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 .2طالب دكتورا يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة خليج فارس
 .3دكتورا يف اللغة العربية وآداهبا ،إدارة التعليم ،بابل
(تاريخ االستالم 2017/7/16 :؛ تاريخ القبول)2018/1/7 :

امللخّص
يعتــرب اســتخدام الرمــز واألســطورة مــن أبــرز املظــاهر الفنيــة لألســلوب البيــاين يف التجربــة الشــعرية احلديثــة .إن
مايربط الشاعر املعاصر باألساطري والتراث الشعا القدمي بشكل عام ،هو تلك السمات الفنية الل تتمتع هبـا هـذ
األ ساطري ومنـها القـدرة علـى التشـخيص والتمثيـل ،ومـنح احليـاة لألشـياء اجلامـدة ،واسـتخدامها الظـالل السـحرية
للكلمات والصور البيانية القادرة على اإلحاطة وإضافة إىل ذلك الطاقة اخلياليـة اجلاحمـة القـادرة علـى ارتيـاد علـم
الطبيعــة واإلنســان .يلقــي هــذا البح ـ الضــوء علــى دالالت توظي ـف األســاطري يف شــعر فــدوى طوقــان وبيــان داللتــها
الكامنة الل تتجسد يف نفس الشاعرة وفق املنهج الوصفي التحليلي .وقـد متثلـ أهـم نتـائج البحـ يف أن الشـاعرة
وظّف ـ األســاطري يف بنيتــها الشــعرية بطــريقل امليكانيكيــة والعضــوية .تســتخدم شــاعرة فلســطني األســاطري لبيــان
بغض ــها الك ــامن عل ــى الع ــدو الص ــهيوين وبي ــان وجه ــات نظره ــا الديني ــة والثقافي ــة وم ــا ميـ ـرّ يف جمتمعه ــا الع ــريب
والفلسطيين ومقاومتها ،و لـف اجملتمـع العـريب آنـذاك فتتجلـى أسـاطري البعـ واخلصـب أكثـر مـن غريهـا يف شـعر
طوقان حي أن أهمّ هدف تبح عن طوقان من خالل توظيف هذا النوع من األساطري ،هو ضـخّ األمـل واحليـاة يف
قلوب الفلسـطينيني الـذين يشـعرون بـالقلق جتـا القضـية الفلسـطينية غـري أ ّنـ يف اسـتخدام أسـطورة سـيزيف تبتعـد
شيئا عن رسالتها الثوروية واإلحيائية حي جتعل اليأس ليتسرب يف قلوب الشعب الفلسطيين.

الكلمات الرئيسة
فدوى طوقان ،توظيف األسطورة ،الشعر العريب املعاصر ،فلسطني.
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مقدمة
يبدو أن التقارب الشديد بني األسطورة والشـعر مـن حيـ اللغـة والوظيفـة نـاتج عـن األرضـية
الواحـدة أو املتشــاهبة الــل ينطلــق منــها كــل مـن الشــاعر ومبــدع األســاطري فهمــا «يعيشــان يف
عــامل واحــد ،ولــديهما موهبــة أساســية واحــدة وهــي القــدرة علــى التشــخيص ،اليســتطيعان أن
يتــأمال شــيئاا دون أن مينحــا حيــاة داخليــة ،وشــكالا انســانياا متميــزا» (كاســرير.)266 :1961 ،
وكأهنما ينفثان يف األشياء من روحيهما فيهباهنا القدرة على اإلفصاح عن نفسها.
إن مــا يــربط الشــاعر املعاصــر باألســاطري والتــراث الشــعا القــدمي بشــكل عــام ،هــو تلــك
السمات الفنية الل تتمتع هبا هذ األسـاطري ومنـها القـدرة علـى التشـخيص والتمثيـل ،ومـنح
احليـاة لألشـياء اجلامـدة ،واســتخدامها الظـالل السـحرية للكلمــات والصـور البيانيـة القــادرة
عل ـى اإلحاطــة وأضــف إىل ذلــك هــذ الطاقــة اخلياليــة اجلاحمــة القــادرة عل ـى ارتيــاد علــم
الطبيعة واإلنسان( .أنظر :بلحاج)39 :2004 ،
إىل جان ــب هــذا فاألس ــطورة «ض ــرب م ــن الش ــعر» (فرانكف ــورت وآخ ــرون )19 :1980 ،ت ــبين
احلقيقة الل تعلن عنها بطريقتها اخلاصة الل هي تفوق مستوى التعبري اللغوي املعتاد علـى
حد تعبري كلود ليفي ستراوس فهي بعبارة أوضح ذات طبيعة لغوية خاصة ال جندها يف تعـبري
لغوي آخر سوى الشعر ،وأعين التعبري اجملازي عن احلياة والوجود .فهـذ اجملازيـة يف الرنيـة
والتعبري هي القاسم املشترك بني األسطورة والشعر( .أنظر :بلجاج)39 :2004 ،
وغايــة األســطورة والشــعر ال تكمــن يف التعــبري عــن األشــياء العارضــة املنتهيــة يف الزمــان
واملكـان ،و«إمنــا يف التعــبري عــن القــيم اخلالــدة والنمــاذج الكــربى يف حيــاة البشــر ،وقــد أشــار
كارل يونغ إىل هذ الفكرة وحتدث عن األساطري بوصفها أكثر نتاج البشـرية البدائيـة نضـجاا
وتعــبرياا عــن هــذ النمــاذج ،والشــعر العظــيم عنــد يستمدـ ـ قوت ـ مــن حطــاة النــوع البشــري»
(بلجاج.)37 :2004 ،
بن ــاءا علــى ماس ــبق ذك ــر  ،يس ــتطيع املتأم ــل أن جي ــد مئ ــات الص ــور ال ــل تتجس ــد فيه ــا
األس ــطورة لـ ــدى الشـ ــعراء يف لغـ ــات االرض تبع ــا لعشـ ــرات املـ ــتغريات النفسـ ــية والعقائديـ ــة
واحلياتية الل ميرّ هبا الشاعر أو مترّ ب  .ويف الشعر العـريب نـرى صـوراا خمتلفـة لألسـطورة
عند «بدر شاكر السياب» ،و«أدونيس» ،والشـعراء اآلخـرين وكـذلك بشـأن فـدوى طوقـان وتبلـغ
هذ الصور حدا من التنوع عندها كما سنرى.
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أسئلة البح :
تنطلـق إشـكالية هـذ الدراسـة يف حتديـد دور فعّـال تلعبـ األسـطورة كـأداة فنيـة ـ ـ تلجـأ إليهـا
الشاعرة الفلسـطينية ملـا تضـمن مـن طاقـات معرفيـة ومجاليـة ـ ـ ميكـن أن توظّـف يف شـعرها
لطرح قضايا معاصرة برنية قابلة للمرونة والتنـوع ،مـع طـرح البـدائل الفكريـة الـل تكـون يف
بعــض األحيــان موقف ـاا سياســياا لطــرح تناقضــات الواقــع احلــاي وحســمها .وحتتــل االســطورة
جانبا هاما يف شعر طوقان نتيجة للظروف الل احاط هبا يف مسريهتا الوطنية واجتاهاهتا
السلوكية والفنية .تتمثل إشكالية البح احلاي يف األسئلة التالية:
أ) كيف ظهرت األساطري يف فكر فدوى طوقان الشعري؟
ب) ملاذا سع فدوى طوقان إىل توظيف األساطري يف شعرها؟
ج) ماهي وجو أداء األسطورة يف بنية فدوى طوقان الشعرية وأيم من األسـاطري حظيـ
حبضورها األكثر يف شعر فدوى؟
أهداف البح :
يهدف البح احلاي إىل مايلي:
أ) التعرف إىل كيفية توظيف األساطري يف شعر فدوى طوقـان ودالئـل حضـورها يف شـعر
الشاعرة.
ب) التعرف إىل أنـواع األسـاطري املو ّظفـة لـدى فـدوى طوقـان وتبيينـها علـى أسـاس املنـهج
الوصفي التحليلي.
ج) فهـ ــم الـ ــدالالت الرئيسـ ــة الكامنـ ــة وراء استحضـ ــار األسـ ــاطري مـ ــن قبـ ــل الشـ ــاعرة
الفلسطينية والتعرف إىل عمق شعرها.
فرضيات البح :
أ) تستحضرالشاعرة الفسطينية األساطري يف بنيتها الشعرية بكال الطريقل امليكانيكية
اخلارجية والعضوية الداخلية.
ب) تس ــري الش ــاعرة عل ــى خط ــى الش ــعراء الغ ــربيني يف توظيفه ــا لألس ــاطري وتس ــعى م ــن
خالهلا توضيح أهدافها الداخلية الل ليس بإمكاهنا التعبري عنها صراحة.
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ج) تستحض ــر ف ــدوى األس ــاطري لبي ــان بغض ــها املكم ــن عل ــى العدوالص ــهيوين وملّ مش ــل
الفلسطينني أكثر من غريها من األهداف.
خلفية البح :
هناك حبوث عديدة كتب عن حيـاة وشـعر فـدوى طوقـان باللغـة العربيـة وغريهـا مـن اللغـات
ومنها "الشعر جسر حنـو العـامل اخلـارجي دراسـة يف سـرية فـدوى طوقـان" لناديـة عـودة سـنة
1998م و"الصورة الشعرية عند فدوى طوقـان" خلالـد سـندواي سـنة 1993م .و"فـدوى طوقـان
فــوق الســطور" لرشــا تفاحــة يف ســنة 2011م إال أنـ مــاعُثر عل ـى عمــل يعــاا دالالت توظيــف
األساطري يف أعمال فدوى طوقان الشعرية بشكل كامل وجامع كالبح احلاىل فنرى مثال أن
«خالد سندواي» يف حبث "الصورة الشعرية عند فـدوى طوقـان" يالحـظ حضـور األسـاطري يف
شــعرها مالحظــة عــابرة وســريعة وأيضــا يشــري خليــل املوسـى يف حبثـ «األســطورة يف الشــعر
الع ــريب احل ــدي » إىل استحض ــار األس ــاطري يف ش ــعر ف ــدوى طوق ــان غ ــري أن ـ اليع ــاا ه ــذا
احلضور بشكل جامع مفصل بل يشري إلي إشارة عابرة كغريها من األعمـال يف هـذا اجملـال.
فلهذا يتمايز البح احلاىل عن غـري يف أنـ يعـاا دالالت توظيـف األسـاطري يف شـعر فـدوى
طوقان معاجلة مفصلة وحمددة.
منهج البح :
اعتمــد البــاحثون يف الدراســة عل ـى املنــهج التحليلــي الوصــفي كمــا قامــا بالدراســة امليدانيــة-
املكتبية جلمع البيانات واملعلومات حي تتبني املفاهيم العامـة للبحـ أوال مث تـذكر األسـاطري
املوظّفــة لــدى الشــاعرة بواســطة ذكــر شــواهد مــن شــعرها وتشــري إىل دالالهتــا الكامنــة وراء
توظيفها حتليليا مث يتم عرض نتائج البح ومصادر .

توجه فدوى طوقان إىل توظيف األساطري
«استهوت األسطورة الشعراء العرب املعاصرين يف غضون القرن املاضي كما استهوت غريهم
من الشعراء الغربيني ،وعلى رأسهم "يت .س .إليوت" يف (األرض اليباب) ،وهي ملحمة كتبـها
سنة 1920م وفيها يتجلّى لنا املنهج االسطوري الذي دعا إلي » (عليوي.)4 :2010 ،
تفاوت الشعراء والشاعرات يف توظيف األساطري يف أشعارهم فنيـا ،وكانـ فـدوى طوقـان
مــن الشــاعرات الــاليت جنحــن يف توظيفهــا فنيــا؛ إذ توظــف فــدوى طوقــان األســاطري بصــور
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متعددة؛ فهناك اإلملاعة؛ وهي اشارة عابرة إىل أسـطورة هبـدف اسـتدراج مشـاركة القـارئ أو
اســتدعاها .طوقــان تلجــأ إىل األســاطري لتفســري احليــاة ومظــاهر الطبيعــة املختلفــة وترســيخ
عادات اجتماعية وتطوير بطولة ،وتغلب عليها األحداث اخليالية الل وصفها اهلل بـاألباطيل.
فوجــدت طوقــان يف األســطورة ضــالّتها املنشــودة للتعــبري عــن مشــاكلها الذاتيــة ومشــاكل
عصــرها أضــف إىل ذلــك جاذبيــة األســطورة ألهنــا جتعــل اإلنســان والطبيعــة مرتبطــة بعضــها
ببعض ،وتعطي على معرفة التطور يف احلياة االنسانية.
وقـد وظّفـ فـدوى طوقـان األسـطورة توظيفـا فكريـا خلدمـة أغـراض سياسـية واجتماعيــة
وللتعــبري عــن آماهلــا ومهومهــا ومعاناهتــا كــإمرأة ووظّتفتــها توظيفــا مجاليــا إلغنــاء الــنص
الشعري فنيا.

األساطري املوظفة لدى فدوى طوقان
«هنــاك وجهــان لتوظيــف األســطورة يف الشــعر العــريب احلــدي  :األول يتجلــى بشــكلي ميكــانيكي
وخــارجي والثــاين يــتم بشــكل عضــوي وداخلــي» (املوسـى .)90 :1379 ،تُســتخدم األســطورة يف بنيــة
القصــيدَة يف الوج ـ األول للزينــة و يــد ّل علــى علــم الشــاعر و قافت ـ الواســعة فلهــذا حــذفها يف
النص الشعري ليس ل تأ ري سلاّ بينما استخدام األساطري يف الوجـ الثـاين يـتم دالليّـا ويـؤ ّر
على النص الشعري تأ ريا وافرا حي أنّ حذفها من بنية القصائد يؤدّي إىل نقص الداللة.
وظّف فدوى طوقان األساطري يف بنية شعرها هبذين الوجهني كما سنرى؛ هي قد توظـف
األساطري بشكل خارجي وتذكرها عابرة وقد توظّفها بشكل داخلي حي يصـري جـزأا اليسـتقلّ
من نصها الشعري ونظرا للتجربة الفلسطينية املعاصرة يف الكفاح واملقاومة من أجل احلريـة
واالســتقالل والتجرب ـة الذاتيــة للشــاعرة فــدوى طوقــان جنــد أن الشــاعرة توظّــف األســاطري
التالية يف شعرها:
أسطور متوز أو أدونيس:
قضية الصراع مع املوت شغل بال اإلنسان منـذ خُلـق وكانـ قضـيت الوجوديـة األوىل ،وذلـك
صــراع مريــر وطويــل ا ــذ أشــكاال متعــددة وخمتلفــة علــى م ـرّ األجيــال يف تــاريخ احلضــارة
اإلنسانية ولكن اإلنسان يف صراع مع املوت أىب أن يستسلم للهزمية ،فهذا دفع إىل إبـداع
عامل أسطوري يتغلب في االنبعاث على املـوت واالنسـان البـدائي يـؤمن إميانـا قاطعـا وخالصـا
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باالنبعــاث « .بــدأت ظــاهرة املــوت واالنبعــاث بــالظهور يف الشــعر العــريب املعاصــر منــذ فتــرة
اخلمسينات وقد ظهرت يف وب أساطري اخلصب وآهلة النيل الل مثل حركة املوت والوالدة
وتراوح هذ األساطري بني متوز والفينيق واوليس وبروميثوس وقد كان سبب هذا اإلحساس
بالبع اجلديد ظهور الفكر القومي وبروز دعات » (قاسم.)236 :2004 ،
تشــتمل أســطورة متــوز علــى معــان ومفــاهيم أبرزهــا املــوت للحيــاة أو املــوت الــذي يســبب
احلياة أو االنبعاث بعبارة أخرى «أسطورة متوز تعرب عن انتهاء احلياة وانبعا ها يف كل سـنة»
(رزوق.)21 :1990 ،
هناك دالالت خمتلفة بواسطة توظيف هذ األسـطورة لـدى الشـاعرة طوقـان حيـ تتجلـى
الزهور وشقائق النعمان من دم الشاعرة الل امتزج مع أرض فلسطني وتربتها وحتيي مـن
خالهلا روح السعادة واآلمال من جديد.
كان أدونيس حيوانا مقدّسا مغرما ألفروديـ وبرسـفونة آهلـة األرض واألمـوات مـن وجهـة
نظر سوريني وكان ل ولعشيقت عشتروت معبـدا يف بابـل وحيتفلـون فيـ انبعـاث متـوز وعودتـ
إىل االرض ويتشــاهبون ه ــذا االنبع ــاث وهــذ الع ــودة املتزامن ــة مــع اخلص ــب واخل ــري بزه ــرة
"شــقائق النعمــان" (كورتــل .)17 :2005 ،توظيــف هــذ األســاطري لــدى فــدوى طوقــان فقــد ك ـان
متميزا منها من شعراء كبدرشاكر السياب وغري من الشعراء املعاصـرين إذ ـ ـ كمـا سـنجد ـ ـ
وظّفــ تل ــك القض ــية وغريه ــا م ــن القض ــايا األس ــطورية بطريق ــة غريمباش ــرة إذ مل ت ــذكر
الشاعرة األسطورة بنصها أو أحـدا ها أو تفاصـيلها بـل اختـارت منـها إشـارات خلدمـة نصـها
وفتح آفاق جديدة يفكّ شفريهتا ورمزها القارئ الواعي.
نرى فدوى طوقان توظّف هذ األسطورة يف بنية نصها الشعري حي تقول:
كفـاين أمــوتُ عَلَــى أرضِـها /وأُدفـنَ فيهَــا ــ و حتـ َ َراهَــا أذوبُ وأفــىن /وأُبعـ ُ
عُشباا على أرضها ـ وأُبع ُ زهرةا /تُعي ُ أظل حبضنِ بالدي ...تراباا /...وعشـباا...
وزهرةا (طوقان)426 :1993 ،

ح ـبّ الــوطن هــو الــذي عبّــرت عن ـ الطوقــان يف هــذ القصــيدة بأفضــل شــكل حي ـ أهنــا
تتحدّث عن حبها املثاي جتا فلسطني يف بدو القضـية حـىت انتـهاءها وحتلـم رنيتـها إىل حـد
أهنّا ال فرق لديها أن رأت حبّها ميّتا أو حيّـاا وتتخـذ هـذ الرنيـة لـدى فـدوى مـن أنّ املـوت هـو
احلياة واالنبعاث يف الواقع.
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هنــا تو ّظــف الشــاعرة أســطورة أدونــيس دالل ّيــا يف الــنص حي ـ تنبع ـ مــن دمائ ـ الــل
ضب هبا األرض الل سار عليها ـ أو دفن هبا ـ الزهور والورود القانية احلمرة ،لتبع يف
النفس السعادة واألمل بتجدد حيات واستمرارها فال تنقضي .وذلك مـا اسـتطاع الشـاعرة
أن تعبّــر عنـ مــن خــالل موهتــا ودفنــها يف األرض لينبعـ منــها العشــب والزهــور الــل ترمــز
للحياة واألمل املتجدد.
تتعامل فدوى مع أسطورة أدونيس يف األبيات دالليّا ومعنويّا ليس حرفيا؛ ميكننا فهم هذ
الـدالالت بعـد فحــص طويـل وكــثري معتمـدا علــى الـوعي الوافــد مـن الــنص األسـطوري .يقضــي
أدون ــيس وميلــئ األرض خ ــريا وبرك ــة وه ــذا ه ــو املع ــىن ال ــذي تس ــتمد ف ــدوى وتعش ــق امل ــوت
كــأدونيس وأن حييــي أرض فلســطني مــن جســدها .حظيـ فــدوى هبــذ األســطورة وبثّـ مــن
خالهلــا روح التفــانل واألمــل يف اخلــروج مــن ظلمــات املــأزق العــريب واملــوت إىل عــامل خصــيب
ومبدع أكثر من املاضي.
أسطورة سيزيف:
«سيزيف أحذق البشر كما يقول اإلغريق القدامى وقد عُوقـب علـى حذاقتـ بـأن يعمـل بـال هنايـة
وال توقف يف العامل األسفل إىل األبدية .إذ حكم علي اآلهلة بـأن يـدحرج مرمـرة إىل قمـة تـل
مث تسقط قبل وصوهلا القمة وهو رمـز للعبـ وكـان سـيزيف ملـك كورورنثيـا وكـان ملكـا خبـيال»
(كورتل« .)164 :2005 ،يرى النقاد أن أسطورة سـيزيف يف الشـعر العـريب احلـدي رغـم مسـعاها
البالغ واحلثي تتحمل األمل والعـذاب دومـا دون أن تصـل إىل فائـدة» (موريـة .)375 :2003 ،أنظـر
شاعرة الفلسطني يف قصيدة كيف تضع دالالت هذ األسطورة يف نصها الشعري حني تنشد:
أ نظُر هُنا الصخر ُة السودا نء ُشـدّت فـو َق صـدرِيِ /بسَالسـ ِل القـد ِر ال َعـل /بسالسـ ِل
الزَمَنِ الغَاّ /أنظُرْ إليها كيفَ تَطوحِنُ حتتَها /مثَـرَي وزَهْـري /حنتْـ ُ مـعَ األيـامِ ذايت/
سَحَقو ُ معَ الدُّنيا حَيَاتِي /دَعْين فَلَنْ تَقوى عَلَيهَا /لَنْ تَفك قيـودَ أسـري /سـأظل وحـدي
يف انطــواء /مــادامَ س ـجّاين القضــاءن /دَعْــين ســأبقى هكــذا /ال نــور /الغ ـدَ /الرجــاء/
الصخرةُ السوداءن ما مِن مَهْرب /ما مِن مفر (طوقان)193-192 :1993 ،

«أفشى سيزيف سر زيوس وحكم علي ؛ يرمز سيزيف إىل عجز اإلنسان يف وج إرادتـ الـل
تســيطر علي ـ » (ديكس ــون كنــدي .)273 :1385 ،هل ــذ األســطورة مكان ــة خاصــة ل ــدى شــعراء الع ــرب
املعاصــرين وتنــوع اســتخدمها لــدى الشــعراء املعاصــرين كبــدر شــاكر الســياب وصــالح عبدالصــبور
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وأدونــيس وأمــل دنقــل وحممــد عمــران وعبــدالوهاب البيــايت يف لغتــهم الشــعرية كــثريا« ،ترمــز هــذ
األســطورة عنــد العــرب واإلنســان العــريب إىل احلــرب الالانتهائيــة وعدميــة اجلــدوى وتعتــرب رمــز
الس ــعي دون ج ــدوى والع ــذاب الالانت ــهائي» (جيوس ــي .)813 :2001 ،حت ــاول الش ــاعرة هن ــا توظي ــف
أســطورة (ســيزيف) الــذي يرمــز للجهــد اإلنس ــاين الضــائع ،فاســتلهم منــها األبعــاد اإلنس ــانية
والفلسفية مدع ومة بالبعد احلتمي للقدر والذي أضـفى علـى الرمـز قـوة مأسـاوية ،وترمـز الصـخرة
إىل منظوم ــة الع ــادات والتقالي ــد ال ــل جت ــثم عل ــى ص ــدرها كف ــرد وعل ــى ص ــدور الفتي ــات مجيع ــا
فاستطاع أن جتعل الرمز جسرا تعرب علي من الدائرة الفردية إىل الدائرة اجلماعية.
وتعترب فدوى طوقان من الشعراء الذين وظّفـوا هـذ األسـطورة يف شـعرهم توظيفـاا دالليـا
ومجاليا أو بعبارة أخرى داخلي حي أهنا تستخدمها يف بنية شـعرها يف هـذ القصـيدة الـل
تعتــرب مــن أوىل قصــائدها الــل تســعى للجــوء إىل الرمزيـة وتستحضــرها للتعــبري عــن دالالت
تكم ــن يف األس ــطورة خاص ــة الثقافي ــة وتس ــتلهم البع ــد اإلنس ــاين والفلس ــفي لألس ــطورة وإىل
جانبها البعد احلتمي للقدر وألن العدو هو القدر فلهذا تكررت طوقان اقواهلا "لن تقوى" و"لن
تفكّ" و"ما من مفر".
«قص ــيدة «الص ــخرة» كم ــا ه ــي واض ــحة ع ــن عنواهن ــا ،ص ــورة لإلض ــطهادات وه ــي ترم ــز
بالتقاليد اخلانقة بالصخرة واليكون يف وسعها أن تتحرك حت قلها وهي كائنـة علـى صـدرها»
(حيــدري .)24 :1434 ،استحضــرت الشــاعرة الفلســطينية هــذ األســطورة لتــبني رغــم أهنــا تســعى
إليصال نداء الشعب الفلسطيين إىل مسامع العامل ورغم أهنـا تسـعى للخـالص مـن مأسـاهتا إال
أن حتبط مسعاها والتنتـهي بنتيجـة ،ومبـا أن أسـطورة سـيزيف تتحمـل األمل والعـذاب دومـا دون
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 وحوّلـ عيشــها إىل
جحيم اليطاق وحيوّل حياهتا إىل أهنا اليـرى سـوى التسـليم للعـادات والتقاليـد املرسـومة طريـق
أخر أمامها فتقبل العادات الل حرمتها أن تعيش كما تشاء من العجز والضعف.
كما نرى "حوّل فدوى األسطورة يف القصيدة إىل رنيا رمزية ،حماولة الربط بني عصب
األس ــطورة وعص ــب التجرب ــة الش ــعرية املعان ــاة ،ب ــذكاء وعم ــق فن ــيني ،مبتع ــدة ع ــن تس ــجيل
األســطورة يف يــدها إىل مــادة فقــدت احليــاة ...فــدوى مل حتــاول إســتعمال اســم (ســيزيف)
بطريقــة مباشــرة ،وهــذا ممــا ينفــي فرضــية األســطورة ،بــل إهنــا اســتعمل روح األســطورة،
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والتقـ أبعادهــا اإلنســانية ،والفلســفية ،لتكــون دســم التجربــة الشــعرية املعانــاة ،ذات الصــبغة
الش ــمولية ،وال ــرنى الكلي ــة» (النابلس ــي .)111 :1963 ،فه ــي تع ــيش حال ــة م ــن القه ــر النفس ــي
واالغتراب ،وهذ احلالـة مفروضـة عليهـا حيـ أن العـادات التقليديـة يف اجتماعهـا تسـعى أن
جتعل منها إمرأة التستطيع أن تتغري حياهتا وعليها أن تقبل كل الـذلّ واإلهانـة دون أن تنـبس
ببن شفة وعليها أن تعيش يف اهلامش كغريها من النساء وهي تـرفض الواقـع ولكنـها ليسـ
باستطاعتها اخلالص من الواقع وهذا هو ما ذكر يف أسطورة سيزيف.
رغــم أن فــدوى طوقــان تص ـوّر املنظمــات الدوليــة الــل ش ـدّت كصــخرة علــى صــدر الشــعب
الفلس ــطيين ميك ــن الق ــول أنّه ــا تبتع ــد ع ــن رس ــالتها الثوروي ــة وم ــا يُتوق ــع م ــن ش ــعراء املقاوم ــة
واالنتفاضة حي جيب أن تدعو الشعب إىل املقاومة واجلهاد فالشاعرة جتعـل املتلقـي واجملاهـد
الفلسطيين يكفّ عن مواصلة نضاهلا املستمي ضدّ االحتالل بسبب يـأس تبثـ عبـارات «النـور،
ال غدَ ،ما من مهرب ،ما من مفرّ» وهنا تفقد األسطورة وظيفتها اإلحيائية واحليوية.
أسطور العرافة الدهرية "سيبل":
أســطورة "ســيبل" هــي متنبئــة يف األســطورة الرومانيــة وعرف ـ باســم «كوميــان ســيبل» وقــد
ســاعدت أنيــاس يف الــزنول إىل العــامل األســفل .وصــل تنبــؤات ســيبل إىل رومــا خــالل حكــم
(تــاركينوس) وهــو ملــك اتروســكي األســطوري« .وقــد عرض ـ علي ـ امــرأة غريبــة بيــع تســعة
أجزاء من كتب سيبل وعندما رفض أحرق أجزاء أخرى وعرض ال ـة منـها وبسـعر تسـعة
أجزاء فاشترى امللك الثال ة املتبقية وحفظ الكتـب يف الكـابيتول مـن قبـل للرهبـان واختفـ
الكتب بعد هنـب الفنـدال لرومـا عـام ( »410كورتـل .)164-163 :2005 ،توظّـف شـاعرة فلسـطني
هذ األسطورة يف نصها جزئيا وميكانيكيا حي تقول:
حنيَ بلغ ُ عامِي العشرينَ /قال ْ ي العَرافةُ الدهريةُ( /:تنْبـئين عنـكَ الريـاحَ
يف هُبوبِها) /تقولُ( /تعويذةُ الشرِ املُحيقِ ههنا)( /ببيتكَ املهلهلُ املشطورُ)/... /
(حىت جييئُ الفارسُ املكرسُ املنذورُ)( /تنبئين الريـاحُ يف هبوهبـا)( /عـن فـارس
جيئُ) (طوقان)242 :1993 ،

تتذكر فدوى يف األبيات املذكورة املتنبئة املعروفة أي أسطورة سيبل الـل تتنبـأ عـن قـدوم
فارس نذير وبشري ومقدس؛ الفارس الذي سيجيء عاجال حىت حيرّر الشعب الفلسطيين من
الكوابيس الل أصيب هبا.
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تشــري الشــاعرة بعبــارات والفــاظ مثــل "قالـ ي العرافــة الدهريــة" و"تنبــئين عنــك الريــاح يف
هبوهبا" إىل النص األسطوري وتتجلي داللة واضحة يف األبيات .ووظّف الشاعرة أسـطورة العرافـة
ســيبيل الــل أح ّبهــا أبوللــون إل ـ املوســيقى والتنبــؤ عنــد اإلغريــق والرومــان ،فمنحهــا القــدرة علــى
معرفة املستقبل وحياة مديدة تعادل ذرات الرمال الل كان حتملها يف قبضة يدها ،لكنـها نسـي
أن تطلب من القدرة على جتدد احليوية يف داخلها ،فذبل تدرجييا ووهن صـحتها إىل حـد أهنـا
بات توضع يف قارورة ،فصار املوت أنى أمانيها( .أنظر :صرصور)177 :2005 ،
كمــا نــرى أهنــا استحضــرت األســطورة يف القصــيدة خارجيّ ـا وميكانيكيــا حي ـ أن ـ مــن
املمكن حذفها مـن الـنص الشـعري بينمـا اليـؤدّي إىل نقـص الداللـة .الهتـدف فـدوى مـن ذكـر
هذ األسطورة إىل أي شـئ خـاص فإهنـا تستحضـرهاحرفيا جمردالداللـة علـى كثـرة قافتـها
وإ راء قصيدهتا مجاليّا.
أسطورة أدويب وعقدة أوديب:
أوديب معناهـا احلـريف "القـدم املتورمـة" وأوديـب بـن اليـوس ملـك طيبـة وامللكـة كوجاسـتا وقـد
علم أبو من نبوءة أن سينتهي على يد ابن فرمـى أوديـب علـى سـفح جبـل عنـد والدتـ وربـط
قدمي سوية ووجد راع وأخـذ إىل ملـك كور نـ وزوّجتـ العـاقرين ور ّبيـا أوديـب مثـل ابنـهما.
« يف شباب أخربتـ نبـوءة يف دلفـي بأ ّنـ سـيقتل أبـا ويتـزوج بأمّـ ففـزع مـن ذلـك وهـرب مـن
كورن وقرّر عدم العودة إليهما ألن كان جيهل أبوي احلقيقيني وذهب إىل طيبة ويف الطريق
التقى بامللك اليوس أبي احلقيقي فقتلـ يف معركـة عـن حـق الشـخص يف املـرور ودخـل مدينـة
طيبة حي أجاب على لغز ابواهلول "سفنكس" ولقيام بدحر هـذ اللبـؤة اجملنحـة نصـب كـان
طيبة ملكا عليهم وتـزوج جوكاسـتا األرملـة .وبـذا حتققـ النبـوءة بـال معرفـة منـ وبعـد فتـرة
عرف جبرم الكبري بقتل ابي وزواج امرم من أمّ ففقأ عيني وهام على وجه إىل املنفى
ووصــل حديقــة كولونــوس قــرب أ ينــا حيـ خلصـ "يومينــدس" مــن حياتـ أمّــا جوكاســتا فقــد
شــنق نفســها بعــد فتــرة قصــرية» (أنظــر :كورتــل .)145 :2005 ،تشــري فــدوى طوقــان إىل هــذ
االسطورة يف بعض من اشعارها عضويا إذ تقول:
وأرى العاملَ تنيناا خرافياا /عَلَى بابِ بالدي /وأَنادي« :ياحبيا /مَنْ يفكُّ اللغز
مَنْ يكشفُ /سر الكلمات؟» (طوقان)251 :1993 ،
***
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وحيـايت مـعَ شــعا تَسْــتمرُّ /ووراء االنهـرِ غابــاتُ الرمــاحِ السَــمرِ /هتـزُّ وتَربْــو/
وهديرُ العاصفةِ /يكشف اللغزَ ويُعطِي العاملَ التـننيَ /سـر الكلمـات (طوقـان:1993 ،
)152-151

أشــارت طوق ــان يف األبي ــات امل ــذكورة إىل أس ــطورة أوديــب باس ــتخدام «مَ ـنْ يف ـكُّ اللغ ــز»
وتعامل الدالالت املتنوعة معها .ترى الشاعرة العامل باعتبار تنينـا علـى أبـواب فلسـطني هـو
التنني الذي يقتل كل من يريد الدخول إىل أرض فلسطني وما اجلزء الرئيس من هـذا التـنني
إال الكيـان الصـهيوين الــذي يقتـل الفلســطينيني يوميـاا فلهــذا حيتـاج فلســطني إىل أوديـب آخــر
لكــي يكشــف لغــز وخيلــص أبواب ـ مــن هــذا الكــابوس الرهيــب الــذي ظـلّ علــى عــاتق الشــعب
الفلسطيين طـويال و خيطـف النـوم مـن عيـوهنم؛ هنـا تستحضـر فـدوى أسـطورة أوديـب دالل ّيـا
وبشكل داخلي حي أن اليستقيم النص احلاضر بدون .
تســتخدم فــدوى نفــس األســطورة يف مكــان آخــر إلّــا أهنــا تتجلـى بشــكل خــارجي يف الــنص
احلاضر هذ املرة حي تنشد:
يا ليتين يا مصرُ جنم يف نائكِ خيفقُ /يا ليتين يف نيلكِ األزي موج يَـدْفقُ/
يا ليتين لغز ،ابواهلول احتـوا ُ ،مُغلَـق /...هتـوي وتنسـقُ الـدهورَ مواكبـاا ،وأنـا هنـا/
بعض خَفيَ من كيانك لس ُ أدركُ ما أنا (طوقان)52 :1993 ،

أشارت فدوى يف األبيات إىل أسطورة أوديب بواسطة كلمات مثـل "لغـز" و"أبواهلـول" وهـذ
اإلشــارة إشــارة عــابرة كمــا نــرى وتقــول عــن متنياهتــا يف بلــد مصــر ومــن الواضــح أ ّن هــذا
التوظي ــف م ــن ن ــوع التوظي ــف اللفظ ــي اجلم ــاي والظ ــاهري حيــ أن الش ــاعرة أش ــارت إىل
األسطورة من خالل ذكر بعض من دالالهتا.
وتعكس فدوى أسطورة أوديب علـى واقعهـا احليـايت الـذي تعيشـ فهـي اقتبسـ األسـطورة
وقدمتها بشـئ بسـيط مـن التعـديل وطرحـ مـن خالهلـا فكـرة أو أفكـارا كليـة مطلقـة قوامهـا
التجريــد كا ل ّلــذة واألمل والعقــل والعاطفــة والفــن والواقــع واالنســان واآلهلــة وقــدم كلــها يف
قص ــيدة ي ــتم فيه ــا إخض ــاع األس ــطورة للفكرة،وهت ــدف ف ــدوى م ــن خ ــالل األس ــطورة إىل أن
االعتمــاد األساســي يكــون علــى اإلنســان وقدرت ـ يف حــل مشــاكل ومــا يكــون ســببا يف شــقائ
وصعوبات وتعكري صفو حيات وتقـول الشـاعرة جيـب أن نستشـري أصـحاب الـرأي واخلـربة يف
مأســاتنا الفلســطينية وعلينــا أن نعتمــد علــى أنفســنا اوّالا ونف ـتّش عــن كــل ســبيل يســاعدنا يف
حياتنا ويكشف قدراتنا الل وُهبنا للوصول إىل النصر والتخلص من العدو الصهيوين.
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أسطورة جلجامش:
إن أسطورة جلجامش أو ملحمـة جلجـامش تعـ ّد مـن أشـهر األسـاطري يف تـاريخ آداب الشـعوب
القدمية املدوّنة باللغة البابلية كما أنّها من أطول النصوص البابلية؛ وصل إلينـا مدونـة علـى
ا ين عشر رقماا وتشري األحباث إىل أن االسطورة استمدت أصوهلا من الفكر السومري؛ عثـر
عليها ضمن املؤلفات امفوظة يف مكتبة آشور بانيبال يف نينوي( .سلمان)96 :1398 ،
جلج ــامش وأنكي ــدو أس ــطورة بابلي ــة؛ تب ــدأ أس ــطورة جلج ــامش مب ــدح مل ــك مدين ــة أور
العراقيــة مث يقضــي أنكيــدو صــديق الــويف للجلجــامش وحيزن ـ كــثريا وهنــا يــدرك جلجــامش
املأساة احلقيقية لإلنسان أي املوت فيترك عرش ويسعى إىل سر اخللود وإكسري احلياة حىت
حصــل علــى النبتــة الــل تطيــل العمــر وتعطي ـ هــو وقوم ـ س ـرّاخللود األبــدي إال أن ـ يتوقــف
جلجــامش قــرب هنــر يف طريــق العــودة ليســتريح حينـ يضــع النبــات جانبــا فــإذا أفعــى تســرق
النبتة وتأكلها وهبذا ينتهي إىل يأس جلجامش وموت ( .سويلم)59 :2010 ،
استحضــرت شــاعرة فلســطني أســطورة "جلجــامش" يف إحــدى قصــائدها باســم " خريــف
ومساء" وتؤكد من خالهلا املصري احلتمي لكل إنسان أي املوت وحينها تقول:
عجب ـاا ،ماقص ـةُ البَعْ ـ ِ ومــا لغ ـزُ اخللــودِ؟ /ه ـلو تَعــودُ الــروحُ للجس ـمِ امللقَــى يف
اللُحُودِ؟ /ذلك اجلسمُ الذي كانَ هلَا يومـاا حجابـاا  /ذلـكَ اجلسـمُ الـذي يف االرضِ
قد حالَ تراباا  /أو هتوي الروحُ بعدَ العِتْقِ عوداا للقيودِ؟ (طوقان)13 :1993 ،

هنا تتعامل الشاعرة مع أسطورة جلجامش فحوائيا ودالليـا حيـ أهنـا تعجـب مـن احليـاة
بعد املوت و تبح عـن سـر اخللـود مـن خـالل مـوت أخيهـا إبـراهيم كمـا يبحـ جلجـامش مـن
خــالل مــوت صــديقها "أنكيــدو"؛ هنــا وقــوع التشــبي واضــح يف األحــداث دالليــا إال أنـ خيتلــف
ب ــنص األس ــطورة ألنّ الش ــاعرة يف نص ــها قلق ــة م ــن أن تع ــود ال ــروح إىل اجلس ــد بينم ــا ك ــان
جلجامش خياف من املوت ويبح عن طريقة إعادة الروح إىل اجلسد مرة أخرى.
فدوى ترى و تأمل اخللـود يف العـامل اآلخـر يف حـني لـيس لـدى جلجـامش أمـل للحيـاة بعـد
املوت ويبح عن اخللود يف العامل الفاين .تشري الشاعرة يف األبيات إىل نـص األسـطورة مـن
خالل ذكر كلمة "خلود" ويف الداللة.
وهتــدف فــدوى مــن خــالل أســطورةجلجامش إىل التصــدي لــثالث قضــايا هــي  :احليــاة
واحلب واملوت فهذ هي القضايا الل شغل ذهن الشاعرة مدى حياهتا وتقول إنّنا لنبدأ من
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النهاية باملوت ألنّ النهاية ليس أقلّ شأنا من البداية .وعلينـا أن نغتـنم احليـاة اآلفلـة ونتمتـع
بالصبح وعلينا أن نفعل شيئا خيلّد ذكرنا وفكرنا إن مل نستطع أن خنلّدجسمنا وشكلنا.

دالالت توظيف األساطري الدينية
يعترب إعطاء البعد األسطوري للشخصيات الدينية من أبرز إبداعات الشاعر العريب املعاصـر
حي أن يستلهم من هؤالء الشخصيات واألحداث املتصلة هبم ويستخدمها يف بنيـة قصـيدت
بطرق عديدة ومجيلة.
وكما سنرى مل تكن فدوى طوقان معفـاة مـن هـذ القاعـدة حيـ أهنـا استحضـرت بعضـ اا
م ــن األس ــاطري الديني ــة وأك ــدت م ــن خالهل ــا أن قافت ــها الواس ــعة التنت ــهي إىل استحض ــار
األس ــاطري األممي ــة حص ــرا ب ــل ه ــي ت ــرى أن لالس ــاطري الديني ــة ت ــأ ريا واف ــرا واالكث ــر م ــن
األساطري األممية املختلفة فلهذا توظّفها يف بنية شعرها خارجيّا وداخليّا.
تعتــرب شخصــية عيس ـى ويوســف مــن أبــرز الشخصــيات الرئيســة الــل تعطيهــا
الشــاعرة بعــدا أســطوريا ألهنمــا أقــرب إىل جتربتــها الفرديــة واالجتماعيــة .فهــي أشــارت إىل
األسطورة إشارة عابرة هبدف استدراج مشاركة القارئ أو استدعائها.
أسطورة عيسى مسيح

:

نرى الشاعرة فدوى طوقان يف معاجلتـها لقضـية املـوت تعتمـد علـى اسـطورة «مسـيح» ومتثيـل
مجال عبدالناصر باملسيح .لكن نظرهتا إىل املسيح ليس إسـالمية بـل مـن منظـور مسـيحي.
يف شعرها وذلك لوجود التشاب بني حيات عليـ السـالم وحيـاة
وذكرت الشاعرة املسيح
الفلسطينيني .فدوى طوقان توظّف السيد املسيح يف شعرها قائلة:
يف احتدامِ الدمِ والنارِ وطُغيانِ اجلنونِ /بَسَطَ الفَادي ناُ احلُـبِ كفيـ ِ عَلينـا/
وافتدانا /آ ْ ما أغلَى الفَداء  /واشترانا  /آ ْ مـا أغلـى الـثمَنْ /وعلَـى وخـزِ مَسـامريِ
األملِ /وعلى حز سكاكنيِ العَياء /أسندَ الرأسُ وأرخَى /هدَبَ جفني ونامَ  /وبعيني
رنى احلبِ وأحالمِ السالمِ (طوقان)604 -603 :1993 ،

أنشدت فدوى هذ االبيات للتعبري عن مأساة ايلول بعد نكبة 1967م ومتزج بـني مأسـاتني
مه ــا( :أيل ــول وم ــوت عبدالناص ــر) .قارنـ ـ الف ــادي ـ ـ ـ مج ــال عبدالناص ــر ـ ـ ـ بعيسـ ـى
من خالل عبارهتـا «وعلـى وخـز مسـامري األمل» الـل قصـدت
وتستحضر أسطورة عيسى
هبا أنّ الفادي حتمل العذاب وافتدى خطايا البشر بنفس .
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فتأ ّرت الشاعرة هبـذ املأسـاة جعلـها تفقـد صـواهبا ،وتنـادي بغـري احلـق الفتـداء الراحـل
الــذي خطفت ـ املنيــة مــن الســاحة العربيــة .استحضــار أســطورة املســيح يف األبيــات يــتم
دالليّـا وبشـكل عضــوي حيـ أنـ لـيس ميكـن حـذفها مــن الــنص الشــعري .وهتــدف فــدوى مــن
خــالل استحضــار األســطورة للتأكي ــد علــى قيمــة التضــحية والب ــد علينــا أن نض ـحّي بنفس ــنا
للوصول إىل النصر النهائي كما ضحّى املسيح بنفس .
فكما نراها يف مكان آخر تشكو إىل السيد املسيح وتذكر الواقع املرير يف القدس وتقول:
القدسُ عَلَى دَرْبِ اآلالمِ /تُجْلَدُ حت َ صـليبِ امنـةِ /تُنْـزَفُ حتـ َ يـدِ اجلـالدِ/
والعاملُ قلب منغلق /دونَ املأساةِ (طوفان)500 :1993 ،

أسطورة يوسف

:

واحد من الشخصيات الدينية األخرى الل يعطي الشـعراء بعـداا أسـطورياا
النا يوسف
يف أشعارهم حي أنّ الشعراء املعاصرين يوظّفون خارجيّـا وداخليّـا يف أشـعارهم ويسـتلهمون
القصة القرآنية للتعبري عن أحـداث العصـر وذاتيتـهم كمـا هـو احلـال يف شـعر فـدوى طوقـان؛
ونرى الشـاعرة تلجـأ إىل توظيـف أسـطورة يوسـف و لـق منـها معـاين أخـرى إىل جانـب
دالالت إذ تقول:
لوبيدي أنو أمحي هذا الكوكب /مِنْ شر خيارِ صَـعْبْ /لـو أنّـي أملـكُ لـو بيـدِي/
أنو أرفعَ عـنْ هـذا الكوكـب /كـابوسَ احلـربْ /أنو أفرغَـ مِـنْ كـلِّ شَـرورِ األرضْ /أنو
أقتلعَ جُذورَ البُغضْ /أنو أُقصي قابيـل الثعلـبْ /أُقصـي إىل أبعـدِ كوكـب /أن أغسـلَ
باملــاء الصــايفو /إخــوةَ يوس ـفَ /وأطّهــر أعمــاق اإلخــوة  /مــن دنــس الشــر (طوقــان،
1993م)4 :

يف قصـيدة "هـذا الكوكـب األرضـي" الـل تعتــرب مـن أشـعارها القوميـة وتعـاا فيهـا قضــية
بالدها ،كان طموحة ترغب يف تغيري العامل بيدها ومتن أفراال األرض مـن الشـرور واقـتالع
جذور البغض نراها يف القصيدة وهي تتكرر كلمة "لوبيـدي" لتؤكـد إحلاحهـا يف أمنيتـها ،فقـد
متن إقصـاء قابيـل صـاحب أول جرميـة يف تـاريخ البشـرية ولقبتـ بالثعلـب ملكـر وكيـد علـى
أخيـ  ،وذكــرت إخــوة يوســف وأهنــا تريــد أن تريــد أن تظهــر أعمــاق اإلخــوة مــن دنــس شــرهم،
فكيف سـوّل هلـم أنفسـهم يف التفـريط بـأخيهم ،وكـان هنـاك اقتبـاس واضـح مـن القـرآن يف
ذكرها هلذين املعادلني املوضوعيني قابيل وإخوة يوسف .
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يف نـص شـعرها داخليـا وخارجيـا معـا
هاهي فدوى طوقان تستحضر النا يوسـف
حي أهنا توظّـف اجلانـب السـلا مـن القصـة كأهنـا تريـد أن تقـول مللتقاهـا أن احلسـد الـذي
كان لدى إخوة يوسف سبب لكثري من الباليا واحلوادث والكوارث.
ونرى الشاعرة جتلب اسم يوسف شكليا يف حينها تشري إىل إخوة يوسـف وهبـم توجـ إىل
وجوب قضاء األشرار على األرض للحصول على الصلح والسلمية فتشري مـن خـالل القصـيدة
إىل مأساة وطنها والظلم الـذي يصـل مـن االحـتالل ومـن مجيـع اخلونـة للقضـية الفلسـطينية
وكأهنــا تريــد أن تقــول إخــوة يوســف هــم االحتالليــون وهــم اخلونــة وعمــالء املرتزقــة الــذين
يعملون يف مصاحلهم.
بالنظر إىل السابق نفهم أن الشاعرة هتدف من خـالل استحضـار يوسـف وذكـر يف
بنية القصيدة إىل ذكر اخليانة والظلم الـذي حلـق بــفلسطني يف مأسـاهتا وقضـيتها واخليانـة
الل جاءت هبا من إخواهتا.

النتائج
 .1نرى أن كيفية توظيف األسطورة يف شـعر فـدوى طوقـان ودالالهتـا الكامنـة تـتم حبيـ
أن الش ــاعرة تستحض ــر األس ــاطري يف بنيت ــها الش ــعرية بط ــريقتني مه ــا امليكانيكي ــة
واخلارجية والداخلية والعضوية حي أهنـا تعتـرب األسـطورة يف الطريقـة األوىل حشـوا
فلهـ ــذا حـ ــذفها اليسـ ــبب نقصـ ــا بينمـ ــا تـ ــتم توظيـ ــف األسـ ــطورة يف طريقـ ــة أخـ ــرى
بامتصاصها دالليا حي أن ال ميكن انفصال النص األسطوري من النص الشعري.
 .2هن ــاك أه ــداف تبحـ ـ عن ــها الش ــاعرة م ــن خ ــالل الرج ــوع إىل األس ــاطري فنراه ــا
تستحضر أسـطورة متـوز أو أدونـيس لبـ روح التفـانل واألمـل يف اخلـروج مـن ظلمـات
املــأزق العــريب واملــوت إىل عــامل أكثــر رحابــة وخصــبا وإيناعــا ومــن خــالل األســطورة
هتدف إىل تبيني هذا املعىن بأن رغم أهنا تسعى إليصال صـرخة الشـعب الفلسـطيين
إىل مسـامع العــامل ورغــم أهنــا تســعى للخـالص مــن مأســاهتا إال أنّ مســعاها ال ينتــهي
إىل شيء وال جدوى في .
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 .3الهتدف فـدوى مـن ذكـر اسـطورة العرافـة الدهريـة "سـيبل" إىل أي شـئ حمـدد فإهنـا
تستحضرها حرفيا جمرد الداللة على كثرة ووسعة قافتها.
 .4يف أسطورة أوديب فترمي الشاعرة مـن خالهلـا إىل االعتمـاد علـى النـاس وأهـل اخلـربة
والفك ــرة للوص ــول إىل النص ــر وال ــتخلص م ــن الع ــدو الص ــهيوين إذ وهبن ــا اهلل ق ــدرات
نستطيع من خالهلا التغلب على املشاكل وصـعوبات احليـاة كالعـدو الصـهيوين وأسـطورة
جلجامش توظّفها للتصدي لثالث قضايا هي  :احلياة واحلب واملوت فهذ هـي القضـايا
الل شغل ذهن الشاعرة مدى حياهتا وتقول إننا لنبدأ من النهاية بـاملوت؛ ألن النهايـة
ليسـ أ قـل شـأنا مـن البدايـة .فعلينـا أن نغتـنم احليـاة اآلفلـة ونتمتـع بالصـبح وعلينــا ان
نفعل شيئا خيلد ذكرنا وفكرنا إن مل نستطع أن خنلد جسمنا وشكلنا.
 .5هتــدف فــدوى مــن خــالل استحضــار أســطورة عيســى املســيح للتأكيــد علــى قيمــة
التضـحية وأنـ البــد لنـا أن نضــحي بأنفســنا للوصــول إىل النصـر النــهائي كمــا ضـحّى
املسيح بنفس ويف اخلتام نرى الشاعرة توظّف أسطورة يوسف يف بنية القصيدة
هبدف ذكر اخليانة والظلم الذي حلق بفلسطني يف مأسـاهتا وقضـيتها واخليانـة الـل
أصابتها من أخواهتا خاصة وإىل ظلم اإلحتالل وغطرست وعنصريت ومهجية جنود
ودموية وسادية جالدي وسجاني عامة.
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