب "الدنيا وحيداً

 .الفلسطينيين على حاضرهم احملتشد بالهزائم



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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