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 للمرأة إلی شعرها الوجوديّ  عريّ من الوجود الشّ 

 المعاصر»  العربيّ  سائيّ قراءة في کتاب «صورة المرأة في الشعر النّ 

 

 

 الملخص: 

 
ّ

 سعينا �� هذا املقال إ�� قراءة كتاب «صورة املرأة �� الش
ّ
املعاصر» قراءة نقدية إبداعية، من    العر�ّي سائي  عر الن

ة، انطالقا من قناعتنا بأن نقد النقد ليس عمال وصفيا محضا، و�نما هو كشف  ة والش�ليّ الزاو�ت�ن الثيماتيّ 

ة  �ت ��ا املرأة العر�يّ ة. لذلك لم نبحث عن الّصورة ال�ي ع�ّ ة ال�ي تنطوي عل��ا األعمال النقديّ ل�جوانب اإلبداعيّ 

النّ   ا فحسب، و�نما نبشنا �� البعد اإلبدا��ّ ا شعر�ّ عن نفسه ة �� شعر املرأة.  ا�حاضر بقوّ   فس الوجودّي ذي 

اعرة برسم مالمح صور��ا �� ا�جسد وا�جمال والنوع، رافعة عق����ا ل
ّ

  لتنديد فليس �افيا وال مقنعا أن تكتفي الش

ة تدفع املرأة ة، ووجوديّ ة، وثقافيّ يات فكر�ّ طاحن ا�جتمع، فال صورة، وال موقف، وال نقد إال من خالل خلفبم

�ة، واإلبداع، و�ثبات بئيس إ�� نور ا�حرّ   واجتما��ّ   إ�� التعب�� عن كيا��ا رغبة �� ا�خروج من شرنقة واقع ثقا��ّ 

ات بصف��ا طاقة ال
ّ

إبداعا،   ينطق  حدود لها، وليس جسدا لإلمتاع واملؤا�سة. من هذا املنظور وجدنا الكتاب  الذ

 . للمرأة إ�� شعرها الوجودّي  مات االنتقال من الوجود الشعرّي ا، وشعورا، ورؤ�ة بمقوِّ وفكر 

 .سلطة اإلبداع-املرأة صورة  - موروث ثقا��ّ  -الشعر الوجودّي  -الوجود الشعرّي �لمات مفاتيح: 

Abstract: 
In this article, we sought to read the book «The Image of Women in Contemporary Arab 

Women's Poetry» a creative critical reading, from both thematic and formal angles, based on our 

conviction that criticism of criticism is not a purely descriptive work, but rather a revelation of the 
creative aspects involved in critical works. So, we not only looked for the image with which Arab 

women expressed themselves poetically, but we also explored the existential creativity dimension 

that is strongly present in women's poetry. It is neither sufficient nor convincing for a poet to be 

content with painting the contours of her image in the body, beauty and gender, raising her genius 

rejecting the mills of society, for there is no image, no attitude, no criticism except through 

intellectual, cultural and existential backgrounds that push women to express their being in a desire 

to emerge from the cocoon of a miserable cultural and social reality into the light of freedom, 

creativity and self-affirmation as an infinite energy, not a body of pleasure and sociability. From this 

perspective, we found the book full of creativity, thought, feeling, and vision of the elements of the 

transition from the poetic existence of women to their existential poetry 

Key words:  Poetic existence - Existential Poetry - Cultural Heritage - Woman`s picture -The 

power of creativity. 

 د. المهدي بزازي
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 المقّدمة:  -1

 حرص ِك 
ّ

 تاب «صورة املرأة �� الش
ّ
ة املرأة  ة لوضعيّ ع�� تقديم مقار�ة ثيماتيّ   1املعاصر»  سائي العر�ّي عر الن

، �� اح��ابھ  ات ا�حضور النسائّي صور وتجليّ   د أهّمِ صْ الباحث رَ ف��ا   ، حاول ة من زاو�ة اإلبداع الشعرّي العر�يّ 

ثقا��ّ  موروث  الواجهات:  تار���ّ متعدد  استالب  وتقاليد،  عادات  قوان�ن،  إبداع،  و��دف   ،  و�يديولوجيا... 

ا».  حقوق    ضدَّ   التار���ّ   تواطؤمعا إ�� �عر�ة ال  واإلبدا��ّ   ا�خطابان النقدّي  ا» و«ُدوِني� ْ�ِ�ي�
َ
املرأة، بجعلها �ائنا «غ

الثقا��ّ  ال��اث  هذا  وضع  وضعيّ الّس   وقد  باستعادة  للمطالبة  نضاال��ا  أمام  متاريس  االجتماعيّ ميك  ة  ��ا 

 
ّ
اإليجا�ّي بيعيّ الط ِوجاد 

ْ
اِالن َرَص 

ُ
ف وَمْنِحها  والواجبات،  ا�حقوق   �� الرجل  مع  ال�املة  املساواة  و��  ��    ة؛ 

ي باقتحام    ة. و�قت��ي هذا الوضُع ة �� بناء ا�حضارة اإل�سانيّ ، واملساهمة بفعاليّ ا�جتمع رفَع سقف التحّدِ

ة؛ دفاعا عن أحالمها  ة والسياسيّ ة واإلبداعيّ ة والثقافيّ ة واالقتصاديّ راع �� أ�عاده االجتماعيّ واجهات الصّ 

نَ ال�ي ال �شيخ، وعن طموحها �� بناء وجودها املستقّل 
َّ

نا املتفّحِ . وقد َمك
ُ
صة لهذا العمل من إجالء تنا قراءت

   أسس اإلبداع النقدّي   أهّمِ 
ُ
نا ع�� محور�ن  ال�ي تقف خلف عناصره وفصولھ الظاهرة. هكذا تنب�ي دراست

لها ا�جتمع، فيما يتخذ الثا�ي من الشعر    ي�ن رئيس�ن، يرتكز أوالهما ع�� الوجود الشعرّي نصّ 
ّ
للمرأة كما يتمث

ا�ي، �� التّ   األنطولو�� مدارا
ّ

ا عن تطلعا��ا، وأحالمها، وآمالها، عب�� شعر�ّ لھ، حيث �شرع، من منظورها الذ

 ومشاريعها الفاعلة �� الوجود.  

 : الوجود الشعريّ  -2

ة  ة، والنوعيّ ة، وا�حقوقيّ ة، والثقافيّ ة، واالقتصاديّ ها االجتماعيّ أوضاعل  ة و�� تتأمّ املرأة العر�يّ   أّن   الشّك 

 تجد نفسها  
َ
 الذ�ور�ّ تا�عة، ُمْستل

ُ
 التار�خيّ بة وضائعة وسط متاهة ال حدود لها، رسم��ا الهيمنة

ُ
 منذ العهد  ة

ُ
ة

جال استحوذوا ع�� �ل السلطات  «فقد أظهر لنا التار�خ بأن الرّ  الباتر�ار�ي كما أكدت سيمون دو بوفوار

. 2فيد إبقاء املرأة تا�عة وغ�� مستقلة»، حيث وجدوا أنھ من املظام األبوّي امللموسة، منذ األزمنة األو�� للنّ 

املسيَّ  الوضع  الدُّ أمام هذا  بثنائية  وال ج  املسلكيّ ّرفعةونية  ن�ج  املرأة ع�� نفسها  آلت   ، 
ّ

ال�ي مك ذا��ا  نت  ات 

خذة من اإلبداع وسيلة إلعادة �شكيل  تّ ا ع�� أرض الواقع، مُ جل من امتالك سلطاتھ، وممارس��ا عمليّ الرّ 

ا�جماه��ي  التحرّ   الو��  ر�اح  ظل   �� العامليّ وتأهيلھ،  الفكرر  ملقاومة  وسالحا  َص    اإلقصائّي   ة، 
َّ
ل

َ
ق الذي 

ل تحرُّ 
َّ
ل إم�انيا��ا، وعط ا�ي النّ   اني رها، وشلَّ انطالقها، ورسم مالمحها الدُّ صور��ا، وكبَّ

ّ
ف��، من منظوره الذ

هو�ّ  و�خصيّ فأفقدها  ا�خاصة،  الناقد��ا  يقول  املستقلة،  يكن  ��ا  عالم    «لم   �� االنخراط  املرأة  بإم�ان 

لد��ا بأهمية الكتابة    ا�جديد، فضال عن حضور الو�� النظرّي   اإلبداع/ الكتابة، لوال شيوع املناخ الثقا��ّ 

عوة إ�� املساواة  ر والّد زها أك�� ع�� الن�وع إ�� التحرّ �وسيلة للتعب�� عن �خصي��ا املستقلة...ع�� أن هذا حّف 

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصرإملوان الصديق،  -1

ٔ
 . 2015، 1، دار برانت، ط صورة المرا

2-Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe,Tome1, 1986, P.198, rebrand.ly/2svqfed 
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ِ فقدت طوال تار�خها مقوّ مع اآلخر، �عد أن  
ّ
ة، �عيدا عن �ل  مات الكيان ا�خاص ��ا وعناصر الهو�ة املستقل

  .1بعية لسلطة الرجل وا�جتمع �� آن واحد»أش�ال التَّ 

 : المرأة بعــیون اآلخر -2-1
العر�ّي  �� الشعر  الناقد عن صورة املرأة  ِ النسائّي   �� حديث 

ّ
الش عري الذي تبدعھ  ، أو�ح أن ا�خطاب 

 
َّ

اعرة ين�ح �سلطة الذ
ّ

ا  ا وسياسيّ ا وثقافيّ ة للمرأة اجتماعيّ كر، ودوره الكب�� �� خلق صورة نمطيَّ املرأة الش

اعرة تجد نفسها مُ واقتصاديّ 
ّ

لة، و�� تحاول التعب�� عن ذا��ا املستقلة، بتصور اآلخر لها.  كبّ ا؛ أي أن الش

ِ ة � ة الرمز�ّ لذلك حاولت التقاط هذه اإلشارات ا�جتمعيّ 
ّ

��ا من إعادة بناء  � أفق تفكيكها وتحليلها، بما يمك

 ة داخل ا�جتمع.ة، واس��جاع قيم��ا الفرديّ وضعي��ا االعتبار�ّ 

تار�خيّ  باملرأة  ألصقت  ال�ي  املف��كة  الصور  ب�ن  وضعيّ من  إقرار  �غرض  الدُّ ا  إليھ  ��ا  أشارت  ما  ونية، 

 
ّ

 ضَ ة من أنوثة، و واعر �� العديد من املقاطع الشعر�ّ الش
ّ
ة، و�ساطة، ح�ى اعتقد البعض عف، وهشاشة، ورق

 من طبيع��ا الف��يولوجيّ   أن ذلك منبثق 
َ
دت نفسها لتفنيد هذه    . غ�� أّن ها األنثوّي رِ َد ة، وق سعاد الصباح جنَّ

عاءات �� قصيد��ا «فيتو ع�� نون النسوة» �اشفة عن األسس ا�خاطئة ملعاي�� األح�ام ال�ي توجھ رؤ�ة  االّدِ 

 
ّ

 للمرأة، تقول: كر الذ

 يقولون 

 إن األنوثة ضعف

 
ّ
 ساء �� املرأة الراضيةوخ�� الن

 ر رأس ا�خطايا و�ن التحرّ 

 وأح�� النساء �� املرأة ا�جار�ة

 إن األديبات نوع غر�ب 

 من العشب.. ترفضھ البادية 

 و�ن ال�ي تكتب الشعر 

 ) 59ليست سوى غانية !!(

الت غ��يّ   ضا وا�حالوة والغرابة وا�خطيئة..،إن معاي�� الرّ 
ّ
قافةة مصدرها ال �� تمث

ّ
، واملزاج، والشهوة،  ث

ة �ائن �غ��ه  واملنفعة، وجموح الهيمنة لدى الرجل، وهذا ما انت��ت إليھ خالدة سعيد معت��ة أن «املرأة العر�يّ 

قِ 2ال بذاتھ» تدفعھ  تبئ�� جزئي حول املرأة،  أ��ا صادرة عن  ذاتيّ . و�ما  انتفاء أ�سطوى    ة، فإنھ �ش�و من 

  فس عناءَ ع واإلثبات والنفي واإلطالق، دون تجشيم النّ ة �� األح�ام، حيث تن�ع نحو التسرّ شروط املوضوعيّ 

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -1

ٔ
 .16إملوان الصديق، صورة المرا

ة التحرر اإلبداع، نشر ا -2
ٔ
 .70، ص1991.لفنك، طسعيد خالدة، المرا
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والتّ  األشياء، واأل�خاص،  طبائع  أوفهم  رأي،  إفصاح عن  أو  إبداع قصيدة،  فهل  بي��ما.  خروج عن   مي�� 

 عادة، صار ملزما إل�عاد الفرد عن ا�جماعة، واعتباره آبقا أو ماردا؟

عومة،  مت، والنُّ صنف�ن من األنوثة: أنوثة ا�جار�ة املوسومة بالصّ   هكذا إذن، يطرح هذ املقطع الشعرّي 

والضَّ  وا�خضوع،  والرّ وا�حالوة،  يو��  عف،  ألنھ  بضعفها؛  القائل�ن  مطلب  هو  وهذا  الواقع،  �شريعة  ضا 

، �ش�ل يوافق قوالب ماكين��م  ااكتسا�� ، وُيسر  ة�شر�ّ بضاعة  ة ا�جامحة لد��م، و�نعومة  بالرغبة الشهوانيّ 

طق، وا�خشونة، والغرابة، وا�جون، والنشوز  أنوثة األديبة ال�ي تتسم بالنُّ و ة �� إخراج صور للمرأة.  الثقافيّ 

ة  ظھ البادية باعتبارها موطنا للنباتات الطبيعيّ بات تلفِ ائدة. و�ما أن الغر�ب من النّ عن العادة والثقافة الّس 

ها وم�وناُ��ا العضو�ّ   األصيلة ال�ي
ُ

ْنِبت غ�� ما تنتجھ تر�ُ��ا ومناخ
ُ
 ال ت

ّ
اعرة ب�جو��ا إ�� كتابة الش

ّ
عر  ة، فإن الش

إمّ للتّ  رأ��ا،  إبداعا جديدا، ت�ون قد وطئت قدماها أرضا محظورة، وسلكت  عب�� عن  أو  تأييدا  أو  ا رفضا 

 مزروع �� جسد آخر. ضو غ��ّي ا، و�ذلك تصبح مرفوضة، و�أ��ا ع نا اجتماعيّ سلو�ا غر�با ومست�َج 

ة ال�ي ة العرفيّ دا ع�� القيود الثقافيّ ا متمرِّ سعاد الصباح، بصف��ا صوتا شعر�ّ   �� اإلطار ذاتھ، �ستمّر 

خها  ة ال�ي رّ� ، �� تحديد مجال املعركة، وحصره �� جملة من املفاهيم الثقافيّ س واقع الفكر الذ�ورّي تكرِّ 

 
َّ

اعرة،    . غ�� أّن هاغي�� �أو    ��اة عن قيم وقوان�ن الزمة، ال مجال ملراجعا ح�ى أصبحت عبار كر تار�خيّ الذ
ّ

الش

الشعر�ّ  ال�لمات  اختيار  ع��  تحرص  املعركة،  رهان   ولكسب 
ُ
ل� ِ ة 

ّ
بالغيّ �ك دالالت  م��ا   ب 

ً
الرمز    ة أساسها 

 واإليحاء، تقول �� القصيدة ذا��ا:

 يقولون 

 رت �شعري جدار الفضيلةإ�ي كّس 

 الشعراء و�ن الرجال هم 

 فكيف ستولد شاعرة �� القبيلة؟

 وأ�حك من �ل هذا الهراء 

 وأ�خر ممن ير�دون �� عصر حرب ال�واكب 

 ) 25وأد النساء(ص

اعرة ع�� توظيف م�جم لغوّي 
ّ

 إن حرص الش
ّ

ابق�ن، يمتح من عمق الثقافة  عر��ن الّس ، �� املقطع�ن الش

وا�خطاالعر�يّ  والقبيلة،  الفضيلة،  مثل:  دالة،  مصط�حات  الرّ ة  النساء،  خ��  الغانية،  ا�جار�ة،  اضية،  يا، 

 ِ
ّ

ة موجهة للنساء  عر... هو إصرار م��ا ع�� لفت انتباه القارئ إ�� وجود قوان�ن عرفيّ الضعف، وأد النساء، الش

ذيلة، فهما سالحان يتم إشهارهما �� وجھ ا�خالف�ن فقط، ال تم��، تحت عباءة القبيلة، ب�ن الفضيلة والرّ 

ة ملفهوم القبيلة، وما  ة والتار�خيّ � ��ذا االختيار تضع القارئ منذ البداية أمام ا�حمولة الثقافيّ ألعرافها. و�

عُ  قيم  من  ع��ا  ينشأ  أن  ف�لُّ رفيّ يمكن  و�التا��  متداولة،  خطيئة    ة  �عت��  وشعائرها  شرائعها  عن  خروج 

فة، أم املادي، مثل: العقاب  منھ بإطالق ألفاظ الغانية وا�جار�ة والضعي  �ستوجب العقاب، سواء النف��يّ 

يتمُّ  ما  غالبا  األعراف  هذه  عن  ا�خروج  �ان  و�ذا  النساء.  ووأد  االجتماعيّ   البد�ي  القيم  لهذه  املرأة  ة  بخرق 
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 والثقافيّ 
َ
 ة املفروضة، �أن ت

ْ
ة، أو رافضة، أو غ�� راضية، أو غ�� جار�ة، فإن رأس ا�خطايا �� ر يوما ما قو�ّ هَ ظ

القبيلة هو سع��ا  البشر�ّ للتحرّ   قوان�ن  الكتابة. لذلك سعت سعاد  ر من هذه األقدار  البالية عن طر�ق  ة 

 
ّ

واألن�ى باعتبارها   كر بصفتھ رمزا للهيمنة،الصباح إ�� نبش أصل ا�خلل �� هذه العالقة غ�� املت�افئة ب�ن الذ

 �ائنا طيِّ 
ّ

ِ ا لغو�ّ عر بوصفھ فنّ عا مجبوال ع�� ا�خضوع، حيث رفعت لواء الش
ّ

ن تقر�ر مص�� معركة  ��ا ما يمك

 ر، من��عة حّق التحرّ 
َّ

سوة بالذ
ُ
كر الذي يحتكر عالم اإلبداع لل��و�ج ألساط��ه ونجاحاتھ، ها �� قول الشعر، أ

ت�ن، إن افتقدهما الفرد صار  يت�ن �شر�َّ خييل باعتبارهما خاصّ فك�� والتّ جاعال املرأة �� موقع العاجز عن التّ 

  ر.� قر تّ � وال�فكتّ تا�عا وخاضعا ملن يملك سلط�ي ال

اعرة ع�� تكرار لفظة «يقولون»، يأ�ي �� سياق حرصها ع�� تحديد مجال التّ 
ّ

نازع، حيث  إن إصرار الش

ا من خالل ا�حوار الذي  كما أشار إ�� ذلك الناقد نفسھ «وا�ح جّد ،  ةة شفهيّ رفيّ ثقافة عُ سطوة  حصرتھ ��  

اعرة بي��ا و��ن الفاعل �� صيغة  
ّ

الغائب، الذي يدل عليھ فعل «يقولون» أن ثمة صراعا بي��ا و��ن  أجرتھ الش

 
ّ
 ائدة، ف�ي �علن عن تمرُّ قافة الّس الث

ُ
 كّمِ دها ع�� املوا�ع وال�وابح ال�ي ت

َ
�خر من التقاليد ال�ي �س�� م فمها، و�

 1ة وأد النساء»إ�� تكريس عقليّ 
ّ

ا�حاسم الذي لعبتھ العوامل  ور  دت بدورها ع�� الّد . و�انت زهرة الرميج قد أك

ة ال�ي تنحصر �� �عدها  املرأة، بناء ع�� االزدواجية ا�جنسيّ   مي�� ضّد ة �� تكريس هذا التّ ة وال��بو�ّ الثقافيّ 

إ�� األدوار االجتماعيّ   الوظيفّي  العلوم لكال ا�جنس�ن، وال تمتد  �� مختلف مستو�ا��ا، تقول «و�ذا �انت  ة 

تجاهل هذه ا�حقيقة بتقسيم النفس إ�� أنوثة    ة، فإّن ة للنفس البشر�ّ ة ا�جنسيّ ا�حديثة تؤكد ع�� االزدواجيّ 

 . 2ة»ة وال��بو�ّ ة والثقافيّ خالصة وذ�ورة خالصة، �عود، �� رأي العلماء إ�� العوامل االجتماعيّ 

الّس  األثر  نفسيّ ولتحقيق   �� املتلّق ي�ولو��  ا�حموالت   ي،ة  من  ووجدانھ  ذهنھ  ة  الثقافيّ وتحر�ر 

ل النقد األك�� جذر�ّ ة الّس ة، عمدت إ�� توظيف العقالنيّ والشعور�ّ 
ّ
ر العقل ة أيضا، إ��ا تحرّ اخرة «أل��ا تمث

  ة يأ�ي عادة لتبديد الفكرة، وزرع الشّكِ . إن استثمار أسلوب ال�خر�ّ 3ر فيھ الوجدان»�� الوقت الذي تحرّ 

املكتسبة، ع�� استصغارها واست�جا��ا، �ش�ل يدعو القارئ    ة��ا، و�فراغها من قيم��ا التداوليّ �� مصداقيّ 

الثقافيّ  منظومتھ  بناء  إعادة  الشعرّي إ��  خطا��ا  يضعك  حينما  خاصة  الشأن،  هذا   �� نمط�ن   ة  أمام 

التّ  من  البشرّي متناقض�ن  �غزو  فك��  من  و��ن  النساء،  لوأد  األرض  �غزو  من  ب�ن  الفجوة  تنتصب  حيث   ،

ية محتملة. فاألول يرمز لزمن الظلمات واالضطهاد، بينما يؤشر الثا�ي ع�� زمن  ض اال�واكب بحثا عن حياة ر 

والتطوُّ  والتحضّ األنوار،  الهائل،  اآلفاق  ر  الطبيعة، وغزو  نواميس  واكتشاف  والعلم،  العقل  ع��  القائم  ر 

 واأل�وان ا�جهولة، بدال من غزو أهل األرض، ودوس كرام��م، وتمريغ أنفهم �� ال��اب.

ه لِ من  نفهم  املنطلق  الشعرّي   َم ذا  للم�ن  مقار�تھ  بداية   �� الناقد  اختيار    العر�ّي   النسائّي   حرص  ع�� 

ِصرُّ ف��ا الشواعر خاصة ع�� رفع صو��ن للصراخ ضّد مقاطع شعر�ّ 
ُ
 الصّ   ة مختصرة، ت

ّ
ذين  مت وا�حصار الل

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر،إملوان الصديق،  -1

ٔ
 . 21مرجع سابق، ص صورة المرا

نوثة زهرة، الرميج -2
ٔ
، 2015 ،1ط القراءة، واستراتيجية النصي النقد: جماعي  كـتاب اللعبي، اللطيف عبد شعر في وتمظهراتها اال

 . 241ص
 t.ly/OcsKt، 2018دار التنوير،  سعيد، التداوي بالفلسفة، ناشيد -3



ة ٕالى شعرها الوجودّي   عرّي من الوجود الشّ 
ٔ
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دد��ا  نح��ا إياها الطبيعة ال كما ّح ة، كما م��ا األنطولوجيّ الن طاقات املرأة، و�حرما��ا من ممارسة حر�ّ يكبِّ 

 الثقافة املوّج 
ّ

ة تضطلع بوظيفة  كر املنتصر. تلك النتف الشعر�ّ هة، واألعراف البالية ال�ي فرضها تار�خ الذ

 ة. نزوعاتھ اإل�سانيّ  ة، وتكشفھ مساراتھ النقديّ ، �عكس خطوط الكتاب، وتوّج 1ة استباقيةتقع��يّ 

 إن مرحلة إسماع صوت املرأة  
ّ

ة الصوت  ة أسباب، م��ا: تكس�� نمطيّ ا لعّد عر، �ان ضرور�ّ ع�� قناة الش

 فض واالحتجاج والصُّ ة بالرّ الواحد، وتفكيك هيمنتھ التار�خيّ 
ّ
لم، و�زالة رمال العصور  راخ، ونفض غبار الظ

 
ّ
لثقل  »، نظرا  ى صعو�ة نطق حنجر��ا ب�لمة «ا�حّب �ت عن ذلك غادة السمان، و�� تتحّد سة كما ع�َّ املت�ل

 ة، �� اإلفصاح عن الرأي، أو الرغبة، أو الشعور املكبوت، تقول:ة الفرديّ سالب ل�حر�ّ  تار���ّ  ثقا��ّ  تراث

 حنجر�ي محشوة برمال عصور 

 من �حاري الصمت 

 )23لكن�ي أصرخ رعدا، أحبك(ص

 وتقول ظبية خميس:

 ال أع��ف ��ذا الصمت الن�ق 

 الصم..م..م..م..م 

 الصمت، الصم، الصمت.ت.ت.ت

 ) 22الصمت، املوت (ص

أّن   الشعور�ّ �غي�� وضعيّ   بما  املرأة  إيقاع  ة  برفع  بذلك فحسب، و�نما  للمطالبة  العق��ة  برفع  يتم  لن  ة 

ل�ي ي الّس ر، أي االنتقال من مرحلة التلّق قيود التحرّ   �ّل   فض، واإلدانة، والصراخ ضّد إ�� مستوى الرّ   تحّدي ال

الفعل اإليجا�ّي رات اآلخر حول  النطباعات وتصوُّ  إ�� مرحلة     املرأة، 
ّ
�� وسائل ال ذي يقت��ي إحداث �غي�� 

ل إ�� موقع املرسل. وهذا  ي إ�� األبد، بل يجب أن تتحوّ �� موقع املتلّقِ   التعب��. إذ ال يمكن للمرأة أن �ستمرَّ 

با�جدب. فال    ��ا، و�صيب خصو�ة أنوث��امت القاتل الذي يقهر ذا��ا، و�محو هو�َّ يقت��ي تكس�� حالة الصّ 

   قاحلة ال يرتدُّ   حياة ملن تنادي �� �حراءَ 
ّ

ك إ�شتاين  ف��ا صوت. علما أن يق�ن اإل�سان بات مهزوزا �عدما فك

�� ا�حركة، والفعل، والّزمن، وامل�ان. إن معظم األشياء ال تكتسب    اليق�ن  ة ع��ة املبنيّ أجهزة نيوتن املفهوميّ 

 قوّ 
ّ
إن اعرة العر�يّ ما من ك��ة تداوله ��ا من ذا��ا 

ّ
ية تمز�ق  ة إ�� أهّمِ ا، و�قرارها ب�ن الناس. لذلك انت��ت الش

اعرة العر�يّ اقد «فتمرُّ كما قال النّ   مت باعتباره مفتاح اال�عتاق،أردية الصّ 
ّ

مت لم  ة املعاصرة ع�� الصّ د الش

أول إشارة اال�عتاق،   ا، بل جاء نتيجة و�� املرأة املبدعة �عوائقها وضرورة تجاوزها معت��ة ذلكيّ يأت اعتباط 

 .2وتباش�� الفجر»

 
1 -Dällenbach Lucien. Le récit spéculaire, Essai sur la mise en abyme, Edition du Seuil, 1977, P.83 

ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -2
ٔ
 . 23إملوان الصديق، صورة المرا
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بالصّ  االع��اف  بنفي  خميس  ظبية  تكتف   ولم 
ّ
ألن املعنوّي مت  املوت  إ��  يقودها  فّج ھ  و�نما  كتابة،  ،  رتھ 

 
ّ

�ل  واغتالت ذبذبات حروفھ العالقة �سمعها، من خالل تفكيكها، وتقطيعها حرفا حرفا. و�بدو أن هذا الش

ة لتمز�ق غشاء  أ�ي ليعكس ما �عتمل �� بواطن املرأة املبدعة من إرادة قو�ّ ي  "مت الصّ "للفظة    ال�اليغرا��ّ 

باتھ امل��اكمة ع�� الّزمن، بفعل استمرار ضعف األصوات املناضلة، وغياب شروط  الصمت، و��شيم ترّس 

 القرار. دوائر دعم هذا ا�خطاب لدى 

ة عامة، بوصفها  والعلوم واملعرفة اإل�سانيّ ت املبدعات ع�� اقتحام مجال ا�خطابات والفنون لقد أصرّ  

حقيقيّ  البشرّي مع���ا  للفعل  التفوُّ ا  أسطورة  لتحطيم  ناجعة  يتكرّ ، وأس�حة  لهذا  الرجل.  لدى  ر م�جم ق 

الشعر�ّ  املقاطع   �� والعقل  والثقافة،  ا�جانب  الفكر،  إ��  بذلك  يحيلنا  وهو  �عناية.  الناقد  اختارها  ال�ي  ة 

اآل  تصور  من  ب  يَّ
َ
غ

ُ
 امل

ّ
الث ق  ِ

ّ
الش إ��  أي  للمرأة،  والفكر،  خر  والطاقة،  العقل،  ِشقُّ  إنھ  �خصي��ا،  من  ا�ي 

اخ��ال   استمرار  الصباح  سعاد  �ستنكر  لهذا  �غضُّ كيان  واإلبداع.  ممن  و�ستغرب  جسدها،   �� ون  املرأة 

 ة، تقول: الطرف عن عظم��ا الذهنية والعقليّ 

 إن�ي أحتاج أحيانا ألن أم��ي معك..

 حيانا ألن أقرأ ديوانا من الشعر معك وأنا أحتاج أ

 إن�ي أحتاج �األرض إ�� ماء ا�حوار

 وأنا �امرأة �سعد�ي أن أسمعك

 فلماذا أ��ا الشر�� ��تم �شك��؟

 وملاذا تبصر الكحل �� عي�ي..

 51وال تبصر عق��؟ ص

ات، �عقبھ فعل (أحتاج،  ر أر�ع مرّ كما يالحظ القارئ بضم�� املت�لم (أنا) الذي يتكرّ   يبدأ املقطع الشعرّي 

كينون��ا ال   ة للمرأة من و�� الرجل، و�أّن ثالث مرات). و�و�� هذا ال��كيب اللغوي بانتفاء ا�حاجيات الكماليّ 

املرأة تحتاج، مثل غ��ها   �انت  البضاعة واالستجابة. و�ذا  إ�� تتجاوز حدود مفهومي  ا�حية،  ال�ائنات  من 

اعرة بذلك، فألن هذه السلو�ات االجتماعيّ   صدحاملصاحبة، واملرافقة، وا�حب، وا�حوار كما ت 
ّ

اقية  ة الرّ الش

 
ُ
الفع��ّ � باالنتماء     شعرها 

ُ
و� ا�جتمع،  اإل�سانيّ إ��  قيم��ا  لها  املفعيد   تة 

ُ
وت الشعور  قدة،  سطوة  ع��ا  بعد 

، و�ائنا مساو�ا ل�جنس اآلخر �� الطر�ق، و�� اإلبداع، واملشاركة، واإلنصات..  اا حقيقيّ بالغر�ة، جاعلة م��ا نّد 

.  عاطفةوهذا لن يتم إال إذا أدرك الرجل أن املرأة ليست جسدا فحسب، و�نما �� طاقة تنبض روحا وعقال و 

ا�سة ع��  ة ا�جسد، واإلمتاع واملؤ لذلك �ستنكر سعاد الصباح استمرار رؤ�ة الشر�� لكحل الع�ن، وجغرافيّ 

د بضاعة �� سوق العرض  جرَّ حد �عب�� رشيدة بنمسعود «إن هذا النموذج من الرجال ير�د م��ا أن ت�ون مُ 
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واالس��الك، يطلب م��ا أن �سهر، وترقص، و�شرب، وهو بذلك ير�د أن يخ��ل �خصي��ا �� ليلة من ليا��  

 . 1اإلمتاع واملؤا�سة»

ا�حّب  مفهوم  طوقان  فدوى  ترفض  الصّ   كما  مالمسة  ع��  والّس القائم  إ�� در،  داعية  اآلخر،  عند  اق 

 قديُر، تقول: فُء وا�حناُن والتّ بُل والّد لؤه النّ ، مِ باط�يّ  رو��ّ   ممارسة حّبٍ 

  ا�حّب 
ّ

 وانحصر   عند اآلخر جف

 معناه �� صدر وساق 

 ساق   صدر وحّب  �ان حّب  ا�حّب 

 ) 41بال دفء، بال روح، بال حنان (ص  حّب 

سي  ولعّل  ا�جزئّي �ولوجيّ قراءة  املنظور  لهذا  �سيطة  �شّل   ة  الذي  الكبت  حجم  تظهر  ا�حركة    للمرأة، 

 
ّ

ل، بفعل غياب اإلشباع الرو��، وهشاشة املصاحبة املستمرة �� الزمان وامل�ان، إ�� جل، فيتحوّ هنية للرّ الذ

تار���ّ  العُ . ف�لما اشتّد حقد  البواعث  ب�ن ا�جنس�ن إال وازدادت وت��ة الصراع، وان  زلةت وطأة   �� حصرت 

رات حول املرأة يتخذ دائما  ة ل�ل��ما. و�ما أن الرجل هو املنتصر، فإن ما يصدر عنھ من أف�ار وتصوّ ا�جنسيّ 

 وح واألدوار. ا ع�� حقيقة هذه العالقة املت�افئة بي��ما �� العقل والرّ طا�ع الوجاهة واملصداقية، ضّد 

ا�جسدّي  البعد  ع��  الرجل  ارت�از  هو  إن  م�جمَ   للمرأة،  �ستقي  ومفاهيَم نزوع  ال�ي  ھ،  أوهامھ  من  ھ 

 
ّ
  موضو��ٍّ   ة. فاملرأة لم تكن بالنسبة لھ سوى معادٍل لت، ع�� الّزمن، بتضافر آليات منظومتھ ا�حسيّ �ش�

 
ّ
، وا�حركة الراقصة... فليس غر�با إذن أن �ستمر �� تثبيت هذا  ذة، وا�جسد، وا�جمال، والصوت الش��ّ لل

 عملي� املنظور ودعمھ  
ّ
نزعة اإل�سان للهروب  عندما أشار إ��  دوستوفس�ي    أقّر م كما  ا، ألنھ ال ير�دها أن تتحط

 
ّ
ا إ�� أ�عاد  وال تخييليّ   واقعّياي، ولم تتجاوزه ال  جل أس��ة هذا البعد ا�ح��ّ ت رؤ�ة الرّ دوما من ا�حقيقة. لقد ظل

واإلبد العطاء،  مثل:  ا�جتمع،   �� املرأة  حضور  عل��ا  ينطوي  والعمل أخرى  التدب��،  وحسن  والعلم،  اع، 

�� هذه القصائد    وا�جما��ّ   ة. لذلك سيالحظ القارئ تراجع البعد الف�يّ ، والقيادة السياسيّ � املد�ّي االجتما�ّ 

 ة.خصائص كينون��ا الوجوديّ  ع�� أهّم  النضالية النسائية، لسطوة الواقع امل��دّي 

اعرة بد�   وأمام مسلسل االنتقاص من صورة املرأة، لم تجد 
ّ

الت �� قصائدها،  الش
ّ
ا من إشهار هذه التمث

ة، ونزعتھ املتواصلة نحو  ، وعقدتھ ا�جنسيّ ة لكيا��ا الك��ّ ع�� استعارة لغة اآلخر، وثقافتھ، ورؤ�تھ ا�جزئيّ 

 
ّ
ِييء والت

ْ
ش

َّ
 سطيح. و�أ�ّ الت

َ
ھ  فيھ وعيِ ْس �ا �س�� من وراء ذلك إ�� قلب الطاولة عليھ، ع�� تقليص حجمھ، و�

ِ ال
ّ

ة. إن مقار�ة فدوى  ة وال�ونيّ من اآليات البشر�ّ   نھ من تجاوز حدود الظاهر من األشياء، وا�َحْرِ��ّ ذي لم يمك

ا�حّب  ملفهوم  النف��يّ   طوقان  وأثره  ودفئھ،  وروحانيتھ،  شموليتھ،  ��   اإليجا�ّي   ��  واألجساد،  العباد  ع�� 

لة لمساءلة ضمنيّ 
ْ
، �� عالقتھ باملرأة، و�دانة رؤ�تھ  والنف��يّ   والسوسيولو��ّ   والفلسفّي   لبعد اإل�سا�ّي ا  ُعط

ا�حّب الضيِّ  جوهر  معرفة  فرص  عليھ  ت 
َ
ت وَّ

َ
ف ال�ي  �ّلِ   قة  ع��  متعالية  قيمة  يقول    بوصفھ  ا�حسوسات، 

 
ة والكـتابة وسؤال الخصوصية ببالغة االختالف، منشورات إفريقيا الشرق، ط بنمسعود -1

ٔ
 . 141، ص1994  1رشيدة، المرا
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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 الناقد معزِّ 
ّ
بما هو �عب�� عن رغبة    ا�جسدّي   رح «و�بدو أن فدوى طوقان تبتعد عن لغة ا�حّب زا هذا الط

 1»و�سمو بھ نحو عالم رو��ّ   ة صرفة،جنسيّ 
ّ
إ���ي أجد نف��ي منشّد . ولعل وّج   ا  اعرة  النداء الذي 

ّ
الش هتھ 

سطوة  يطفح بقوة العبارة، وجمال ال��كيب، كشفت فيھ    ، �� مقطع شعرّي ز�نب حف�ي إ�� الرجل الشر��ّ 

ا تمتح من ال وع��ا  ة، و�أ��طمس مواه��ا الفكر�ّ   ��ا  ال�ي �س��دف  الّرجل  ة، وف�حت قراراتالرؤ�ة ا�جنسيّ 

 ة موحية بال�جوم واالف��اس ا�حتمل�ن:ب فيھ من صور غ��يّ ما ترّس 

 أ��ا الرجل الشر��ّ 

 ةيا جالسا فوق مقعد السلطانيّ 

 ة تحت��ي قهوتك املزاجيّ 

 قاطعا أوقات لهوك 

 ة بالتطلع نحوي نظرات استخفافيّ 

 ةمتفحصا بخبث مالم�� األنثو�ّ 

 .2ة..مقررا طمس مواه�ي الفكر�ّ 

 ا ع�� األخالق والقيم اإل�سانيّ إن رعونة ا�جتمع ضد�  
ّ
املرأة،   �� حّقِ  لم املستتّب ة القاضية بإ��اء هذا الظ

ضال املزعوم الذي يقوده الرجل نيابة ع��ا، فليس من األخالق �� ��يء أن «يدعو  جعلها ��حب �ساط النّ 

 .3ل من ا�خطيئة واآلثام»ال��ار يتنصّ  �� عّز ھ الرجل املرأة، �� عتمات الليل، إ�� ارت�اب ا�خطيئة، لكنّ 

 :المرأة بعیون ذاتھا -2-2
، إ�� أن الباحث س�� إ�� تقديم صورة مت�املة للمرأة  يجب أن �ش�� �� سياق مقار�تنا لهذا العمل النقدّي 

الت اجتماعيّ   ماة، فبعدالعر�يّ 
ّ
 ة متداولة،قار��ا من منظور اآلخر، �اشفا عن خلفياتھ وأغراضھ، من تمث

تار�خيّ  ا، فقد  ا وقانونيّ ا وثقافيّ �� زاو�ة اال��ام �حاكم��ا اجتماعيّ وضعت املرأة  ة  وأح�ام جاهزة، وأعراف 

النّ  إ��   عمد 
ّ

الذ  �� النسائيّ اكرة الشعر�ّ بش   ة 
ُ
ت التالية: كيف   صوِّ ة الستنباط أجو�ة عن األسئلة 

ُ
اعرة

ّ
الش   ر 

 ؟ة �عاند ��ا ر�ح اإلعصار ا�خار��ّ ة داخليّ ملرأة قوّ ة؟ وهل تملك اذا��ا؟، وما�� خصائص مواضيعها الشعر�ّ 

فينة؛  غبات الّد ، حيث تختمر املشاعر، واملعارف، والرّ ظر �� عالم املرأة الداخ��ّ أسئلة ستقودنا إ�� النّ 

تنطلق  حدي أو الالمباالة أو املشاركة والعطاء.  � أو املقاومة أو الهز�مة أو التّ وافق االجتما�ّ لتأخذ ش�ل التّ 

 ؤ�ة من ظواهر عّد هذه الرّ 
ُّ
ل . و�ان عبد ا�حميد عقار قد �ّج املستقّل   ها من طبيعة ال�ائن األنثوّي ة تنبع �ل

ة، با�عطافها نحو مقار�ة عاملها  الذي عرفتھ الكتابة النسائيّ   ها ح�ن أشار إ�� االنتقال النو��ّ املالحظة نفَس 

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -1

ٔ
 . 41إملوان الصديق، صورة المرا

دبي في الكـتابة النسائّية المغربّية، ضمن كـتاب جماعي: -2
ٔ
نماط التخييل اال

ٔ
الكـتابة النسائية التخييل والتلقي،  معتصم محمد، ا

 . 24، ص2006 -1منشورات اتحاد كـتاب المغرب، ط
3- Simone de Beauvoir, op. cit., P.253. 
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صور��  مجاراة  استمرار  من  بدال  ا�خاص،  أو  اإلبدا��  مقصورا  االهتمام  �عد  «لم  قائال  اآلخر  عيون   �� ا 

منصرفا إ�� مقار�ة صورة املرأة �� الكتابة، بل انصب قبل ذلك ع�� إبداع املرأة ذا��ا بوصفها �اتبة منتجة  

 
ّ

 .1جل»�ل واملع�ى، بوصفها مركز و�� خاص، وليست فقط �� موقع اآلخر بالنسبة للرّ للش

 :ظاھرة الجسد -2-2-1
أن «وجود اإل�سان    David le Bretonدافيد ل��وتون    �� كتابھ «أن��و�ولوجيا ا�جسد وا�حداثة» اعت�� 

ا،  ا وم�انيّ �ا زمنيّ فحسب، ل�ونھ �شغل ح�ِّ  . فا�جسد إذن، ال يمنحنا إم�انّية الوجود املادّي 2»وجود جسدّي 

لد للمع�ى أساسا. و�دون هذا املنظور  ة»، وموِّ ج للهو�ّ ويسمح بر�ط عالقاتنا بالعالم ا�خار��، و�نما هو «منتِ 

ة.  �ه وسط األجساد املاديّ ال يمكن للمرأة أن تخرج من دائرة التماثل حيث يفقد ا�جسد خصوصيتھ، وتم�ُّ 

العر�يّ  املرأة  أطار�ح  معظم  �غذي  الذي  هو  ل�جسد  النو��  املفهوم  ا�حداثيّ هذا  لكيا��ا  ة  نظر��ا   �� ة 

ة،  ة، والنفسيّ ات الذهنيّ كتلة لها حجمها وطولها وعرضها، بل أصبح محور العمليّ ، إذ لم �عد  ف��يولو��ال

 ة، لذلك اعت��تھ وفاء العمرا�ي منبع �ل ��يء:  ة، واإلبداعيّ واالجتماعيّ 

 أقول جسدي منبع �ل ��يء 

ن  ة ال تخط��ا بص��ة. فهو يو�� مالعميق عن ا�جسد، ينطوي ع�� أ�عاد دالليّ   إن هذا التعب�� الفلسفّي 

الذ�ور�ّ  الثقافة  أشاعتھ  كما  جسدها،  �شيئ  اعرة 
ّ

الش بنفي  ش�ل  الشهوانيّ ب   املثقلة  ةجهة  إذن  إنھ  ة، 

  ائي أو است�جانھ. و�أّن وغرافية تث�� إ�جاب الرّ ومضمون. فا�جسد هنا مصدر ل�حركة، وليس هندسة طو�ّ 

 
َّ
الط بثقافة ا�جسد  الكتلة  اعرة تر�د أن �ستعيض عن ثقافة ا�جسد 

ّ
نتيجة طبيعيَّ اقة،  الش ة  فاألول جاء 

ة، �ش�ل استحال معھ الفصل  ية تجاه األجساد �� ا�جتمعات التقليديّ ة ا�حّسِ لص��ورة انبناء الرؤ�ة الذ�ور�ّ 

ة  ة �� الثقافة الغر�يّ متوال للن�عة الفردانيّ   خص وا�جسد ا�حامل لھ. أما الثا�ي فقد أفرزه صعودٌ ب�ن ال�َّ 

كما جاء ع�� لسان الباحث الفر���ي نفسھ «إن مفاهيمنا ا�حالية حول ا�جسد    �ّي فك�� العقالة ع�� التّ املبنيّ 

و�انبثاق فكر عقال�ّي  كبنية اجتماعية،  الفردية     وعلما�ّي   ووض��ّ   ترتبط بصعود 
ّ
الط بيعة، و���اجع  حول 

 �� التّ  تدر���ّ 
ّ

 . 3ة»عبية ا�حليّ قاليد الش

ات، بحرار��ا  ة واجتماعيّ ثقافيّ إن ا�جسد من هذا املنظور ال يقاس بمعاي��  
ّ

الذ إنما يوزن بذبذبات  ة، 

الالت، الداخلية ال�ي تمنح الفرد القدرة ع�� االنطالق واال�عتاق، لذلك جاء بيت وفاء العمرا�ي م�حونا بالّد 

بالتحّد  والرّ موحيا  تنفد  ي  ال  ا  ثر� املنبع  دام  ما  أحالمها،  تحقيق  من  صاحبتھ  يمنع  ما  هناك  فليس  هان. 

 مكن
ُ
ھ. وحينما ي�ون ا�جسد خصبا ��ذه الدرجة، فإن ما يتولد عنھ من معطيات يبقى غ�� محدود، وال  ونات

ة واالستقالل. فا�جسد املستقي من جرابھ، واملنبثق من ذاتھ، �عيدا عن إكراهات  منتھ؛ ألنھ سليل ا�حر�ّ 

هذا البناء    عاملھ �� الوجود، علما أنتھ، و��ج مر ينابيعھ لتغذية هو�ّ ا�جتمع والثقافة، ال يمكنھ إال أن يفّج 

 
 . 5ص الكـتابة النسائية التخييل والتلقي، تقديم، مرجع سابق، عقار عبد الحميد، -1
نتروبولوجيا -2

ٔ
 . 2016، بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب صايال، لوبرتون دافيد، ا

 .6المرجع نفسه، ص -3
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ّ

ا�ي ل�جسد، غالبا ما ينتج �غذية راجعة، تمك
ّ

بما ينتجھ من معان   نھ من إعادة االلتحام بالعالم ا�خار��ّ الذ

ا من قبل اإل�سان.  «فا�جسد ال يوجد إال وهو مب�ي ثقافيّ   ، كما يقول ل��وتون أيضا�� محيطھ السوسيوثقا��ّ 

ة ال�ي تحدد معالم تخومھ من دون أن تم��ه �� أغلب  ص من قبل ا�جتمعات البشر�ّ إنھ نظرة موجهة لل�خ

 .1ده»األحيان عن اإل�سان الذي يجّس 

ال�ي تن�جها املرأة ا�حداثيّ   الهادئة»  التار���ّ «الثورة  تبدأ من تثو�ر ا�جسد، ألنھ موضوع ا�جدل  ب�ن   ة 

النظر�ّ  الطبيعيّ أنصار  النظر�ّ ة  وأنصار  الثقافة،  وتثو�رُ يّ ة  يتّم ة.  أن  يمكن  ال  البعد  إال    ه  لعنة  بتحييد 

�� ا�جسد، هوا�ي 
ّ

التمي�� ا�جن��يّ و  الش ، فا�جنس ليس إال وظيفة بيولوجية وحيدة ومحددة. لذلك  �لغاء 

. 2ةة تحليال��ا ومطال��ا ع�� أساس املساواة ب�ن األفراد �غض النظر عن طبائعهم ا�جنسيّ تب�ي املرأة اللي��اليّ 

غ��    ز هذا االحتفاء الن�ج��يّ وتأ�ي إشارة الناقد �� سياق مقار�تھ لثيمة ا�جسد �� شعر وفاء العمرا�ي لتعزِّ 

ة تدل ع�� االحتفاء بدور ا�جسد وتمجيده  املشروط با�جسد «يأ�ي ا�جسد �� كتاب��ا أيضا مع��ا عن نرجيسيّ 

 . 3ها» و�عظيمھ، كما يأ�ي بوصفھ منبع األشياء ومصدر ا�حياة وجوهر 

األنثوّي  با�جسد  االحتفاء     إن 
ّ

الش قبل  شعورّي من  إقرار  هو  الوجوديّ   ومنطقّي   واعر  وآثاره  بقيمتھ  ة، 

ة ع�� حيا��ن. غ�� أن سعاد الصباح ال تقف عند هذا ا�حد من تصو�ر جسدها، و�نما تتجاوز ذلك  النفسيّ 

مِ  �تھ واستقالليّ تھ وقدسيّ لكيّ للتعب�� عن  بالرغبة، واالع��از،  � جانبھ األنثوّي تھ(جسدي). لذلك تر�طھ،   ،

�ائن، ال كغواية وشيطنة. كما أن تناولها ل�جسد بصفتھ    ة ل�ّل ر بوصفها حقوقا طبيعيّ واالنتماء، والتحرّ 

طبيعيّ  ع��  حقا  ال  والشعور،  والسلوك  الفعل   �� واملبادلة  واملشاركة،  ا�حاورة،  ع��  يقوم  لالش��اء،  ا 

 ة، واالغتصاب، تقول سعاد الصباح:االستغالل، والغزو، والغنيم 

 وحينما أرقص معك 

 يصبح خصري سنبلة قمح 

 و�صبح شعري 

 ) 85أطول ��ر �� العالم (ص

الوجود،   فقط، و�نما هو منبع ا�حياة وسّر  وا�جسد عند وفاء العمرا�ي ال يمكن حصره �� �عده ا�ح��يّ  

«جسد نيتشھ  مع  تقول  و�أ��ا  واإلبداع.  والعطاء،  اإللهام،  عقلك»ومصدر  هو  التفك��  4ك  فعل  أن  أي   ،

تنبثق األف�ار واإلبداعات واالخ��اعات والعلوم..   اليمكن أن يتم خارج ا�جسد، «ومن هذا الوجود ا�جسدّي 

�� قراء��ا �جسدها، فت�حح ع��اتھ، وت   .5وا�حضارة» الزائف الذي    �ّحح وهنا تتجاوز املرأة الرجل  وعيھ 

 
 . 25المرجع نفسه، ص -1

2- Frigon, Sylvie, and Michèle Kérisit. Du corps des femmes: Contrôles, surveillances et résistances. Ottawa: 
University of Ottawa Press, 2000. muse.jhu.edu/book/12417 

ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  -3
ٔ
 . 43إملوان الصديق، صورة المرا

 . 51فلسفة، مرجع سابق، صنيتشه، عن ناشيد سعيد، التداوي بال -4
 . 48ناشيد سعيد، المرجع نفسه، ص -5
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ة ال�ي انبنت ع�� معيار «االختيار الطبي��» �� مواجهة  ��ورة التار�خيّ استقر عند ا�جسد الشهوة، بفعل الص

ا�حسيّ  النظر  زاو�ة  بتغي��  مشروط  لد��ا  ا�حكمة  انبثاق  إن  ا�حياة.  شعورّي عنف  عائق  ف�ي  ل�جسد،    ة 

 ة بليغة:  يحول دون اشتغال العقل، ومن ثم اكتشاف مبا�ج أنوثة ا�حكمة، كما تقول �� صورة استعار�ّ 

 �لما شطح صوت ا�جسد

 )97أينعت أنوثة ا�حكمة (ص

ة بفعل االنتقال من عضلة  ة ال�ي عرف��ا البشر�ّ ة، والتكنولوجيّ ة، والعلميّ لقد أجلت التحوالت الثقافيّ  

 الّس 
ّ

الذ إ�� عضلة  الذهنيّ اعد  املرأة، وكفاء��ا  قوة  العلميّ هن  والفنيّ ة، وخ��ا��ا  واإلبداعيّ ة،  ما ة،    ة، وهذا 

 
ّ
ل  ل صدمة كب��ة للرجل، وأحدث لديھ شرخا �� مواقفھ تجاهها، إذ لم يتمكن من استيعاب سرعة التحوُّ ش�

، ع�� غرار ما أحدثتھ نظر�ة  وتنموّ�ا  ا ا وثقافيّ ة أطروحة النوع اجتماعيّ ال�ي فرضت إعادة النظر �� مركز�ّ 

 ة األرض. ع �� معتقدات الكنيسة حول مركز�ّ جالي�� من تصّد 

 : ظاھرة الخصوبة -2-2-2
 املرأة بم��ة ا�خصو�ة، ف�ي رحم البشر�ّ   ال يخفى ع�� أي �ائن عاقل أن هللا خّص 

َّ
  سل، وسرُّ ة، ومنبع الن

ا�ي، وتؤشر إليھ  استمرار الوجود، وعماد إقامة ا�خالفة �� األرض. لذلك �ستلهم كتابة املرأة هذا العطاء الر�ّ 

و  واألم،  واملاء،  األرض،  مثل  عديدة،  والنّ النّ برموز   خلة، 
ّ

والش وتتم�ّ جم،  بالمس...  ال�ائنات  هذه  ، عطاء� 

اعرة العر�يّ 
ّ

ة  واإلثمار املستمر�ن. وقد تناول الناقد هذه الظاهرة تحت عنوان "املرأة الرمز"، مش��ا إ�� أن الش

بتوظيف  ق  ة �س�� إ�� تحقيق اإلمتاع واإلقناع ع�� حد سواء؛ فاألول يتحّق موز الشعر�ّ و�� �ستثمر هذه الرّ 

للغة، و�فتح أمام القارئ مساحة االنحراف واالنز�اح   التشبيھ واالستعارة والرمز الذي يخرق البناء املنطقّي 

القراءة اإلنتاجيّ  املتناقضات،  ا�جمالي�ن، حيث تبدأ س��ورة  ب�ن  التواصل  ة من خالل البحث عن جسور 

ن �� ترك�� الباحث ع�� ثيمة ا�خصب  عامة. والثا�ي يتب�ّ   والبياضات، وعناصر الّصورة �� ا�خطاب الشعرّي 

ب فيھ املعادلة  جامع، تقلِ   ة، تقول فدوى طوقان �� مقطع شعرّي ة جوهر�ّ عند املرأة، بوصفها خاصية أنثو�ّ 

 فصَّ املرأة، بتشبيھ مُ و األرض ماثل ب�ن ب�ن األصل والفرع، حيث ت
ّ

 َوْجَھ الش
ُ
 بھ بي��ما: ل تكشف فيھ ا�خصو�ة

 األرض امرأة هذه 

 ا�خصب واحد  سّر 

ْنِبت نخال  ّرِ قوة الّس 
ُ
 ال�ي ت

 وسنابل 

ْنبت الشعب املقاتل (ص
ُ
 )120ت

النّ  ان��ى  للّد لذلك  ا�خّصِ اقد  هذه  عن  النوعيّ فاع  واألرض  يصة  املرأة  ب�ن  التداخل  «يبدو  بقولھ  ة 

اعرة �ش�� إ�� أن املرأة تتسم با�خصب أل��ا تلد/ تنبت الشعب  
ّ

املناضل، واألرض أيضا تتم��  وا�حا(..) فالش
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ة هذه، � باختياراتھ الشعر�ّ . وقد ع�ّ 1خل والسنابل»��ذه ا�خصيصة املتجسدة �� عملية اإلنبات، إنبات النّ 

ة، فإذا  ة والوجوديّ ة والرمز�ّ الذي �س��دف إيقاظ ضم�� املتلقي، عن قيمة املرأة االعتبار�ّ   و�خطابھ النقدّي 

 
ّ

الش والد�انت  للنور  رمزا  للعلو  مس  رمزا  والنجم  ل�حياة،  رمزا  واملاء  واإلثمار،  ل�خصب  رمزا  واألرض  فء، 

قاطبة،  والّس  العناصر  لهذه  وقيمة  تمنح مع�ى  جهة  األ�عاد. ف�ي من   
ُ
متعددة الرمز،   

ُ
َية ِ

ّ
ل

ُ
� املرأة  فإن  مو، 

ض والسماء  . و�� الرابطة من جهة ثانية، ب�ن األر خارجة عن أي و�� �شرّي   ،و�دو��ا ستظل موجودة بالقوة

 بصف��ا منتجة لفعل الو�� واإلدراك البشر�ّ 
ّ
ذين تفتقدهما با�� العناصر رغم أهمي��ا. كما أ��ا �عمل �ن الل

هذه   أن  و�عتقد  ذلك.  تحقيق  ع��  كب��  و�صرار  جامحة  رغبة  من  تملك  بما  وتنشئتھ  النسل،  حفظ  ع�� 

، �� ال�ي سمحت �عقد مثل هذه العالقة ة مضافة إ�� تفاصيل إنجازات املرأة �� ا�حياةا�خصائص ا�جوهر�ّ 

ال�ونيّ ال��ابطيّ  العناصر  با��  و��ن  بي��ا  واستعارات، ورموز تحيل ع�� عظم��ما  ة  �شب��ات،  تركيب  ة، ع�� 

ن أواصَر التّ  ِ
ّ
َم�

ُ
 معا، وت

ّ
 شا�ل بي��ما. �امل، والت

، 2متعدد األ�عاد ع�� غرار الرجل كما أكد إدغار موران؛ فرد، نوع، اجتما��، ثقا��و�ما أن املرأة �ائن  

اها إ��  ة، بل تتعّد ف�ي ال تقف عند َحّدِ ا�خصو�ة البيولوجية، فهذه خاصية األن�ى لدى جميع ال�ائنات ا�حيّ 

�خلوقات، و�منحھ قيمتھ  العطاء الرمزي الذي �ش��ك فيھ اإل�سان ع�� َمّرِ التار�خ، و�م��ه كذلك عن با�� ا

ا ُيجمل فيھ العالقة الوطيدة ب�ن ا�خصو�ة اقد مقطعا شعر�ّ ة. وقد أورد النّ ة، وسلطتھ االعتبار�ّ االجتماعيّ 

ة، ب�ن النخلة واملرأة، فال انفصام بي��ما، وال ما�ع من تحقيق ا�خصو�ت�ن معا. ة، وا�خصو�ة الثقافيّ الطبيعيّ 

ع�� اإل�سان    جودها  يلة، ضار�ة �� أعماق التار�خ، ال �ستطيع أحد إن�ارة أصفكما أن النخلة �جرة عر�يّ 

و العر�ّي  الطبيعة،  قسوة  فرغم  النّ   ندرة.  تأ�ى  تقاوم  املياه،  أن  إال  و   �ّح خلة  و�عاند  غدر  امل�ان  الّزمن، 

ما   ة. لذلك استقت سعاد الصباح من صميم طبيعتنا وتار�خناتحالفهما الشرس، فكذلك حال املرأة العر�يّ 

 قاسي�ن جدا:  وطبي��ّ  يفيد إصرارها ع�� إبراز شموخ املرأة، وقدر��ا ع�� العطاء واإلنتاج، �� مناخ اجتما��ّ 

 ة األصول أنا النخلة العر�يّ 

 واملرأة الرافضة ألنصاف ا�حلول 

 ) 124فبارك ثور�ي (ص

ركة ثورة املرأة القادمة  األخ��، ال يفيد االلتماس، أي طلب مبا  إن فعل األمر الوارد �� الّسطر الشعرّي 

� والُعقم وا�جمود، بل يفيد التّ 
َ

منھ، وهو إنجاز فعل الثورة ع�� �ل ما    قر�ر بوضع ال مفّر ع�� أش�ال الِب�

الرمز�ّ  ات 
ّ

الذ تحقيق  ا�جتم��ّ �عيق  املشروع  و�نجاز  والنوع    3الكب��  ة،  ال��بة  أصالة  من  ينطلق  الذي 

و�ؤ  واملرأة،  النخلة  من  ل�ل  االجتماعيّ وا�خصو�ة  األوضاع  مستجدات  ع��  بناء  ملعاصر��ما،  ة،  سس 

  .ال�ي باتت تمّج �ّل أش�ال االخ��ال والّتمي�� ب�ن ا�جنس�ن  ة �� املنطقة ة، وا�حقوقيّ ة، والثقافيّ واالقتصاديّ 

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -1

ٔ
 . 120إملوان الصديق، صورة المرا

2-Morin Edgar, Enseigner à vivre: Manifeste pour changer l'éducation, Actes Sud Nature, 2014, P 97.  
 . 124الصديق، مرجع سابق، ص  إملوان -3
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أن   موران،  إدغار  يقول  الشعوب  «وا�حال،  ب�ن  الفهم:  ع��  القدرة  يفقدنا  االخ��ال  نحو  واألوطان  الن�وع 

 .1»والديانات

 : ظاھرة الھشاشة -2-2-3
ة �� ا�خطاب  غيّ ور البال �� هذا املستوى انتقل الباحث إ�� �عر�ة رؤ�ة املرأة لذا��ا من خالل دراسة الصّ 

 ّي الشعر 
ّ
التشب��ات املوظ ن. وتكشف مختلف   ��  فة عن وجود ضعف وهشاشة جلي�ن 

ُ
مها، وذلك بفعل  ظ

السلبيّ  الذ�ور�ّ التأث��ات  للثقافة  االجتما��ّ ة  العنف  من  �غذت  طو�ال،  زمنا  املهيمنة   ة 
ّ
والتخل ف  ، 

الهشاشة وا�خوف من ال�جز ع�� مجا��ة نوائب    ائف. بل إّن ات، وغلبة الو�� الزّ ، وغياب ا�حر�ّ االقتصادّي 

ِ الّد 
ّ
  . ومن شأن 2ة»الزمان «ألن الهشاشة من صميم طبيعتنا البشر�ّ   ھ ع�� مّر هر قد طبعتا مس��ة اإل�سان �ل

من قناعة املرأة، و�بع�� أوراقها، وطموحا��ا ا�حاملة باملساواة والت�افؤ، انطالقا   سيادة هذه األوضاع أن ��ّز 

اعرة  ة ترا�� طبيعة ال�ائنات وخصوصيا��ا الف��يولوجيّ ة وأخالقيّ من معاي�� علميّ 
ّ

ة. هكذا �سقط املرأة الش

ر ذاَ��ا ھ  نفُس ر محتوم. و�ان الباحث  �ا قَد ، و�ع��ف ��شاش��ا و�أ�ّ بدون و�� �� براثن الثقافة الغالبة، فُتصّوِ

اترة  قد انتبھ إ�� ذلك مش��ا إ�� أن كتابة املرأة �� �عض حيثيا��ا �عيد إنتاج اإليديولوجيا املدمّ 
ّ

، مستندا  للذ

الكتابة النسائية ��  ة «فكث��ا ما لوحظ أن  ة العر�يّ إ�� ما قالھ حميد �حمدا�ي �� مقار�تھ للقصة النسائيّ 

 .3العالم العر�ي �عيد �ش�ل ملتو إنتاج اإليديولوجيا ال�ي تناهضها املرأة ذا��ا»

الشعر�ّ  املقاطع  يكفي من  الناقد ما  اختار  تقول  ولل��هنة ع�� ذلك  املثال،  نذكر �عضها ع�� سبيل  ة، 

 سعاد الصباح: 

 إن�ي ضائعة �السمك الضائع �� عرض البحر 

 السمان: تقول غادة 

 واف��س�ي �� ليل ال�جر 

 كما يف��س األرنَب الثعلُب 

 وأركض �املذبوحة أرمم رو��                                                                       

 تقول ظبية خميس: 

 غزل ماكر هذا الذي �غزل يداي وأنا أ��ض 

 من بر�ان الوحدة كغزالة بدون مس�ى                                                        

مكة، واألرنب، والغزالة، واملذبوحة، وا�جار�ة... يمثل اع��افا  سيالحظ القارئ أن �شبيھ املرأة لذا��ا بالّس 

ا بانتما��ا إ�� حقل املطاردة، وأهدافا سهلة لسهام الرماة. و�� من هذه الزاو�ة تنظر إ�� ذا��ا تحت  ضمنيّ 

و� ا�جتمع  ��ا، وقهرها، وتكريس وضعيّ وطأة  لإليقاع  يلقي شراكھ  ما ف�ئ  الذي  الراهن  الواقع  ��ا،  كراهات 

 
1-Morin Edgar, Op. Cot., P 98. 
2-Saverio Tomasella, Conscience et fragilité, p1, t.ly/t6W6q 

ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -3
ٔ
 . 75إملوان الصديق، صورة المرا
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ة، و�نما �إشهاد ع��  ة وثقافيّ �حملها ع�� اإلقرار بحال�ي الضعف والهشاشة، ال �إفراز لص��ورة اجتماعيّ 

 ة. حالة طبيعيّ 

ال�ي ع�ّ إن حالة الضّ  (إن�يياع  املت�لم     �ت ع��ا سعاد الصباح بضم�� 
ّ

ت�خ ص مفهوم اإلطباق  ضائعة)، 

دة املتاهات،  ة، حيث تجد نفسها م�جونة �� زنزانة فسيحة، لك��ا متعّد الشامل الذي �شعر بھ املرأة العر�يّ 

 
ّ

ة،  ن، والفراغ، والوحدانيّ عور بالوَه ومحكمة اإلغالق. ولعل وضعا كهذا ال يمكنھ إال أن يز�د من تفاقم الش

 ة لإلحساس بالضّ . و�� �� اعتقادنا ثمار طبيعيّ واالنكسار، وا�خوف، وال�آبة..
ّ
ما استقت املرأة من  ياع. و�ل

ة والفريسة كما صورت ذلك غادة  ة، �لما تنامى لد��ا االعتقاد بمفهومي ال�حيّ راب هذه املشاعر الدونيّ ِج 

 السمان وغ��ها. 

تالزمها، لم يأت بدافع االستسالم،  وضعها، واع��افها بحالة الضعف ال�ي  �شاشة  غ�� أن قبول املرأة �

. 1، و�� محرك �ل مشاعرنا وجمالنا»ورفع راية الهز�مة، بل ل�و��ا تؤمن بأن «الهشاشة �� منبعنا ا�خفّي 

خالب الّزمن، وأتون امل�ان.  �  لذلك سارعت غادة السمان إ�� ترميم روحها ال�ي ال تف�ى، �عد سقوطها فريسة

ة �امنة، تن��ز فرص االنبثاق والوجود  ست عيبا أو نقصا، إنما �� حالة شعور�ّ فالهشاشة من منظور املرأة لي

ة و�قناعا. إ��ا �س�� إ�� اقتسام وه��ا مع اآلخر�ن إلخراج القوة من الضعف، والغ�ى من  بصورة أك�� إيجابيّ 

 ياع، وا�حركة من السُّ الفقر، والوجود من الضّ 
َ
يبقى مدهشا كما    ةجنيھ املرأة من منا�عها ا�خفيّ �ون. فما ت

ِيي «أنا مندهش دائما حينما أرى بأن ما يجلبھ اقتسامنا لضعفنا وصعو�اتنا مع اآلخر�ن، هو   قال 
ْ
ان

َ
َجاْن ف

،  . من هذا املنظور ا�جزئّي 2ة، أو نجاحاتنا معهم»ه علينا اقتسام صفاتنا اإليجابيّ أك�� فائدة وأهمية مما يدرُّ 

لَم  فقط     نفهم 
ّ
جذب  ش� قطب  املرأة  مّر   ك��ّ لت   التّ   ع�� 

ّ
والل الهشاشة،  أن  ذلك  والضَّ ار�خ،  عف،  يونة، 

الِوّدِ ف��ا، والتّ    ثراء ، وااللتقاء، و 3قاربواصل، والتّ والعاطفة �� مقومات ا�حياة، وشروط األلفة، ومبعث 

ل �لها  ة ال�ي تمة، والشّد البة والفظاظة والقوّ إال عند هذه النقط. ع�� عكس الصّ   ة ال يتمُّ ا�حياة البشر�ّ 
ّ
ث

ْحِرم التجر�ة  رقة. ومن شأن هذه القوى الّد نافر، وا�جفاء، والتباعد، والُف قطب دفع، ومبعث التّ 
َ
افعة أن ت

 هذا اللقاء.  ف�حةة من اإل�سانيّ 

قاعدّي   من�ج  هو  ال��يء  خصائص  من  االنطالق  وال    إن  ف��ا،  فذلكة  ال  م��رة،  نتائج  إ��  حتما  يف��ي 

التّ  ورفض  بالواقع،  االع��اف  قناعة  عن  يصدر  دام  ما  و تز�يف،     خصبعا��، 
ّ

ال� وصدق  حظة، التفاعل، 

و�قرار   جهة،  من  أسطر��ا  ع��  ات 
ّ

بالذ االحتفاء  إ��  املرأة  املتنامي  الشعور  هذا  دفع  وقد  املشاركة.  ورغبة 

 ن ذلك �� العنصر املوا��.ثانية، كما سنب�ّ  من جهة  وجودها العم��ّ 

 
1- Saverio Tomasella, op. cit, p2. 
2- La dignité de l'homme au cœur de l'entreprise, Les cahiers des EDC, collection: La pensée sociale 
chrétienne, 2018, p26, t.ly/qGRM 
3- Saverio Tomasella, op. cit, p2. 
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 : أسطرة الذّات -2-2-4
النّ  انتقل  التحليل،  من  املستوى  هذا  النسائّي ��  الشعر   �� األسطورة  مقار�ة  إ��  املعاصر،   العر�ّي   اقد 

ة املالزمة �حياة  ا، و�نما جاء إلشباع ا�حاجة الروحيّ حا أن ارتباط اإل�سان باألسطورة لم يكن ترفا فكر�ّ موّ� 

 ا
ّ
صھ من إسار الواقع، وتمنحھ فرص اإلجابة عن غموض ا�حياة واستش�ال قضاياها.  إل�سان، بحيث تخل

�اءر واال�عتاق، والكما أ��ا منفذ للتحرّ 
ّ
. و�ذا �ان الباحث قْد َمرَّ سريعا ع�� ذكر  ، والتنوع األجنا��يّ الدال��ّ  �

� �انت  "ميدو   ة، مثل: "عشتار"، والنسائيّ   اط�� نماذج معدودة من األس 
َّ
زا"، و"إيزيس".. إشهادا ع�� زمن و�

 
ُّ
غرضھ لم يكن دراسة املرأة األسطورة �� الشعر، و�نما البحث ��   عات اإل�سان، فألّن فيھ املرأة رمزا لتطل

 
ّ

الش  �� لذا��ا  املرأة  أسطرة  نزوع  النسائّي عوامل  ووع��ا    عر  املنشودة،  صور��ا  مع  يتناسب  بما  املعاصر، 

ة القديمة. ا، ع�� عكس امليتولوجيا الذ�ور�ّ ال�ي �علو ع�� الواقع دون مفارقتھ منطقيّ ا�حديث، وأحالمها  

النّ  �� متّم وهذا ما استنتجھ  بدوره  �� محور    اقد  املرأة  الثالث قائال «مقابل هذا، ذهبت  للفصل  خالصتھ 

أنثو�ّ  أسطورة  تأسيس  إ��  ات" 
ّ

الذ �ع�ِّ "أسطرة  وا�خة  الفائقة  القدرة  عن  خاللها  من  ا�خلق  �  ع��  ارقة 

 
ُ
 .1��ا املستقلة �� الوجود»��جم جدار��ا وهو�ّ واإلبداع، وت

اعرة لذا��ا، �ع�ي إخراجها من عاملها الواق��ّ 
ّ

ات «أسطرة الش
ّ

 يقول الباحث �� �عر�فھ ملفهوم أسطرة الذ

ات، و�أّن إ�� آخر غ�� واق��ّ 
ّ

يجنح إ��    امل�ن الشعرّي   ، و�ضفاء الطا�ع غ�� املألوف/ ما فوق العادي ع�� الذ

مع�ّ  األسطورة،  األن�ى  عن  العالم  البحث  مع  ا��جامها  لها  يحقق  ما  وراء  ات 
ّ

الذ هذه  لهاث  عن  بوضوح  �ا 

. وا�ح من تحديد الناقد ملصط�ح "األسطرة"  2لها كينون��ا �� مجتمع ممعن �� تناقضاتھ املر�رة»  حولها، و�ردّ 

إبداعيّ  عوامل  من  خلفھ  يقف  وسي�ول ما  واجتماعيّ وجيّ ة  ا�جزء ة   �� األصل   �� «األسطورة  �انت  و�ذا  ة. 

البدائيّ  الطقوس  أو  الشعائر   �� األعّم الناطق  بمعناها  األصل    ة، و��  عن  تتحدث  املؤلف  مجهولة  ح�اية 

 
ّ
، من 3ة»ة �عليميّ ة والقدر، و�فسر ��ا ا�جتمع ظواهر ال�ون واإل�سان تفس��ا ال يخلو من نزعة تر�و�ّ والعل

ة فائقة القدرة، أي االنتقال من ا�جرد  ع�� مختلف الظواهر األرضيّ  ميتاف��يقّي  إضفاء طا�ع سماوّي خالل 

ا�حدود، فإن "األسطرة" تنشأ �عكس    ة إ�� العالم السف��ّ املتعا�� الذي �ش�ل أفقا ال محدودا، وقدرة ال ��ائيّ 

 
ّ
القيود    ر من �ّل صف بالتحرّ متّ   عالم ال واق��ّ   املعيش إ��  جاه، حيث ينطلق ف��ا املبدع من واقعھ األر��يّ االت

والثقافيّ االجتماعيّ  والقانونيّ ة،  والعقديّ ة،  املنطقيّ ة،  بالعالقة  اإلخالل  دون  «األسطورة  ة  تجمع  ال�ي  ة 

 ة.ة وجماليّ ة، بصورتھ الثانية املتعالية ال�ي يخلقها ألغراض دالليّ للمبدع، باستعارا��ا امل�ّح  4ة»ال�خصيّ 

العر�يّ ب�ن   املرأة  اإلبدا��ّ واقع  اعرة، وعاملها 
ّ

الش بفلسفة    تنتصب أحالمٌ   ة  املرأة، وتدفع  تراود  ال �شيخ 

النمّو التحرّ  نحو  لد��ا     ر 
ّ
الن لهذا  �ان  وما  يتّم واالكتمال.  أن     �وع 

ّ
�ش� داخليّ لوال  حقائق  من  ل  منبثقة  ة 

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، -1

ٔ
 . 158صإملوان الصديق، صورة المرا

 . 146المرجع نفسه، ص -2
حمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط -3

ٔ
حمد فتوح ا

ٔ
 . 288، ص1978 -1ا

عمال. عن حميد   -4
ٔ
سطورة الشخصية مجموع الصور واالستعارات المتكررة التي تخلق الطابع المميز لتلك اال

ٔ
يعني شارل مورون باال

دبي المعاصر مناهج ونظريات ومواقف، ط
ٔ
نفو برانت، ص2014 -3لحمداني، النقد اال

ٔ
 .105، منشورات ا
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 ن متفوِّ ق، فال�اتب كما يقول شارل بودل�� هو "�ائ إحساس املرأة بالتفوّ 
ّ

هن هو أك��  ق" ألن «ما يخلقھ الذ

ات. و�� ال�ي تفّس   ابط املنطقّي . كما أن األسطرة �� الرّ 1ة من املادة»حيو�ّ 
ّ

ر  �� رحلة املرأة للبحث عن الذ

   مدار مقالنا ب�ن الوجود الشعرّي 
ّ

اعرة العر�يّ عر الوجودّي والش
ّ

َحت ��ا الش َو�َّ
َ
ة ��  . فما �� الّصورة ال�ي ت

 اإلبدا��؟ خطابة ال�ي أمالها هذا ا�لذا��ا؟ وما�� ا�خصائص الشعر�ّ أسطر��ا 

 يصة الشعر�ّ �� سياق مقار�تھ لهذه ا�خصّ 
ُ
ات، تناولت،  ة عديدة لشواعر عر�يّ تفا شعر�ّ ة، أورد الباحث ن

 
ّ
املت�ل مؤسطرةبضم��  صورا  األجساد    م،  ملعاي��  وخرقھ  و�خامتھ،  ا�جسد  امتداد  ب�ن  ت��اوح  للمرأة، 

الرّ الطبيعيّ  حجم  قامتھ  طول  يضا��  بحيث  وعلوَّ ة،     �ح، 
َ
وشساعة شّك ي حار الّ�   ا�جبال،  وال  وفاء    أّن   . 

 ال �س�� ��ذا التّ   العمرا�ّي 
ّ

 عب�� عن أناها املتعالية ع�� الواقع  ات إ�� التّ صو�ر املؤسِطر للذ
ّ
ما ��دف  املر�ر، و�ن

او�ة تنت�ي إ�� مآالت  رؤ�ة من هذه الزّ   إ�� خلق صورة مستعصية ع�� اآلخر، ال يمكن إن�ارها أو ان��اكها، ف�ّل 

 مستحيلة كما قالت: 

 قام�ي بحجم الر�ح  وألّن 

 أطول ع�� ا�جبال 

 �سافر �� راح�ي الرمال 

 ألهذا يرفض�ي �ع��ي 

 ) 146�سمي�ي ا�حال؟ (ص

تقّد  ذلك،  تتحوّ مقابل  للواقع،  مفارقة  أخرى  صورة  الصباح  سعاد  �حظة  م  اعرة، 
ّ

الش ات 
ّ

الذ ف��ا  ل 

فضائّي  �ائن  إ��  الف��يائيّ متحرّ   العشق،  كتلتھ  من  �عر  ال   و ة، 
ُ
 ق

ُ
وزن يمنحھ  م�ان.  ه  َيُحدُّ وال  مسافات،  ھ  ھ 

النّ ا�خفيف، وقوامُ  التّ ھ  ب�ن األ�وان الفسيحة بحرّ حيف قدرة فائقة ع��  بيد أن هذه  �ة ال متنا نقل  هية. 

ة ع�� العروج �� الفضاء لم تأت من أجل االنطالق واال�عتاق من شرنقة الواقع فحسب،  القدرة األسطور�ّ 

ة والعشق، فيصبح اإل�سان، �� هذا الوضع  تنتفي فيھ قيود املشاعر وا�حبّ   وازو�نما من أجل خلق عالم م 

 
ّ
ر �امل من إكراهات  ختيارها، قادرا ع�� إنجازها بتحرّ �� ا  ا�جديد، متحكما �� أفعالھ، مسؤوال ع��ا، مستقال

 
ّ
الط أحالم  غرار  ع��  األجنحة،  الواقع،  ِبَفْرِد  واالستمتاع  الفضاء،   �� التحليق  إم�انّية  تمنحنا  ال�ي  فولة 

 ومداعبة الرّ 
ّ
 �ح مثل الط

ّ
 هنا للش

ُ
تيح األسطرة

ُ
اعرة إم�انّية مضاعفة ذا��ا ع�� غرار با�� الصيغ األخرى  يور. ت

ات�اإلسقاط، واالندماج، والتقمّ 
ّ

الت  . فبعد أن ظلت املرأة العر�يّ 2  ص، وانفالق الذ
ّ
ة، زمنا طو�ال، أس��ة تمث

ات من اآلخر، وصنوف  الغ��، أصبح بمقدورها اآلن توليد املتعدد من الواحد، وا�حر�ة من القيد، وهو�ّ 
ّ

ة الذ

ات، �� وجود  املرأة املبدعة رحابة التعب��، وقدسيّ الوجود من العدم، وا�حياة من املوت... �ش�ل يمنح  
ّ

ة الذ

  أبدّي 
ّ
 م فيھ حدود الّزمن وامل�ان، تقول سعاد الصباح:تتحط

 
1- Ivigo Cora, Mythe personnel de Charles Baudlaire dans ses journaux intimes, p9, t.ly/IzMI 

دبي المعاصر مناهج ونظريات، ط -2
ٔ
 . 110، ص3حميد لحمداني، الفكر النقدي اال
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 ح�ن أ�ون بحالة العشق 

 أشعر أ�ي صرت بوزن الريشة

 أ�ي أمشق فوق الغيم 

 وأسرق ضوء الشمس 

 ).148وأصطاد األقمار (ص

العشق من ثقل كتلتھ، لتحقيق الوصال والتواصل �عيدا    رت ذا��ا بدافعو�ذا �انت سعاد الصباح قد حرّ 

ا ع�� ة، وضيق الفضاء، فإن نازك املالئكة تخلق من ذا��ا إش�اال تار�خيا عصيّ ة وثقافيّ عن موا�ع اجتماعيّ 

ة هذه "األنا" ال�ي باتت خارج الو�� واإلدراك، والّزمن  اإلدراك، فال أحد استطاع �� �ل األزمنة تحديد هو�ّ 

البالد والعباد، أو منحها حياة  وامل�ا ّيِ العصور، وَ�ْسِط سلط��ا ع�� 
َ
ن، بما تملكھ من قدرة خارقة ع�� ط

إن تحوّ  و�راد��ا.  رغب��ا،  ذات جزئيّ جديدة ع�� وفق  األنا من  �ليّ ل  إ�� ذات  طاقة  ة  ة بفضل صدورها عن 

ع أن أقف عند حدود التأو�ل الذي ذهب  ارة، َمَنَحها القدرة ع�� ا�خلق واألمر والن�ي. ورغم أ�ي ال  أستطي جبّ 

النّ  األسطور�ّ إليھ  الّصورة  لهذه  قراءتھ   �� منية  اقد 
ُ
أ لتحقيق  محاولة  ف��ا  رأى  حيث  نازك،  أبدع��ا  ال�ي  ة 

الشعرّي  املقطع  عليھ  ينطوي  ما  الواقع، فألن   �� تحقيقها  اعرة عن 
ّ

الش �جزت  إبداعيّ   مكبوتة  قوة  ة  من 

املتفوّ ة، يجعل�ي أصفة وجماليّ دالليّ  بالنموذج  ب�ن  ھ  التقابل  إ�� عالم  القارئ، و�نقلھ   و�� 
ُ

َحذ
ْ

��َ الذي  ق 

تبدو �سيطة �� ظاهرها  وال�ي  ،  اسمها اإل�سان املرأة  ةارة، �� الّزمن، و��ن ظاهرة �شر�ّ ة جبّ ظاهرة طبيعيّ 

بخاصّية التعقيد  ، كما أكد ذلك إدغار موران ح�ن دعا إ��  أهمية اإلمساك  دة وعميقة �� باط��الك��ا معّق 

  .1لدى اإل�سان اآلتية من ميادين معرفّية عديدة
ّ

 عرة نازك:  الننظر فيما قالتھ الش

 والدهر �سأل من أنا 

 ارة أطوي عصور أنا مثلھ جبّ 

 
ّ
 )154شور (ص وأعود أمنحها الن

ات، ع�� شطحات الفعل التّ و�ما أن األسطرة ال�خصيّ  
ّ

خيي�� الذي يرتقي ��ا إ�� مدارج  ة �� احتفاء بالذ

الشعر�ّ  الوظيفة   العال، فإن 
ّ
لل الناقدة  إليھ  يلتفت  لم  السياق. وهذا ما  �� هذا  ��  �ليّ   ،غة تفرض نفسها  ا 

اعرة لتتغ�ّ مناولتھ لعنصر األسطرة، وجزئيّ 
ّ

ت الش دَّ
َ
إال وفتحت أبواب    ى بذا��اا �� عناصر أخرى. ف�لما اْرت

الوارد �� الّسطر األول، قائم ع�� إسناد فعل السؤال إ�� غ��    ع�� مصراع��ا. فا�جاز العق��ّ   االنز�اح اللغوّي 

ا�حقيقّي  الّد   فاعلھ   وهو 
ّ
ال إنما  �سأل،  أن  يمكن  األخ�� ال  فهذا  أي  هر،  أهلھ،  حقيقة، هم  �سألون،  ذين 

مرّ  ال�ي  األجيال  و�ذمختلف  العصور،  ع��  يتب�ّ ت  أّن لك  عق��ٌّ   ن  الزّ   ا�جاز  و�تععالقتھ  هذا  امانية.  ضد 

اعرة نفسها بالّد بالتشبيھ واالستعارة الواردين �� الّسطر الثا�ي، فقد ش�ّ   التحر�ف اللغوّي 
ّ

هر من  �ت الش

 
ّ
 حيث ات

ّ
�ا،  ن��ا هذه الصفة من إنجاز فعل مجازي آخر هو محو العصور وط�ُّ صافهما معا با�ج��وت. وقد مك

 
1-Morin Edgar, Op. Cit., P 94. 
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 و��
ّ
 �اء وجودها، ووضعها �� رفوف الن

ّ
�ت  ة، ش�ّ خذ هذا ال��كيب ا�جازي نظام االستعارة املكنيّ سيان. وقد ات

العصور  اعرة 
ّ

الش    ف��ا 
ّ
بالث لھ)  للطّي (مستعار  القابل  بال��يء  أو  ما يطوى يوضع    و�ّل   (مستعار منھ)،   وب 

 جانبا إ�� ح�ن.

 
ّ
ة،  خاصة  ثيمة ا�جنون بوصفها حالة إ�سانيّ  تأ�ي  وا��ّن يم ال�ي راهنت عل��ا الشواعر ألسطرة ذمن ب�ن الث

التحرّ  للفرد  اجتماعيّ تتيح  ضغوطات  من  و كبِّ مة  ر  اإل�سان  لعقل  عالم  ل لة  ترتاد  السمان  فغادة  سلوكھ. 

ر.  فك�� والتحرّ ة �� الفعل والسلوك والتّ ا�جنون ال لوصفھ أو قبولھ أو رفضھ، إنما الستثمار طاقاتھ اإلبداعيّ 

 ف�ي ليست مجنونة، إنما متصفة با�جنون، تقول: لذا 

 أنا امرأة ا�جنون 

 ة الضياع أنا �جر�ّ 

 وساد�ي الزئبق 

 ) 151وجلدي القلق (ص

 
ّ
نجده متشظ الشعري  املقطع  م�جم   �� ننظر  ��ا  وحينما  ال�ي كتب  «واللغة  نفسھ  الباحث  قال  كما  يا 

 
ّ
اعتبارها إملاعات و�شارات، تصل إ�� اآلخر�ن ية باملقطع، مرآة �عكس ا�حالة إياها، لهذا وردت اللغة متشظ

ئبق، والقلق  ياع، والزّ نافر املوجودة ب�ن ا�جنون، والضّ . فالذي �سمح بفهم عالقات التّ 1بواسطة اإليحاء»  

ا�خفيّ  ا�جنون  طاقة  املتفرّ هو  جمع  ع��  املتعّدِ ة  وتوحيد  وما  ق،  املتباعد..  وتقر�ب  املتناقض،  وتأليف  د، 

ن تؤسطر ذا��ا ع�� ممارسة فعل ا�جنون، ف�ي قادرة ع�� خرق املألوف، وتجاهل اآلخر،  دامت غادة السما

 
ّ
فاالت ا�حدود.  الواقع، وكسر  التّ وتجاوز  أق��ى  مالمسة  اعرة من 

ّ
الش يمكن  با�حمق  املمكنة،  صاف  جارب 

، �� استثمار  ي والتغي�� واالنبعاث املستمّر ل، شديدة اإلصرار ع�� ر�وب منازل التحّد فأناها دائمة التحوُّ 

�ت عن  وا�ح ألسطورة العنقاء ال�ي تنبعث من الرماد، مع فارق عوامل االنبعاث ب�ن النار وا�جليد، كما ع�ّ 

 . 2آخر ذلك �� مقطع شعرّي 

  
ّ

اتية �� الش
ّ

 إن حرص الناقد ع�� مناولة خاصية األسطرة الذ
ّ
سائي، من جان��ا الثيما�ي، لم يكن  عر الن

�ان   بل  منھ،  لقضيّ تقص��ا  املبدئي  النتصاره  حماسية  ا�جمال،  ترجمة  أدب  ع��  النضال  ألدب  املرأة،  ة 

 قتصادية لوضعية املرأة تار�خي -ة والسوسيولإليديولوجيا ع�� املعرفة السي�ولوجيّ 
ّ
ة، لبوح �� قوال��ا الفنيّ   ا

إبدا��ّ  �� وجھ    املرأة وتصر�حها ع�� كتما��ا وتلميحها. علما أن األدب �شاط  تخيي�� وليس سالحا �شهره 

. كما أن املع�ى ذاتھ ال يوجد �� النص عار�ا مكتمال، إنما يكمن �� التفاعل بينھ و��ن قارئھ، أي �� إعادة  العدّو 

للنّ  القارئ  «تلقي  ف  التوازن،  من  كب��  بقدر  والقارئ  ال�اتب  تجر��ي  التعرّ بناء  ع��  يقوم  ال  ع��  ص  ف 

ا�ختلفت�ن(ال بي��ما»التجر�ت�ن  التفاعل  ع��  يقوم  بل  ا�جديد)،  مقابل  املقاطع  3قديم  هذه  ت�ون  .هكذا 

 
ة في الشعر النسائي العربي ا -1

ٔ
 . 151لمعاصر، مرجع سابق، صإملوان الصديق، صورة المرا

 . 155المرجع نفسه، ص -2
 .87إيزر فولفغانغ، فعل القراءة، ترجمة حميد لحمداني، والجياللي الكدية، ص -3
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يھ من خالل تفعيل لعب�ي البياض ب�ن النص ومتلّق   وا�جما��ّ   ة املن�احة لغو�ا مدار النشاط الدال��ّ الشعر�ّ 

  1 والسواد بي��ما
ّ
 . تناميةعا��ا امل�� شؤون املرأة، وحقوقها، وتطل

اعرة  ا   اختيار  والواقع أن
ّ

ة  ة، جاء بدافع االنفالت من األسطورة الذ�ور�ّ األسطرة الشعر�ّ   ألسلوبملرأة الش

من جهة ثانية، واالرتقاء    ، و�دافع إغناء ا�خطاب الشعرّي 2املهيمنة من جهة، كما ذهب إ�� ذلك الناقد نفسھ

الشعرّي بأدبيّ  األداء  ينتقل  حيث  منفتحة،  مستو�ات  إ��  ا  تھ  إ��  املا��ي  من  ووجوديّ زمنيا  من  �حاضر،  ا 

 ا من املرج��ّ ، و�حاليّ إ�� ا�جازّي   ا من التقر�رّي ، ولغو�ّ إ�� التخيي��ّ   ، وثيماتيا من الواق��ّ إ�� األبدّي   الظر��ّ 

ا�ّي   ا من املوضو��ّ ، وثقافيّ إ�� الرمزّي 
ّ

اعرة العر�يّ   ر إ�� حّد . ذلك ما يفّس إ�� الذ
ّ

ة إ�� «التخييل  كب�� �جوء الش

ات نزوع فكرّي 
ّ

ا�ي» بمفهوم دو�روفس�ي، فالعودة إ�� الذ
ّ

   الذ
ُّ
ل قناعة اإل�سان اللي��ا�� املعاصر  نا�ع من �ش�

ضّد تھ وقدسيّ بحر�ّ   تھ 
ّ
الل والعوملة  الشوملة  تياري  تنميطا ع��  إ��  ��دفان  للقارئ    ذين  بدت  الفرد. ومهما 

ا، فإن قيم��ا االجتماعية والسياسية واإلبداعية  ا وجماليّ فنيّ ر�ا و فكة  ة النسائيّ �ساطة هذه التجارب الشعر�ّ 

للمرأة. وعن طر�ق األسطرة �عمل ع�� خلق عالم خاص ��ا.    والوجودّي   �� املشروع النضا��ّ   ال �شو��ا شّك 

  بل هو ة، ليس هو ما ترصده آراؤنا السطحية عن ا�جتمع والطبيعة والعالقات االجتماعيّ   فالواقع ا�حقيقّي 

ِ 3ا�جهول والالمرئي كما ذهبت إ�� ذلك نتا�� ساروط
ّ
ل واحدا من االحتماالت  . إنھ الواقع الغائب الذي �ش�

   ،املمكنة القابلة للعيش
ّ
ة،  ة، والفكر�ّ ة، والسرديّ ع إليھ املرأة املبدعة �� كتاب��ا الشعر�ّ وهذا بالضبط ما تتطل

 ن يركن إ�� «يقينيّ تھ ال يمكن أة. وا�حال أن الذي يؤمن بقضيّ والفنيّ 
ّ
لت ع�� ص��ورة طو�لة من  ات» �ش�

 
ّ

 التحك
ّ

الذ إال   �ورّي م  يؤمن  ال  ا�حداثة  �عد  ما  إ�سان  أن  عن  ناهيك  اإلنتاج،  و�عادة  اإلنتاج  دواليب   ��

التعب��ّية  دت �ل إم�انيا��ا  ها �� الوجود، وجنّ . لهذا آمنت املرأة بحّق 4واالرتياب واملساءلة»  ب«يق�ن الشّك 

 . ة لتحقيق مشروعها الوجودّي ة واملعنو�ّ املاديّ 

 : عر الوجوديّ الشّ  -3

، األو�� حاولت ف��ا  �تان لهذا النمط اإلبدا��ّ ، برزت ظاهرتان مم�ّ العر�ّي   �� مقار�ة الناقد للشعر النسائّي 

ا �� حاجة دائمة إ��  ا�جتمع، باعتبارها جنسا دونيّ   براثنة املرأة ��  ة عن وضعيّ الشواعر تقديم صورة أوليّ 

  ة هذا تتعرض باستمرار إ�� مختلف أش�ال العنف واالزدراء، �� ظّل قَدِر التبعيّ   ّنِ ا�حماية والوصاية. و�َس 

اعرة �� هذا املستوى  ة، وما ارتبط ��ا من قوان�ن التمي�� ا�جن��يّ سيادة الثقافة الذ�ور�ّ 
ّ

، أي أن املرأة الش

الوا بإكراهات  انفعالها  من     عاكسةقع،  انطلقت 
ّ
املمزق و�دراك  صور��ا  بني��ا،  فهم  محاولة  ا�جتمع،   �� ة 

 ِ
ّ

مة ف��ا، �� أفق معرفة مداخل التغي�� ومخارجھ. أما �� الظاهرة الثانية، فقد أبرز  مختلف العوامل املتحك

  لرفض، وتمّر ة إثبات الوجود عند املرأة، تبدأ بالتعب�� عن القلق، واف��ا الناقد اال�عطاف النو�� الس��اتيجيّ 

 
 . 101المرجع نفسه، ص -1
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  إملوان -2

ٔ
 . 158الصديق، صورة المرا

 . 12، ص1988 -1ساروط نتالي، الرواية والواقع، ترجمة رشيد بنحدو، منشورات عيون، ط -3
اتية المرجع والمتخيل، عالم الفكر ع -4

ّ
ات بين الرواية والسيرة الذ

ّ
 . 18، ص2017-171شطاح عبد هللا، تسريد الذ
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التحرّ  تحقيق  الوجودّي ع��  بناء مشروعها  إ��  األخ��   �� لتنت�ي  اإل�سان من منظور  املستقّل   ر،  �ان  و�ذا   .

«ليس إال   ، أو بمع�ى آخر كما أو�ح سارتر نفسھ1ة «ليس سوى ما يصنعھ هو بنفسھ»الفلسفة الوجوديّ 

وهو نفسھ ليس إال مجموع أفعالھ، ومجموع قھ،  ره، ووجوده هو مجموع ما حّق مشروع الوجود الذي يتصوّ 

إال إذا تجاوزت    وجود فع��ّ   ، فإن املرأة لن ي�ون لها أّي 2أفعالھ �� حياتھ، فهو مجموع أفعالھ وهو حياتھ»

 ة للرّ ذا��ا، من جهة، وخرجت من فلك التبعيّ 
ُ
ون �� ال غ��ها. و�� خطوات تف�ح  جل من جهة ثانية، لت�

 ك فيھ.ؤثرا �� ا�جال الذي تتحرّ عن �و��ا عنصرا فاعال، وم

 :عور بالقلقالشّ  -3-1
شّك  بأخالقيّ   ال  ا�ح�وم  املرأة  وضع  يفّس أن  أن  إال  يمكنھ  ال  الرجل،  �ساور  ات  الذي  القلق  هاجس  ر 

ر شيوع خصائصها كما خلصت إ�� ذلك سيمون دي بوفوار  ر كيا��ا، بل و�فّس وام، و�دمّ ع�� الّد ي��ا  نفس 

ه املرأة  وضع  أن  نرى  أذواقها،  «هكذا  أخالقها،  حكم��ا،  قيمها،  قناعا��ا،  صفا��ا:  مجموع  يفسر  ما  و 

تجليّ   .3وسلو�ا��ا» أن  أفعالها،  والواقع  وردود  وسلو�ا��ا،  املرأة،  حياة   �� ليظهر  �ان  ما  الشعور  هذا  ات 

س �� طبيع��ا  د وجودها. فليو�بداعا��ا لوال شعورها با�حيف الكب�� الذي َمسَّ كيا��ا، ونال من كرام��ا، وهّد 

والنفسيّ الف��يولوجيّ  التوتُّ ة  حالة  من  وا�خروج  ات، 
ّ

الذ تحقيق  من  يمنعها  ما  أعداء  ة  عل��ا  فرضها  ال�ي  ر 

 ة. ة وا�حقوقيّ ة مطال��ا االجتماعيّ إيما��ا بمشروعيّ  رّ�خالتحرر. وهذا ما ي 

الشعر�ّ  اختياراتھ   �� الناقد،  �ع�ّ و�ان  ما  أورد  قد  املدروسة،  با�ح��ة،  �  ة  املرأة  شعور  عن  بامللموس 

 والضّ 
ّ
 ياع، والقلق، والظ

ّ
الذي يحرضها ع�� التساؤل املستمر. وتأ�ي قصيدة "أنا"    شويش، والشّك نون، والت

 لنازك املالئكة لتُ 
ّ
اعرة، و�حاصر وجودها �� �ّل ج��، �� هذا السياق، حجم التوت

ّ
م�ان.    ر الذي ي��ش روح الش

ات والهو�ّ ومهما يكن طرح السؤال، ��  
ّ

ة ا�خطاب، ��دف إ�� تحو�ل  ة، تنويعا لشعر�ّ سياق البحث عن الذ

اعرة ومحاور��ا الرمز�ّ 
ّ

ات، فإنھ  �ن، مثل الليل، والر�ح، والّد القصيدة إ�� حوار عميق ب�ن "أنا" الش
ّ

هر، والذ

 ملا �عتمل �� بواط��ا من تناقضات وجوديّ 
ٌ

ة.  اعر السلبيّ ة مبع��ا عدم اإلحساس باألمان، وسطوة املش كشف

ف�ح األجو�ة  البحث عن الهو�ّ   أّن   فال شّك 
ُ
ا ت

َّ
ة يقود اإل�سان حتما إ�� سؤال الوجود، مثل: املع�ى والغاية. ومل

اعرة أن ال أمل لها �� املستقبل، وال فائدة من االنطالق، �ستشعر صعو�ة ما �� 
ّ

املق��حة ال�ي تد�� ��ا الش

صل إ�� ��يء. ورغم ما ت�ابده من عناء وشقاء وجهد ال نظ�� لھ، فال  ا�حياة، ف�ي عندها دورة لولبية ال تو 

تقول    لم االجتما��ّ راب، والقلق، وا�خيبة، وفقدان الّس كران، والّس من وأهلھ إال مز�دا من النّ تج�ي من الزّ 

 نازك: 
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 الليل �سأل من أنا 

 أنا سره القلق العميق األسود

 ............. 

 والر�ح �سأل من أنا 

 مان حها ا�ح��ان أنكر�ي الزّ أنا رو 

 ................. 

ات �سأل من أنا 
ّ

 والذ

 
ّ
 الم أنا مثلها ح��ى أحدق �� الظ

 الم ال ��يء يمنح�ي الّس 

 أبقى أسائل وا�جواب 

 يحجبھ سراب  سيظّل 

 ھ دنا أحّس  وأظّل 

 فإذا وصلت إليھ ذاب 

 ) 164وخبا وغاب (ص

األنطولو��ّ  الو��  ال�خصيّ   ب�ن  املالئكة  نازك  التّ لتجر�ة  ملرارة  طوقان  فدوى  وو��  الوطنيّ ة،  ة  جر�ة 

عو�ات  التعب��. فإذا �انت األو�� قد آمنت بالصّ   القلق، وطرائُق   ل صوُر ، تتبّد ة للشعب الفلسطي�يّ والقوميّ 

ن الثانية أعطت  وضعها ينطوي ع�� أسرار تتجاوز حدود الّزمن وامل�ان، فإ  ال�ي �ع��ض مس��ة املرأة، و�أّن 

الواقع، وكبوة األمس، ا مفعما باألمل. لذلك قرّ لقلقها طا�عا اجتماعيّ  اليأس، و�ؤس  الب�اء رغم  رت عدم 

اء اغتصاب أرضھ ال  جرّ   وا��حاق القلب، وألم ا�جراح، وحالة االرتداد.. إن حجم قلق اإل�سان الفلسطي�يّ 

د  عن هول ا�خسارة ال�ي ��ّد   لطر�ق كتعو�ض سي�ولو��ّ يمكن تبديده إال با�حلم واألمل، واإلبداع، و�نارة ا

 كيانھ �امال. و�ما أن املرأة ليست نرجيسيّ 
ّ
 ة �ل

ُ
 ها كما يزعم خصومها؛ أل��ا «ت

ُ
�  ، فإّن 1غن��ا»فقرها بدل أن 

َسَم فدوى طوقان �عدم الب�اء �عد اليوم، دليٌل ع�� انخراطها اإليجا�ّي 
َ
فاع عن الوطن، و�قت��ي  �� الّد   ق

ن مشاعر ذلك  أولو�ّ   ْزَع  و�عطاء  اإل�سان،  من  الضعف  ومنازل  الوجود  الهشاشة،  ع��  العام  للوجود  ة 

يفّس  القلق االجتما��ّ ا�خاص، وهذا ما  النّ   ر طبيعة  أدوات  ت��جمھ  ال�ي تف�ح، بضم��  الذي  املتكررة  في 

اعرة �� طرد األ 
ّ

شباح، وتحو�ل الغليان،  ا�جمع املت�لم، عن شروط تحقيق االرتياح املنشود. وقد حصر��ا الش

 ة، تقول: ة طرد خارجيّ عب إ�� قوّ والغضب، والتّ 

 

 
1 -Ibid, p623. 
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 والغليان  فينا املّد  ولن يرتّد 

 والغضب 

 ولن ينداح �� امليدان 

 فوق جباهنا التعب 

 ولن نرتاح، لن نرتاح 

 ح�ى نطرد األشباح 

 ) 169والغر�ان والظلمة(

الفردّي  القلق  �ان  التّ   و�ذا  فقدان  إ��  يؤدي  ما  االجتما��ّ غالبا  املوت  وازن  رغبات  تنتعش  حيث   ،

�شدان املوت لدى فدوى طوقان القلقة ع�� وضعها    واالنتحار، والعزلة واالنكسار، وا�جنون واالنتظار، فإّن 

ا كما أبان ذلك الناقد نفسھ، بل هو مطلب أسطور   ال ا و ، ليس مجانيّ الوط�يّ و �  االجتما�ّ  مؤسس    ّي َمَرِضي�

اعرة امليّ 
ّ

ت إ�� طاقة تنبض با�حياة، ثم إ�� نبات، ثم إ�� زهور  ع�� املوت واالنبعاث، يتحول معھ جسد الش

النّ  يقول  ا�حياة،  دورة  ��حرها  و�جددون  بلدها،  أطفال  عل��ا  الشعرّي يقبض  للمقطع  مناقشتھ   ��   اقد 

 املوا��:

 كفا�ي أموت ع�� أرضها 

 وأدفن ف��ا 

 أف�ى وتحت ثراها أذوب و 

 وأ�عث ع�� أرضها 

 وأ�عث زهرة 

 ) 82�عيث ��ا كف طفل نمتھ بالدي(

للتّ  اعرة �ستحضر فكرة املوت واالنبعاث، ف�ي مستعدة 
ّ

الش �حية بنفسها ألجل أن �عيش  «يبدو أن 

 .1اآلخر/ الطفل»

 :فضة الرّ اتیجیّ راست -3-2
ال�ائنات ا�حرّ  أو  من أهم مم��ات  ��ا، سواء �ان  ة، �عب��ها عن رفضها ل�ل خرق  ان��اك أو ظلم ي�حق 

ي، ومسؤولي��ا  ة، و�واقعها امل��دّ ا. و�ذا �انت املرأة واحدة من ال�ائنات الواعية بطبيع��ا األنثو�ّ ا أم معنو�ّ ماديّ 

حرّ التار�خيّ  مواقف  تصر�ف  م��ا  يقت��ي  ا�حال  واقع  فإن   ة، 
ّ
ومستقل املا��ي ة،  واآلخر،  ات 

ّ
الذ تجاه  ة 

 والو   وا�حاضر، ا�حّق 
ّ
القيم والبذاءات، ح�ى و�ن تطل ب ذلك اعتماد أساليب الرفض، واالحتجاج،  اجب، 

 ِ
ّ

ات، وتحقيق التوازن املطلوب ب�ن قط�ي هذا الوجود. واإلدانة باعتبارها آليات تمك
ّ

 ن من فرض الذ

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -1

ٔ
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أن   السل�يّ   اندماج والواقع  لتيارات ذ�ور�ّ   املرأة  ا�جتمع، ور�و��ا    ة هوجاء، سيعصف حتما بصو��ا �� 

 
ّ
ا �� إشارتھ إ�� املنعطف الذي دخلتھ املرأة حينما  اقد محّق ة. وقد �ان النّ ��ا ا�خاصّ ة، و��و�ّ وكينون��ا املستقل

��ا  وهو�ّ   «راحت تطالب ليس فقط باملساواة بي��ا و��ن الرجل، بل ذهبت �علن عن االع��از بكيا��ا املستقّل 

 . 1البالية» عاءات واملزاعماملكتملة داخل مجتمع يقوم ع�� االدّ 

فض، نجد غادة السمان توغل �� قصيد��ا «نموت  ة امل�حونة بداللة الرّ و�عودتنا إ�� ا�خطابات الشعر�ّ 

ة ال�ي تجعل  ات ا�جماعيّ ة، أي �ل املظاهر والسلوكيّ ونحتضر» �� رفضها االنصهار �� الكرنفاالت االجتماعيّ 

مُ  قطيعا  األفراد  بتوّج نمَّ من  ومنفعال   هات،  طا، 
ّ
مسط وأالعيب   وفروض، 

َ
وساذ العقَل  حة،  ْفِقد 

ُ
ت جة 

املدار   أن تظل أس��ة  �� غر���ا، ع��  �عيدة  العيش  السمان  تختار غادة  لذا  خصوصيتھ، والفرد طبيعتھ. 

 
ّ
اعرة ليست غر�ة  املألوف مهما �ل

ّ
فرد عن قومھ  فها ذلك من ثمن. والوا�ح أن الغر�ة ال�ي فرضت ع�� الش

، ارتَدْت ع�� الّزمن أقنعة وهمية يصعب  داخل الوطن ذاتھ  ةة واجتماعيّ ة وثقافيّ فكر�ّ ، إنما �� غر�ة  أو وطنھ

اعرة تملك من اإلصرار والقوة ما يجعلها قادرة ع�� �عر���ا واالنفالت من فلكها، تقول: 
ّ

 نزعها. غ�� أن الش

 وها أنا أوغل �عيدا 

 �� مدارات الغر�ة 

 مثل �وكب يرفض مداره املألوف

 ها أنا أنفلت 

 ة من الكرنفاالت االجتماعيّ 

 )50وأالعيب قوم األقنعة (ص

فض �� سياقات  ن مدى هيمنة ثيمة الرّ اقد، يتب�ّ ة من قبل النّ ة املنتخبَ و�استقرائنا لبعض املقاطع الشعر�ّ 

 
ّ

واعر جرأة ع�� اقتحام أسيجة قلعة  مختلفة، وصور متنوعة. و�عت�� غادة السمان وسعاد الصباح أك�� الش

 
ّ

نة بالثقافة، والتقاليد، واألعراف، ومختلف القيم البالية، �غرض تفكيكها، وف�حها، و�فقار  حصّ �ور ا�الذ

لغو�ّ  م�جما  غادة  لدى  نجد  لذلك  التمرّ أطروح��ا.  حقل  من  يمتح  مباشرا  النسوة ا  ضم��  إ��  ويستند  د، 

 ة والنوعيّ إلكساب صو��ا القوة العدديّ   ا�جما��ّ 
ّ
   واجهة ضّد ت�ن تؤهلها �خوض غمار املة الل

ّ
س،  الواقع املت�ل

لالستمرار �� تقديم فروض    وال��ائّي   وتحر�ك املستنقع اآلسن. ف�ي �علن بكث�� من اإلباء والعزة رفضها املبدئّي 

 
ّ
 . »اعة وا�خضوع، تقول �� قصيد��ا «أشهد با�حّب الط
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 وأقف بالرفض 

 
ّ

 اسع أمام مستنقع الرمال املتحركة الش

 ب�ن عدن وطنجة 

 "ال" وأعلن أن  

 ) 60لن نركع للبشاعة (

اعرة مجرد موقف شعورّي 
ّ

ة، إنما  ال �ستند إ�� م��رات موضوعيّ   ، أو فعل مجا�ّي ليس الرفض عند الش

 
ّ

�ن ع�� امتداد الوطن  وق العر�يّ هو رفض للبشاعة، والقبح، والر�ود، واالست�جان املستشري �� الرؤ�ة والذ

اعرة للمنطقة ا�جغرافيّ من طنجة إ�� عدن. وا�حال أن تحديد ا  العر�ّي 
ّ

ة، ووصفها بمستنقع رم��، بدل  لش

ة،  ، وثقلها ب�ل أ�عادها االجتماعيّ �� هذه املساحة  مستنقع مائي، دليل ع�� قناع��ا باستتباب «البشاعة»

ان �ل ما  ة هناك. و�ما أن الذوق السليم، والعقل القو�م يمّج ة، والشعور�ّ ة، والسياسيّ ة، واألخالقيّ والثقافيّ 

اعرة اختارت �عناية هذا املصط�ح لتلقي ب�ل محموالتھ، ومدوناتھ خارج ما �ستحّق سمجهو  
ّ

أن    ، فإن الش

  نركع لھ من جهة، ول�ي تفجر �� ذهن القارئ، و�اقتصاد لغوي كب��، ثقافة الصمت وا�خضوع والر�وع ضّد 

ال  املقطع  يو��  باملقابل  ثانية.  ا�جتمع من جهة   �� القبح والبشاعة  ا�جمال بوصفھ    شعرّي �ل أش�ال  إ�� 

ا�حّب  �ان  فإذا  للبشاعة،     نقيضا 
ّ

ال�� بجمال  اإلحساس  حّب منبعھ  مصدره  السالم  فإن  ا�جتمع،    يء، 

من   فيھ  املستبشع  ونقل  عنونة  تصور وت�افلھ،  إن  فض��.  مرتبة  إ��  وعادات  وثقافة،  وفعل،  وقانون،   ،

اعرة لقصيد��ا ب«أشهد با�حّب 
ّ

ي ا�حب وا�جمال �� ا�جتمع، مقابل رفض  » يأ�ي �� سياق دعم فلسف�الش

ھ، وست�ون املعرفة  حبَّ الكراهية والقبح، فاإل�سان حسب غوتھ «ال يأخذ �� معرفة ��يء إال �عد أن يُ   موقَفْي 

أو االنفعال الوجدا�ي قو�ا شديدا» بالقدر الذي ي�ون بھ ا�حب،  . فا�جمال إذن أساس  1شاملة وعميقة 

 لها. ا�حياة، والبشاعة تدم�� 

 : رة التحرّ استراتیجیّ  -3-3
ة، لذلك  للمرأة العر�يّ   ر املنشود �� املشروع الوجودّي �ش�ل مبدأ الرفض مدخال رئيسا لتحقيق التحرّ 

واملرأة ما    ، والهو�ا�ّي ، واالقتصادّي ، والثقا��ّ اقد اهتماما بالغا، فال يمكن تحقيق االستقالل الفكرّي أواله النّ 

غ��يّ  بأوامر  تأتمر  ذ�ور�ّ فتئت  الف��يولوجيّ ة  طبيع��ا  ترا��  ال  متداولة  ألعراف  وتخضع  ووظائفها  ة،  ة، 

�ل أش�ال التمي��، واإلقصاء،    ة. لذلك ثارت املرأة ضّد ة، وقيم��ا الوجوديّ ة، وطموحا��ا الرمز�ّ االجتماعيّ 

 
ّ

ر، ع�� تفج�� طاقا��ا  ة، معلنة عن رغب��ا �� اال�عتاق والتحرّ �لنة لكينون��ا، وأدوارها النوعيّ والتسطيح، والش

 ة.ة، واإلبداعيّ ة، والعلميّ ة، والفنيّ الذهنيّ 

اعرة، و�� �س�� إ�� ممارسة حرّ 
ّ

���ا، تنطلق من مبدإ اح��ام طبيعة األشياء، لذلك رفضت  إن املرأة الش

، كما أف�حت عن ذلك سعاد الصباح ��  األنثوّي ة ال�ي اخ��ل��ا �� ا�جسد �� �عده  ة والنمطيّ الّصورة ا�جزئيّ 
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ٔ
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أثر كب�� ع�� �غي�� صور��ا ��   النا��ئ لدى املرأة  ة. وقد �ان لهذا الو�� النو��ّ العديد من قصائدها الشعر�ّ 

التحرّ  تحقيق  نحو  يمثل مدخال هاما  إذ  الفع��ّ ا�جتمع،     ر 
ّ

يمك الذهنيّ الذي  استعراض مؤهال��ا  من  ة  ��ا 

الذكر،    ىدلة  رت أسطورة القوّ ة. و�إصرارها ع�� اقتحام هذه ا�حقول ت�ون قد كّس ة والسياسيّ واإلبداعيّ 

التّ  ال��بو�ّ ة، والنظر�ّ ة والتشر�حات الطبيّ جارب امليدانيّ خصوصا وأن  أ��ا شر�ك فاعل ومساو  ات  ة تثبت 

ا كما  ة، و�عدادا تر�و�ّ عة ثقافيّ للرجل �� مختلف ا�جاالت، فما �ع����ا من ضعف أو �حالة ليس إال صنا

ة، ومن  �� ا�جموعة البشر�ّ   ر مرة أخرى أن ال ��يء طبي��ّ «يجب أن نكرّ   حت بذلك سيمون دو بوفوارصرّ 

�ش�ل   ل الغ�� �� مص��ها ثابت: ولو �ان هذا الفعل قد تّم تھ ا�حضارة، تدخُّ ج أعّد ب�ن أمور أخرى، فاملرأة منتَ 

دها هرمونات وال غر�زة غامضة، ولكن الطر�قة ال�ي تتملك  ة. فاملرأة ال تحّدِ ى إ�� نتيجة مختلفمختلف ألدّ 

تر ال�ي  . لذلك اعت�� الناقد أن اإلبداع �ش�ل بؤرة التوّ 1��ا، ع�� مشاعر غر�بة، جسدها وعالق��ا بالعالم»

تحرّ  إ��  تفج��ها  �عد  حتما  دَّ  ستف��ي 
ُ

َ�ش لن  الرجل  وأن  لنفسها،  ترتضيھ  ما  املرأة وفق  م  ر  ِ
ّ
وُيَسل رحالھ، 

ة مستشر�ة �� جسد ثقافتھ البائدة، وقد استند �� ة واإلبداعيّ مفاتيح ا�حماية إال إذا شعر بالهز�مة الفكر�ّ 

 
ّ

أك الذي  كرام  زهور  رأي  إ��  أّن ذلك  فيھ  تحرّ   دت  واجهة  باعتباره  إذن  يفهم  املرأة  عند  من  «اإلبداع  ر�ة 

 .2ر من سلطة األح�ام املوروثة»مظهر من مظاهر التحرّ التصورات السائدة، و�نظر إليھ ع�� أساس أنھ  

عب�� عن طموح املرأة ا�جامح إ�� التحرر ال�امل، ما اقتطفھ من شعر  ولعل أبلغ صورة أوردها الباحث للتّ 

 
ُ
 ة �� ممارسة حياة حرّ بدي فيھ رغب��ا القو�ّ سالفة حجاوي الذي ت

ُّ
ق املياه، وسطوع النجوم  ة كما يمارسها تدف

   هز�مو 
ّ
اعرة هذه العناصر الطبيعيّ الرعود. و�ذ توظ

ّ
�ا  ها، وتوقها، وح�ّ ة، ف�ي �علن عن حّق ة والرمز�ّ ف الش

ق رغباتھ  ملمارسة ا�حياة �� أب�ى صورها. و�ذا �انت هذه األخ��ة تفيد وجود �ائن لھ روح يتمتع با�حركة، و�حّق 

�ع�يالبيولوجيّ  بل  ا�حد،  هذا  عند  تقف  ال  اعرة 
ّ

الش فإن  ا�حر�ّ   ة،  من  املنبثقة  العيش  طر�قة  ة  ممارسة 

وجوديّ الطبيعيّ  فعال  باعتباره  ا�ي 
ّ

الذ االختيار  فعل  ممارسة  أي  لإل�سان،  ا�حجر  ة  أش�ال  عن  �عيدا  ا، 

اعرة: 
ّ

 والوصاية، تقول الش

  أحّب 
ّ
 ق �املياه أن أتدف

 جم أسطع �النّ 

 عد أرعد �الرّ 

 وأن أعود 

 من �عد مما�ي 

 ) 29أن أمارس ا�حياة ( أحّب 

 
ّ
 إن الت

ّ
� عن  ر ثالث مرات، لم يأت ليع�ّ "ال�اف" املتكرّ   ، باستخدام حرف ف �� املقطع الشعرّي شبيھ املوظ

 حالة التّ 
ّ
اعرة و�عض عناصر الطبيعة، بل جاء «ليجعل من الت

ّ
شبيھ امتدادا تلقائيا للكيان  ماثل ب�ن الش

 
1- Simone De Beauvoir, op. cit., p645. 

ة في الشعر النسائ -2
ٔ
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ة سي�ون ضر�ا  ألقانيم هذه العناصر الطبيعيّ . وأي حيلولة، أو اع��اض 1مھ التجر�ة»الذي تجّس  الشعورّي 

العبث؛ أل�ّ   من 
ُّ
املاء ال يتم إال باال�سياب الطبي��ّ �ا ال ت�ون إال بما �� عليھ، فتدف عد ال  الرّ   دوّي لھ، و   ق 

حرص    ا. إّن ة املتباينة حرار�ّ يحدث إال ل�ونھ إعالنا عن االنفجار الهائل الناتج عن اصطدام الكتل الهوائيّ 

اعرة 
ّ

ة التجر�ة، من حيث �� و�� وممارسة، واكتشاف.  بأهميّ   ع�� تجر�ب ا�حياة دليل ع�� وع��ا النو��ّ   الش

خ الفعل ��  �ا طقس وطر�قة، ترّ� مستقلة. إ�ّ   ا ذاتبوصفها    و�� الوحيدة ال�ي تمنحها فرص الوجود ا�حقيقّي 

 
ّ

   �حّية س لوالدة  ة، وتؤّس اكرة ا�جماعيّ الذ
ّ
بو «سيصبح هناك شاعرات عندما  ق ��ا نبوءة رام ة، تحّق ومستقل

 .2ائمة، عندما ستعيش من أجل نفسها، ومن خالل نفسها»ة املرأة الّد تنت�ي عبوديّ 

 :ة بناء المشروع الوجوديّ استراتیجیّ  -3-4
الفرديّ  األنا  أو  ات 

ّ
الذ "لغة  عنوان  التار���ّ تحت  املنعطف  ع��  الناقد  يقف  املرأة    ة"،  أحدثتھ  الذي 

اعرة �� مشروعها الو 
ّ

ة، كما ير�د لها الرجل،  ، ف�ي لم �عد منشغلة بكتابة أنوث��ا، أو بكتاب��ا األنثو�ّ جودّي الش

ت  ، و�نما امتّد 3»أو بالقيام بوظيفة اإل�سان «املزدوج والوسيط ال�ي �عط��ا م�ا��ا املتم�� �� العالم الذ�ورّي 

اعر إزاء نفسھ أو العالم أو من حولھ ��  «لتع�ّ 
ّ

   . إن الوجود الفع��ّ 4ال�ون»� عن موقف الش
ّ
ل  للمرأة ال �ش�

ا�جنسا�ّي  العنصر     فيھ 
ّ
صور��ا    إال خاللها  من  ترسم  جديدة،  آفاقا  لنفسها  ستج��ح  لذلك  واحدا،  �عدا 

أن  ال�ليّ  ا�خاصة، ومشاعرها، وأهدافها وغايا��ا، من منطلق  إ�� رؤ���ا  بذا��ا استنادا  ذا��ا  بناء  ة، و�عيد 

  �عّدده ناتھ، وهذا ما يفرض تدب�� وحدة ا�جتمع ضمن  ة مشروط بمشاركة �ل م�وّ سانيّ جر�ة اإل� إنجاح التّ 

 . ا�حت�يّ 

حب الذي  ل إ�� وجود سمات عديدة مم��ة لهذا األفق الرّ ة، توصّ و�استقراء ناقدنا لبعض املقاطع الشعر�ّ  

 
ّ

اعرة، وتمك
ّ

ملراحل كبو��ا األو��. هكذا   �ت�نيق واال�عزال املم�ّ نت بفعلھ من تجاوز حال�ي الضّ اج��حتھ الش

�ع�ّ  الصباح  سعاد  الشعر�ّ نجد  مقاطعها  أحد   �� �ّل �  تجاوز  ع��  قدر��ا  عن  والصّ   ة  ال�ي  العوائق  عو�ات 

بانتقال األف�ار وال�لمات �� جميع    ،ة قائمة ع�� �شبيھ انتقالها العابر ل�حدودمة صورة شعر�ّ �ع��ضها، مقّدِ 

 دة تأث��ها ع�� املتلقي عموما، تقول:ة طروحا��ا، وِش ّد ِج أصقاع العالم بفعل قوة منطوقها، و 

 بإم�ا�ي أن أجتاز البحر 

 وأع�� آالف األ��ار 

 و�إم�ا�ي...

 أن أنتقل دون جواز 

 ) 78�ال�لمات واألف�ار(

 
ين، دار المعارف، ط -1

ٔ
 . 209، ص 1968 -1غالي شكري، شعرنا الحديث إلى ا

2- Simone De Beauvoir, op. cit., P 632. 
3-Ibid, P 652. 
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اعرة املرأة لطاقة  من هذه األسطر الشعر�ّ   ستنبطةة املولعل الداللة الرمز�ّ 
ّ

ة، �� إقرارها بامتالك الش

 ومتجّد �امنة  
ّ

��ا من َسّنِ شريع��ا �� ا�جتمع، وشع����ا �� ا�حياة، �عيدا عن سلطة اآلخر، و�جز  دة، تمك

ات وهشاش��ا وقلقها. هكذا بدا املقطع متحرّ 
ّ

ا أسمتھ فدوى طوقان ب "األلم الكب��" أي ألم  را تماما ممّ الذ

 
ّ

ال تنكسر. وقد أشار الناقد �� إحدى  خرة  ائنة ال�ي رسمها ا�جتمع عن املرأة ح�ى غدت �الّ� الّصورة الش

البحث املفصليّ   نقط 
ّ
الل الشواعر  إ�� أن فدوى طوقان واحدة من  ات  ة 

ّ
الذ �� قصائدهن عن  وا�ي خرجن 

الذي سقط ��    ة، وتيارا جديدا �علو ع�� املنجز اإلبدا��ّ �� أسس الكتابة النسائيّ   انتقاالة، وأحدثن  األنثو�ّ 

مستندا إ�� رأي عبد الوهاب البيا�ي الذي يرى أن «فدوى طوقان خرجت  أتون خصائص كتابة النوع، يقول  

ات، وع�ّ 
ّ

 �ت عن قضايا كث��ة، أي اق��بت بإم�انيا��ا الشعر�ّ من الذ
ّ

عر الذي ال يمكن أن تصنفھ إ�� ة من الش

 .1شعر �ساء ورجال»

، هو ا�حضور  العر�ّي   سائّي ة لدراسة الباحث حول الشعر النإن ما �س���� االنتباه، خالل مقار�تنا النقديّ 

بالتغ�ّ املهيمن لضم�� املت�لم، وهذا ما يفّس  �� ذا��ا األنطولوجيّ ر إحساس املرأة  العميقة ا�حاصلة  ة.  �ات 

 
ّ

ات و�ا�حيط. فبعدما  املب�ي ع�� إنجازا��ا العمليّ   واق��ّ ال��ا هذا الشعور  و�مك
ّ

ة من قياس درجة وع��ا بالذ

ِ ��ا االجتماعيّ وضعيّ   �انت تبحث �� املا��ي عن �سو�ة
ّ
ر برامجها ا�خاصة، انطالقا من  ة، نجدها اآلن �سط

 
ّ
�ت عن ذلك  نة كما ع�ّ ھ جهات معيّ ه خطوط، وال �عيُق ة، ورؤ�ة عميقة، وأفق منفتح ال تحدُّ إرادة مستقل

فضال  ،  واالنتشارر،  �ت فيھ نفسها بالشمس، من حيث السمو، والتحرّ ش�َّ   وفاء العمرا�ي �� مقطع شعرّي 

 ة، تقول:وقطبية الفلك، وفضلها الكب�� ع�� با�� ال�ائنات ا�حيّ   ،اإلنارة  عموم الفائدة من خالل شموليةعن  

 كث��ا ما يخيّ 
ّ
 ل �� أ�

ّ
 مس ي الش

 ا�جهات  �� �ّل 

 �ي وال أفق يحدُّ 

 لكن،

 ) 80يحدث أن أختار أفقي(

 
ُّ
أفق االشتغال، والقدرة ع�� التحديد واالختيار،  ق هذا الضم�� �� إضاءة جوانب القوة، وامتداد ومع تأل

اعرة لرسم معالم ال�خصيّ ر مخيِّ واستثمار منا�ع الذ�اء لدى املرأة، تتفّج 
ّ

ة ال�ي افتقد��ا  ة البطوليّ لة الش

ات، فهذه سعاد الصباح تكّس 
ّ

ة، معلنة أ��ا  ر قوان�ن القوة العدديّ املرأة قديما، بفعل انتفاء شروط إبراز الذ

وع بوصفھ مدخال رئيسا لتحقيق  بمبدإ النّ   وحدها ألف امرأة. و�� بذلك �س�� إ�� �عو�ض مبدإ الكّمِ �عادل ل 

عوة إ�� االنتقال من نضال القول إ��  التغي�� املنشود. ولعل الرسالة املبثوثة �� ثنايا هذا ا�خطاب �� الّد 

الفعل متعّد  ب�ن وانضال  املفارقة  الذي يخلق  الوحيد  الواجهات، فهو  بئيس  د  ا�حال�ن؛ واقع ماضوي  قع 
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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. لذلك تحرص املرأة ع�� ��يئة شروط انطالق العاصفة. غ�� أ��ا عاصفة  شرق ومظلم، وواقع راهن سعيد وم

لة بأمطار ورعود، ستفّج   ر من األرض ينابيع ثرّ ُمَحمَّ
ّ
 سل، تقول: ة، ستعود بالنفع العميم ع�� ا�حرث والن

 صديقي  يا

 أنا ألف امرأة �� امرأة 

 األمطار وأنا 

 وال��ق 

 وموسيقى الينابيع 

 ) 82و�عناع ال��اري(

الوجودّي  الشعر  نتساءل جميعا ونحن �ستقرئ  العر�يّ   قد  اعرة عن ذكر  للمرأة 
ّ

الش ملاذا �ستنكف  ة، 

ات؟
ّ

 الرجل الصديق وا�خصم األز��، مستعيضة عن ذلك باإلفراط �� اإلعالء من شأن الذ

املثّق   املرأة  أن  أن  الواقع  تدرك  التار���ّ فة  بتعسفھ  اآلخر،  ا�جنس  مع  الصراع  شعار  رفع  ،  استمرار 

القانونيّ  الثقا��ّ ومتاريسھ  ووعيھ  فوريي    ة،  يقول  كما  نظام  «  Fourrierالزائف  يوجد   
ٌ

ز�ف يوجد  حيثما 

ال يأ�ي أ�لھ، لذلك �غيب من إبداعها، �� هذا املستوى، مطالب املساواة    د صراع عب�يّ ، هو مجرّ 1»�عسفّي 

عندها ليس مع    راع ا�حقيقّي ��ا. فالصّ يم؛ أل��ا ��� جيدا جوهر قضيّ ق، وعزاءات الش�وى والضّ وا�حقو 

ات �� مركز الوجود، ومناط التنازع، ووقود ا�حركة، ومفتاح النجاح. و�ان الناقد  
ّ

ات. الذ
ّ

الغ��، بل مع الذ

ات ذاتا وليست  «فاألنا(..) تخطو �� اتج  نفسھ قد أكد �� �عليقھ ع�� شعر ظبية خميس قائال
ّ

اه تأكيد الذ

 .2»ة من الن�وع نحو ما هو أك�� وضوحا وقيمة �� معناه اإل�سا�ّي موضوعا، ف�ي �عيش حالة وجوديّ 

، ال �س�� إ�� االنتصار ع�� أحد، بل ع�� ذا��ا، والثقا��ّ   واالقتصادّي   و�ذا �انت املرأة �� تنازعها االجتما��ّ 

تنطلق من هنا، من البحث عن الذات، وكشف أسرارها، وتفج��  ة  وجوديّ ا بأن فلسف��ا الفأل��ا مقتنعة جّد 

إ�� اإل�سا�ّي   طاقا��ا، استنادا  البشرّي   إ��ال    البعد  ة االع��اف من جهة،  . و�ستلزم هذه االس��اتيجيّ النوع 

وضعيّ  عن  الك��ى  أعذاربمسؤولي��ا  خلف  االحتماء   �� سارتر،  منظور  من  استمرار،  و�ل  ا�جتمع،   ��   ��ا 

لإل�سان، ومن ثم    د خداع للنفس، ما دام نا�عا من االختيار ا�حّر ة، هو مجرّ ات ج��يّ ة، أو خلف نظر�ّ عاطفيّ 

ة ممكنة، تنظر إ�� التجر�ة  ومن جهة ثانية، �ستوجب خلق بيئة إ�سانيّ  .3يبقى مسؤوال عن مص��ه أساسا

ب. إن ما يؤكد هذا اليق�ن امل���� ة نظرة ت�امل وعطاء ومشاركة، ال نظرة نقص و�عاطف واستال اإل�سانيّ 

املستمّر  ا�حضور  ع��  حرصهن  هو  الشواعر  ثقافيّ   لدى  ا�حياة:  مجاالت  مختلف  فنيّ ��  إبداعيّ ة،  ة، ة، 

ِ ة، باعتبارها سبال عمليّ ة ومهنيّ ة، سياسيّ ة، علميّ ة، فكر�ّ اقتصاديّ 
ّ

ات، ة تمك
ّ

ن من إثبات الوجود، وفرض الذ

 والتشريعات، وتحر�ك الثقافات، وتطو�ر التجارب، وامتالك ا�خ��ات.و�غي�� القوان�ن 

 
1- De Beauvoir Simone, op. Cit., Tome II, P498 
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 : خاتمة  -4

َق    العر�ّي   ما يمكن استخالصھ من قراءتنا لكتاب «صورة املرأة �� الشعر النسائّي  َفتُّ
َ
ت املعاصر» هو أن 

العر�يّ  اعرة 
ّ

الش بوضعيّ َوْ�ِ�  االجتماعيّ ة  امل��ديّ ��ا  التحوال ة  من  طو�لة  ص��ورة  �عد  جاء  االقتصاديّ ة،  ة  ت 

والسياسيّ واالجتماعيّ  وا�حقوقيّ ة  العامليّ ة  اللي��اليّ ة  التيارات  وصعود  أش�ال  ة،  �ل  �حار�ة  ان��ت  ال�ي  ة 

ضّد  واالحتقار  مثّق   االن��اك،  بوصفها  اعرة، 
ّ

الش أدركت  وملا  خاصة.  واملرأة  عامة،  أّن اإل�سان  قائدة،    فة 

الصّ   جوهر 
َّ

الذ ب�ن  حصراع  هو  إنما  واألن�ى  ثقافيّ كر  هيمنة  واقتصاديّ يلة  ضّد ة  انتفضت  أدوات    �ّل   ة، 

ال�ي كرّ  اإلنتاج  الدونيّ ست وضعيّ امتالك  الغبار، وحرّ ��ا  أدران  ة. هكذا نفضت عن ذه��ا  رت جسدها من 

الثقا��ّ  "العار"، منطلقة نحو حلبة الصراع  .  ، والقانو�ّي ، والسيا��يّ ، والفلسفّي ، والشعرّي ، والف�يّ ثقافة 

، ة الواردة فيھ، وثراءها الفكرّي املعاصر يلمس أ�عاد ا�حقول الدالليّ   العر�ّي   يقرأ متون الشعر النسائّي ومن  

باس��اتيجيّ  التّ م�حو�ة  التّ ة  االجتماعيّ مك�ن، ووسائل  لألوضاع  فهم  املنشودة، من  للتار�خ،  غي��  ونقد  ة، 

فكرّي  الّ�   واجتما��ّ   وتحليل  ألساليب  وتنويع  الصراع،  والرفض، خر لقضايا  واإلدانة،  واالحتجاج،  �ة، 

التفوق     ، وثقافة االخ��ال وتكس�� ألسطورة 
ّ

للذ الرجل، وأسطرة  بالهشاشة،  عند  االع��اف  ات. فضال عن 

اتية عن وضعيّ 
ّ

ق  ة، ورغب��ا �� املشاركة، واملصاحبة بما يضمن كرام��ا، و�حّق ��ا االجتماعيّ ومسؤولي��ا الذ

ة لن يخبو  ة أسوة ببا�� �ساء العامل�ن. إن صوت املرأة العر�يّ العدالة االجتماعيّ ة و أهدافها �� املساواة وا�حر�ّ 

  ، أي بناء كيان مستقّلٍ الوجودّي  مشروعها ة إ�� ح�ن اكتمال  ة والشعر�ّ أبدا، وسيصدح بأناشيدها اإلبداعيّ 

ونقدّية، وحقوقّية    ، وما ان��اء أعمال إبداعّيةلھ منظومتھ، و�رادتھ، وغاياتھ، وحقوقھ، وقيمتھ �� الوجود

لتعر�ة هذا الواقع املنحرف إال دليل قاطع ع�� إيمان اإل�سان املعاصر بأحّقية املرأة �� سياد��ا ع�� نفسها  

مت�امل حضارّي  امل��دّي ضمن مشروع  الوضع  لقد فرض هذا  العر�يّ   .  املرأة  تجعل من  ع��  أن  اعرة 
ّ

الش ة 

واالخ��ال ا�جحف، إذ ال  كران، واإلقصاء،  ست�جان والنّ معاقل اال   شعرها سالحا للمقاومة، والنضال ضّد 

ثا.  
ّ
ة مباشرة، تفتقد �� معظم األحيان  لذلك جاءت أساليبھ تقر�ر�ّ يمكن ل��بية ذ�ورّ�ة أن تنتج إ�سانا مؤن

الف�ّ  البعد  وا�جما��ّ إ��     ي 
ّ
يحصّ الل آفة  ذين  من  ��  نانھ   مغلقة،  رفوف  املوت 

ّ
إنتاجھ  �ل شروط  انتفت  ما 

 ة. التار�خيّ 

 

 

 

 

 

 


	الملخص:
	Abstract:
	1- المقدّمة:
	2- الوجود الشعريّ:
	2-1- المرأة بعــيون الآخر:
	2-2- المرأة بعيون ذاتها:
	2-2-1- ظاهرة الجسد:
	2-2-2- ظاهرة الخصوبة:
	2-2-3- ظاهرة الهشاشة:
	2-2-4- أسطرة الذّات:


	3- الشّعر الوجوديّ:
	3-1- الشّعور بالقلق:
	3-2- استراتيجيّة الرّفض:
	3-3- استراتيجيّة التحرّر:
	3-4- استراتيجيّة بناء المشروع الوجوديّ:

	4- خاتمة:


