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المل ّخص

فدوي طوقاف ىي ازشاعاة ازفلسطيني ازشهًنةازيت تؤلألت مبوىب شةاي متميهة وازيت تةد من ّرواد ازشةا
ازةابيادلةاصا حيث تتخذ جتاه شةبها موقفاً انسانياً نبيلً .ومبا أ ّف آزي ازتناص من أباز ازتقنيات ازفني ازيت عين هبا

ازنقاد واالدبا زدراس ازنصوص واألشةار ىف ازةصا احلديث فيقوـ ىذا ازبحث علی تةايف ظاىاة ازتناص وتطورىا
ازتارؼلي عند ازنقاد ازغابيٌن وازةاب ومن مثّ يسلط ازضو علی ىذه ازظاىاة يف زغ فدوي طوقاف ازشةاي زيكشف
عن مدي استدعا ازشاعاة ازنصوص بأشكاذلا ادلتةددة ازديني وازتارؼلي واألدبي وكيفي جتسيد ازتفاعل اخللؽ بٌن
ادلاضي واحلاضا من خل ؿ دراس بة قصاددىا وتةيٌن االبيات ازتی استخدم فيها ىذه ازظاىاة مةتمداً علي
سيبٌن بوضوح أف ازشاعاة قد استلهم من ازتناص ازديني أكثا من
ادلنهج ازتحليلي ازوصفي .وإثا ىذه ازدراس ّ
األنواع األخاي استحکاماً وزين ً وخلوداً زقصاددىا.

الكلمات الدليلية:ازتناص ،فدوي طوقاف ،ازشةاازفلسطيين ادلةاصا

 تاریخ الًصًل 6930/20/61 :تاریخ القثًل6930/20/23 :عىًان تزیدالکاتة اإللکتزيویmollazadeh7780@gmail.com:
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-3المقدمة
دور ىاـ ،يف زتل
ازقضي ازفلسطيني ىي قضي شةب غلاىد يف سبيل اإلعرتاؼ بوجوده ،وزلشةا ازفلسطيين ٌ

أحلـ ىذا ازشةب ادلضطهد ضلو ازتحايا .ىذا ازشةا ازذي يةترب امتداداً حلاك ازشةا ازةايب بهغ بةد نكب 8493ـ
ووصل إزينا متأخااً منذ أواسط ازستينات علي حد أقواؿ ازن ّقاد و األدبا ( .مصطفي8431 :ـ)841،

وما مبااحل ازتطور ابتدا اً من
وزقد ظلا ىذا ازشةا وتاعاع زيواكب ازاكب علي ادلستويٌن ازةايب وازةادلي ّ
ازقصيدة ازكلسيكي مث ازوصوؿ إيل اإلجتاه ازاومانسي وازامهي وازواقةي وانتشار شةا احلا داخل االرض احملتلّ
وخارجها.
وحفل ازشةا ادلةاصا بتوظيف تقني ازتناص يف سلتلف أشكازو ومصادره زتةميق دالالت ازقصيده وجتديد
عناصاىا وتقنياهتا و تةهيه رؤي ازشاعا يف قضيتو او فكاتو ازيت يطاحها.
وش ّكل ازتناص ظاىاة عام يف ازشةا يف فلسطٌن ،فجا عميقاً منسجماً مقنةاً يف ازقصيدة حينا ،وديكوراً
مسطحاً إستةااضياً فقًناً حيناً آخا ،وسنقصا دراستنا يف ىذا اجملاؿ علي مصادر ازتنّاص يف ازشةا ازفلسطيين
زشاعاتنا فدوي طوقاف ازيت دتيّهت باوح ابداعي واضح وعلي حد قوؿ شاكا ازنابلسيّ « :أّنا وضة شةاىا يف

مقدم ازشةا ازنسادي ازفلسطيين إف مل يكن يف مقدم ازشةا ازنسادي ازةايب»).ازهعبی1002:ـ)839،

-3-3أسئلة البحث
حتاوؿ ىذه ادلقاز اف جتيب عن االسئل ازتازي ضمن عملي ازنقد وازتحليل ازتی اعتمدنا عليها:
ما ىو ازتناص وأنواعو؟ وما ىی ازتةازقات ازنصي ازتی وظّفتها فدوي طوقاف يف اشةارىا؟ وما ىی ازدالالت
ازتی ػلملها ىذا ازتوظيف فی شةاىا؟ وىل صلح ازشاعاة فی بياف ادلفاىيم االسلمي اثا استخداـ ازتناص
ازدينی؟
-1-3فرضية البحث

يسةي ىذا ازبحث ايل بياف عمق تفاعل ازشاعاة فدوي طوقاف مع ازرتاث مفرتضاً اّنا تفاعل مع ازرتاث
تفاعلً حيوياً ووظّفتو توظيفاً ناجحاً ورغم ازظاوؼ ازقاسي ازيت سيطات علي حياة ازشاعاة يف أرضها ادلغتصب فهي
تهايدت حضور ازرتاث باشکاذلا ادلختلف کازدينی وازتارؼلی واالسطوری واالدبی إلثاا إنتاجاهتا ازشةاي ويبدو ا ّف
جاا تناصاهتا ازديني .
ادلتلقی بامکانو أف ػلکم علی ازتهاـ ازشاعاة من ّ
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-1-3منهج البحث
ىذه ازدراس يف ازبداي تلقی ازضو علي مفهوـ ازتناص وتطاؽ ازی تطوره فی االدب ازغايب فازةايب وتبٌن
ظلاذج من
انواعو واعلي ُك ٍّل منها .مث حتاوؿ أف تكشف مظاىا ازتناص يف زغ فدوي طوقاف ازشةاي من خلؿ دراس ٍ
قصاددىا حسب علق ازنص ازغادب بازنص احلاضا وتةتمد فی خطّتها علی ادلنهج ازتحليلی ازوصفی.
-4-3خلفية البحث

ىناؾ دراسات عن فدوي طوقاف وشةاىا ،منها مقاؿ حت عنواف« :با فدوي طوقاف در ساوده اي آرماف
گاا» كتبو ازدكتور زلمد رضا ابن ازاسوؿ ادلنشور يف رلل «علوـ انساين» جلامة ازهىاا ش  .21تطاؽ فيو ازكاتب
إيل حياة ازشاعاة ومكانتها مث قاـ بتحليل ونقد إحدي قصاددىا ادلسماة بػ «صلة إيل ازةاـ اجلديد» ال يلحظ
فيها تناص .كما كتب سيد ابوازفضل رضايي رساز دكتوراه حت عنواف« ادبيات مقاوم در شةا فدوي طوقاف»
وكتب مقاال منها حت عنواف « فدوي طوقاف وشةا او» نشا يف رلل «ادبيات وعلوـ انساين» جلامة طهااف ش8
مسلسل ،23درس ازباحث فيها ادلضامٌن ازشةاي زفدوی طوقاف .ومقاؿ آخا بةنواف «جلوه ىای پايداری در
ساوده ىای فدوی طوقاف» حلسٌن سيدی وشًنين سامل مت نشاه سن  40فی رلل "ادبيات پايداری"بکاماف .وكما
يبدو بازنظاة ازطفيف ازی ىذه ازدراسات مل تقم دراس عن ازتناص يف شةا فدوي طوقاف بشكل مستقل .زذزک
اخرتنا زدراستنا األدبي «ازتناص يف زغ فدوي طوقاف ازشةاي ».
-1نظرة قصيرة إلي سيرة فدوي طوقان
وزدت فدوي طوقاف بفلسطٌن عاـ 8482ـ .يف بي من بيوت نابلس ازقدؽل ومل يتح ذلا أف تكتمل تةليمها
ٍ
قصتها يف سًنهتا ازذاتي فمنةتها األساة من ازذىاب إيل ادلدرس ( .طوقاف8432 :ـ)83 ،
إثا حادث ّ
علي أ ّف نفسها ازطموح مل تقةد هبا عن مساياة ازاكب فدرس

ازيت أتاحتها ذلا انكباهبا علي قاا ة أمهات ازكتب ازيت كان
ّ
)842

يف ادلنهؿ حيت ناز

قسطاً وافااً من ازث ّقاف

تهخا هبا مكتب أبيها ازةاماة( .خليل1002:ـ،

تةاف علی عامل ازشةا عن طايق أخيها ازشاعا ابااىيم طوقاف وقد حتوز من كتاب ازشةا ازاومانسي إيل
ّ
اجليوسي8422:ـ  )311/1،توفي
ازشةا احلا مث ىيمن علي شةاىا موضوعات ادلقاوم بةد سقوط بلدىاّ ( .
يف مستشفي نابلس عن عما يناىه ازسادس و ازثمانٌن سن 1003ـ.
اما بازنسب آلثارىا ازشةاي فأصدرت ازشاعاة اجملموعات ازتازي  :وحدي مع االياـ (8421ـ) ،وجدهتا
(8422ـ) ،اعطنا حباً (8410ـ) ،أماـ ازباب ادلغلق (8412ـ) ،ازليل وازفاساف (8414ـ) ،علي قم ازدنيا
وحيداً (8423ـ) ،دتّوز وازشي اآلخا (8434ـ) ،ازلحن األخًن (1000ـ).وقد تارت منتخبات من شةاىا إيل
ازلغات اإلصلليهي واألدلاني وازفانسي وغًنىا.
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ومن آثارىا ازنثاي  :أخي ابااىيم (8491ـ) وسًنهتا ازذاتي ازشهًنة :رحل جبلي  -رحل صةب (8432ـ)،
واجله ازثاين من سًنهتا ازذاتي بةنواف ازاحل األصةب (8443ـ) ،کما حصلتةلي عدد كبًن من اجلواده( .ادلصدر
نفسو)311/8 :
-1مدخل الی مفهوم التناص

إ ّف مصطلح ازتناص يف ازنقد ازةايب احلديث ىو تارت زلمصطلح ازفانسي ( )Inter textوازلتيين
( :)Intertextازتبادؿ ازنصي وقد تُ ِاج َم إيل ازةابي بازتناص ازذي يةين تةازق ازنصوص بةضها ببة ( .ناىم:
1009ـ)89 ،
 -3-1التناص فی االدب الغربی
يبدو أ ّف نشأة ازتناص وبداياتو األويل كمصطلح نقدي ياجع يف بداي األما ضمن احلديث عن ازدراسات
ازلساني (ازهعيب1000 :ـ )3 ،كما يُة ّد من ادلفاىيم ازسيميادي وزو فةازي اجاادي يف كونو يقف راىناً يف رلاؿ
ازشةاي احلديث وازتحليل ازبنيوي( .بوخامت1002 :ـ)831 ،

وعنی بازتناص :ا ّف
وقد وضح مفهوـ ازتناص ازةامل ازاوسي ميخاديل باختٌن من خلؿ كتابو «فلسف ازلغ » ُ
كل ٍ
تشاب زنص آخا وحتويل زو( .ساميوؿ1002 :ـ)4 ،
نص يتكوف من مهيج من اقتباسات وكل نص ّ
ّ
واستفاد منو بةد ذزك ازةديد من ازباحثٌن حيت استوي مفهوـ ازتناص بشكل تاـ علي يد تلميذة باختٌن
ازنص مقيّ ٌد بنصوص أخاي (مكاريك8332 :ىػ  )21،وتكتب أ ّف «ازتناص
ازباحث جوزيا كايستفا وىي تاي أ ّف َّ
ىو تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص أخاي»( .جهاد8443 :ـ)39 ،
ويواصل روالف بارت ما انته ازيها كايستفا من طاوحات حوؿ نظاي ازنص والسيما يف ازتناص إذ يقوؿ:
« ُك ّل ٍ
نص زيس إالّ نسيجاً من استشهادات سابق ( »...ناىم1009،ـ ...« )19 :وقانوف ازتناص غًن
ّنادي( »...ادلصدر نفسو)11 :
بةد ذزك اتسع مفهوـ ازتناص وشاع يف االدب ازةايب مبثاب ظاىاة نقدي جديدة وانتقل ىذا االىتماـ بتقني
ازتناص إيل االدب ازةايب ضمن االحتكاؾ ازثقايف.
 -1-1التناص في االدب العربي
علي ازاغم من ا ّف ازتناص يبدو مصطلحاً جديداً فانو يف ازواقع مفهوـ قدمي قدـ ادلمارس ازنصي ذاهتا فقد
أدرؾ ازشةاا منذ اجلاىلي ضاورة تواصل ازشاعا مع تااثو ازشةاي واإلغرتاؼ منو واقتفا آثار ازسلف ويف ازنقد
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ازةايب ازقدمي نةثا علي عملي ازتداخل بٌن ازنص وازنصوص األخاي يف مثل مصطلحات االقتباس وازتضمٌن
وازساق واالخذ وغًنىا.
ومهما يكن االما زقد كاف اىتماـ ازةاب ازقدامي بازةلقات بٌن ازنصوص اىتماماً قاصااً رغم دتكنهم من
رصد بة ازةلقات ازيت تصب يف صميم نظاي ازتناص االّ أ ّف تلك ازبذور واالرىاصات مل جتد من يستثماىا

جادة جلةلها اكثا قاباً من االستةماؿ اجلاري وأكثا ارتباطاً
ويبلورىا يف نظاي متكامل وىي التهاؿ حباج إيل قاارات ّ
مبفاىيم ازتناص احلديث (.وعداهلل1002:ـ)10-82 ،
ويف ازنقد ازةايب احلديث حاوؿ زلمد مفتاح أف يةاض مفهوـ ازتناص اعتماداً علي تةايفات ازنقاد ازغابيٌن
وغًنىم فخلص إيل تةايف جامع زلتناص «ىو تةازق (ازدخوؿ يف علق ) مع نص حدث بكيفيات سلتلف ».
(مفتاح8432 :ـ)818،
ونلحظ بة ازنقاد قد ّفاؽ بٌن ازتناص ورتل من ادلفاىيم ازيت تلتقي مةو غًن أّنا التةادزو كما ع ّد خليل
ادلوسي ثلث اختلفات زلتمييه بٌن ازتناص وازساق وىي اختلؼ ادلنهج ،واختلؼ يف حكم ازقيم واآلخا
ازقصدي  (.ازبادي1004 :ـ )30 ،اما ازدكتور زعيب فًني مصطلحات االقتباس وازتضمٌن واالستشهاد وغًنىا
كنماذج من ازتناص استحضاىا ازكاتب إيل نصو االصلي زوظيف فني أو فكاي منسجم مع ازسياؽ سوا كاف
ىذا ازتناص نصاً تارؼلياً أـ دينياً أـ أدبياً (.ازهعيب 1000:ـ  )10،وازتناص عند توفيق ازهيدي ىو تضمٌن نص يف
ِ
ادلستحضا فليس إالّ توازداً زنصوص سبقتو
ادلستحضا وازنص
نص آخا وتفاعل خلّؽ بٌن ازنص
َ
(ازةماي1002:ـ )90 ،ونقط اإلشرتاؾ بٌن ادلفاىيم ازقدؽل واحلديث يف ازثقاف ازةابي وازغابي ىي أ ّف ازتناص ىو
تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص أخاي( .جهاد8443 :ـ 88 ،ومابةدىا)
فكما الحظنا زقد اختلف مفاىيم ازنص تبةاً الختلؼ مشارب أصحاهبا ازفكاي  .ىذا وقد توسع مفهوـ
ازتناص ازذي مل يةد تداخلً بٌن ازنصوص فحسب بل إمت ّد ايل أنواع وصيغ وفنوف أدبي وغًن أدبي حسب رغب
ازشةاا وُو ِض َع زو قوانٌن وتةاريف متة ّددة سنشًن إيل بة ٍ منها.

-1-1انواع التناص
قسم
كما اختلف ازنقاد علي وضع مصطلح ازنص ،اختلفوا أيضا علي تقسيمو إيل أنواع فمنهم من ّ
ازتناص إيل ازداخلي و اخلارجي(مفتاح1002 :ـ )819 ،ومن ػل ّدد انواع ازتناص ازی ازتناص ادلباشا ياجع ازی
ازشکل وغًن ادلباشا ياجع ازی ادلضموف(شبل زلمد)24، 1004:فازتناص ازداخلي ىو تناص ازشاعا مع نفسو
(نصوصو ازسابق ) وازتناص اخلارجي ىو أف تت ّكئ ازنصوص ازشةاي علي ماجةيات متنوع منها ادلاجةي ازديني
عهاـ1008 :ـ)33 ،وازتناص ادلباشا ىو إقتباس ازنص بلغتو ازيت ورد فيها مثل اآليات
واألدبي وازتارؼلي وغًنىاّ ( .
واألحاديث واألشةار وازقصص  .اما ازتناص غًن ادلباشا فهو ازذي يستنبط استنباطا من ازنص وياجع إيل تناص
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األفكار أو ادلقاو ازثقايف أو ازذاكاة ازتارؼلي ازيت تستحضا تناصها باوحها أو مبةناىا ال حبافيتها أو زغتها وتفهم من
تلميحات ازنص واؽلا اتو ويدخل ضمن ازتناص غًن ادلباشا تناص ازلغ واألسلوب( .ازهعيب 1000:ـ )10 ،ويشًن
رمانی ازی صةوب حتديد ازنص ازغادب فی ازشةا ازةابی احلديث،بسبب تباين طاؽ استخداـ ازشةاا ذلذا ازنص،
وازتی تتخذ ثلث اشکاؿ:
-8االجرتار :ويةنی إعادة صياغ ازنص ازغادب بشکل ظلطی ال جدة فيو،او ىو نوع من ازتضمٌن.
-1االمتصاص :ويةنی إعادة صياغ ازنص ازغادب وفق ادلتطلبات احلديث زلتجاب ازشةاي  ،ودتثلو باؤي
جديدة ختدـ دالالت ازقصيدة دوف نفی اصلو.
-3احلوار :وىو إعادة صياغ ازنص ازغادب علی ضلو آخا ،حبيث تضاؼ ازيو أجها  ،اوتسقط عنو أجها
أخای(.طةم حلبی1002:ـ)13،
عهاـ1002:ـ)12،
ومن أباز أنواع ازتناص ادلباشا يف ازشةا ىي ازتناص ازديين واألديب وازتارؼليّ (.
واالف سنتطاؽ ازی مصادر ازتناص فی شةا فدوی طوقاف فی ازصفحات ازتازي حسب ازقوانٌن احملددة
کاالجرتار وغًنىا ضمن دراس بة

سلتارات من ديواّنا.

-4-3مصادر التناص:
 -3-4-1الدين
دتثل ازثقاف ازديني جه اً ال يتجهأ من ادلخهوف ازث ّقايف زلکثًن فازدين ؽلثل قيماً اخلقي وروحي تتأصل يف
ازذات االنساني وتظها جتلياهتا بشكل واضح يف سلوكيات األفااد واظلاط تفكًنىم (اخلضور1001:ـ.)29 ،
يشمل ازرتاث ازديين مصادر كثًنة كازتوراة واإلصليل وازقاآف ازكامي .يف ازواقع يةترب ازدين يف كل عصا وزدي
ِ
حافل
كل أمم مصدراً سخيّاً من مصادر اإلذلاـ ازشةاي عكف عليها ازشةاا و ّ
استمدوا منها .واالدب ازةادلي ٌ
بازكثًن من األعماؿ األدبي ازةظيم ازيت زلورىا شخصي ديني أو موضوع ديين أو ازيت تأثات بشكل أو آخا
بازرتاث ازديين(.عشاي زايد1000 :ـ)22 ،
إذف وازشا عا يةتمد يف ازتناص ازديين علي اإلقتباس من كتب األدياف ازثلث او أقواؿ األنبيا شلا غلةل
ازنصوص ازشةاي ذات سلط تأثًني قوي تهخا جبوانب إنساني وقيم أخلقي .
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الف -القرآن الكريم
يةد ازقاآف ازكامي رافداً مهماً زلشةا ازةايب ادلةاصا فقد نهع فئ ٌ من ازشةاا ازةاب ادلةاصاين إيل أف تقتبس
ازشةاا من قبل ومشكل ازتةبًن ىي ازيت حتمل ازشاعا ادلبدع علي خلق رموز
من ازقاآف صياغات جديدة مل يةافها ّ
جديدة وبةث أساطًن قدؽل واستةارة زغ ديني وآيات قاآني وتضمٌن مةاين ازوحي بلغ حتاكيو وإف مل تبلغ شأوه.
(ازبادي 1003 :ـ)90،
وتنقسم إقتباسات ازاواد من ازقاآف ازكامي علي قسمٌن:
األوؿ:اقتباس ازلفظ وىو اإلقتباس ازكامل آلي أو رتل من آي قاآني مع حتويا بسيط أحياناً بإضاف أو
حذؼ كلم  ،أو بإعادة تاتيب مفادات اجلمل .
وازثاين :إقتباس ادلةين فقط وصياغتو بلغ ازشاعا مع االيقاع علي كلم من ازكلمات ازداز علي اآلي فاألوؿ
قليل جداً ّأما ازثاين فكثًن( .ادلصدر نفسو)
وقد استلهم فدوي طوقاف يف بة قصاددىا عن اآليات ازقاآني وىذا ي ّدؿ علي إحاط ازشاعاة علي
ازرتاث اإلسلمي ازكامن يف ازقاآف .فهي تنشد يف قصيدهتا «أماـ ازباب ادلغلق» :
حيب
طاي ّ /
وأيّاـ غااس ازةماي ّ
وروي بكؤوس ازنور /يابو ،يهته ،يتساقط من  /حويل رطبا  /باحلب سأزتك ّ
حيب ذاک ازنّضا/أياـ يقٌن مصباح/دری يتوىج فی ازصدر(.طوقاف1000،ـ)991،
ذاؾ ازساذجّ /
فهذه األبيات تتناص مع اآلي ازكاؽل «:وىهی إزيک جبهع ازنخل تساقط عليک رطباً جنياً»(مامي)12:
فقد أضاف وابدز ازشاعاة بة ادلفادات واجلمل .وذت إبداؿ زفظ بآخا کما حصل فی إبداؿ(عليک) ب
( من حوزی)وازسياؽ ازقاآنی ازغادب يتوافق مع ازسياؽ ازشةای احلاضا فی االطار ازةاـ وىذا حتقيق زقانوف
اإلمتصاص ازذی حاوؿ ازنص أف يةيد تشکيل ماجةو علی وفق تصوراتو وقوانينو فلم يکتف بإعادتو وتکااره بل
ذىب إزی أبةد من ذزک زلققاً ازةمق ازدالزی ادلقصود.
وكما أعط ازنخل مامي رطباً جنياً طاياً دتتّة فدوي طوقاف أيضاً من ىذه ازثماة ازطازج وىي زيس إال
ذتاة عماىا .تشبو ازشاعاة شجاة تابو وترتعاع وتاتفع أغصاّنا إيل ازسما وشيئاً فشيئاً تثما وتةطي ذتارىا إيل
اآلخاين حبّا ذلم.فازنص احلاضا امتداد زلنص ازغادب .فقد اقتبس ازشاعاة األزفاظ ازقاآني "يهته ،يتساقط ،رطباً"
وأبدع يف ادلةىن بوضوح إثا ىذا ازتناص اخلارجي او ادلباشا.وتستماّ :

 /011ظاىرة التناص فی لغة فدوی طوقان الشعرية
رب ازبي  /مفتوحاً كاف ازباب ىنا/و ادلنهؿ كاف ملذ ادلوقا باألحهاف/مفتوحاً كاف ازباب ىنا و
 ...يا ّ
ازهيتون  /خضاا تسام فارع  /حتتضن ازبي  /وازهي يضئ بل نار /يهدي يف ازليل خطي ازساري (ادلصدر
نفسو)994 :
حتب أخيها احلنوف ازذي ػلميها وكاف زو ازقص ازكربي يف تثقيفها واف مبثاب ادلةلم ذلاوقد
كان ازشاعاة ّ
أخذ بيدىا يف طايق ازشةافهو يشبو كوكباً مضيئاً يتؤلأل يف حياة ازشاعاة وينًن زيازيها ادلظلم ويهديها إيل حياة
سةيدة وازشاعاة تواكبو زتخطو إيل ازاشد وزتحضا شجاة روحها وزتسامي إيل ازةل وادلكارـ .ىنا تةطينا ازشاعاة

صورة رتيل حيث جةل أخاه واقفاً كازشجاة متحملً ازصةاب واآلالـ فهو تلك ازشجاة ادلبارك ازهيتون يةطي من
جسمو وروحو زيضئ ازطايق.

ونلمس يف ازنص ازشةای صدی ىذه اآلي ازکاؽل « :اهلل نور ازسموات واألرض مثل نوره كمشكوة فيها
مصباح ادلصباح يف زجاج ازهّجاج كأ ّّنا كوكب دريّ يوقد من شجاة مبارك زيتون ال شاقي و الغابي يكاد زيتها
يضئ وزو مل دتسسو نار نور علي نور يهدي اهلل زنوره من يشا ويضاب اهلل األمثاؿ ازناس واهلل زكل شئ عليم» (

ازنور )32:

قد استفادت ازشاعاة من االزفاظ وادلةاين ازقاآني مةاً .من عاؼ نور اهلل وزتل نوره ازوضا ة يف قلبو ختفف
يضل أبداً .وىذا تناص مباشا قد استةمل ازشاعاة آزي اإلمتصاص يف ىذه ازقصيدة زين ً زشةاىا.
آالمو وزن ّ
ازسجاف/
ّأما يف قصيدة «رساز إيل طفلٌن» فتقوؿ ... :أخشي علي دنياكم ازصغًنة /من قصص ازسجٌن و ّ
من قصص ازنازي وازناري  /يف أرضنا فإّنا رىيب  /...يشيب يا أحبيت ذلوذلا ازوزداف(طوقاف1000،ـ)942،
وقد وع ازشاعاة أ ّف ازسياسات اإلستةماري سيطات علي بيئتها وعلي األراضي ازةابي وىي تاي اشتةاؿ
وقص اجلور
جو من ازضبابيّ ازيادس ّ ،
نار احلاب وآالـ شةبها وازظلم ازقاسي يةصا قلبها فتتح ّدث عنو يف ّ
واالعتدا حكاي قدؽل وشدة ازفهع تتذكا اإلنساف يوـ ازقيام حيث غلةل ازوزداف شيباً .وىنا تستحضا ازشاعاة

ادلهمل)82 :
قص زکايّا(ع) فی سورة مامي« :فكيف تتّقوف إف كفامت يوما غلةل ازوزداف شيباً» ( ّ

فازشاعاة تؤکد ش ّدة مةاناهتا بتوظيف نص اآلي بشيئ من ازتغيًن وزکنها تةطی ذلدالز اخای تفهمها من
ازسياؽ ازشةای الف ازقص تکسب بةدا دالزياً جديداً مع احتفاظ مةنی ازنص ازغادب(ازقاآف ازکامي) فی سياقو
اجلديد(ازنص احلاضا).وىذا تناص خارجي قد استةملتو ازشاعاة زرتقي أسلوهبا ازشةاي.
ويف قصيدة «حكاي ألطفازنا» قد استطاع ازشاعاة أف تسوؽ ذىن ازقارئ إيل ازنص ازغادب عن طايق آزي
االمتصاص:
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تفجا ازصوت ازةظيم بازاعودو
جا عاـ ازفيل/متطياً مساف ً/تقطةها ازفصوؿ بٌن ادلوت و احلياةّ /
ازربوؽ/حاملً ازنبو ة /رلتثاً اخلااف (...طوقاف 1000ـ) 223 ،
إشارة ازشاعاة إيل ازرتاث االسلمي واضح  ،وبااعتها أيضاً يف وصل ادلاضي باحلاضا ازذي ّيةد من أباز
أىداؼ ازتناص زلمودة .وقضيّ احلاضا زيس ّإال سيطاة اإلستةمار علي بلدىا .إ ّف اسااديل ازيت تة ّد قدرة جبّارة
اّنهم

يف حاب أكتوبا وانتصات جنود ادلسلمٌن (طًناً أبابيل ) فاستطاع

ازشاعاة من خلؿ تشابو إسااديل

وأباىو وتشابو ّقويت ازقايش وازةاب أف تصل إيل نسيج زلكم وتتناص مع ىذه اآلي ازكاؽل :
«أمل تا كيف فةل ربك بأصحاب ازفيل/أمل غلةل كيدىم يف تضليل /وأرسل عليهم طًناً أبابيل (»...ازفيل :
)8-3
وكما يبدو أ ّف فدوي طوقاف تستمتع من اآلي ازقاآني ومةانيها كااراً و تهيّن اشةارىا بازكلـ االذلي مع قدر
حيب دلاذا؟ /وطين أصبح باباً زسقا؟ /و دلاذا
حيب ازغايب /آه يا ّ
من ازتغيًن .فهي تقوؿ يف قصيدة اخای :آه يا ّ
شجا ازتفاح صار ازيوـ /زقّوماً ،دلاذا ؟ /مل يةد ضو ازقما (طوقاف1000،ـ)231 ،
استلهم ازشاعاة من سورة م ّدثا واستدع اآليات ازقاآني زتنةكس مأساة وطنها فأشارت إيل ىذه اآلي :

« ...يتسا زوف عن اجملامٌن /ما سلكم يف سقا /قازوا مل نک من ادلصلٌن /وزنک نطةم ادلسکٌن /وکنّا طلوض مع
اخلادضٌن /وکنّا ن ّکذب بيوـ از ّدين» (ادلدثّا )98-90وأيضاًإيل«:إف شجات ازهّقّوـ/طةاـ األثيم»(ازدخاف-91:
)93

قد دخل ازکفار اجلحيم اثا اقرتاؼ اآلثاـ فما ازذنب ازذی ارتکبو ازفلسطينيوف زيصبح وطنهم باباً جلهنّم
ويغًن ت ّفاحهم احللوة طةاماً جهنّمياً شديد ادلاارة .وازشاعاة ذکات ىنا مفادتٌن،تشةا ازقارئ جبو ازقاآف،جتةلو
ّ
أماـ صورة قاآني واضح .فيلحظ ورا ازتناص مقدرة ازشاعاة ازفني علی إدخاؿ ازنص ازقاآنی ازی سياقها اخلاص
وحتميلو دالالت واػلا ات جديدة ،تتفق وجتابتها ازشةوري  ،ذلذا تناصها يقوـ علی ازتمثّل االغلابی زآليتٌن وصلح

فی خلق نوع من االنسجاـ وازتداخل بٌن نصوصها ازشةاي وازتةابًن ازقاآني عرب زلور متوازی يسمی باالمتصاص،
واستخدم عملي تفجًن زطاقات کامن فی ىذا ازنص زتصور زنا مةاناهتا بوضوح.
ويف قصيدة «ماثاة إيل ظلا» نلحظ تناصاً مباشااً ،تقوؿ:

وأن يامن قيل عنو إنو ىناؾ /حاف زطيف بازةباد /حاف زطيف بازةباد؟ /أين أن  /ال أراؾ /دعنی أراک
کی أقوؿ إنّو ىناک (طوقاف1000،ـ)913،
واإلشارة واضح تبادر إيل ازذىن ىذه اآلي ازكاؽل «:اهلل زطيف بةباده » (ازشوري)84 :

 /011ظاىرة التناص فی لغة فدوی طوقان الشعرية
زقد كان عينا ازشاعاة تبحثاف عن أخيها ظلا يف كل مكاف زكنها ما استطاع أف تاشد إزيو وتشكو بثّها
وتتأوه و تطلق صيحات ازفااؽ وىي زيس ّإال زلاوز بلجدوي .فكما رأينا توظّف ازشاعاة ىنا آي من
وحهّنا ّ
ماتٌن زتأكيد كلمها وزتظها قنوطها وش ّدة حهّنا وىكذا تضيف إيل شةاىا بةداً فتياً
سورة ازشوري وت ّ
كارىا ّ
ورتازياً.فةند مقارن ازبي ازشةای زفدوی طوقاف واآلي ازقاآني غلد ازقارئ تفاعلً يکاد يکوف اجرتارياً علی

رب أرنی أنظا ازيک قاؿ زن تاانی»...
مستوی ازلفظ.کما تستحضا آي «:ودلّاّ جا موسی دليقاتنا وکلّمو ربّو قاؿ ّ
زيطمئن قلبو.
(االعااؼ)893:فهی تطلب رؤي أخيها ادلاحوـ بينما موسی(ع) يطلب رؤي ازلّو تةازی
ّ
ويف قصيدة « أنشودة ازصًنورة» تشبو ازشاعاة فتياف اإلنتفاض بشجاة طيّب تنب يف أرض طيّب استحكم
جذورىا يف أعماؽ األرض تصةد أغصاّنا ضلو ضو ازسما  ،تقوؿ :

كربوا اكثا من سنوات ازةما /صاروا ازشجا ازضارب يف أعماؽ ازصاعد ضلو ازضو ازواقف يف ازايح اذلوجا
(طوقاف1000 :ـ )212 ،ويتبادر إيل ازذىن ىذه اآلي ازكاؽل ازتی تةد نوع من االمثاؿ ازقاآني تصور زلقارئ
صورة واضح تقاب ادلةنی وتظهاه بصورة احملموس «:أمل تا كيف ضاب ازلّو مثلً كلم ً طيب ً كشجاٍة طيبٍ أصلها
ثاب و فاعها يف ازسما » (ابااىيم )19:
يةمق ازدالز  .زيس من ناحي ازلفظ فقط ،وإّظلا من ناحي ادلةنی او األثا ازذی ػلدثو
إ ّف ىذا االستحضار ّ
يؤدي دوره كما كاف يف
تغًن تغيًناً كلياَ بل نلحظ أف ادلةين يف ازنص احلاضا ّ
فی ازنص ،ومةين ازنص ازغادب ما ّ

ازنص ازغادب زکن بشکل آخا من خلؿ استخداـ آزي اإلمتصاص زکن کشفو ػلتاج ازی قدر من ازتأمل وازتةاؼ
علی ازقاآف ازکامي.
وفی قصيدة «زن ابکی» تقوؿ:

وىا ىنا يا أحبادی ىنا مةکم /ألقبس منکمو رتاه /آلخذ يا مصابيح ازدجی من زيتکم قطاه/دلصباحی /وىا
أنا أحبادی/ازی يدکم أم ّد يدی (طوقاف1000:ـ)289،

إ ّف ازشاعاةتتمثل قوزو تةازی«:وىل أتاک حديث موسی ،إذ رأی ناراً فقاؿ ألىلو امکثوا،إنّی آنس
ناراً،زةلّی آتيکم منها ٍ
بقبس او أجد علی ازنار ىدی» (طو )80-4:وأيضاً تتناص ماة أخای مع اآلي  32من
سورةازنور.
فازشاعاة استثمات اآليتٌن ازقاآنيتٌن فی نصها ازشةای مستخدماً آزي االمتصاص.وزکن ىذا ازثاا سيکوف
أعظم إذا عافنا «أ ّف ادلفادة(أقبس)ذلا امتدادات قاآني موحي .اذ وجد ازنار االذلي نار اذلداي وادلةاف ،..تکسب
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حتس غاشي اخلنوع فی
ازصياغ ازشةاي ّقوة تصوياي وعمقاً ختييلياًّ ( ».
شااد:التا )810،وهبذا تکوف فدوی حٌن ّ
فلسطٌن حتاوؿ اف تقبس ازقوة وازنور االذلی زيخاجها من ظلم احملن ازةسًنة وتنصا ابنا شةبو ادلظلوـ.
ب -الکتاب المقدس
تتناص ازشاعاة مع ازکتاب ادلقدس فی ع ّدة قصادد ،منها قصيدهتا بةنواف «فی مدين اذلام » ،وازشاعاة تشًن

ازی ىذا ازتناص فی ىامشو ازقصيدة،تقوؿ:

زسجاّنا:ال أص ّدؽ ،کيف /اص ّدؽ من جا من صلبهم؟ /تظلّوف يا حارسی أنبيا ازکذب /وتقبع فی
تقوؿ ّ

ظلم ازسجن حتلم (طوقاف1000:ـ)222 ،

يشًن ىذا ادلقطع ازی ازکتاب ادلقدس ،حيث نقاأ فيو «:قاؿ زی ازاب يتنبؤ األنبيا بامسی.مل أرسلهم وال
أماهتم وال کلّمتهم بازاؤيا کاذب ومکا ازقلب يتنبؤوف»(.أرميا)8:و«ىا أنا علی ازذين يتنبؤوف بأحلـ
کاذب »(أرميا)13:
فازشاعاة تقيم نصها فی فضا ازنص ازتوراتی ،مستفيداً من زغتو ،بةد أف أضف
وازتناص ىنا جا منسجماً مع ازسياؽ ادلطاوح فيو.

عليها بةداً مةاصااً،

اما قصيدهتا بةنواف«ازی ازسيد ادلسيح فی عيده» فهی سلهون زلطقوس ادلسيحي فتقارف فيها مةاناة ادلسيح
فی ادلاضی مبةاناة ازقدس(مسيح قاف ازةشاين) وتبدأىا بآيات من ازکتاب ادلقدس فی منت ازقصيدة:
ازکااموف ازوارث يا سيّد/واغتصبوا ازکاـ/وخطاة ازةامل ريّش فيهم طًن اإلمث/وانطلق يدنّس طها
قتل ّ
ازقدس/شيطانياً ملةوناً،ؽلقتو حتی ازشيطاف(طوقاف1000:ـ )208،وجا فی ازتوراة...«:وزکن اوزئک ازکاامٌن
ىلموا نقتلو فيکوف زنا ادلًناث .فأخذوه وقتلوه واخاجوه من
قازوا فيما بينهم :ىذا ىو ازوارثّ .
ازکاـ»(.اصحاح.81ماقس)
فليس مغتصبٌن ازکاـ سوی ازصهاين فطوقاف ىنا امتص نص ازتوراة واعادتو من جديد ،مبا يتناسب وسياقو
ازشةوری اخلاص.
فادع بأنّو مسيح ادلةاصا فدی نفسو زقومو
ّاما فی ازقصيدة ازتی ق ّدمتهاطوقاف ازيجماؿ عبد ازناصا ّ
نبی احلب ک ّفيو علينا/
فأضف عليو صفات ادلسيح (ع):فی احتداـ ازدـ وازنار وطغياف اجلنوف /بسط ازفادی ّ
حه سکاکٌن ازةيا /
وافتدانا /آه ما أغلی ازفدا ! /واشرتانا/آه ما أغلی ازثمن! /وعلی وخه مسامًن األمل /وعلی ّ
أسند ازاأس وأرخی /ىدب جفنيو وناـ/وبةينيو رؤی احلب وأحلـ ازسلـ (طوقاف1000:ـ)103،
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تةربه ازشاعاة
ا ّف تناص ازشاعاة مع ازکتاب ادلق ّدس سار وفق خ ّ
ط متوازی وىو خط ازتداخل ازفکای فما ّ
عرب فی ازةهد اجلديد ،وىذه ازتةازقات کثًنة فی ديواف ازشاعاة.
نفس ازذی ّ

ج -استدعاءالشخصيات الدينية

من ازشخصيات ازقاآني يف شةا فدوي طوقانشخصي قابيل.فاستدع

ازشاعاة ىذه ازشخصي ازسلبي يف

قصيدهتا«نبو ة ازةااف » رمهاً زلنهع ازةدواني فی االنساف .فهي تستدعي ىذه ازشخصي عندما تشةا بأ ّف اإلستةمار
أنشب أضفاره علی أراضي وطنها وىي تشةا باإلنهجار وتقوؿ:
قابيل األزتا منتصب يف كل مكاف/قابيل يدؽ علي األبواب /علي ازشافات /علي اجلدراف/يتسلّق يقفه
يلف يدور مع االعصار،يس ّد / ... /ادلوت كبًن يتنامي
ويفح /بازف زساف /قابيل يةابد يف ازساحاتّ /
يهحف ثةباناً ّ
يف كل مكاف /ادلوت وقابيل األزتا يف كل مكاف (طوقاف1000 ،ـ) 242،
تستحضا فدوي قص قابيل ازقدؽل زتتناص مع سياقات قصيدهتا وجتسد رؤيتها زواقع صااع األىل يف ىذا
ازهمن ادلخهي .كقوؿ :قابيل ازقدمي أخ قاتل ،وجو من وجوه ادلوت ازذي يطةن حاك احلياة زتةطيلها وايقافها وقابيل
ادلةاصاة مثلها ىو يف عامل ازواقع.فازشاعاة تشاىد بااثن ادلوت قد تةلّق علي االردف يف حاب ايلوؿ فتتذ ّكا مةاناة
ازبشا من ازظلم من بداي خلق آدـ (ع) إيل اآلف،وىدا االستدعا تذکانا باف ازتاريخ يةيد نفسو وتتناص مع قوزو

تةازی«:فطوّع زو نفسو قتل أخيو فقتلو فأصبح من اخلاساين» (ادلاددة)30 :

ّإال أ ّف قابيل ازقاف ازةشاين أکثا بطشاً وظلماً،اليکتفی بقتل أخ واحد ،زطّخ يده بدـ اخوتو .و ياصد
ازلهم اال زلور
اادلظلومٌن فی کل مکاف:علی اآلفاؽ،علی ازطاقات،علی ازةتبات،علی احليطاف ..فليس قابيل ّ
کل مکاف زيفتک علی األبايا  .وکما يبدو ازشاعاة ما
احلدث فحاب ازيوـ ىی حاب االخوة ،وىو ّ
مرتصد فی ّ
استةمل ازنص ازغادب مباشااً بل أشارت إزيو يف قازب اإلمتصاص واستةمل اسم ازةلم زتلف نظا ازقاري بذكا

زتوجو ادلتل ّقی إيل ازنص ازغادب .واستطاع أف توظّف ازلوف کمفادة فی ازصورة فيتجلی االشةاع
زفظ «قابيل» ّ
يدؿ علی وحشي قابيل بشکل
ازلونی موحياً حاز ازشاعا ازنفسي ازتی تةکسها ازاؤي ازشةاي  .وازلوف االزتا ّ
جلی .فنلحظ کيف تب ّدت زنا ازقص ازقاآني من خلؿ ذکا ىذا ازةلم فی رلاؿ ازشةا وکيف اختصات ازشاعاة
ّ
ادلساف ازقصصي فی مفادة ضمن شةاىا.

وقص قوـ نوح وادلصًن ادلأساوي ازذي آؿ ازيو ذاؾ ازقوـ تناص استحضاهتازشاعاة ووظّفتها زتجسيد ادلصًن
ازفاجع ازذي البد أف تؤوؿ إزيو قوي اإلحتلؿ وازشا يف ىذا ازةصا مثلما آز إزيو قدؽلاً:
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أين ادلفا ،قبور ال قاار ذلا/تقفو خطاؾ مسًن ازدرب فارتفقي/راح
تةب
)934

عن غاب ازسفن/نادي

ماكبها ازغادي فما عاف /صويت ،وواجه

وما كتب

حافا زصاحب /غاب

وما

مسااىا فلم تاين(طوقاف1000 :ـ،

فاذا وضة امامک ىذه اآلي ازكاؽل « :و يقوؿ االنساف يومئذ أين ادلفا» (ازقيام  )10:فل تطمئن االّ ازی

ازقوؿ باف ازشاعاة استوح

اجلو ازشديد ازصارـ زلسورة ازقاآني .كما استحضات تناصاً آخا من ازقاآف ازكامي

بإقتباس اآلي «و نادي نوح ابنو وكاف يف مةهؿ يا بينّ اركب مةنا والتكن مع ازكافاين( ».ىود )98:فما ذکات
ازشاعاة اسم ازنبی مباشااً بل يهدی ادلتلقي من مضموف ازنص ازيو.
فنلحظ کيف استحضات ازشاعاة فی نص شةای واحد آيتٌن من ازقاآف فاقتبس جه اً من اآلي ازکاؽل
فيحسب فی ازبداي تناصها زفظياً زکنها فی استماار شةاىا تتناص مضموف اآلي ازثاني مع حتويًن فی ادلةنی،
وحتاوؿ بکل ماتوافا زديها من امکانات فني ًزتوظف اآلي ازقاآني توظيفاً فنياً وفق رؤيتها ازشةاي .ومن األنبيا ازذي
ارد إذ إ ّف فلسطٌن ىي
اما و ٌ
وظّفتو فدوي طوقاف يف شةاىا ادلسيح (ع) وحضور ادلسيح يف ازشةا ازفلسطيين ٌ
االرض ازيت وزدت فيها .واسم ازسيد ادلسيح يفضي إيل تداعيات تارؼلي كثًنة ماتبط بو وزو مل يذكا شخصيتو
صااح ً فقد وظّف شاعاتُنا ادلسيح يف خطاهبا ازشةاي استدعا غًن ازذكا ادلباشا زلشخصي وىذا ما قَدَّمتو يف
قصيدة «إيل سيد ادلسيح يف عيده» فتشكو إزيو بقوذلا:
اح ازقدس (طوقاف1000:ـ)944،
يا سيّديا رلد األكواف/يف عيدؾ تُصلب ىذا ازةاـ/افا ُ
قص صلبو وىو توظيف
فاشارت إيل ادلسيح (ع) دوف ذكاه زكنو واضح من قاادن أخاي فهي توظف ّ
ازتضحي وازةذاب.ومبا ا ّف
شادع ،واصبح شخصيتو بينازشةاا ادلةاصاين رمهاً عادلياً زدالزتها ازةميق علي األمل و ّ
ٌ
ازشاعاة وابنا شةبها ادلضطهد کانوا يکابدوف من اآلالـ ازکثًنةازتی حتدثها احملتلوف فهي حتاص علي ربط ادلسيح
بازفلسطيين وىو ربط يوازي بٌن عذابات ادلسيح وعذابات ازفلسطيين اذ تقوؿ:
ازقدس علي درب اآلالـُ /جتلد حت صليب احملن /تُنهؼ حت يد اجللد (ادلصدر نفسو)200 :
ُ
فاز شاعاة حٌن تظلم فی عينيها حاز شةبها ادلظلوم وتسلط اجلباباة وادلستةماين عليها،الغلد غًن ازامه
ادلخهوف فی اعماقها يتفاع منو نوع من ازصورة احملهون ،فليس ازقدس اال مسيح ازقاف ازةشاين ،فآزي االمتصاص
واضح فی ازنص ازشةای.
-1-4-1التاريخ
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دأب ازشةاا ادلةاصاوف علي ازةودة إيل ازرتاث ازذي يشكل رافداً اساسياً من روافد احلاك ازشةاي ادلةاصاة.

وقد ّاختذت ازةودة إيل ازرتاث أشكاالً متةددة وسلتلف فمن ازشةاا من أعاد ازرتاث إعادة جامدة ال حياة فيها
وحشدوا يف أشةارىم أمسا وأقواؿ زشةاا قدما ال تندمج يف جتابتهم أو يف رؤي قصاددىم .ومنهم من حاوؿ أف
يفيد من ازرتاث وأف يوظفو توظيفاً حيوياً ،ومنهم من اعتمد ازرتاث وأخضةو زتجابتو وطوره وظلاه وأزبسو ثوباً جديداً

زاىياً يكشف عن أف ازرتاث مصدر مهم عند قاا تو قاا ة جديدة مرتبط ادلاضي باحلاضا.

وتكاد تكوف شخصيّ امائ ازقيس شخصي ظلوذجي يف رحل ازشةاا ازةايب ازقدمي واحلديث فلطادلا استلهم
أما يشًن إيل أعليّ إمائ ازقيس زتجابتو احلياتي وازشةاي
ازشةاا شةاإمائ ازقيس بأسازيب سلتلف وىذا حبد ذاتو ٌ
اخلصب من اػلا ات وظلؿ وافي .
فقد اعرتؼ ازقدما واحملدثوف بغين جتابتو ازشةاي  ،كما أف طبية احلياة وظاوفها ازيت عاشها اماؤازقيس كان
متمثل يف جتاب ادلكاف وذلوه ومقتل أبيو وسةيو
مصدراً مهماً من مصادر تكاار ازتجاب و إعادة احلياة فيها وذزك
ٌ
زلثأر ورحلتو إيل ازاوـ ،كل ىذه األشيا شكل جتارب أعاد ازشةاا ادلةاصاوف ازوقوؼ عندىا وتأملوىا ونقلوىا إيل
أشةارىم بصورة حيوي تكشف عن تفاعل ادلاضي واحلاضا ،قاز فدوي طوقاف يف قصيدة «زن أبكي»:
ازادـ و ِ
علي أبواب يافا يا أحبادي/ويف فوضي حطاـ ازدور /بٌن ِ
ازشوؾ/وقف ُ وقل ُ زلةينٌن :يا عينٌن/قفا
نبك /علی اطلؿ من رحلوا وفاتوىا /تنادی من بناىا ازدار /وتنةي من بناىا ازدار /وا ّف ازقلب منسحقاً /وقاؿ
ازقلب:مافةل ؟/بک االياـ يا دار؟واين ازقاطنوف ىنا(/طوقاف1000:ـ )288،

جتسد تناص ازةنواف ىنا حيث مستو ازشاعاة بػ «زن ابکی» .وازتفاعل بٌن ازنص ازشةای عند فدوی
قد ّ
طوقاف ،ومةلق اماؤازقيس فی مظهاين :ازةنواف ازشةای وادلتناصات ازشةاي .عند مواجه صيغ ازةنواف «زن أبکی»
دتارس علينا ذاکاة ازةنواف تأثًنىا وادلفارق واضح بٌن عنواف ازنص ازطوقانی ومطلع مةلق امائ ازقيس :قفا نبک
«..وتلةب ادلطازع فی ازنصوص ازشةاي ازقدؽل دور ازةنواف فی ازنص ازشةای احلديث .وادلطازع تتضمن ما يوحی
مبا سيخوض ازشاعا ازقوؿ فيو(».وعداهلل)822 ،1002:
فاذا کان وظيف ادلطلع دتثّل فی شد انتباه ادلتلقی ،واغاادو باالستماع فازشاعاة صلح فيو.زکن دالالت
ادلطلع ختتلف .فهی عند امائ ازقيس حتدد فی احلبيب ازااحل وازذکای ازطيب وازطلل ازدارس زکن عند طوقاف ىی
تنحصا فی ادلقاوم واحلاضا ادلأساوی واالرض ادلغتصب .اما بازنسب زلمتناصات ازشةاي فشةا طوقانيوحی بفضا
دالزی،دالالت تاسم مةامل فلسطينی ،ضاع منو منهزو او وطنو بل يفجةنا بضياع کل شيئ بفقداف االنتما واذلوي .
فازقضي اکرب وأعمق من بکا رسم منهؿ او حبيب راحل  .فتحاوؿ طوقاف أف تةيد أو حتيي جتاب امائ ازقيس وأف
تةيد قاا هتا بشكل ينسجم مع جتابتها ازذاتي فهي تقف علي أبواب يافا وتقاأ فيها صور اخلااب وازدمار واحلطاـ
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وازادـ وازشوؾ ،وإّنا تای ادلظاىا اجلاىلي تلك األشيا ازيت يذكاىا ازشةاا اجلاىليوف علي ّأّنا علمات علي ما

تبقي من آثار.

من ناحي أخای يتجاوب صوت امائ ازقيس وصوت فدوي طوقاف يف اشرتاكهما يف عبارة (قفا نبك) وىذا
أما يةيد ادلا إيل زلاوز ازابط بٌن ادلاضي واحلاضا .فازوقوؼ علي ازطلل وازوقوؼ علي أبواب يافا بةد أف جاس
ٌ
ادلستةماوف خلؿ ازديار يصبح صورة من ازصور ازيت تتجسد فاعلي ازتناص يف تشكيلها زلتفاعل بٌن ازنصوص

وادلأساة .ومبا اف ادلةنی فی ازنص احلاضا امتدادا زلنص ازغادب فتفاعل ازنصٌن امتصاصی.
زتةرب عن ح ّقو ازثاب يف فلسطٌن
تستوحي ازشاعاة أمسا من ازتاريخ ازةايب مثل عنرتة رمهاً زلشةب ازفلسطيين ّ
وجتةل ازغابا رمهاً زليهود ،کما جتةل عبل (ابن عم عنرتة ومةشوقتو) رمهاً زفلسطٌن ،وبين عبس رمهاً زلةاب ،ازذين
غدروا بةنرتة ومل ينقذوا فلسطٌن وشةبها ادلظلوـ( .عطوات 8443:ـ)112 ،
فنجد ازشاعاة يف قصيدهتا «كوابيس ازليل وازنهار»تتكلم عن ازةلق بٌن ازفلسطيين ووطنو وتديا بٌن ىاتٌن
ازشخصيتٌن حواراً يكشف عن صةوب ازلقا  ،تقوؿ:
ازةبسي ينادي ِمن َخلف ازسور/:يا عبل تهوجك ازغابا و إين ازةاشق!/ال تافع صوتك يا عنرت ويلي
عنرتة
ُّ
ازةم و عاؽ ازةٌن(/يا ويلي عنرت سلتيب ،يف أجفاين)/يسمةك اجلند يااؾ اجلند/. . ./طاقات اجلند
ويلي!/أنا ابن ّ
علي بايب ويلي ويلي! (طوقاف1000:ـ)231،

يف ىذا ازتناص توظف فدوي طوقاف قص احلب ازةذری بٌن عنرتة وابن عمو عبل بکل أبةادىا ازنفسي
فتجةل عنرتة رمهاً زلفلسطينی ازغيور وعبل رمهاً زلرض وازوطن ،وازغابا رمهاً زلمحتلٌّن ،وحاز ازفااؽ او ازلقا
ادلستحيل بٌن احملب وحبيبتو رمهاً إيل ازلقا ادلستحيلبينها وبٌن وطنها احملتل .واستطاع ازشاعاة من خلؿ حوارىا
جتسد ازصااع ازقادم بٌن ازفلسطينيٌن وجنود اإلحتلؿ كما استطاع من خلؿ ما أقامتو بٌن ىاتٌن
اخلارجي أف ّ
ازشخصيتٌن من حوا ٍر أف تةرب عن حاز ىذه ادلواطن وتصور مشاعاىا وانفةاالهتا بشكل يربزخوفها وقلقها ويةكس
مآسي اإلحتلؿ وػلاؾ ازغضب ازوطين زدي ادلتلقي وجتةلو يتفاعل مع ادلوقف ويةيش احلدث بكل انفةاالتو .ورغم
کل ازصةوبات فاحلبيب عاد ٌد إيل حبيبتو  ...إيل وطنو  ...مهما كاف ازلقا صةباً فةودة فلسطٌن زلق ّق ال زلاز
كما جتسدىا ىذا ازتناص ادلنسجم ادلةرب عن رؤي ازشاعاة ذلذا ازصااع ازطويل مع احملتل.
وفی قصيدة «آىات أماـ شباؾ ازتصاريح» تشًن ازشاعاة ازی شخصي ادلةتصم وىو تناص رمهي تذكا
االمسدوف ازوقوؼ عند ىذه ازشخصي زتستةملهفی خدم فكاهتا اجلهدي  ،تقوؿ:
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آه وامةتصماه!/آه يا ثار ازةشًنة/كل ما املكو ازيوـ إنتظار/...ما ازذي ق

كسح اقداـ
جناح ازوق /من ّ

ماغ اجللد جاحی فی ازاغاـ
ازظهًنة؟ /غللد ازقيظ جبينی /عاقی يسقط ملحاً فی جفونی /آه جاحی!ّ /
(طوقاف1000:ـ)230،

مفةوؿ بو فی ادلستوی ازنحوی ،الف

فکلم «وا مةتصماه» فی ىذا ازسياؽ تة ّد فاعلً دالزياً وإف کان
ادلةتصم فی ىذا ازسياؽ کاف مندوباً زيفةل وينتصا ازشةبواستحضار شخصي ادلةتصم فی احلقيق رمه زلقادد
عهة األم االسلمي وبطوز قوادىا يف ادلاضي و من جه اخای يصور اوضاع االم ازةابي ازتةيس
ادلنتصا يةكس ّ
يف ازهمن احلاضا زكن ازيوـ ال يوجد مةتصماً حقيقياً زيمنع ىهؽل فلسطٌن.

 -1-4-1االسطورة
کان االسطورة ومازاز ،مصدراً الذلاـ ازکثًن من ازشةاا علی ما ازةصور،وذزک دلا فيها من طاقات تةبًني
واسة  ،الؽلکن تأديتها عن طايق ازلغ ازبسيط ادلباشاة ،ففی االسطورة ابةاد خيازي واسة  ،تةمق من تأثًن ازشةا
من خلؿ ربط احلاضا بادلاضي ای بازذاکاة اجلمةي زلنساف ،ومن خلؿ استحضار ظلاذج بدادي ،أکثا صفا ً و
تأزقاً وعفوي ً(.طةم حلبی1002:ـ)32 ،
مل هتتم شاعاتنا باستحضار االساطًن اىتماماً احای بازذکا غًناّنا اشارت يف بة
إيل شكل من أشكاؿ إعادة ازتاريخ زنفسو يف ازةصا احلاضا،تقوؿ:

حتيل
قصاددىا إشار ٌ
ات ُ

قص اجلين و ازصياد/وقما ازهماف واالمًنة/عندي
عندي أقاصيص زكم كثًنة/غًن حكايا سندباد ازبحا/غًن ّ
اقاصيص ىنا جديدة/أخاؼ زو أروي زكم أحداثها/أطفئ يف عادلكم ضيا ه(طوقاف1000،ـ)942 :
وىکذا تتسع مدزوالت ادلفادات ازنص اثا ازتناص ازامهی زتکسب جتاب ازشاعاة ازشةاي مشوزي
ورحاب ،واستطاع من خلذلا أف تةرب عن ىواجسها ازشةاي ونضاذلا فی سبيل حاي ازکلم فاحتلؿ ازيوـ مثل
احتلؿ األمس وضياع فلسطٌن وىويّ األم وأرلادىا يف عصا االنكسارات واذلهادم ازيوـ ،مثل ضياعها يف زمن

أيامها ،تقوؿ يف ّناي
االم وقادـ ّ
ازتتار قدؽلاً .زكن ازشاعاة علي ازاغم من كل ذزك متفادل مبستقبل ىذه ّ
ازقصيدة:
ال تسأزوا ميت و كيف تنتهي/حكاي ازشتات وازضياع/زن تفهموا ازيوـ اجلواب

مث تضيف فی استماار قصيدهتا بأف االياـ ستمضی وانتم ستکربوف وستحملوف مثلنا عب ازکفاح وىذه
ِ
ازشتات و ِ
ازضياع (ادلصدر نفسو:
ازقص ستکار وآنذاک:ستةافوف/ميت وأين يلتقي ادل َشتَّتوف/وكيف تنتهي حكاي
ُ
) 943
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وىکذا اعاب عن تفاؤذلا ضلو مستقبل زاىا البنا شةبها الّنا تةتقد بػ«إ ّف ازباطل کاف زىوقاً» (االساا )38:

 -4-4-1االدب
تضمن ازشاعاة اشةار بة

ازشةاا ازقدامي منهمامائ ازقيس .فلطادلا استلهم ازشةاا شةاإمائ ازقيس

أما يشًن إيل أعليّ إمائ ازقيس زتجابتو احلياتي وازشةاي اخلصب من اػلا ات وظلؿ
بأسازيب سلتلف وىذا حبد ذاتو ٌ
وافي .
فقد اعرتؼ ازقدما واحملدثوف بغنی جتابتو ازشةاي  ،كما أف طبية احلياة وظاوفها ازيت عاشها اماؤازقيس كان
مصدراً مهماً من مصادر تكاار ازتجاب وإعادة احلياة فيها شكل جتارب أعاد ازشةاا ادلةاصاوف ازوقوؼ عندىا
وتأملوىا ونقلوىا إيل أشةارىم بصورة حيوي تكشف عن تفاعل ادلاضي واحلاضا ،قاز فدوي طوقاف يف قصيدة
«زن أبكي»:
ازادـ و ِ
علي أبواب يافا يا أحبادي/ويف فوضي حطاـ ازدور /بٌن ِ
ازشوؾ/وقف ُ وقل ُ زلةينٌن :يا عينٌن/قفا
نبك /علی اطلؿ من رحلوا وفاتوىا /تنادی من بناىا ازدار /وتنةي من بناىا ازدار /وا ّف ازقلب منسحقاً /وقاؿ
ازقلب:مافةل ؟/بک االياـ يا دار؟واين ازقاطنوف ىنا(/طوقاف1000:ـ )288،
جتسد تناص ازةنواف ىنا حيث مستو ازشاعاة بػ «زن ابکی» .وازتفاعل بٌن ازنص ازشةای عند فدوی
قد ّ
طوقاف ،ومةلق اماؤازقيس فی مظهاين :ازةنواف ازشةای وادلتناصات ازشةاي .عند مواجه صيغ ازةنواف «زن أبکی»
دتارس علينا ذاکاة ازةنواف تأثًنىا وادلفارق واضح بٌن عنواف ازنص ازطوقانی ومطلع مةلق امائ ازقيس :قفا نبک
«..وتلةب ادلطازع فی ازنصوص ازشةاي ازقدؽل دور ازةنواف فی ازنص ازشةای احلديث .وادلطازع تتضمن ما يوحی
مبا سيخوض ازشاعا ازقوؿ فيو(».وعداهلل )822 ،1002:فاذا کان وظيف ادلطلع دتثّل فی شد انتباه ادلتلقی،
واغاادو باالستماع فازشاعاة صلح فيو.زکن دالالت ادلطلع ختتلف .فهی عند امائ ازقيس حتدد فی احلبيب ازااحل

وازذکای ازطيب وازطلل ازدارس زکن عند طوقاف ىی تنحصا فی ادلقاوم واحلاضا ادلأساوی واالرض ادلغتصب .اما
بازنسب زلمتناصات ازشةاي فشةا طوقاف يوحی بفضا دالزی،دالالت تاسم مةامل فلسطينی ،ضاع منو منهزو او
وطنو بل يفجةنا بضياع کل شيئ بفقداف االنتما واذلوي  .فازقضي اکرب وأعمق من بکا رسم منهؿ او حبيب
راحل  .فتحاوؿ طوقاف أف تةيد أو حتيي جتاب امائ ازقيس وأف تةيد قاا هتا بشكل ينسجم مع جتابتها ازذاتي فهي
تقف علي أبواب يافا وتقاأ فيها صور اخلااب وازدمار واحلطاـ وازادـ وازشوؾ ،وإّنا تای ادلظاىا اجلاىلي تلك
األشيا ازيت يذكاىا ازشةاا اجلاىليوف علي ّأّنا علمات علي ما تبقي من آثار.
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من ناحي اخای يتجاوب صوت امائ ازقيس وصوت فدوي طوقاف يف اشرتاكهما يف عبارة (قفا نبك) وىذا
أما يةيد ادلا إيل زلاوز ازابط بٌن ادلاضي واحلاضا .فازوقوؼ علي ازطلل وازوقوؼ علي أبواب يافا بةد أف جاس
ٌ
ادلستةماوف خلؿ ازديار يصبح صورة من ازصور ازيت تتجسد فاعلي ازتناص يف تشكيلها زلتفاعل بٌن ازنصوص
وادلأساة .فازنص عبارة عن استشهادات ال توضع بٌن أقواس بل تبقي رلهوز .ومبا اف ادلةنی فی ازنص احلاضا امتدادا
زلنص ازغادب فتفاعل ازنصٌن امتصاصی.
ادلتنيب وحتضا ازشخصي ازيت كان

ومازاز

زلط إعجاب ازكثًن من ازشةاا إذ تتصل زديهم بازطموح و

علواذلم مع مةارض األقدار .غًن أ ّف توظيف ازشاعاة سلتلف إذ ّاّنا تصف مدين حيفا يف حٌن يصف ادلتنيب
شةب بَػ ّواف يف شًناز.
فتقوؿ يف قصيده «زن أبكي»:
رتع ازبوـ واألشباح/غايب ازوجو وازيد وازلساف (طوقاف1000:ـ)283 ،
وكاف ىناؾ ُ
وازتناص ىنا تضمٌن مباشا ذلذا ازبي من شةا ادلتنيب :
ادلتنيب8443:ـ) 298،
وزكن ازفيت ازةايب فيها/غايب ازوجو وازيد وازلساف ( ّ
وىذا ازتناص يُة ّد مباشااً وىو تناص دقيق ومنسجم مع ازسياؽ ازشةاي إذ ػلقق ازتأثًن ادلطلوب يف نفس
ازقارئ ازذي يابط بٌن احلازتٌن أو بيتٌن .وفی ىذا ادلثاؿ تبدو حاز فدوي شبيو حباز متنيب يف إحساسهما بازغاب
وازوحش رغم أ ّف كليهما كانا ػلبّاف مدينتهما ازةايق .وازشاعاة جترت قوؿ ادلتنبی(غايب ازوجو وازيد وازلساف)فلم يطاأ
علی ازنص ادلتناص أی شکل من أشکاؿ ازتطويا أو ازتحويا زلةبارة األصلي إال أّنا أضاف زفظ(کاف)زتصور
إستماار وحشتها وفهعها.
وكما يبدو ازتوظيف واضحاً يف قصيدة «شهدا االنتفاض » ازيت تناص فيها ازشاعاة فدوي طوقاف مع ازقيم
ازدالزي و اجلمازي زلمثاؿ ازةابي وذزك بقوذلا:
رمسوا ازطايق ايل احلياة/رصفوه بادلاجاف بادلهج ازفتي بازةقيق/رفةوا ازقلوب علي االكف حجارة ،رتاا
،حايق/ررتوا هبا وحش ازطايق/ىذا اواف ازشد فاشتدي!/ودوي صوهتم/يف مسمع ازدنيا و اوغل يف مدي ازدنيا
صداه/ىذا اواف ازشد!
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وتناص

ازشاعاة مع ادلثل ازةايب ازقادل « ىذا اواف ازشد فاشتدي زمي» وخاج

من اطار تنصيص ادلثل

حبذؼ كلم (زمي)وىي اسم فاس،واحلؿ مةين اخامتةلق باالنتفاض حيث ادلنتفضٌن علي ازتأىب دلواجه ازشدادد

وشحذ علمهم وإذلاب روح احلماس وازتضحي يف قلوهبم وحثهم علي تكاثف اجلهود وىذا أخاج ادلثل من اطاره
ازرتاثي ادلتداوؿ ايل اطار شةاي جديد متفادل مع سياؽ ازنص بشكل اصبح فيو ادلادة ازتناصي عنصااً اساسياً
وحيوياً يف بني ازنص ساعل بشكل فاعل يف رسم صورة ادلنتفضٌن(.ازبنداري واخاوف1004:ـ)124،
اما بازنسب زتأثًن ازشاعاة عن أدبا ادلةاصاين فلها تةازقات کثًنة نکتفی بذکا تناصها مع اخيها ابااىيم
طوقاف کنموذج ،فنلحظ فی قوؿ شاعاتنا:
ازدی وأىلی /فقد جا وق
ىنا کاف سوؽ ازنخاس ،باعوا ىنا /و ّ
احلا:من /يشرتی! (طوقاف1000:ـ)222 ،

ازاؽ وازبيع نادی علی
مسةنا ازذی منعّ /

فازشاعاة حينما تذکا«:سوؽ ازنخاس وبيع وازديها واىلها» تشًن ازی ادلساوم ازتی جات فی زندف بٌن
االنکليه وزعما ازصهيوني علی فلسطٌن ،حيث ظفا ىؤال ازهعما بوعد بلفور وحيث خلق االنتداب ازربيطانی
فی فلسطٌن کل ازظاوؼ ادلناسب ازتی ّأدت فيما بةد ازی قياـ اسااديل.مث اقتبس استماار نصها من قوؿ شقيقها
ابااىيم طوقاف فی قصيدتو (ازثلثا احلماا ):
ومسة من منع ازاقيق وبيةو

نادی علی األحاار يا من يشرتی
(طوقاف1002:ـ)121،

اجرتت ازشاعاة فی ىذا ادلقطع قوؿ أخيها فحسب.
فقد ّ
النتيجة:
يتبٌن زنا أ ّف ادلفهومات ازتناصي تةددت عند ازنقاد ازغابيٌن و ازةابيٌن زكن ازتناص أصبح
شلا جا ذكاه ّ
ىاماً زفهم ازنص االديب يف عصانا ايل احلاضا .ويبدو من خلؿ استةااض بة قصادد زفدوي طوقاف أ ّف
مفتاحاً ّ
تةرب عن ادلشاكل ادلوجودة يف رلتمةها بصورة صاػل ومباشاة
ازشاعاة ازتهم بوطنها ومبا ىي أّنا التسطيع أف ّ
فتقبل علي ازتناص وأنواعو زبياف أفكارىا بشكل غًن مباشا واستةمل ظاىاة ازتناص مع ازدين وازتاريخ واألدب
اخللؽ بٌن ادلاضي واحلاضا ووظّف ازرتاث توظيفاً حيوياً عندما تكسب نصوصها از ّدالالت
وجتسدت ازتفاعل ّ
ّ
يدؿ علی قدرة
اجلديدة حٌن توظيفها يف نص ثقايف آخا.وىکذا إيل تضيف ازی نصها بةداً رتازياً وفنياً وکل ذزک ّ
ازشاعا علی ازنظا ازی ازورا واالزتفات ازی ادلوروث ازشةای مهما اختلف ازوسادل.
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وكما الحظنا يغطی ازتناص ازدينی فی شةا فدوی طوقاف مساح واسة مقارن باالنواع االخای .ىذا
واالسطورة تةد من أقل مصادر ازتناص فی ديواف ازشاعاة.
وأشکاؿ تةامل شاعاتنا مع ازقاآف ازکامي متنوع  ،فهی تارة تستوحی مضموف اآلي وتارة تستدعی بة
ادلفادات وازرتاکيب ازقاآني اوشخصيات حت ّدث عنها ازقاآف ازکامي .وىکذا أثبت قدرهتا علی ازفهم ازةميق زلقاآف
وتذوقها ازفنی زو ،وازذی يأخذ بنظا االعتبار اّنا استةمل تناص اآلی ازقاآني غازباًمن خلؿ امتصاص ازفاظها
تدؿ علی إدلاـ ازشاعاة علی
او مةانيها واستخدامها فی رلاؿ آخا غًن رلاذلا االوؿ .واستدعا ازشخصيات ازرتاثي ّ

كما وكيفاً ،فاأينا عندىا زللً
تااثو ازثای،وازتی وظّفتها طوقاف يف شةاىا تای بأشکاؿ متةددة ومتنوع زماناً ومكاناًّ ،
من إمائ ازقيس ،عنرتة ،ادلةتصم وادلسيح (ع) وغًنىم.وصلح ازشاعاة فی توظيفها زلعلـ ازقاآني توظيفاً رمهياً
خصباً.
حتمل مةظم اإلشارات ازتناصي زدی فدوی طوقاف دالالت االنبةاث وازثورة وادلةاناة واألمل .وتستحضا
تناصها يف أكثا األحياف تناصاً خارجياً مباشااً.
المصادر و المراجع
 -8ازقاآف ازكامي
 -1امساعيل،عهاز ػ ػػدين1002( .ـ) «.الش ع عععر العرب ع ععي المعاو ع ععر قل ع ععاياه وظ ع ععواىره الفني ع ععة والمعنوي ع ععة»،
بًنوت:دارازةودة.
حص ػ ػ ػ 1004(.ـ) «.التنع ع ععاص فع ع ععي الشع ع عععر العربع ع ععي الحع ع ععديث (البرغع ع ععوذي نمو جع ع ععا)»،
 -3ازبػ ػ ػػاديّ ،
عماف:دارازكنوز.
 -9ازبنداري،حسن واخػاوف1004(.ـ)«.التنعاص فعي الشععر الفلسعطيني المعاوعر»،رللػ جامةػ االزىابغػهة

سلسل ازةلوـ االنساني  ،اجمللد،88ازةدد.1

 -2بوخػ ػػامت ،مػ ػػوالي علػ ػػي1002(.ـ) «.مصع ععطلحات النقع ععد العربع ععي السع ععيماءوي ا شع ععكالية واألوع ععو
وا متداد» ،دمشق:منشورات إحتاد ازكتاب ازةايب.
 -1ساميوؿ ،تيفٌن« .التنعاص ارعرة االدب» ،تارتػو ي صليػب ازغػذاوی(1002ـ)  ،دمشػق :احتػاد ازکتػاب
ازةاب.
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شااد،شػػلتاغ عبػػود(.التػػا)« .أذععر القععرآن فععی الشعععر العربععی الحععديث» ،اإلسػػکندري  :مؤسس ػ ازثقاف ػ
ّ -2
اجلامةي .
ط.8

 -3اجليوسػي ،سػػلمي اخلضػاا 8442( .ـ)« .موسعوعة األدب الفلسععطيني المعاوععر» ،عمػػاف :دار ازفػػاس،
 -4اخلضػػور ،صػػادؽ عيسػػي1001( .ـ)« .التواوععل بععالتراث فععی شعععر علالععدين المناوععرة» ،عمػػاف :دار

رلدالوی ،ط .8

 -80خليل ،ابااىيم1002( .ـ) « .مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث» ،عماف :دار ادلسًنة ،ط.1
 -88رضػػايی:ابوازفضػػل8331(.ش).مقازػ «فععدوی طوقععان وشعععر او»،رللػ ازةلػػوـ االنسػػاني جلامةػ طهػااف،
ازةدد.838
-81ازهعيب ،ازتد زلمد1000(.ـ)« .التناص نظريا و تطبيقا» ،عماف :مؤسسو عماف زلنشا.
-83ازهعبی،ازتد1000(.ـ)« .التناص نظريا و تطبيقا»،عماف :دارازشاوؽ.
-89ازهعيب ،ازتد1007(.ـ) «.اسلوبيات القصيدة المعاورة» ،عماف:دارازشاوؽ.
ػد،عهة1004(.ـ)« .علعم لغععة العنص النظريعة والتطبيع » ،تقػدمي سػليماف ازةطار،ازقاىاةمکتبػ
-82شػبل زلم ّ

اآلداب.ط.8

-81طوقاف ،فدوي1000(.ـ)« .ديوان» ،بًنوت:دارازةودة.
عماف :دارازشاوؽ ،ط1.
-82طوقاف ،فدوي8432(.ـ)« .رحلة جبلية رحلة وعبة»ّ ،
-83طوقاف،ابااىيم1002(.ـ)« .االأعما الشعرية الکاملة» ،بًنوت :دارازةودة.
-84طةم حليب،أزتد(1002ـ)«.التناص بعين النظريعة والتطبيع شععرالبياتی نمو جعا»،دمشػق:اذليئػ ازةامػ
ازسوري زلکتاب.
 -10عهاـ ،زلمد1002(.ـ) «.شعرية الخطاب السردی»،دمشق:منشورات احتاد ازکتاب ازةاب،
 -18عش ػػاي زاد ػػد ،علػػي8442( .ـ)« .اس ععتدعاء الشخص ععيات التراذي ععة ف ععی الش عععر العرب ععی المعاو ععر»،
قاىاة :دارازفکا ازةابی.

 /011ظاىرة التناص فی لغة فدوی طوقان الشعرية
 -11عطػوات ،زلمػػد عبػػد عبػػداهلل8443(.ـ) « .االتجاىععات الوطنيععة فععی شعععر الفلسععطينی المعاوععر مػػن
8483ـ ازی 8413ـ» ،داراآلفاؽ اجلديدة ،بًنوت:ط.8
 -13ازةم ػػاي ،حس ػػٌن منص ػػور1002(.ـ) « .اش ععكالية التن ععاص مس ععرحيات س عععدا ون ععوس أنمو ج ععا»،
اردف:دارازكندي ،ط.8
 -19ازغ ّذامي ،عبداهلل زلمد1001(.ـ) « .تشريح النص» ،ادلغاب :ازدار ازبيضا  ،ط.1

 -12ادلتنبی ،ازتد بن حسٌن8443(.ـ) «.ديوان» ،بًنوت :دار صادر ،ط. 83
 -11رلاىد ،ازتد1001(.ـ)« .اشکا التناص الشعری» ،مصا :اذليئ ادلصاي ازةام زلکتاب.
 -12مصػ ػػطفی،خازد علػ ػػی8431(.ـ) « .الش ع عععر الفلس ع ععطينی الح ع ععديث» ،بغػ ػػداد:دار ازشػ ػػؤوف ازثقافي ػ ػ
ازةام ،ط . 1
 -13مفتػػاح ،زلمػػد8432( .ـ)« .تحليععل الخط ععاب الش عععري (اس ػرتاتيجيّ ازتنػػاص)» ،بػػًنوت ،دارازتنػػويا،
ادلاكهازثقايف ،ط.1

-14مكاريك ،ايانا رؽلا8332( .ىػ)« .دانش نامو نظريعو ىعاي ادبعي معاوعر» ،تارتػو مهػااف مهػاجا ،زلمػد
نبوي آگو ،هتااف :ط.8
الرواد» ،بغداد :دارازشؤوف ازثقافي ازةام  ،ط.8
-30ناىم ،ازتد1009( .ـ)« .التناص في شعر ّ
 -38وعػػداهلل ،زيػػديا1002( .ـ)« .التنععاص المعرفععي فععي شعععر علالععدين المناوععرة» ،اردف :دار رلػػدالوي،
ط .8
الموقع االلکترونی:
http://st-takla.org/pub_newtest/Arabic-New-Testament-Books/02Mark/Angeel-Morkos_Chapter-12.html

فصلنامة لسان مبیه(پژوهش ادب عربی)
(علمی – پژوهشی)
سال ششم ،دورة جدید ،شمارة هجدهم  ،زمستان 3131

تناص در زبان شعری فدوی طوقان
ریحانه مالزاده
استادیار دانشگاه الشهزاء

چكيده
فذوي طوقان شاعزفلسطيني یكي اس پيشگامان شاعزان معاصز عزبي است كه دربزابز ملت خود اس
جایگاه انساني بزجسته اي بزخوردار است.اس آنجا كه نظزیه بينامتنيت یكي اس بزجسته تزین تكنيك هاي
هنزي محسوب مي شود كه ناقذان بزاي بزرسي متون و اشعار به آن توجه دارنذ؛ لذا پژوهش حاضز بز
آن است كه به نظزیه بينامتنيت و سيز تاریخي آن اس دیذگاه ناقذان غزبي وعزبي بپزداسد ،سپس این پذیذه
را در سبان شعزي فذوي طوقان بزرسي كنذ تا بذین وسيله ميشان تأثيزپذیزي شاعز اس متون مختلف
دیني ،تاریخي ،ادبي و نيش چگونگي تجسم متقابل و مبتكزانه بين سمان گذشته و حاضز را در خالل
بزخي اس قصيذه هاي او نشان دهذ.
کلمات کليدی:بينامتنيت ،فذوي طوقان ،شعز فلسطيني معاصز.
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