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ك�أستاذ�Eدب�والأستاذ�Eدب�والأستاذ�Eدب�والأستاذ�Eدب�وال ك�نقد�الحديث�ا�شا ك�نقد�الحديث�ا�شا ك�نقد�الحديث�ا�شا     ررررنقد�الحديث�ا�شا

    قسم�اللغة�العربية،�كلية�Rداب�والعلوم،�جامعة�قطرقسم�اللغة�العربية،�كلية�Rداب�والعلوم،�جامعة�قطرقسم�اللغة�العربية،�كلية�Rداب�والعلوم،�جامعة�قطرقسم�اللغة�العربية،�كلية�Rداب�والعلوم،�جامعة�قطر

 

    

    ملخصملخصملخصملخص

��ي� �ا�عاصرة �العربية �الشعرية �مراحل �مختلف ��ي �إجرائي �كفاعل �ا�رأة ريعت_^�حضو

a� يجابي�داخل�البنية�iجتماعية،�خاصة�يمنطقة�الخليج�العربي�من�أهم�مظاهر�التجbي�النسو

�متلق�واع�انتهج�الفصل� �الوحيد�أماما ي�لم�يعد�ا�رجع�iبداpي �أن�Eدب�الذكو �سجلنا رإذا

tuvالجنوGenderهاته�� ة �قد �من �انط�قا ,+ا �يقا اح �و �تلق~+ا، �وقت �Eدبية �النصوص �ب�ن ر� ر ر

ؤيويا،�عbى�تمثل�الذات�الواعية��دركات�ا) الشعرية(النصوص�Eدبية� رلخطاب�فنيا�وجماليا�و

�ل�خر�العاقل �والو�ء �الطاعة �لواجب �ا�قدمة �التقليدية �Eنثوية �الكتابة �أساس �عbى ....  وليس

�البحثوعليه؛ �ا�نجز��يس�ى �حركية �ضمن �الخليجية �للمرأة �الشعرية �السياقات َ�نحو�تحديد ُ

افد�وا�تشك�ت�ا�تنية��ي�نم النقدي�ا�عاصر،�والبحث��ي�الر
َ َ

اذج�نسوية�خليجية�منتقاة�بدقة�و

 �بغية�الوقوف�عند�الثيمات�البنيوية�للقصيدة�الخليجية�ممثلة��ي�نموذ�ي�الشعر�الحر؛وعناية

Free Verse ^الن�� �Eنا� Prose Poem وقصيدة �ثنائية �ضمن �التماثل �مستويات �عن �والبحث ،

�القصيدة �يفعل�البحث��ي�صفحاته�الداخلية�تساؤ�ت�. وRخر��ي ��كما لإج�ئية�دقيقة�يحاو

اك�آفاقها�العملية�،�م¡+ا ب£+ا�وإد رمقا  :ر

أين�يتقاطع�مفهوم�النسوية�العالم�tمع�ملمح�ا�بدعة�الخليجية؟�وما¥ي� -

 فضاءات�إخراجه؟

��ي�الشعرية�الخليجية�ا�عاصرة؟ - �ا�ªن�aبداpي�النسو يكيف�تمثل�حضو  ر

 ة�الخليجية؟ما¥ي�الثيمات�البنيوية�ا�شكلة�للنص�عند�الشاعر -
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�ا�فتاحية �: الكلمات �الخليج ��ي �–الشعر�العربي �النص �العربية–�تمث�ت �-�النسوية-�الشعرية

 -الخطاب

Summary 

The presence of women as a procedural actor in the different stages 
of contemporary Arab poetry in the Gulf region is one of the most important 
manifestations of positive feminism in the social structure, especially 
considering that the literature masculine is no longer the only creative 
reference. Based on the ability of these literary (poetic) texts to represent the 
conscious self of the meanings of discourse technically, aesthetically and 
spiritually, and not on the basis of the traditional feminine writing provided 
for the duty of obedience and loyalty to the other ... 

Keywords: Arabic Poetry in the Gulf - Representations of Text - 
Arabic Poetry - Feminism - Discours - 

 

Résumé  

La présence des femmes en tant qu'actrice procédurale dans les 
différentes étapes de la poésie arabe contemporaine dans la région du Golfe 
est l'une des manifestations les plus importantes du féminisme positif dans 
la structure sociale, surtout si l'on considère que la littérature masculine n'est 
plus la seule référence créative. Basé sur la capacité de ces textes littéraires 
(poétiques) à représenter le soi conscient des significations du discours 
techniquement, esthétiquement et spirituellement, et non sur la base de 
l'écriture féminine traditionnelle prévue pour le devoir d'obéissance et de 
loyauté à l'autre …. .  

Mots-clés: Poésie arabe dans le Golfe - Représentations de texte - 
Poésie arabe - Féminisme - Discours - 

    مدخل�إجرائيمدخل�إجرائيمدخل�إجرائيمدخل�إجرائي .1111

    مشكلة�البحثمشكلة�البحثمشكلة�البحثمشكلة�البحث  - أ

لقد�سجلت�الساحة�Eدبية�والنقدية��ي�منطقة�الخليج�العربي�خ�ل�العقود�الث�ثة�

�جنس�الشعر�ا� �م¡+ا �أجناس�أدبية�مختلفة، ��ي �ا�بدعة �بنتاج�ا�رأة �غ�^�مسبو قاضية�احتفاء
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ن� �وجه�الخصوص�كان�ولقر �والشعر�عbى �وحيث�أن�Eدب�عموما �والفصيح؛ t¯الشع� وبشقيه

� ��ي�ظل�هذا�  Gender الجنوtuvرمضت�من�نتاج�الرجل�من�ا�نظو �فإن�كل�تشكيل�شعر ي،

ا�أدبيا�متم�³ا،�يحيل�الشاعرة�السياق�الثقا�ي�ا�تشاكل� وث�فنيا�واجتماعيا�يعد�حضو رمع�ا�و ر

�النسوية �النظرية �منطلقات �من �عbى�Feminist theory ا�بدعة �معا �الثقا�ي �والنقد �النقد ��ي

�تبحث� يا�جنوسية�مختلفة���تقف�عند�الثابت��ي�الطرح�والتشكيل،�وإنما ؤتأسيس�فرادات�ر

� �ا�نظومة �بنية �ا�تغ�^�داخل �إبداععن �لحركية �ذاتيا �لتؤسس �ا�نتج�. iجتماعية �يبتعد حي¡+ا

� �Eنثو يالشعر �–ي ِ�عن�احتذاء�ا�ؤتلف�ليتوجه�نحو��ي�بحث�عن�ا�ختلف��ي�البنية�-ي��ي�تقدير
َ

ها�لدى�ا�تلقي�من�خ�ل� �تمثلها�وحضو رالتشكيلة�للقصيدة�و�ي�مضموÀ+ا�معا؛�وح¿¾��ي�طر ِ
ُ َ َ ق

      .عاصرةا�ؤسسة�النقدية�Eدبية�ا�

    أهمية�البحث�وأهدافهأهمية�البحث�وأهدافهأهمية�البحث�وأهدافهأهمية�البحث�وأهدافه - ب

�السياقات� �نحو�تحديد �منهجيا �الس�ي ��ي �ا�تلقي �أمام �البحثية �الغاية �أهمية تتجbي

افد�وا�تشك�ت� الشعرية�للمرأة�الخليجية�ضمن�حركية�ا�نجز�النقدي�ا�عاصر،�والبحث��ي�الر
َ َ

و َ ُ

� �الوقوف �بغية �وعناية، �بدقة �منتقاة �خليجية �نسوية �نماذج ��ي �الا�تنية �البنيوية�ثعند يمات

�الشعر�الحر �الخليجية�ممثلة��ي�نموذ�ي �الن�^ Free Verse للقصيدة ،� Prose Poem وقصيدة

 . والبحث�عن�مستويات�التماثل�ضمن�ثنائية�Eنا�وRخر��ي�القصيدة

    منهجية�البحثمنهجية�البحثمنهجية�البحثمنهجية�البحث  -ج

bى�ا�كاشفة�النقدية�أن�يعتمد�البحث�عbطبيعة�العملية�البحثية�القائمة�ع�tuÁى�تقت

�سنستع�ن� �ولهذا �وعناصره، �البحث �س�^ورة �بحسب �ا�نتقاة �ا�نهجية �Rليات �من مجموعة

� �البنيو �كا�نهج �النصية �ا�ناهج �وآليات �وiجتماpي يÄي �التا �كا�نهج �السياقية �ا�ناهج يبآليات ر

�سنستع�ن�بالتأويل�والقراءة�  ... . ىالتكويtÆ،�وح�ن�يقت�tuÁالبحث�آليات�أخر

    تساؤ�ت�البحث�تساؤ�ت�البحث�تساؤ�ت�البحث�تساؤ�ت�البحث�  - د

�ي صد�ا�نتج�aبداpي�النسو �من�خ�لها� يطرح�البحث�تساؤ�ت�نقدية�إجرائية�يحاو رل

منية�محددة،�وم¡+ا ̂ة� ªز�ي�ف: 

أين�يتقاطع�مفهوم�النسوية�العالم�tمع�ملمح�ا�بدعة�الخليجية؟�وما¥ي�فضاءات� -

 إخراجه؟
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��ي�الشعرية�الخليجية�ا�عاصرة؟ - �ا�ªن�aبداpي�النسو يكيف�تمثل�حضو  ر

 ثيمات�البنيوية�ا�شكلة�للنص�عند�الشاعرة�الخليجية؟ما¥ي�ال -

 

 

    �حدود�البحث��حدود�البحث��حدود�البحث��حدود�البحث�----هههه

��ي�الشعرية�ا�عاصرة��ي�منطقة�جغرافية�تنحصر��ي� �النسو ب�البحث�الحضو ييقا ر ر

� �استد�لية �نماذج �ويتناو �العربي، �الخليج �لمنطقة �بعناية �فيعرض�منتقاة �iطار؛ �هذا ضمن

ات�والكويت�لشاعرات ب�Eنموذجية��ي��م.ر�من�قطر�وiما ب�ا�حلية�بالتجا بط�التجا رحاو�� ر ر

 . الخ.. الشعرية�العا�ية

    ::::خلفية�نظريةخلفية�نظريةخلفية�نظريةخلفية�نظرية----2222

�الث�ثة� �العقود �خ�ل �وا�ادية �وiجتماعية، �iقتصادية �التحو�ت �مرحلة ت زأفر

ا�ت�حقة��ي�منطقة�الخليج�العربي�أو�ما�يصطلح�عل~+ا�بالطفرة�iقتصادية،�نماء�ثقافيا�وفكريا�

تبطت�متطلباته�بمختلف�متطلبات�ا�رحلة�iقتصادية،�حيث�أصبحت�الواجهة�متص �ا راعدا،

�كناتج� �الخليجية �الساحة ��ي ه �بر �ا�باشر�الواجب �iنعكاس �¥ي �معا �والتثاقفية وزالثقافية

�Eنتيليجنسيا �من �جيل �لخلق �ا�وجهة �والثقافية �التعليمة، �الحركية �نواتج �من  موضوpي

Inteligencia � �يواز �غربية�ي، �مجتمعات ��ي �سابقا �شاع �ما �وEيديولوجية �الثقافية �خلفيته �ي

�tuÒا�ا� بعينيات،�والخمسينيات�من�القر Eي��� نوعربية�أخر  ..  . رى

    نسوية�أم�أنثوية؟نسوية�أم�أنثوية؟نسوية�أم�أنثوية؟نسوية�أم�أنثوية؟----أ�أ�أ�أ�

�ا�تخص �النقدية �ا�عاجم �من �العديد ��ي دت ّو �ر �مصطلح �أو �كلمة �Feminismصة

�وال¿�tتعÆ¾�ا�رأة،�Feminaأومن�كلمة�،�ي�أنثو�ومعناها�أنÓ¾�أو�FeminineوFemaleا�شتقة�من�

دت� �باÔنثوية�وليس�النسائية�ال¿�tو ؛�فيقولو روتتداخل�ترجم£+ا�عند�البعض�من�حيث�ا�دلو ن ل

�مرة�. �womanism1ي�ا�عاجم�ا�ختصة�تحت�مصطلح� لوقد�بدأ�استعمال�مصطلح�النسوية�Ôو

� �العام �aنسانية �العلوم �مجال ��ي �وح¿¾ �والنقدي �Eدبي �ا�جال �ا�فكرة��1910ي �قبل �من

اكت�ن� ا� زوالسياسية��Eانية�ك� ̂اكي�مؤسسة�) Clara Zetkin ) 1857-1933ر ªشi� يالفكر�النسو
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tuÒا�ا� وبا�بداية�القر ن�ي�أو ̂اكيات�بكوب¡+اجن�؛ر ªشiي�الثاني�للنساء�Ýوذلك�خ�ل�ا�ؤتمر�الدو�

Copenhague� �أ،�1910شهر�أوت �حيث
ُ

يخ� �وهو�التا �للمرأة، �عا�يا �آذار�عيدا �من �الثامن رعلن
ّ ّ ً ّ

الذي�اعتمدته�عصبة�Eمم�
ّ

League of Nations ا� لعصيان�ا�دني�الذي�قامت�به�ىæحياء�ذكر
ّ ّ

ك�علم� ّ�احتجاجا�عbى�Eوضاع�البائسة�ال¿�tكن�يعان�ن�م¡+ا1895رالعام�ت��ي�نيو�يو ّ ً.2 

�t¿قتصادية�الîات�الفكرية�و �ا�ا�tuÒبا�تغ� وبي��ي�القر تبط�ا�د�الثقا�ي�Eو ن�لقد��ا ر ر

وبا�أو�أمريكا،�وتفاعلت�حركية�ا�ثاقفةنمت�م ��ي�Acculturation رع�حراك�التغي�^؛�سواء��ي�أو

� �ا�تصو �هذا �إÝى ̂ب ªيق� �العربي �الخليج �منطقة �وEمر��ي �متم�³، �وفلسفي رإطار�أيديولو�ي

تبطت�حركية�الكتابة�وaبداع�بنماء�الراهن�اقتصاديا��وبالرغبة��ي�فتح� رالفلسفي�خاصة�ح�ن�ا

أسمالية�تجعل�من�Eدب�مادة�متداولة���تحدها�قيود،�بل�توجهها�هذه�الح رركية�ضمن�فلسفة�

̂ه�من�ا�جتمعات�العربية�جملة�من� الت�تكبله�كغ� ��ي�مجتمع�ما� ّنحو�اكتساب�شرعية�التداو ز ل

من�هنا�تداخل�التوظيف�اجرائيا�وقت�استعمال�مصطلح�...  . معيقات�فرادة�الكتابة�وaبداع��

ب ��و رالنسو طه�با�نتج�Eدبي��ي�ظل�ا�حمو�ت�الفلسفية�وiجتماعية�ا�شكلة�للمصطلح��ي�ي

�متداخل�من� �وفق�تصو �وأنثو �نسو �فاستعمل�مصطلح �والعربية، �الغربية �النقدية را�دونة ي ي

�النظر�اÝى�الخلفيات�الفكرية�ا�نتجة�للد�لة�داخل�سياقات�النص�ذاته،�وهذا�ما�خلق�نوعا� ندو

� �ا�صط"من ¾uÒا�الفو+ÀÔ� �ا�صطلحات �هذه �من �التوجس �إÝى �ا�تلق�ن �الكث�^�من �دعا لحية،

̂�من� ̂ها�وتوضيح�د��ê+ا�تأتي�مشحونة�بالكث� تباكها�وعدم�تأط� �السلبية�ا�حيلة�3 "ا�حمو�تربا

 .ءات���تخدم�حركية�iبداع�عند�ا�رأةعbى�قرا

طفرة�الكتابة�وأنوثة�aبداعطفرة�الكتابة�وأنوثة�aبداعطفرة�الكتابة�وأنوثة�aبداعطفرة�الكتابة�وأنوثة�aبداع  - ب
ُُ ُُ ُُ ُُ

::::    

�الخليëي�     �aبداpي �ا�شهد �ضمن �متفردة �استثنائية �مكانة �النسوية �الكتابة ّاحتلت

�القاهرة، يخية�وس�^ورê+ا غم�ا�عيقات�التا �و را�عاصر، �العقدين� ر ��ي �الساحة�Eدبية ظهرت��ي

�أنثو �أسماء �بالذات ̂ين �الراهن�Eخ� �aبداعية �بكتاباê+ا ��مست �الشعر، �عالم ��ي ��معة ية

�أن�تدpي�التأسيس�والتفرد�من�جهة،�أو�التشكيل�الحداثي��ي� نوتطلعت�إÝى�أفق�ا�تخيل�من�دو

سات�الشعرية�. ىمختلف�مستويات�النظم�من�جهة�أخر ربل�عbى�النقيض�تماما�لقد�ولدت�ا�ما ُ

�العربي�الحديث�شكله�ومضمونه،�ثم�النسوية�الخليجية�ا�عاصرة�و¥ي�تحاك يي�Eنموذج�الشعر

�بسريالي£+ا� ̂بت ªفاق� �بالن�^، �الكتابة �أنموذج �مث� �الخليجية �الشاعرة اجعت � �ح�ن ته رتجاو ز

تو-"ال_^وتونية" �بر �أندر �إÝى ننسبة وباAndré Breton وي �أو ��ي �السريالية ائد ر� �من�-ر �الخافتة

يا�والرمز�والتشكيل،�ضمن�متطلبا ففي�" ت�التكثيف�الد�Ýي��ي�تشكيل�قصيدة�الن�^،ؤعوالم�الر
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ات� ات�Eدبية�ا�تباينة�مسا �وتحتل�التيا ح�ا�توثبة�والعق�نية�والوpي�الفكر رمن�ينضج�بالر ر يز و

�ا�تنوع،�وتتصارع�ا�ذاهب�Eدبية�لتحديد�هوية�الثقافة�والسبق�Eيديولو�ي �4"يالوجود�الفكر

ت�الشعرية�النسوية��ي�الخليج   . �العربيزبر

ك� �التفرد�والتم���³ي�عالم�الكتابة�والتشكيل،�أد روقبل�التعرض�Ôسباب�هذا
ُ

نه�من�أ

�النقدي�متطلب �ا�شهد ��ي �إشكاÝي �كمصطلح �النسوية �الكتابة �مفهوم �إÝى �التعرض �البحث ات

بة�من�شأÀ+ا�تسجيل�بعض�iخت�فات��ا�عاصرالعربي يا�ومقا حات�وفق�ر �الطر ر�ح¿¾�تتساو ؤ و ق

�عند� �الكتابة �أبجديات �من �شيئا �وتعلل �Eدب، �ونظرية �النقد �فضاء ��ي �ا�تداولة ا�صطلحية
ّ

 .شواعر�منطقة�الخليج

 � وبا�وخاصة�فرنسا��ي�النصف�الثاني�من�سبعينيات�القر نكان�للصحافة�Eدبية��ي�أو ر

� �والنقد�والتداو �الكتابة �ضمن�حقو �التأسيس��صطلح�Eدب�النسو لالعشرين�أثر�كب�^��ي ل ي

�مفادها �واضحة �د�لة �أساس �عbى �ا�صطلح �وطرح الثقا�ي،
ُ

 :� ̂ه(Eدب �ون� �تكتبه�) بشعره الذي

وبية�ثم�العربية��حقا،�هو�ا�رأة،�ولكن� ��ي�الصالونات�Eدبية�والنقدية�Eو رiخت�ف�الذي�بر ز

�ولدت� t¿وال� �ا�صطلح ح �ر �من �ا�ستوحاة �واللغوية �الثقافية �ا�حمو�ت �حو �iخت�ف َذلك و ل

بعة�مفاهيم�انتقائية�¥ي ها�أ ربدو ،�والنسائي: ر ،�وEنثو يا�ؤنث،�والنسو فضت�الناقدة�. ي رلقد�

"E� ك �مصطلح�"عر�يزنا �استخدام �ا�ج£+دات �النسويات �الناقدات �من �تعت_^�واحدة t¿وال� ،

... الكتابة�Eنثوية،�Ôن�Eنوثة�كمفهوم�تع�tÆلها�ما�تقوم�به�EنÓ¾�وما�تتصف�به�وتنضبط�إليه

�لوصف� �اللفظ �استخدم �ما �لفرط �وذلك �الجنسية، �وظيف£+ا �الفو �عbى �يستدpي ¾ÓنE� رولفظ

i5.ستس�م�والسلبيةالضعف�والرقة�و 

 � �الناقدة �الج�÷tu"أما �" زهرة �كتا,+ا ��ي �نادت �استعمال�" النص�ا�ؤنث"فقد ة وربضر

،�والكتابة�Eنثوية،�كبديل�ملزم�للمصطلح�الذي�بدأ�تداوله،�وهو�النص� يمصطلح�النص�Eنثو

�أو �ثقافية�ود�لية�بحتة،�يالنسو يا �من�ر �انط�قا �الدعوة �وقد�عللت�هذه �النسائية؛ ؤ�الكتابة
ّ

ّيعرف�نفسه�استنادا�إÝى�آليات�iخت�ف���التم�³،�" يأساسها�أن�مصطلح�الكتابة�والنص�Eنثو

�التقليدية �ا�قابلة �عن ¾Æغ� �ال¿�t/مؤنث: وهو��ي �الصدامية �Eيديولوجية �محمو�ê+ا مذكر�بكل

ت�ا �ففي�مصطلح�نسائي�رصا �إن�النص�ا�ؤنث�ليس�هو�النص�النسائي؛ ليوم�تستفز�الجميع،

�¾uÒ̂ا ªا�ؤنث�الذي�ن� معÆ¾�التخصيص�ا�وùى�بالحصر�وiنغ�ق��ي�دائرة�جنس�النساء،�بينما

�عقبة�الفعل�iعتباطي��ي�تصنيف�aبداع� �تجاو حب�مما�يخو زعليه�إÝى�iشتغال��ي�مجال�أ ل ر

 .6جية�عbى�غرار�جنس�ا�بدعراحتكاما�لعوامل�خا
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� �النسو �ثنائية �خ�ل �من �القائم �ا�صطلûي �aشكال بت �قا �فقد �شرين�أبو�النجا �الناقدة يأما ر

�بمصطلح�نسائي�دل�ب ^ªاق� ّوالنسائي��ي�الكتابة�وaبداع�،��عتقادها�أن�كل�ما ة�عbى�ن ورالضر

�مصطلح� " ينسو"لا�تخيل�البيولو�ي�الجن��tuüي�وpي�ا�تكلم،�بينما�يختل�Eمر�تماما�ح�ن�تداو

�ومعر�ي�وثقا�ي�بغض�النظر�عن�الجنوسة� ��ي�الوpي�الثقا�ي�العام�بكل�ما�هو�فكر ^ªيالذي�يق ن

�البيولوجية�الظاهرة،�من�هنا�تتشكل�الكتابة�النسوية�لتؤسس�لنص�إبداpي�تكتبه�أ ننtÓ؛�يكو

� �النص ̂ا–هذا �ن� �أم �كان �-شعرا ا �قاد �وE"ر�نصا �ا�عرفية ية �الر �تحويل عbى
ُ

نطولوجية�ؤ

Ontology ا�سكوت�عنه� �الذي�... يللمرأة�إÝى�ع�قات�نصية،�وهو�النص�ا�هموم�باÔنثو يEنثو

�ه ̂ا �وأخ� �الثقافة، �فجوات ��ي �الكامن �وهو�Eنثو �ا�هيمنة، �للثقافة �خلخلة �وجوده و�ييشكل

�الذي�يشغل�الهامش  .7"يEنثو

وبي�  �من�الطرح�الفلسفي�Eو ̂ب�هذا�الطرح�عند�الناقدة�أبو�النجا��صطلح�نسو ªرويق ي

�وإع �الرجل ̂ة �بخ_ �aنسانية ̂ة �الخ_ بط � فض � �يدعو�إÝى �والذي �للمصطلح رالغربي �فلسفة�ر طاء

�عن�Eشياء�والوجود�من�خ�ل�وجهة�نظر�ا�رأة،� �ب�ن�النسوية�ّفا�تخص" روتصو �يفرقو نصو ن

�والفلسفي،� �اعتبار�للبعد�الفكر �النساء�دو يوالنسائية؛�النسائية�¥ي�الفعاليات�ال¿�tتقزم�,+ا ن ُ َّ َ ُ

� �مضمو �تع_^�عن �النسوية �بينما �ا�رأة، �,+ا �تقوم �فعاليات �أÀ+ا �بمجرد �نوإنما �وفكر يفلسفي

 .8. "مقصود

�الكتابة�Eنثوية�من�خ�ل�مراجعة� بة�ظاهرة �الناقد�عبد�هللا�الغدامي�فقد�أفاض��ي�مقا رأما

يخ �ولوج�رتا �إÝى �فيعرض ية، �الذكو �الفحولة �وpي ��ي �العالقة �والفكرية �الثقافية �للمحمو�ت رية

ي�الذي�ظل�واعيا� د�الذكو ̂جعت�أق�مها�من�ا�ا ªبداع�عندما�اسaى�عوالم�الكتابة�وÝرا�رأة�إ ر

�. للفحولته�منذ�Eز �قال �الكاتب"لقد �فح��" عبد�الحميد �كان�لفظه �ما �أن�خ�^�الك�م قديما

ة�عbى�أساس�قسمة�ثنائية�ثقافية" الغدامي"،�وذهب�9ه�بكراومعنا يأخذ�" رإÝى�قراءة�هذه�العبا

��ي�اللغة؛�وهو�اللفظ�بما �الرجل�أخطر�ما �هو�التجسد�العلم�tللغة،�وEساس�الذي�ينب�tÆف~+ا

�لها �الخطابي �والوجود �الكتابي �الوجود �. عليه �فحل �وأن�) ذكر(فاللفظ ��سيما ،¾Æمع� وللمرأة

... ّا�عÆ¾�خاضع�وموجه�بواسطة�اللفظ�وليس�للمعÆ¾�من�وجود�أو�قيمة�إ��تحت�مظلة�اللفظ

�الكتابة�واحتكرها�لنفسه�وترك�للمرأة�هذه�قسمة�أوÝى�أفضت�إÝى�قسمة�ثانية�أخد�ف~+ا�الرجل

يخ �والثقا�ي�وعbى�التا رالحكي؛�وهذا�أدي�إÝى�إحكام�السيطرة�عbى�الفكر�اللغو  .10ي

لية�ل�خر�الفح Eترسخت�جدلية�الخضوع��¾Æى�الرجل�لفظ�وا�رأة�معûل،�زوح�ن�أض

ن�لم�تكن� ية؛�Ôن�ا�رأة�ولقر ووأصبحت�كل�كتابة�نسوية�كتابة�شاذة�عbى�أعراف�وتقاليد�الذكو ر



ر                                                                                                                                                                                                                                                                                        تمث�ت�النسوية��ي�الشعرية�الخليجية�ا�عاصرةتمث�ت�النسوية��ي�الشعرية�الخليجية�ا�عاصرةتمث�ت�النسوية��ي�الشعرية�الخليجية�ا�عاصرةتمث�ت�النسوية��ي�الشعرية�الخليجية�ا�عاصرة �حبيب�بـوهـر رالدكتو �حبيب�بـوهـر رالدكتو �حبيب�بـوهـر رالدكتو �حبيب�بـوهـر ْْالدكتو ْْ و ور ور ور ُُر ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ 

 

مجلة�علوم�اللغة�العربية�وآدا,+امجلة�علوم�اللغة�العربية�وآدا,+امجلة�علوم�اللغة�العربية�وآدا,+امجلة�علوم�اللغة�العربية�وآدا,+ا
ّّ ّّ

    2018201820182018جوان�جوان�جوان�جوان�15151515        ....لجزء�الثانيلجزء�الثانيلجزء�الثانيلجزء�الثانياااا            14141414: : : : العدد�العدد�العدد�العدد�                                                                                                                                                                                                                                    
 

70 
 

� �لغوية؛ �وليست�ذاتا �لغويا �موضوعا �مجرد�"ىسو ففي�كل�ثقافات�العالم�تظهر�ا�رأة�عbى�أÀ+ا

�بذاته،� �قائم �أو�كائن �لغو �فاعل �أÀ+ا �عbى �قبل �من �ا�رأة �تتكلم �ولم �اللغة، �معاني �من ¾Æيمع

 .11"وا�عÆ¾�البكر�بحاجة�دائمة�إÝى�اللفظ�الفحل�لكي�ينشأ��ي�ظله

شعرية�ا�رأة�الخليجية�وفحولة�اللغةشعرية�ا�رأة�الخليجية�وفحولة�اللغةشعرية�ا�رأة�الخليجية�وفحولة�اللغةشعرية�ا�رأة�الخليجية�وفحولة�اللغة----جججج
ُ ُُ ُُ ُُ ُ

    

�الصدام�والدهشة،   تبطت�شعرية�ا�رأة�الخليجية�ا�عاصرة�بعنصر يا كفعل�انق�بي� ر

� �الثقا�يأعbى �ا�تخيل �خرقت ية �ذكو �بسلطة �مكرس وث �ومو �واقع رض َّر �ر �القر �منذ ن�وEدبي

�ولم�يسند�للمرأة�حي¡+ا� �واللغة�أيضا، ية �والكتابة�ذكو يا �ح�ن�كان�النقد�ذكو ؛ ُالثالث�هجر ر ر ي

̂�جسدية�وثيولوجية� ة�إÝى�نسجها�وفق�معاي� ة�ال¿�tتتسابق�الذكو �ا�عÆ¾�والصو روإÝى�يومنا�سو ر ى

ضة�ومعدة�مسبقا ّمفر الشرط�" انق�بي�Ôنمن�هنا�ظهرت�الكتابة�الشعرية��ي�الخليج�كفعل�. و

Eسا��tuvي�كل�كتابة�جديدة�هو�شرط�انق�بي،�وهو�شرط���يمكن�التساهل�فيه�أو�ا�ساومة�

̂�هذا�الشرط�iنق�بي�تغدو�الكتابة�تأليفا��ا�سبق�تأليفه،�وشرحا��ا�انت�¾�شرحه،� عليه،�وبغ�

 .12"ومعرفة�بما�سبق�معرفته

�الفحولة�  �سلطة �من �الخليج �منطقة ��ي �النسوية �الكتابة �تحر ��ي رإن�السبب�الرئيس

�ساهمت��ي� �متم�³، �ثقا�ي �تحقيق�الذات�ضمن�فضاء ��ي �الجامحة �هو�الرغبة ،¾Æوتكريس�ا�ع

ه�مختلف�مظاهر�الحياة�الخليجية�ا�عاصرة،�سواء�كانت�هذه�ا�ظاهر�ث قافية�أو�اجتماعية�زإبرا

�خ�لها�كل�شاعرة�أن�تنتقل�إÝى� �ذاتية؛�تحاو لأو�اقتصادية،�بل�أن�التيمة�الفاعلة��ي�تقدير ي

̂�الزمن،�والتخلص�من� مرحلة�وأد�الفحولة�من�خ�ل�وأد�لغ£+ا،�ومتطلباê+ا�الثقافية�الراسخة�ع_

لية �والرجل�لغة: زأ ¾Æودخلت"وعليه�فقد�. ا�رأة�مع� ̂ا �أخ� �إÝى�لغة�Rخر�واقتحم£+ا�كتبت�ا�رأة

�للثقافة� �إدان£+ا �وأعلنت ية �الحضا �مأساê+ا �عن �ا�رأة �فتكلمت �شفرê+ا، �وفكت ها �أسرا أت رو ر
ّ

ر

�t¿ال� ة �فالحضا �فكريا، ا �أو�تطو �تحظرا �ليست �ا�زعومة ة �الحضا �هذه �أن �وبينت ة، روالحضا ر رر

ة  .13..."رتقمع�ا�رأة�ليست�حضا

�الخليëي�  �وا�جتمع �عموما، �ا�جتمعات�العربية ��ي �ا�عاصرة �الشعرية إن�فعل�الكتابة

عbى�وجه�التخصيص،�¥ي�كتابة�تقف�عند�معادلة�الذات�وRخر،�وiنا�وEنا�Rخر�ضمن�إطار�

كولو�ي�متداخ�ن،�فتحقيق�الذات�الشاعرة��ي�منطقة�الخليج�يتطلب�كسر�إبستيمولو�ي�وساي

�الثالث�والرابع�الهجري�ن ̂اكمة�منذ�القر ªى�/ نجدلية�الصراع�الثقا�ي�الكامن��ي�ا�حمو�ت�ا�bوع

��ي� �Eنثوية �الذات�وتضخيم�Eنا �إ��بإع�ء �العملية�iنق�بية منة�وEمكنة���تستقيم Eزمد�
ّ
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افد�Eساسية�ا�ؤثرة�نسويةة�فضاء�كتاب و�مدعمة�بنظرية�وافدة�عbى�ا�نطقة؛�عدت�من�ب�ن�الر

 .�ي�تفعيل�الكتابة�الشعرية�النسوية��ي�الخليج

�قائ� �aشكالية ب �قا �ح�ن �هللا�الغدامي �عبد �الدكتو �تساءل رلقد �أن�:"... ر �ا�رأة �تستطيع هل

�اخت�فا�أنثويا�إيجابيا� يضيف�إÝى�اللغة�والثقافة�بعدا�إنسانيا�يتسجل�من�خ�ل�إبداعها�اللغو

̂�عbى�قدم�ن�اثنت�ن�مؤنثة� ̂ا�ذا�جسد�طبي�ي�حينما�يس� �تعب� ̂�اللغو يجديدا�ويجعل�من�التعب�

�Eنوثة� �بكو �و��يقبل �ع¡+ا �و��يقل �الفحولة �يواز �معاد��إبداعيا �Eنوثة �ويجعل نومذكرة، ي

 .14"فحولة�ناقصة؟�

بة�بعض�النماذج�aبداعية�الخليجية،�عند�  �ا�عر�ي�الهام��قا رأنطلق�من�هذا�التساؤ ل

�الثقافة� ��ي �وا�تشاكل �ا�ختلف �إنتاج �وإعادة �الكتابة، �من �الغاية �أدركن �أÀ+ن شواعر�أعتقد

�التام�العربية�من�خ�ل�هدم�نظرية�الفحولة�اللغوية�وتأسيس�الذات�Eنثوية�بعد�غياب�Eنوثة

يخ؛�كوÀ+ا�غابت�عن�اللغة�وعن�الكتابة�الثقافية ̂�التا وتفردت�الفحولة�باللغة،�فجاء�الزمن�" رع_

 .15... "مكتوبا�ومسج��بقلم�ا�ذكر�واللفظ�الفحل

بة�تفاصيل� رسجلت�وقت�مقا
َ ُ ̂�للشواعر�الخليجيات��ي�فضاء�هذا�البحثَ ،�العدد�الكب�

�والكتاب سة �عقودرا�ما �منذ ت �بر �أسماء �فهناك �aبداعية، �تفاعل�) الثمانينيات(زة �تزال وما
ُ

̂ة �ومتغ� �نامية �ومعرفية �شكلية �ومتطلبات �ذاتية �قناعات �وفق �والتشكيل �ا�قابل�. الكتابة و�ي

�اع³ªلت�أو�تنتظر�لحظة�التجbي� ها؛�وكأÀ+ا �تtuÁء��ي�مرحلة�ثم�يخفت�ضو ؤكانت�أسماء�أخر ى

�iع³ªال �فظاهرة �جديد، �ذكر�من �ما �وبفعل �بقوة �حاضرة �ظاهرة �النسو �الخليëي �Eدب ي��ي

ية اسب�ثقافية�وحمو�ت�حضا رسابقا�من�ر و�معا�هذا�فان�الشاعرات�iنق�بيات�عbى�نظرية�. و

� �Eنوثة �مفهوم �دوما فضن � �الفحولة �لغة �ومنطق �تسجيل��كمعÆ¾رالفحولة ��ي �ساهم �وقد ؛

هن�ضمن�ا�شهد�Eدبي�الخليëي�أسبابا�كث بما�تكو�ن�الصحافة�بعد�انتشار�التعليم�رحضو ̂ة،� ر�

� �¥ي �البنات �صفوف �Eدبية�أ�ي �وتناولت ،� �الخليج ��ي �النسو �ل�دب �ا�نشطة �العوامل يبر ّ
ز

اتية� �وiنتشار�Ôدب�ا�رأة��ي�الخليج�قائلة"  ظبية�خميس"رaما إننا��ي�مرحلة�:" رأسباب�التطو

�إ ̂ة، �كب� tuvوسيا� �وحضار �ثقا�ي �وانتقال يتحو �الخليجية�ل �ا�جتمعات ��ي �الحادة ̂ات �التغ� ن

� ���بد�أن�يفر �كل�ا�ستويات، �للعو�ة�عbى �بوتقة �إÝى �ا�نطقة �وتحو �ا�ادي�السريع، زوالتقدم ل

�مرحلة�سوف�يرافقها� �و¥ي ،tÆوالف� �ذلك�التعب�^�Eدبي ��ي �للتعب�^�عن�الذات�بما �جديدة طرقا

�Eدبي �ومتطلبا�.  16... "الكث�^�من�aنتاج�aبداpي �وملمحا �ظاهرة �الشعر�النسو �أضûى يوعليه

افد�الشعرية�العربية�ا�عاصرة�ا�دججة�بجدلية�الهدم�والتأسيس افدا�من�ر ّاقتحاميا،�و و هدم�: ر
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ة،�وت الرجل�لغة�وا�رأة�: �واللغة�بعيدا�عن�منطقالنسويةأسيس�لثنائية�رثنائية�الفحولة�والذكو

¾Æمع. 

�، �النسو ̂�من�الشواعر�ا�تم�³ات�والحام�ت�للواء�التأسيس�الشعر يونظر�للعدد�الكب� ي

�لكل�من �الحر�والن�^ تأيت�أن�أعرض�لنماذج�منتقاة�من�التشكيل�الشعر يا ي الشاعرة�هدى�: ر

ات( سعدي �صالحة)رaما �والشاعرة ،� ات(�غابش �الصباح)رaما �سعاد �والشاعرة ، )

�ولعل�السبب��ي�هذا�iنتقاء�والتخصيص�يرجع�إÝى�،)قطر(،والشاعرة��زكية�مال�هللا�)الكويت

̂ية)شعر�التفعيلة(تقدير�أكاديم�tوشخ��tuمفاده�أن�القصيدة�الحديثة�حرة قصيدة�(كانت�أو�ن�

ِ¥ي�أفضل�تيمة�يمك¡+ا�أن�تعرض�لثنائية�الرفض�و) ن�^
َ

البناء�الشعري�ن�،فلقد�تمردت�الشاعرة�

�ص�ح� �الدكتو �يؤكده �ما �وهذا �شعريا، ثة �ا�توا �الشك�نية �النماذج �الكث�^�من �عbى رالخليجية ر

�ما�يتبادر�إÝى�الذهن�Rن�أن�هذا�الجنس�ا�هجن�الجديد: "فضل�ح�ن�قال قد�) قصيدة�الن�^(لأو

E�̂شكال�الفنية�ت�ؤما�واتساقا�مع�صوت�ا� رأة�الحاد�الرفيع،�الذي�أخذ�يشق�فضاء�أصبح�أك�

�ا�سرفة �الخشنة �وإيقاعاê+م �الجشة �الرجال �أصوات �ويزاحم �والعا�ية، �العربية ،�17"الثقافت�ن

ي�إ��عندما�تبتعد�عن�سياج�ولن�يتحقق�هذا�التفرد��ي�التشكيل�عند�ا�رأة�الخليجية��ي�تقدير

الشكل��ي�القصيدة�العربية�القديمة�ال¿�tكرست�ثنائية�اللفظ�فحولة�وا�عÆ¾�أنوثة،�والبحث�

غبة�iنعتاق�والتحر رعن�أنموذج�تشكيbي�يراpي�متطلبات�الذات�الرافضة�ويحقق�  .ر

أ  ̂�وفر�لها��ي� ي�آليات�رإن�كتابة�الشاعرة�الخليجية�لنموذ�ي�الشعر�الحر�وقصيدة�الن�

�مديدة� ̂�عصو رالرفض�والتأسيس�معا،�وجعلها�تجد�الوعاء�ا�ناسب�لصب�تجرب£+ا�ا�كتومة�ع_ ّ

�همومها �ونفث �شجوÀ+ا �لبث �كانت�، �البدء �ففي �امرأة، �ك�هما ¾Æوا�ع� �اللغة �معادلة وتحقيق

�الكلمة�ا�وءودة لالكلمة�و�ي�البدء�أيضا�خلقت�ا�رأة�لتقو ُ
ك�Eستاذ�عبد�هللا�.  السمطي�رلقد�أد

اجع�الشعرية�النسوية��ي�الخليج�هما  :رأمرين�ملفت�ن�ح�ن�

�إنتاج�Eدب�العربي،�: أو� ��ي ̂�مسبوقة ̂ية�غ� �فنية�وتعب� �النتاج�يعد�ظاهرة �أن�هذا النظر�إÝى

̂ة� ªف� ��ي �النسوية ات�الشعرية �الوف�^�من�الشواعر�ومن�aصدا �الكم �هذا �نع�^�عbى �مرة رف�و ل

Êينوج�³ة�تتمثل��ي�العقدين�  .خ�

�الوpي�: الثاني �فلقد�أصبح ̂ة، ªالف� �هذه �خ�ل �ود�ليا �جماليا �وتحوله �النتاج �هذا �أنماط تعدد

ى� �الر ��ي �النسوية ح�ع_^�انبثاق�مفهوم �ا�طر �العام �بالفكر�aنساني �وعيا �ا�رأة ؤا�اثل�بكتابة و

 18. وا�فاهيم�الغربية�ا�عاصرة
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�والتجbي�النسو    ----3333 �والتجbي�النسوالحضو �والتجbي�النسوالحضو �والتجbي�النسوالحضو ييييالحضو     رررر

اك�تفاصيل�الذات�1111----3333 اك�تفاصيل�الذات��الشاعرة�هدى�السعدي�ب�ن�تفعيل�الحس�القومي�وإد اك�تفاصيل�الذات��الشاعرة�هدى�السعدي�ب�ن�تفعيل�الحس�القومي�وإد اك�تفاصيل�الذات��الشاعرة�هدى�السعدي�ب�ن�تفعيل�الحس�القومي�وإد رررر�الشاعرة�هدى�السعدي�ب�ن�تفعيل�الحس�القومي�وإد ّّ ّّ ِِ ِِ
ََ ََ ُُ ات((((ُُ اتaما اتaما اتaما     ))))ررررaما

�مواليد �من �السعدي، �عbى �محمد �هدى �الشاعرة �عbى�1977 ¥ي �حاصلة ات، �aما ر�بدولة

�مثل� �مختلفة �أدبية �وأجناس �فنو ��ي �كتبت �وعلومها، �العربية �اللغة �قسم �من يوس نالباكلو ر

� �مع�صدو �ا�تم��³بدأ �الشعر ها �ولكن�حضو �وا�قالة�الصحفية، ̂ة، �والقصة�القص� رالقصة، ي ر

�ا�وسوم قة�" (ح�الصاخب�أبجدية�البو"،وديوان�) 2004"(دموع�البنفسج" :يديواÀ+ا�الشعر رالشا

2008. (     

تعاملت�هدى�السعدي�كشاعرة��ي�مختلف�دواوي¡+ا�الشعرية�مع�التفاصيل�اليومية�للحياة�

�القومية�وiجتماعية،�فكتبت�عن�الوطن�وعن�ا�قاومة��ي� العربية�ا�عاصرة�بمختلف�أبعادها

E� �ديواÀ+ا ��ي �جليا �العراق�وفلسط�ن�ومختلف�البلدان�العربية،�ظهر�هذا " دموع�البنفسج"لو

ي�العربي�الذي�فرضته� ف�من�الدفق�الثو رحيث�ترافقت�ا�عاني��ي�قصيدة�هدى�مع�سيل�جا ر

�و¥ي�بعيدة�جغرافيا�. ا�قاومة�الحرة�والشريفة�عbى�خط�مسار�الكتابة�عندها لقد�جاء�شعرها

�� ̂�الشعر ي�الوجدان�يعن�مواقع�الثوار�ليعطي�د�لة�فكرية�وبنيوية�عميقة،�أساسها�ذلك�التأث�

� ك��ي �ا�د �حيث�اختصر�الشعر�العفو رالقومي؛ ي �لتعلن�أَ �كل�مساحات�الزمن، سطر�قصائدها

�ماجدات�فلسط�ن� ات�إÝى �aما �ماجدة ̂ات�تجمع �يستتبعه�من�تأث� �وما �القومي �الشعو روحدة ر

        .. .والعراق�ولبنان

ي،�حرصت�هدى�السعدي��ي�مختلف�قصائدها�عbى�إحداث�الدهشة�الشعرية��ي�ا�تلق 

بل�سعت�إÝى�تأكيد�ذلك�خ�ل�مستويات�خطاب�تشدك�مباشرة�إÝى�الصرخة�ا�نبعثة�من�ب�ن�

� �الذات�لتكتشف�انتخاءات�أمة�عربية،�تقو ان�سجو لالكلمات،�حي¡+ا�تتعمد�الغوص��ي�جد ن ر َ

 :توا�tuvا�عتق�ت�العراقيات" عبلة"�ي�قصيدة�

        ............هذا�دميهذا�دميهذا�دميهذا�دمي

ََقد�جاءنا�ناpي�الكرامة�نادباقد�جاءنا�ناpي�الكرامة�نادباقد�جاءنا�ناpي�الكرامة�نادباقد�جاءنا�ناpي�الكرامة�نادبا◌◌◌◌�أقمار�بغ�أقمار�بغ�أقمار�بغ�أقمار�بغ ََ ََ ََ ًً ًً
ِِ ِِ���� ٍٍ ََداد�السبية��ي�الهوادج�ِ�ذات�عرس�داد�السبية��ي�الهوادج�ِ�ذات�عرس�داد�السبية��ي�الهوادج�ِ�ذات�عرس�داد�السبية��ي�الهوادج�ِ�ذات�عرس�ٍٍ ََ ََ ََ ََ     مأتم�ِمأتم�ِمأتم�ِمأتم�ِ.. .. .. .. ََ

ها�من�با,+ا ̂قعا�بنقا,+ا�لم�تؤت�كلة�خد ها�من�با,+امن�كان�يزدان�العفاف�م_ ̂قعا�بنقا,+ا�لم�تؤت�كلة�خد ها�من�با,+امن�كان�يزدان�العفاف�م_ ̂قعا�بنقا,+ا�لم�تؤت�كلة�خد ها�من�با,+امن�كان�يزدان�العفاف�م_ ̂قعا�بنقا,+ا�لم�تؤت�كلة�خد ررررمن�كان�يزدان�العفاف�م_
ُُ ُُ ّ ًّ ًّ ًّ ًََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ    

ُُلك¡+ا�هتكت�لك¡+ا�هتكت�لك¡+ا�هتكت�لك¡+ا�هتكت� ُُ�من��من��من��من�ححححجا,+ا�و�يبيت�عنª^جا,+ا�و�يبيت�عنª^جا,+ا�و�يبيت�عنª^جا,+ا�و�يبيت�عنª^----�و�يا�للعار�و�يا�للعار�و�يا�للعار�و�يا�للعار----ُُ ُُ ُُ ُُ ّّ ّّ ُُ �ظهر�ِ�حشية    ُُ �ظهر�ِ�حشيةفو �ظهر�ِ�حشيةفو �ظهر�ِ�حشيةفو ٍٍفو ٍٍ     قققق

�كلها��كلها��كلها��كلها�’’’’و�تبيتو�تبيتو�تبيتو�تبيت ٍٍ �عبس�ٍٍ �عبس�عبلة�ُ�دو �عبس�عبلة�ُ�دو �عبس�عبلة�ُ�دو �سراة�أدهم�ملجم�.. .. .. .. ننننعبلة�ُ�دو �سراة�أدهم�ملجم�شماء�فو �سراة�أدهم�ملجم�شماء�فو �سراة�أدهم�ملجم�شماء�فو ُشماء�فو َُ َُ َُ َ
ِِ ِِ قققق ّّّّ    

أواه�يا�مجداأواه�يا�مجداأواه�يا�مجداأواه�يا�مجدا
ًً ًً ُُ ٍٍُُ هم�ٍٍ ت�ن�بد هم��يضاع�كأنـه�سقط�ا�تاع�و�يباع�كل�قرا ت�ن�بد هم��يضاع�كأنـه�سقط�ا�تاع�و�يباع�كل�قرا ت�ن�بد هم��يضاع�كأنـه�سقط�ا�تاع�و�يباع�كل�قرا ت�ن�بد ر�يضاع�كأنـه�سقط�ا�تاع�و�يباع�كل�قرا رر رر رر ر

ْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْ ُُ ُُ    
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يخ يخفراته�انبطحت�توسد�خدها�التا يخفراته�انبطحت�توسد�خدها�التا يخفراته�انبطحت�توسد�خدها�التا رفراته�انبطحت�توسد�خدها�التا رز رز رز         ز

�بات�يزهر�بالردى �بات�يزهر�بالردىتقضم�شوك�شو �بات�يزهر�بالردىتقضم�شوك�شو �بات�يزهر�بالردىتقضم�شوك�شو ٍٍتقضم�شوك�شو         قققٍقٍ

ِِمتمجسا�م£+ودامتمجسا�م£+ودامتمجسا�م£+ودامتمجسا�م£+ودا ِِ
ّّ ّّ ًً ًً

        

̂�جنات�الســدى ̂�جنات�الســدىمتنعما�بسع� ̂�جنات�الســدىمتنعما�بسع� ̂�جنات�الســدىمتنعما�بسع� ُُّّمتنعما�بسع� ُُّّ ِِ ِِ
ّّ ّّ ًً ًً

        

أواه�يا�شرفا�لنا�ولغت�به�سود�الك�بأواه�يا�شرفا�لنا�ولغت�به�سود�الك�بأواه�يا�شرفا�لنا�ولغت�به�سود�الك�بأواه�يا�شرفا�لنا�ولغت�به�سود�الك�ب
ًً ًً ُُ ُُ .. .. .. ..    

مزم�ِ مزم�ِومضمضت�أفواهها�من� مزم�ِومضمضت�أفواهها�من� مزم�ِومضمضت�أفواهها�من�     ززززومضمضت�أفواهها�من�

ضنا�عن�عر ضنا�عن�عرضاقت�مرامي�أ ضنا�عن�عرضاقت�مرامي�أ ضنا�عن�عرضاقت�مرامي�أ     ْْْْضنا�لم�يبق�ف~+ا�من�م�بضنا�لم�يبق�ف~+ا�من�م�بضنا�لم�يبق�ف~+ا�من�م�بضنا�لم�يبق�ف~+ا�من�م�بررررضاقت�مرامي�أ

�الذباب�     ^ªالذباب�ف� ^ªالذباب�ف� ^ªالذباب�ف� ^ªْْف ْْ ̂نم�.. .. .. .. ىىىى ªب�ا� ̂نم�,+ا�يغ�tÆوحده�هزجا�كفعل�الشا ªب�ا� ̂نم�,+ا�يغ�tÆوحده�هزجا�كفعل�الشا ªب�ا� ̂نم�,+ا�يغ�tÆوحده�هزجا�كفعل�الشا ªب�ا� ِِ,+ا�يغ�tÆوحده�هزجا�كفعل�الشا ِِ رررر
ًً ًً

    

���� ٍٍ س�الفدى�بتألم�ٍٍ ى�د س�الفدى�بتألم��يا�بنت�العراق�و�أنت�تعط�ن�َ�الو ى�د س�الفدى�بتألم��يا�بنت�العراق�و�أنت�تعط�ن�َ�الو ى�د س�الفدى�بتألم��يا�بنت�العراق�و�أنت�تعط�ن�َ�الو ى�د ررررهللاهللاهللاهللا�يا�بنت�العراق�و�أنت�تعط�ن�َ�الو رررر ِِ ِِ
ُُ ّّو�تبسم�ِو�تبسم�ِو�تبسم�ِو�تبسم�ِ.. .. .. .. ُُ ّّ    

َهللاهللاهللاهللا�إذ�تقف�ن�ما�ب�ن�ا�دى�ت£+كم�ن�عbى�الردى�إذ�تقف�ن�ما�ب�ن�ا�دى�ت£+كم�ن�عbى�الردى�إذ�تقف�ن�ما�ب�ن�ا�دى�ت£+كم�ن�عbى�الردى�إذ�تقف�ن�ما�ب�ن�ا�دى�ت£+كم�ن�عbى�الردى ََ ََ ََ َُُ ُُ
ِِ ِِ

ْْ ْْ        

ابع�Eنواء�أعراض�سدى ابع�Eنواء�أعراض�سدىو�تعلم�ن�النخل�أن�ز ابع�Eنواء�أعراض�سدىو�تعلم�ن�النخل�أن�ز ابع�Eنواء�أعراض�سدىو�تعلم�ن�النخل�أن�ز ٌٌو�تعلم�ن�النخل�أن�ز ٌٌ ِِ ِِ وووو ََ ََ ّّ ّّ        

ُُ�ترك�ي��ي�وجهها�،�لن�ê+زمي�ترك�ي��ي�وجهها�،�لن�ê+زمي�ترك�ي��ي�وجهها�،�لن�ê+زمي�ترك�ي��ي�وجهها�،�لن�ê+زميلنلنلنلن ُُ .. .. .. ..        

�بنا�أو�تعدمي �بنا�أو�تعدميأو�تعدمي�الج_ن�الذي�استشر �بنا�أو�تعدميأو�تعدمي�الج_ن�الذي�استشر �بنا�أو�تعدميأو�تعدمي�الج_ن�الذي�استشر ََأو�تعدمي�الج_ن�الذي�استشر ََ ُ ُُ ُُ ُُ ُ
ىىىى ّّّّ

ِِ ِِ    

اع�tÆإ��حمولة�أهلها اع�tÆإ��حمولة�أهلهاما� اع�tÆإ��حمولة�أهلهاما� اع�tÆإ��حمولة�أهلهاما� �اليفاعا) ) ) ) ررررما� �اليفاعاتطو �اليفاعاتطو �اليفاعاتطو         ييييتطو

اعا اعا�tuفرسخا�إن�يمش�ركب�الب�ن�يتبعها�ذ اعا�tuفرسخا�إن�يمش�ركب�الب�ن�يتبعها�ذ اعا�tuفرسخا�إن�يمش�ركب�الب�ن�يتبعها�ذ رررروتجد�تموتجد�تموتجد�تموتجد�تم�����tuفرسخا�إن�يمش�ركب�الب�ن�يتبعها�ذ ِِ ِِ
ًً ًً ُُّّ ُُّّ        

من�ممعن�هربا�ومن�مستسلممن�ممعن�هربا�ومن�مستسلممن�ممعن�هربا�ومن�مستسلممن�ممعن�هربا�ومن�مستسلم
ًً ًً

ٍٍ ٍٍ    

�الصمت��ي�الحلم�ا�جرح� �الصمت��ي�الحلم�ا�جرح�يتقاذفو �الصمت��ي�الحلم�ا�جرح�يتقاذفو �الصمت��ي�الحلم�ا�جرح�يتقاذفو ِِيتقاذفو ِِ
ََّّ ََّّ ذلك�ا�نداح�لحنا�عن�ذلك�ا�نداح�لحنا�عن�ذلك�ا�نداح�لحنا�عن�ذلك�ا�نداح�لحنا�عن�ششششخ�خ�خ�خ�.. .. .. .. نننن

ًً ًً
ِِ ِِ̂�النوم̂�النوم̂�النوم̂�النومِِ ِِ

ََّّ ََّّ        

اء�تنفر�عن�حياض�الديلم اء�ما�عادت�كما�عهدي�,+ا�ز اء�تنفر�عن�حياض�الديلموكأنما�الز اء�ما�عادت�كما�عهدي�,+ا�ز اء�تنفر�عن�حياض�الديلموكأنما�الز اء�ما�عادت�كما�عهدي�,+ا�ز اء�تنفر�عن�حياض�الديلموكأنما�الز اء�ما�عادت�كما�عهدي�,+ا�ز ِِوكأنما�الز ِِ ر رر رر رر ور وو وو وو         و

�̂ ª̂�ويموت�عن ª̂�ويموت�عن ª̂�ويموت�عن ªُُويموت�عن ̂ح.. .. .. .. ُُ ̂�أن�فحيح�صوت�الصمت�لم�ي_ ̂حغ� ̂�أن�فحيح�صوت�الصمت�لم�ي_ ̂حغ� ̂�أن�فحيح�صوت�الصمت�لم�ي_ ̂حغ� ̂�أن�فحيح�صوت�الصمت�لم�ي_         غ�

ويك�عبلة�أقـدميويك�عبلة�أقـدميويك�عبلة�أقـدميويك�عبلة�أقـدمي: : : : يناديينادييناديينادي
ُُ ُُ

ِِ ِِ!!!!    

ويفوح�جرحك�بالسنا�ثم��يناويفوح�جرحك�بالسنا�ثم��يناويفوح�جرحك�بالسنا�ثم��يناويفوح�جرحك�بالسنا�ثم��ينا����ي�بسمة�الشفق�ا�خضبي�بسمة�الشفق�ا�خضبي�بسمة�الشفق�ا�خضبي�بسمة�الشفق�ا�خضب
ًً ًً

    

قائ��والزهو�يمقائ��والزهو�يمقائ��والزهو�يمقائ��والزهو�يم�����وعيه��وعيه��وعيه��وعيه�
ًً ًً

    19191919هذا�دميهذا�دميهذا�دميهذا�دمي: : : : 

لية� �وتثويره�ومساءلته�ضمن�جدلية�أ زوتقف�الشاعرة�أيضا�عند�ظاهرة�تفعيل�الحز ن

�الذاتي� �حزÀ+ا �تخاطب �إÀ+ا �الديوان، ��ي ة �الصو �ثيمات ��ختلف �تضاف �شعرية �لتيمة رتؤسس

�وتبحث�عن�iنعتاق�من�قيود �Eنثوية �وتساءل�ذاê+ا �معا، �والقومي �والراهن،�والعربي tuÒا�ا�

��ي� ات�الدهشة��ي�القصيدة�الحرة،�تقو لتؤسس�لفلسفة��ي�الكتابة�لها�مسوغاê+ا�ضمن�إشا ر

 ":باختصار"قصيدة�
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ùي ùيو�تدمدم�Eشواق��ي�ر ùيو�تدمدم�Eشواق��ي�ر ùيو�تدمدم�Eشواق��ي�ر ووووو�تدمدم�Eشواق��ي�ر ُُ ُُ    

ََيسابق�عدوهايسابق�عدوهايسابق�عدوهايسابق�عدوها ََ ُُ ُُ    

ُُعدو�Eن�نعدو�Eن�نعدو�Eن�نعدو�Eن�ن ُُ    

ْْفيغيب�عن�وعفيغيب�عن�وعفيغيب�عن�وعفيغيب�عن�وع�����tالقرار�tالقرار�tالقرار�tالقرار ْْ    

tuvأ أtuvو�يصارع�Eفكار��ي� أtuvو�يصارع�Eفكار��ي� أtuvو�يصارع�Eفكار��ي� ررررو�يصارع�Eفكار��ي� ََ ََ    

ُُنشيج�الطفل�ِنشيج�الطفل�ِنشيج�الطفل�ِنشيج�الطفل�ِ ُُ    

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

ُُاخضرار�م�مح�Eشواقاخضرار�م�مح�Eشواقاخضرار�م�مح�Eشواقاخضرار�م�مح�Eشواق ُُِ�ِ�ِ�ِ�    

فة�الحناء�و�الكحل�ِ فة�الحناء�و�الكحل�ِ�ي�معز فة�الحناء�و�الكحل�ِ�ي�معز فة�الحناء�و�الكحل�ِ�ي�معز ّّ�ي�معز ّّ     وووو

�Eح�م �Eح�ماحمرار�مشار �Eح�ماحمرار�مشار �Eح�ماحمرار�مشار ققققاحمرار�مشار ُُُُ    

ِِمن�خفر�الوليدةمن�خفر�الوليدةمن�خفر�الوليدةمن�خفر�الوليدة ِِ
ََ ََ ََ ََ

    

و�¥ي�تنضح�جمرة�الخدينو�¥ي�تنضح�جمرة�الخدينو�¥ي�تنضح�جمرة�الخدينو�¥ي�تنضح�جمرة�الخدين
ََ ََ ُُ ُُ    

ِِبالدمع�الضحوكبالدمع�الضحوكبالدمع�الضحوكبالدمع�الضحوك ِِ    

ِِتشم�أمشاج�السعادةتشم�أمشاج�السعادةتشم�أمشاج�السعادةتشم�أمشاج�السعادة ِِ
ُُّّ ُُّّ    

ها�همس�الق�دة ها�همس�الق�دةإذ�تضم�لصد ها�همس�الق�دةإذ�تضم�لصد ها�همس�الق�دةإذ�تضم�لصد ِِإذ�تضم�لصد ِِ     رررر

�ي�ثياب�العرس�ِ�ساهمة�ي�ثياب�العرس�ِ�ساهمة�ي�ثياب�العرس�ِ�ساهمة�ي�ثياب�العرس�ِ�ساهمة
ًً ًً

    

ْْيناغ~+ا�السواريناغ~+ا�السواريناغ~+ا�السواريناغ~+ا�السوار ْْ    

ة من�الذكو ةو�تجادل�Eقدار��ي� من�الذكو ةو�تجادل�Eقدار��ي� من�الذكو ةو�تجادل�Eقدار��ي� من�الذكو ِِو�تجادل�Eقدار��ي� ِِ رررر زززز ََ ََ ُُ ُُ    

اد��ي اد��يشهر اد��يشهر اد��يشهر ََّّشهر ََّّ ٌٌ ٌٌ     زززز

ُُتأبتأبتأبتأبىىىى�أن��أن��أن��أن�����+د+د+د+د ََهدها�لتغفو��ي�سرير�النومهدها�لتغفو��ي�سرير�النومهدها�لتغفو��ي�سرير�النومهدها�لتغفو��ي�سرير�النومُُ ََ ََ ََ    

إ��إ��إ��إ��
ّّ ّّ

ْْشهريــارشهريــارشهريــارشهريــار.. .. .. ..  ْْ ََ ََ20202020    

أبجدية�البوح�الصاخب"و" دموع�البنفسج"����������لم�تستطع�الشاعرة�كإنسانة�وأنÓ¾�أن�توقف�مستويات�البوح�الذاتي��ي�ديوان~+ا�

ة�ضمن�سياقات�اجتماعية�طا�ا�سعت�إÝى� افضة�Ôحكام�الذكو �¾Óرالشاعرة�كأن فضها�داخل�رر

��ي�قصيدة� �الحر،�تقو لالتشكيل�الشعر  ":ىنجو" ي

ْْ��تتصل��تتصل��تتصل��تتصل ْْ    

ْْمن�قال�أني�أنتظرمن�قال�أني�أنتظرمن�قال�أني�أنتظرمن�قال�أني�أنتظر ْْ    

ْْيومي�مbيء�باÔغاني�و�الصويومي�مbيء�باÔغاني�و�الصويومي�مbيء�باÔغاني�و�الصويومي�مbيء�باÔغاني�و�الصو رررْرْ ٌٌ ٌٌ    

    لحظات�ساعاتيلحظات�ساعاتيلحظات�ساعاتيلحظات�ساعاتي
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ٍٍ     تفتش�عن�فراتفتش�عن�فراتفتش�عن�فراتفتش�عن�فراغغغغ����ٍٍ

�ظل �ظلما�لـه��ي�عمرها�ا�شحو �ظلما�لـه��ي�عمرها�ا�شحو �ظلما�لـه��ي�عمرها�ا�شحو ْْما�لـه��ي�عمرها�ا�شحو ْْ ِِ ِِ ِِ نننِنِ
ََ ََ

    

t¿و�الوقت��ي�وقt¿و�الوقت��ي�وقt¿و�الوقت��ي�وقt¿و�الوقت��ي�وق    

ُُيفتش�عن�مداهيفتش�عن�مداهيفتش�عن�مداهيفتش�عن�مداه ُُ    

ْْو�كيف�يملك�وعيه�الوقت�الثملو�كيف�يملك�وعيه�الوقت�الثملو�كيف�يملك�وعيه�الوقت�الثملو�كيف�يملك�وعيه�الوقت�الثمل ْْ ِِ ِِ
ُُ ُُ ََ ََ    

ُُّّإن�كنت�تحسب�أنك�ا�هديإن�كنت�تحسب�أنك�ا�هديإن�كنت�تحسب�أنك�ا�هديإن�كنت�تحسب�أنك�ا�هدي ُُّّ    

    يا�هذايا�هذايا�هذايا�هذا

ْْفلست�ا�نتظرفلست�ا�نتظرفلست�ا�نتظرفلست�ا�نتظر ْْ ََ ََ    

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

    ��تتصل��تتصل��تتصل��تتصل

ْْإني�وضعت�لهاتفي�كلمات�سرإني�وضعت�لهاتفي�كلمات�سرإني�وضعت�لهاتفي�كلمات�سرإني�وضعت�لهاتفي�كلمات�سر ْْ ِِ ِِ    

    فاعلم�إذنفاعلم�إذنفاعلم�إذنفاعلم�إذن

ْْأن�اتصالك�لن�يصلأن�اتصالك�لن�يصلأن�اتصالك�لن�يصلأن�اتصالك�لن�يصل ْْ    

سأعامل�اللغةسأعامل�اللغةسأعامل�اللغةسأعامل�اللغة
ََ ََ

    

ََال¿�tبي�tÆو�بينكال¿�tبي�tÆو�بينكال¿�tبي�tÆو�بينكال¿�tبي�tÆو�بينك ََ    

̂�ا�نفصل ̂�ا�نفصلبالضم� ̂�ا�نفصلبالضم� ̂�ا�نفصلبالضم� ْْبالضم� ْْ    

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

    ��تتصل��تتصل��تتصل��تتصل

    ررررسبت�من�Eجواءسبت�من�Eجواءسبت�من�Eجواءسبت�من�Eجواء

ْْمغنطة�الهواءمغنطة�الهواءمغنطة�الهواءمغنطة�الهواء ْْ ُُ ُُ
    

    فكيف�يمكنك�اللقاءفكيف�يمكنك�اللقاءفكيف�يمكنك�اللقاءفكيف�يمكنك�اللقاء

̂�منحسر ̂�منحسرعbى�أث� ̂�منحسرعbى�أث� ̂�منحسرعbى�أث� ْْعbى�أث� ْْ    

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

ّّيا�ضمة�ًيا�ضمة�ًيا�ضمة�ًيا�ضمة�ً ّّ    

فع فعأملت� فعأملت� فعأملت� ََأملت� ََ رررر
ُُ     �اسم�t,+ا�اسم�t,+ا�اسم�t,+ا�اسم�t,+اُُ

ْْفإذا�,+ا�بعد�التأمل�حرف�جرفإذا�,+ا�بعد�التأمل�حرف�جرفإذا�,+ا�بعد�التأمل�حرف�جرفإذا�,+ا�بعد�التأمل�حرف�جر ْْ ََ ََ    

كن�شاعراكن�شاعراكن�شاعراكن�شاعرا
ًً ًً

    

    و�اجعل�سواو�اجعل�سواو�اجعل�سواو�اجعل�سوا����ي�الخمري�الخمري�الخمري�الخمر

�تحت�أبيات�الغز �تحت�أبيات�الغزتجر �تحت�أبيات�الغزتجر �تحت�أبيات�الغزتجر ْْتجر ْلْ لي لي لي     ي
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    كن�نجمة�ًكن�نجمة�ًكن�نجمة�ًكن�نجمة�ً

حل حلو�اجعل�مناطك��ي� حلو�اجعل�مناطك��ي� حلو�اجعل�مناطك��ي� ْْو�اجعل�مناطك��ي� ْْ زززز
ََ ََ ََ ََ

    

    : : : : با�ختصربا�ختصربا�ختصربا�ختصر

    كن�ما�تشاءكن�ما�تشاءكن�ما�تشاءكن�ما�تشاء

�قمر �سو �قمرفلن�أكو �سو �قمرفلن�أكو �سو �قمرفلن�أكو �سو ىفلن�أكو ىن ىن ىن     ن

ه،�ي_^ز�ذلك��ي�قصيدة �" رونقرأ�لها�أيضا��ي�مªن�الديوان�خطابا�سوداويا�قاتمة�صو لأو

�تت"النعت �حيث ية�، �حوا �ضمن �إجابة �لها ���تقدم �عديدة �وجودية �أسئلة �ا�تلقي �أمام رشاكل
َ

�الظلمة� �عوالم �أنقاض �عbى �جديد �سرياÝي �عالم �إÝى �تومئ�وتش�^�وتؤسس �وإنما �ا�عتم، النص

دهر�. وا�أساة ̂��ي�قصيدê+ا�نمطا�تشكيليا�شاع�وا زلقد�استطاعت�هدى�الشاعرة�EنÓ¾�أن�تستع�

ميه"و" رامبو:"�ي�فرنسا�أمثالعند�شعراء�العصر�الحديث� الخ،�إÀ+ا�تقود�"لويس�برتران"،�و"رما�

� �شأن �العربية �ا�دينة �سوداوية اك �نحو�إد tÆوا�ع� �اللغة �بفحولة ك�" بودل�^"را�تلقي �أد روقت
َ

يس" ̂�" رسوداوية�با �الشه�  :لتقو. ي�ي�ديوانه�الشعر

ْْْْغضب�شديدغضب�شديدغضب�شديدغضب�شديد ٌٌ ٌٌ 

ْْيجتاح�شريان�الوليديجتاح�شريان�الوليديجتاح�شريان�الوليديجتاح�شريان�الوليد ْْ 

�بال �بال�ي�عتمة�الرحم�ا�نو �بال�ي�عتمة�الرحم�ا�نو �بال�ي�عتمة�الرحم�ا�نو رررر�ي�عتمة�الرحم�ا�نو ََّّ  ْْْْظ�مظ�مظ�مظ�مََّّ

 نننن�ي�ذلك�الكو�ي�ذلك�الكو�ي�ذلك�الكو�ي�ذلك�الكو

ََا�دبلج�ِ�وفق�ا�دبلج�ِ�وفق�ا�دبلج�ِ�وفق�ا�دبلج�ِ�وفق� ََ ََ ََ
 ) ) ) )� �إيز �إيز �إيز ة�العليا) ) ) ) ووووإيز ة�العلياالقد ة�العلياالقد ة�العلياالقد  ررررالقد

قياسا�قياسا�قياسا�قياسا�
ًً ًً

ْْ��يقل�و���يزيد��يقل�و���يزيد��يقل�و���يزيد��يقل�و���يزيد.. .. .. ..  ْْ ! 

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

ُُذاك�الجن�ن�الغاضب�Rتيذاك�الجن�ن�الغاضب�Rتيذاك�الجن�ن�الغاضب�Rتيذاك�الجن�ن�الغاضب�Rتي ُُ ُُ ُُ 

�نفسه �نفسهيكو �نفسهيكو �نفسهيكو ُُيكو ُُ رررر ّّ ّّ 

ٍٍ كي���يëيء�لعالــم�كي���يëيء�لعالــم�كي���يëيء�لعالــم�كي���يëيء�لعالــم�ٍٍ
ََ ََ

 

ِِ��بد�ل��بد�ل��بد�ل��بد�ل����نفاس��ي�قانونهنفاس��ي�قانونهنفاس��ي�قانونهنفاس��ي�قانونه ِِ 

̂يد ̂يدمن�حمل�دمغات�ال_ ̂يدمن�حمل�دمغات�ال_ ̂يدمن�حمل�دمغات�ال_ ْْمن�حمل�دمغات�ال_ ْْ ! 

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

حها حهاEم�تزفر�ر حهاEم�تزفر�ر حهاEم�تزفر�ر  ..ووووEم�تزفر�ر

 و�الطفل�يلعق�نبضهو�الطفل�يلعق�نبضهو�الطفل�يلعق�نبضهو�الطفل�يلعق�نبضه

ه همتمسكا�بقرا همتمسكا�بقرا همتمسكا�بقرا ِِمتمسكا�بقرا ِِ رررر
ًً ًً
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ِِأن���يزج�بنفسهأن���يزج�بنفسهأن���يزج�بنفسهأن���يزج�بنفسه ِِ
ّّ ّّ 

ْْ�ي�عالم�القرف�الجديد�ي�عالم�القرف�الجديد�ي�عالم�القرف�الجديد�ي�عالم�القرف�الجديد ْْ
ِِ ِِ ََ ََ 

ْْعيناه�مغلقتانعيناه�مغلقتانعيناه�مغلقتانعيناه�مغلقتان ْْ ُُ ُُ 

 تتجمع�Eطرافتتجمع�Eطرافتتجمع�Eطرافتتجمع�Eطراف

خوفاخوفاخوفاخوفا
ًً ًً

 

ْْو�القوابل�تستجرهو�القوابل�تستجرهو�القوابل�تستجرهو�القوابل�تستجره ْْ ُُّّ ُُّّ 

ْْو�الشقاء�يلوح�شرهو�الشقاء�يلوح�شرهو�الشقاء�يلوح�شرهو�الشقاء�يلوح�شره ْْ ُُّّ ُُّّ 

t¯و�الهينمات�تموج�بالفرح�الغt¯و�الهينمات�تموج�بالفرح�الغt¯و�الهينمات�تموج�بالفرح�الغt¯ّّو�الهينمات�تموج�بالفرح�الغ ّّ ُُ ُُ 

�ل����ب�ا�شغوفب�ا�شغوفب�ا�شغوفب�ا�شغوف �لتزف�بشر �لتزف�بشر �لتزف�بشر  ىىىىتزف�بشر

ْْبالنبأ�السعيدبالنبأ�السعيدبالنبأ�السعيدبالنبأ�السعيد ْْ 

و�الغيب�يضحك�ساخراو�الغيب�يضحك�ساخراو�الغيب�يضحك�ساخراو�الغيب�يضحك�ساخرا
ًً ًً

 

 ! ت�القصيدت�القصيدت�القصيدت�القصيدإذ�ما�هنا�بيإذ�ما�هنا�بيإذ�ما�هنا�بيإذ�ما�هنا�بي

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

ْ�t¯يدي�اخت�جات�الصEْتتقاذف��t¯يدي�اخت�جات�الصEْتتقاذف��t¯يدي�اخت�جات�الصEْتتقاذف��t¯يدي�اخت�جات�الصEّّتتقاذف� ّّ 

ْْطفل�سعيدطفل�سعيدطفل�سعيدطفل�سعيد : ْْ ٌٌ ٌٌ .. 

غيد : غيدعيش� غيدعيش� غيدعيش� ْْعيش� ْْ رررر ٌٌ ٌٌ .. 

ْْعمر�مديدعمر�مديدعمر�مديدعمر�مديد : ْْ ٌٌ ٌٌ .. 

ْْعـز�تـليـدعـز�تـليـدعـز�تـليـدعـز�تـليـد : ْْ ٌٌّّ ٌٌّّ .. .. .. 

 نبضات�قلب�Eمنبضات�قلب�Eمنبضات�قلب�Eمنبضات�قلب�Eم

يد يدتخفت��ي�تجاويف�الو يدتخفت��ي�تجاويف�الو يدتخفت��ي�تجاويف�الو ْْتخفت��ي�تجاويف�الو ْْ  رررر

 يتمدد�الجسد�البليديتمدد�الجسد�البليديتمدد�الجسد�البليديتمدد�الجسد�البليد

 ! و�يدب��ي�النار�الجليدو�يدب��ي�النار�الجليدو�يدب��ي�النار�الجليدو�يدب��ي�النار�الجليد

 ... و�هكذاو�هكذاو�هكذاو�هكذا

 بالرغم�منهبالرغم�منهبالرغم�منهبالرغم�منه

يسـلــم�ا�يسـلــم�ا�يسـلــم�ا�يسـلــم�ا�
ََّّ ََّّ ََ ََ ُُ  سك�نسك�نسك�نسك�نُُ

 _ أع�tÆالطفلأع�tÆالطفلأع�tÆالطفلأع�tÆالطفل _

ْْلللل����سف�الشديدسف�الشديدسف�الشديدسف�الشديد ْْ
ِِ ِِ !21    

يا�الرفض�وفرادة�التشكيل�    ::::�الشاعرة�صالحة�غابش�الشاعرة�صالحة�غابش�الشاعرة�صالحة�غابش�الشاعرة�صالحة�غابش 2222----3333 يا�الرفض�وفرادة�التشكيل��ر يا�الرفض�وفرادة�التشكيل��ر يا�الرفض�وفرادة�التشكيل��ر ََ�ر ََ ََ ََ
ؤؤؤؤ ُُ ات((((ُُ اتaما اتaما اتaما     ))))ررررaما
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اتية�ومصرية،�و¥ي�عbى�التواÝي �نشر�إما بعة�دواوين�شعرية�من�دو اتية�معاصرة،�صدر�لها�أ ائية�وشاعرة�إما ر�������صالحة�غابش�ر ر رر و

êهق£+ا�متطلبا +ا،�ولم�تستطع�التخلص�من�قيودها�و¥ي�ا�رأة�رفكتبت�القصيدة�العمودية�ال¿�tأ

�عوالم� �ولوج �إ��بعد �الكتابة �حيثيات �مختلف ��ي �ملزم ي �ذكو �واقع �عbى �التمرد �انتهجت t¿رال

�اخت�فا�جوهريا�من�حيث� يا�والتشكيل�من�خ�ل�كتابة�قصيدة�الن�^،�حيث��حظ�القار ئالر ؤ

 .نص�القصيدة�عند�غابش�التحديثات�ا�ضمونية�والبنائية�الوافدة�عbى�أنموذج�ال

بعة�وخاصة� Eا،�وكان�هدفها��ي�دواوي¡+ا�+êى�تقاليد�اللغة�ذاbضية،�وع �وiنعتاق،�ومن�تمرد�عbى�التقاليد�الشعرية�والعر غبة�أنثوية�جامحة��ي�التحر ر������تولد�القصيدة�عندها�من� ور ٍر ّ ُ

ها�من�القوالب� Ô�̂نه�بكل�بساطة�يحر ت�أن�تكتب�بالن� رفضلت�صالحة�اعتماد�لغة�الن�^،�وقر ّر ّ

�يد �شعرها �قار �جعل �ما �وهذا رالجاهزة، �الجاهزة�ئ �للقوالب �ا�ستمر فضها � �مباشرة رك

̂اكيب�الب�غية�والقيم�الد�لية� ªى�الن�^،�ومن�الÝبة�من�الشعر�إ روaيقاعات�الجاهزة؛�فمضت�ها

̂�جراء�إغنائه�للشاعرية�ببضع�صيغ���يمكن� نة�الفكرة�الشعرية�ال¿�tيخلقها�الن� وا�سطرة�إÝى�مر

 .قبولها�بسهولة��ي�النظم�التقليدي

�أد �قاللقد �ح�ن �ناصر�أبو�عو �الناقد �أشعار�صالحة ��ي يوية �الر �التيمة �هذه نك ؤ :" ر

̂ة�موصولة�بمنجز� تدخل�صالحة�غابش�إÝى�الذات�العربية�ا�نكسة�حينا�والشامخة�أحاي�ن�كث�
ّ

�بديوان�ن� خ�لها �يؤ اتية�وتجربة�شعرية�ثرة a�̂ما �الن� اد��ي�قصيدة �إÝى�جيل�الر tينتم� َرإبداpي ّو ر

ح�) ا�رايا�ليست�¥ي(ُسابق�ن،�ويعد� ة�الر ي£+ا�الشعرية�حيث�تنكشف�فيه�عو ̂ا�عن�ر ̂�تعب� وأك� ر ؤ

�بينما� �العربي �العقل ات �انكسا �ي �الخا �سطحه �عbى �تتبدى �هش جاج � �خلف �الذات روتتوار ر ز ى

tuüى�خراب�وخواء�معر�ي�ونفbع�     .يا�رايا�كاذبة�تعكس�تضخم�الذات�بينما�¥ي�تنطو

� �ديواÀ+ا�Eو بما�يكو لو ن �التجربة�وإن�كان�ي��tuبمحاولة�جادة�حداثةيحمل�) �الشمسبانتظار(ر

�. للبحث�عن�موطئ�قدم�للشاعرة�عbى�طريق�الذائقة�الشعرية�العربية لو�ي�ديواÀ+ا�الجديد�تحاو

�أن�تخلق�لها�وجودا� لأن�تفتح�كوة�تتسع�شيئا�فشيئا��ي�جدار�التقاليد�وخيمة�Eعراف،�تحاو

�حياة�باذخة�باÔس اخمة�بالزمن���تصلح�ما�أفسده�الدهر،�ولك¡+ا�يوتحقق�بالنص�الشعر رار�و
ُ ز

�الداخل،�وشموخه��ي�الوقت�ذاته ح�وعلوها�وكسو رتكتب�عطب�الر  22" .و

     

̂�ا�" بمن�تلوذين�يا�بث�ن"�ي�ديواÀ+ا�         يا�ضمن�فضاء�ا�تخيل�ا�دعم�بلغة�القناع،�ولعل�الهدف�من�هذا�هو�خلق�نوع�من�الدهشة�الشعرية�غ� ̂�الر واد�قصيد�الن�^،�ففضلت�أن�تقوم�بتأط� كتبت�صالحة�من�منطلق�القصيدة�كوحدة�موضوعية�متكاملة،�شأÀ+ا��ي�ذلك�شأن�شعراء�و

ة�من�جهة�أخر ىالذكو  .ر
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يخ�من�خ�ل�قصة� ̂�التا �ع_ ريقودنا�عنوان�الديوان�إÝى�استحضار�الوجع�Eنثو بثينة�"ي

�و �بن�عباد؛ �شهدت�مبنت�ا�عتمد t¿ال� ̂ة �Eم� �لها¥ي �الحياة، ̂ا باهج �كث� �إ�� شعرا �يبق�منة لم

�بأب~+ا �حلت�النكبة �عندما �إذ �كانت� ا�لك�ا�عتمد القليل، �للسلب�وال¡+ب، وأسر�وتعرض�قصره
ُ

�إÝى� ̂اها�أحد�تجار�إشبيلية��ي�Eندلس�وأهداها ªمن�نساء�القصر�فاش�t¯بثينة��ي�جملة�من�ُس

iاد� �,+ا�امتنعت�وأظهرت�له�نس�+ا،�وقالترابنه�وهو���يعلم�من�أمرها�شيئا،�فلما�أ : لبن�الدخو

ت�علية�بتوجيه�كتاب�إÝى�أب~+ا�الذي�كان�أمر�أسرها� ر��أحل�لك�إ��بعقد�يوافق�علية�أبي،�وأشا

�الشديد�,+ا ال�ا�لك�لتعلقه �علية�من�ز �كاملة،�. وأسوأ �إلية�ضمنت�فيه�قص£+ا َّفكتبت�خطابا َ

،�وجعلت�منه�قصيدة�موشاه�بحكمة�الشيوخ�و ومن�شعرها�قولها��ا�كانت�¥ي�ر¥ي��ي�عمر�الزهو

 : وأبوها��ي�Eسر

���t¿اسمع�ك�مي�واستمع��قال���t¿اسمع�ك�مي�واستمع��قال���t¿اسمع�ك�مي�واستمع��قال���t¿جياد************            اسمع�ك�مي�واستمع��قالEى�bالسلوك�بدت�ع�tجيادEى�bالسلوك�بدت�ع�tجيادEى�bالسلوك�بدت�ع�tجيادEى�bالسلوك�بدت�ع�tفففف����        

�tÆا�أنـي�سبيت�وأن ا�أنـي�سبيت�وأن���tÆتنكر ا�أنـي�سبيت�وأن���tÆتنكر ا�أنـي�سبيت�وأن���tÆتنكر  23"بنت��لـك�من�ب�tÆعبـــادبنت��لـك�من�ب�tÆعبـــادبنت��لـك�من�ب�tÆعبـــادبنت��لـك�من�ب�tÆعبـــاد************            وووو��تنكر

ة�عن�عملية� ة�عبا رفجاء�الديوان�صالحة�بما�يحمل�عنوانه�من�أبعاد�ود��ت�سيمائية�الصو ر

� �للبديل�الشعر �لكل�ما�هو�نمطي�يكسر�التواصل،�وأسست�قصائده��ي�تقدير ياقتحام�ونفو ي ر

�نحو�الحالة�الفنية�ا �ا�تلقي�لديواÀ+ا �وتمكنت�من�توجيه ،� منيا ̂�الثابت� �وليس�زغ� �كليا �دركة

��ي�قصائد�وأسطر�شعرية� �. متفردة ��ي�قصيدة يخ�" مسك�الرميكية" لتقو رأين�تستحضر�التا

�tuüندلEى�قصة�بثينة�بنت�ا�عتمد�بن�عباد�Ýوتومئ�إ: 

هن�محاولة�الحلم�أنت هن�محاولة�الحلم�أنتأل�ن� هن�محاولة�الحلم�أنتأل�ن� هن�محاولة�الحلم�أنتأل�ن�  ..ررررأل�ن�

 وأغنية�تتأجلوأغنية�تتأجلوأغنية�تتأجلوأغنية�تتأجل

 ح¿¾�تفيق�اليمامات��ي�صوت�هذا�ا�دى؟ح¿¾�تفيق�اليمامات��ي�صوت�هذا�ا�دى؟ح¿¾�تفيق�اليمامات��ي�صوت�هذا�ا�دى؟ح¿¾�تفيق�اليمامات��ي�صوت�هذا�ا�دى؟

 أل�ن�يكسرك�iنتظار؟أل�ن�يكسرك�iنتظار؟أل�ن�يكسرك�iنتظار؟أل�ن�يكسرك�iنتظار؟

غيفاتقاسمك�التقاسمك�التقاسمك�التقاسمك�ال حلة�العابرين� ��ي� غيفاحز حلة�العابرين� ��ي� غيفاحز حلة�العابرين� ��ي� غيفاحز حلة�العابرين� ��ي� رحز رر رر رر ر  نننن

 وحيداوحيداوحيداوحيدا

ائحة�الطرقات � ائحة�الطرقاتيحاو � ائحة�الطرقاتيحاو � ائحة�الطرقاتيحاو � رررريحاو  .. رررر

 ولم�ينكسر�قلم�يتقاسمه�الدفءولم�ينكسر�قلم�يتقاسمه�الدفءولم�ينكسر�قلم�يتقاسمه�الدفءولم�ينكسر�قلم�يتقاسمه�الدفء

 لحظة�جاء�فتاكلحظة�جاء�فتاكلحظة�جاء�فتاكلحظة�جاء�فتاك
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دته��ي�يديك دته��ي�يديكليكتب�و دته��ي�يديكليكتب�و دته��ي�يديكليكتب�و  .ررررليكتب�و

ميكية ميكيةوأهداك�مسك� ميكيةوأهداك�مسك� ميكيةوأهداك�مسك�  رررروأهداك�مسك�

 قدماها�ط�ن�ا�نا�يقدماها�ط�ن�ا�نا�يقدماها�ط�ن�ا�نا�يقدماها�ط�ن�ا�نا�ي

ُُوأشعل��ي�Eبجدية�موقدهوأشعل��ي�Eبجدية�موقدهوأشعل��ي�Eبجدية�موقدهوأشعل��ي�Eبجدية�موقده ُُ
ِِ ِِ 

 فاختتمت�القصائد�باسمهفاختتمت�القصائد�باسمهفاختتمت�القصائد�باسمهفاختتمت�القصائد�باسمه

ح�إليه ح�إليهإهداء�ر ح�إليهإهداء�ر ح�إليهإهداء�ر  24ووووإهداء�ر

اه¡+ا� بط� رلقد�أدركت�الشاعرة�صالحة�غابش�كيفية�تثوير�الذات�Eنثوية�من�خ�ل� ر

��ي�الزمن�ا�اtuÒ؛�ولذلك� يخ،�وبعتبات�نصية�لها�د��ê+ا ٍبتا ٍ ٍ �د��ت�عديدة،�م¡+ا�أÀ+ا�بصدد�"ر

�تق �حريصة�عbى �وإÀ+ا �من�أولئك�تقديم�فكرة�معينة، �يجعلها �وهو�ما �كاملة، ��تلق~+ا ي£+ا ؤديم�ر

̂�عن�هم ن��ي�الحداثة�الشعرية�مجرد�شكل�ولغة،�بل�إÀ+ا�تع_ ٍالشعراء�الذين���ير
ّ خاص،�هو�  و

�t¯الس� ̂�تساو ق�ي�ا�حصلة،�هم�عام،�وإن�كانت�الشاعرة�تعتمد�الرمز،�والقناع،�وaسقاط،�ع_ ٌ ٌ

ة�ا�لك. ح¿¾�Rن ّ،�وسقوط�Eندلس،�لتدفع�إÝى�التحسر�عbى�ذلك�الفردوس�رإن�مجرد�ذكر�خسا

̂ة،�مشخصة�أسباب�ذلك،�من�خ�ل�البطانة�الفاسدة� ة�كب� ِا�فقود،�الذي�تتناوله�بثينة،�وبمرا ر

�نساء�قصر�ا�لك،�وسقوط�العرش،� t¯خة�و¥ي�س قة�الصا �كي�تقدم�ا�فا �ا�لك، �والدها رحو ر ل

� �من �ذلك �تأبى t¿ال� �نفسه، �ا�لك �ابنة �التاجر�وبيع �بابن ̂اÀ+ا ªاق� �يتم �أن �عbى ها �إصرا رخ�ل

يÄي،�.  iشبيbي�بعد�مباركة�أب~+ا رثمة�التقاط�ذكي�وبارع�من�جانب�الشاعرة�ال�حقة�للحدث�التا ّ

̂�إي�ما ة�أسئلة�اللحظة�Eك� ومن�ثم�وضعه��ي�سياق�جديد،�من�قبلها،�æثا
ً

  .25"ر

̂كا�واحدا؛� ª̂�م¡+ا�يحمل�قاسما�مش �با�ي�قصائد�الديوان�أن�الكث� ئويجد�ا�تلقي�وقار

اها�الباهتة�منذ�سق �القصيدة�والكامن��ي�ر ̂امي�ب�ن�سطو ªا�� ؤإنه�الحز ر وط�عرش�ا�عتمد�بن�ن

�عند�بثينة�ا�رأة�وبثينة�الشاعرة،�وهو� يخ�ومع�الوجع�Eنثو يعباد�إÝى�يومها،�انه�التما¥ي�مع�التا ر

من�سقطت�فيه�أقنعة�الخشية�Eبدية إن�القصائد�. زالحال�أيضا�عند�صالحة�غابش�ا�رأة��ي�

� �اسم �ف~+ا د �قصا" بثينة"رالوا �¥ي �الراهن، �أو��ي يخ �التا ��ي �يطوقها�رببعدها �وشاعرة �امرأة ئد

��ي�قصيدة �يتضح�ذلك�جليا �أني�سبيت" الفقدان�وEلم؛ ا حيث�بثينة�ا�رأة�ساكنة�" و��تنكر

̂ها �. وخاضعة��ص�  : لتقو

 ييييهنا�كنت�أدفن�دمعة�ص_^هنا�كنت�أدفن�دمعة�ص_^هنا�كنت�أدفن�دمعة�ص_^هنا�كنت�أدفن�دمعة�ص_^

اق�كل�الوعود �أو اق�كل�الوعودأمز �أو اق�كل�الوعودأمز �أو اق�كل�الوعودأمز �أو ررررأمز  قققق

 ال¿�tسخرت�من�وفائيال¿�tسخرت�من�وفائيال¿�tسخرت�من�وفائيال¿�tسخرت�من�وفائي
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 وظلت�تراقب�tÆأتجمد�شيئا�فشيئاوظلت�تراقب�tÆأتجمد�شيئا�فشيئاوظلت�تراقب�tÆأتجمد�شيئا�فشيئاوظلت�تراقب�tÆأتجمد�شيئا�فشيئا

اتي�الساذجة اتي�الساذجةبثلج�انتظا اتي�الساذجةبثلج�انتظا اتي�الساذجةبثلج�انتظا  26. . . . رررربثلج�انتظا

�الخليëي�بجرأة�ح�ن�تجعل�من�بثينة�اسما� يوتصر�الشاعرة�عbى�البوح�بالوجع�Eنثو

�البنات �وأد من � �منذ �الدف�ن �ل�لم �الحاملة ة �والذكو �Eنوثة �د��ت �قدميه �عbى زتقف لقد�. ر

اقع�عbى�ا�رأة�ا�كفنة�بسوادها،�أدركت�أن�أسر�بثينة�هو�ا�عادل�السيميائي�والد�Ýي�للسر�الو

�عند�الشاعرة�صالحة�إ��iنتظار يو يومع�هذا���يبقى�لبثينة�وللمرأة��ي�ا�خيال�الر  :لتقو. ؤ

ِِمدينة�ظنك�واقفةمدينة�ظنك�واقفةمدينة�ظنك�واقفةمدينة�ظنك�واقفة ِِ  

 تتأهب�منذ�سن�ن�لضوء�ف¿¾تتأهب�منذ�سن�ن�لضوء�ف¿¾تتأهب�منذ�سن�ن�لضوء�ف¿¾تتأهب�منذ�سن�ن�لضوء�ف¿¾

 ليس�يؤ�كليس�يؤ�كليس�يؤ�كليس�يؤ�ك

̂�الحلم�نحوك�سيدة�أنت�أوÝى ̂�الحلم�نحوك�سيدة�أنت�أوÝىيع_ ̂�الحلم�نحوك�سيدة�أنت�أوÝىيع_ ̂�الحلم�نحوك�سيدة�أنت�أوÝىيع_  يع_

 عbى�عرعbى�عرعbى�عرعbى�عرشششش�دولته�دولته�دولته�دولته

 تخرج�ن�إÝى�ضوئه�تصعدين�ا�نصة�شاعرة�حرةتخرج�ن�إÝى�ضوئه�تصعدين�ا�نصة�شاعرة�حرةتخرج�ن�إÝى�ضوئه�تصعدين�ا�نصة�شاعرة�حرةتخرج�ن�إÝى�ضوئه�تصعدين�ا�نصة�شاعرة�حرة

طلق�ن�اسمه�ب�ن�أفق�وماءطلق�ن�اسمه�ب�ن�أفق�وماءطلق�ن�اسمه�ب�ن�أفق�وماءطلق�ن�اسمه�ب�ن�أفق�وماءتتتت  

 فتلتقط�البجعات�حديثك�عنه�غناءفتلتقط�البجعات�حديثك�عنه�غناءفتلتقط�البجعات�حديثك�عنه�غناءفتلتقط�البجعات�حديثك�عنه�غناء

قص£+ا�الهادئة قص£+ا�الهادئةتما¥ى�بأبيض� قص£+ا�الهادئةتما¥ى�بأبيض� قص£+ا�الهادئةتما¥ى�بأبيض�  27 ررررتما¥ى�بأبيض�

اك� �إد ��ي �ا�تمعن �أن �إ� �السابق �ا�قطع ��ي �تقرأها t¿ال� �القاتمة �السوداوية غم رو ر

غم�معاناê+ا،�ويقف�ع �عند�بثينة� ك�بعضا�من�التفاؤ يا��ي�الديوان�يد ات�الر رإشا ر لر ند�خلجات�ؤ

̂اث��ي�خطا,+ا� الفؤاد�العامر�بالفتوة�والشباب ªى�إشراقة�جديدة�ترتبط�بالذكريات�وبالÝلتنقلنا�إ

ب�السماء دوج�مضمونه�عbى�مواصلة�ا�عركة�Ôن�Eمل�والحرية�هو�وعد� ِالذي�ا
ّ ر ز

 :لتقو. ُ

أفتش��ي�الدمعة�العربية�عن�ملحهاأفتش��ي�الدمعة�العربية�عن�ملحهاأفتش��ي�الدمعة�العربية�عن�ملحهاأفتش��ي�الدمعة�العربية�عن�ملحها
ْْ ْْ ُُ ُُ........    

يتونكم � يتونكموعن�لو � يتونكموعن�لو � يتونكموعن�لو � ْْوعن�لو ْْ زززز     نننن

̂تقال�بمشرقنا�طعم ̂تقال�بمشرقنا�طعمولل_ ̂تقال�بمشرقنا�طعمولل_ ̂تقال�بمشرقنا�طعمولل_ ُُولل_ ٍٍ�حرية�حرية�حرية�حريةُُ ٍٍ                                                        

    سوف�يأتي�إلينا�بهسوف�يأتي�إلينا�بهسوف�يأتي�إلينا�بهسوف�يأتي�إلينا�به

ب�السماء ب�السماءوعد� ب�السماءوعد� ب�السماءوعد� ِِوعد� ِِ
ّّ ّّ رررر

ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ....    
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�لك¡+ا�سرعان�ما� ة�الشعرية��ي�عناصر�غاية��ي�التباعد، ريومئ�ا�قطع�السابق�إÝى�تجمع�الصو

ي�واحد �إطار�شعو �وجمالها� رتأتلف��ي ، �ا�غرب�وبرتقال�ا�شر يتو � ��ي �تجbى ة قفعمق�الصو ن ز
ّ

ر

�التشبث�باÔصالة�ال¿�tساعد �متخطية�ا�شاعر�اليومية�لتبوح�يرينا ̂ان�الحر، ��ي�عنف�الط� êّ+ا

 .28بعزيم£+ا�العالية��ي�است¡+اض�الهمم�لتصارع�خيبة�Eمل�الحاضرة��ي�ساحتنا�العربية�اليوم

ك� ̂ية�أن�تد رلقد�تمكنت�صالحة�غابش��ي�دواوي¡+ا�ا�ختلفة�وخاصة��ي�قصائدها�الن�

� �أو�إنتاج�ا�شاعر�ال¿�tتسهل�الخيال�ا�عر�ي�بحسب�قو ة�عbى�فهم�ا�شاعر�وعbى�الوصو لالقد ل ر

"� �لهذا� "Peter Saloveyبيª^�سالفوني �الوجداني، �والعقل �العاطفي �الذكاء �بنظرية �يعرف فيما

بعة�د��ت�ا�كان�بأبعاده�الث�ثة،�فتحظر�القبيلة�كمكان�يط"ى�بج_^وته�عbى� Eرحملت�دواوي¡+ا�

��ي�قصيدة�  ":فضائي�وEجنحة"لا�شاعر�وEح�م�الخافتة،�تقو

�قبيلة�نار �قبيلة�نارالحز �قبيلة�نارالحز �قبيلة�نارالحز ٍٍالحز ٍٍ         نننن

�كل�وثائقها��ي�قلب�فتاة �كل�وثائقها��ي�قلب�فتاةتحر �كل�وثائقها��ي�قلب�فتاةتحر �كل�وثائقها��ي�قلب�فتاةتحر         ققققتحر

مال�براءê+ا � مال�براءê+اتنمو�فو � مال�براءê+اتنمو�فو � مال�براءê+اتنمو�فو � ررررتنمو�فو         قققق

�ذاته �ذاتهوحديث�يسر �ذاتهوحديث�يسر �ذاتهوحديث�يسر         ققققوحديث�يسر

̂خاء�������+دأ+دأ+دأ+دأثم�يغادر�ثكنته�ا�طموثم�يغادر�ثكنته�ا�طموثم�يغادر�ثكنته�ا�طموثم�يغادر�ثكنته�ا�طمو ª̂خاء���ة��ي�اس ª̂خاء���ة��ي�اس ª̂خاء���ة��ي�اس ªررررة��ي�اس....        

 29292929ديوان�Rن�عرفت�،،،،ديوان�Rن�عرفت�،،،،ديوان�Rن�عرفت�،،،،ديوان�Rن�عرفت�،،،،

    ))))الكويتالكويتالكويتالكويت((((    ُُُُسعاد�الصباح�ومستويات�النحت�الجماÝيسعاد�الصباح�ومستويات�النحت�الجماÝيسعاد�الصباح�ومستويات�النحت�الجماÝيسعاد�الصباح�ومستويات�النحت�الجماÝي            3333----3333

ة�سعاد�الصباح�من�مواليد�الكويت��ي� ُالشاعرة�الدكتو ة�البكر�،�¥ي�iبن22/5/1942ر

ُالصبـاح�الذي�حمل�أسم�جده�الشيخ�محمد�الصباح�حاكم�الكويت�من�  لوالدها�الشيخ�محمد

̂نت�عام� تلقت�علومها�Eولية�بالكويت،  ،�1896-1892العام� ªك�1960اق ر�بالشيخ�عبد�هللا�مبا

�الكويت �حاكم �نائب �حيث الصباح، �تعليمها �تابعت ��ي� ، يوس �البكالو �شهادة �عbى رحصلت

�القاهرةiقتصاد �جامعة � �من �1973عام �جامعة �من اه �الدكتـو �شهادة د"ر�،ثم �جلفو رسار " ي

̂يطانية��ي اس£+ا�باæنجل�³ية� ال_ �" رiقتصاد�عن�د رالتخطيط�والتنمية��ي�iقتصاد�الكوي¿�tودو

 :،�من�أهم�أعمالها�الشعرية�وEدبية1981" ا�رأة�
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-

ياض " �البدء�كانت�EنÓ¾�ي  ات� رمشو     1988  لندن/الريس  ر

-

 1986  القاهرة/الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب  " فتافيت�امرأة 

-

ف�  " إليك�يا�ولدي      1982 القاهرة/ ردار�ا�عا

-

    1992 الكويت/دار�سعاد�الصباح�للنشر   " آخر�السيوف 

-

�tÆى�وطÝ1990 القاهرة/الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب" �برقيات�عاجلة�إ    

-

د�و�البنادق� ياض�الريس   "ر�حوار�الو ات� رمنشو     1989 لندن/ر

-

    1997 الكويت/دار�سعاد�الصباح�للنشر" خذني�إÝى�حدود�الشمس 

-

    1994  الكويت/ دار�سعاد�الصباح�للنشر    امرأة�ب��سواحل 

-

    1992   يتالكو/ دار�سعاد�الصباح�للنشر� " قصائد�حب 

-

� �أنÓ¾�و�EنÓ¾�قصيدة ات�شعرية�"القصيدة دار�سعاد�الصباح�للنشر�/رمختا

    1999  الكويت/

-

    2006ب�^وت�" رسائل�من�الزمن�الجميل

-

ود�تعرف�الغضب      2005 ب�^وت" روالو
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 �̂ �ماجست� سائل � �محو �فكان �الجامعيـ�ن س�ن �الدا �اهتمـام �الشعر �إبداعهـا رلقي رر ي

دن�ومصر� Eاه��ي� رودكتو فض��عن�عشرات�ا�قاب�ت�التليفزيونية�. ولبنان�والبحرين�والجزائرر

�الشعر �عطا#+ا �ومن ê̂+ا �س� �من ا �صو �سجلت t¿يال �فأحيت� احتفت. ر �,+ا �الثقافية Eوساط

دن Eات� ية،�مسقط�،aما رأمسيات�شعرية��ي�مصر،�لبنان،�سو ر  �سويسرا،�فرنسا،�البحرين،،ر

  .ا�غرب،�السودان دة،�العراق،�تونس،�قطر،ا�تح السعودية،�بريطانيا،�الو�يات

� �حاو �الذي ي �الذكو �ا�جتمع �وجه ��ي tuÒا�ا� �القر �سبعينيات �منذ �سعاد لصرخت رن

سل�+ا�الحق��ي�البوح�بالكينونة�Eنثوية،�فرسمت�الكلمة�الشعرية�وفق�متطلبات�ذاê+ا�الرافضة�

ح،�فأصبحت�ال جية���يفرضها�الجسد�و��تؤسسها�الر ولكل�سلطة�خا قصيدة�عند�سعاد��ي�ر

ات�برناسية ة�عن�قصيدة�نحت�جماÝي�بمها ̂�من�دواوي¡+ا�عبا رالكث� ر
�من�30 ��ي�ا�قطع�Eو ل؛��تقو ل

�ل�نÓ¾�قصيدê+ا�وللرجل�شهوة�القتل "قصيدة
ُ

" : 

ائـي �و ائـيسيظلـو �و ائـيسيظلـو �و ائـيسيظلـو �و ََسيظلـو رررَرَ ََ ََ ََ نننَنَ
ُُّّ ُُّّ ََ ََ

    

ائـي يـد�و ائـيبالبوا يـد�و ائـيبالبوا يـد�و ائـيبالبوا يـد�و ََبالبوا رررَرَ ََ ََ
ِِ ِِ         رررر

ائـي ائـيو�الـسـكاكـ�ن�و ائـيو�الـسـكاكـ�ن�و ائـيو�الـسـكاكـ�ن�و ََو�الـسـكاكـ�ن�و رررَرَ ََ ََ
ِِ ِِ

ََّّ ََّّ    

ائي ائيو�ا�ج�ت�الرخيصات�و ائيو�ا�ج�ت�الرخيصات�و ائيو�ا�ج�ت�الرخيصات�و ََو�ا�ج�ت�الرخيصات�و رررَرَ ََ ََ
ِ ِِ ِِ ِِ ََِّّ ََّّ ََّّ ََّّ ََ ََ

 . . . . . . . .    

ََفـأنـا�أعـرف�مـا�مفـأنـا�أعـرف�مـا�مفـأنـا�أعـرف�مـا�مفـأنـا�أعـرف�مـا�م ََ ُُ ُُ
ْْـوقـفـهـمـوقـفـهـمـوقـفـهـمـوقـفـهـم ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ

ِِ ِِ
ْْ ْْ    

ِمـن�كـتـابـات�الـنـسـاءمـن�كـتـابـات�الـنـسـاءمـن�كـتـابـات�الـنـسـاءمـن�كـتـابـات�الـنـسـاء ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِ
ّّ ّّ ْْ ْْ

ِِ ِِ . . . . . . . .    

ِِغـيـر�أنـيغـيـر�أنـيغـيـر�أنـيغـيـر�أنـي ِِ
ّّ ّّ ََ ََ . . . . . . . .    

اء اءمـا�تـعـودت�بـأن�أنـظـر�يـومـا�لـلـو اءمـا�تـعـودت�بـأن�أنـظـر�يـومـا�لـلـو اءمـا�تـعـودت�بـأن�أنـظـر�يـومـا�لـلـو ِِمـا�تـعـودت�بـأن�أنـظـر�يـومـا�لـلـو ِِ رررر ََ ََ ًً ًً ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ََّّ ََّّ . . . . . . . .    

بـي�جـيـدا بـي�جـيـدافـأنـا�أعـرف�د بـي�جـيـدافـأنـا�أعـرف�د بـي�جـيـدافـأنـا�أعـرف�د فـأنـا�أعـرف�د
ًً ًً

رررر
ََ ََ ُُ ُُ

        

ىىىى�كـثـرتـهـم�ـ�كـثـرتـهـم�ـ�كـثـرتـهـم�ـ�كـثـرتـهـم�ـ ْْوالـصـعـالـيـك�ـ�عـلـوالـصـعـالـيـك�ـ�عـلـوالـصـعـالـيـك�ـ�عـلـوالـصـعـالـيـك�ـ�عـلـ ْْ ََّّ ََّّ
ِِ ِِ ِِ ِِ

ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ    

ِِلـن�يـطـالـوا�أبـدا�كـعـب�حـذائـيلـن�يـطـالـوا�أبـدا�كـعـب�حـذائـيلـن�يـطـالـوا�أبـدا�كـعـب�حـذائـيلـن�يـطـالـوا�أبـدا�كـعـب�حـذائـي ِِ
ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ًً ًً

 . . . .    

ْْلـن�يـنـالـوا�شـعلـن�يـنـالـوا�شـعلـن�يـنـالـوا�شـعلـن�يـنـالـوا�شـع ْْ ََ ََ
ْْـرة�واحـدة�مـن�كـبـريـائـيـرة�واحـدة�مـن�كـبـريـائـيـرة�واحـدة�مـن�كـبـريـائـيـرة�واحـدة�مـن�كـبـريـائـي ْْ ِِ ِِ

ْْ ْْ ً ًً ًً ًً ً ََ ََ . . . .    

ِفـلـقـد�عـلـمـنـي�الـشـعـر�،�بـأن�أمــشـيفـلـقـد�عـلـمـنـي�الـشـعـر�،�بـأن�أمــشـيفـلـقـد�عـلـمـنـي�الـشـعـر�،�بـأن�أمــشـيفـلـقـد�عـلـمـنـي�الـشـعـر�،�بـأن�أمــشـي ِِ ِِ ِِ ِ
ْْ ْْ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ّّ ّّ َ ََ ََ ََ َََّّ ََّّ

    

أسـي�فـي�الـسـمـاء أسـي�فـي�الـسـمـاءو� أسـي�فـي�الـسـمـاءو� أسـي�فـي�الـسـمـاءو� ِِو� ِِ ََّّ ََّّ     31313131. . . . . . . . رررر

                    

�أن�قصيدة�النحت�الجماÝي�–و¥ي�واحدة�م¡+ن-كت�الشاعرة�العربية�ا�عاصرة�لقد�أدر

والجسدي�¥ي�أفضل�وسيلة�لتقديم�البديل�الجديد�ضمن�فضاء�الرفض�iجتماpي�بمقاييس�



ر                                                                                                                                                                                                                                                                                        تمث�ت�النسوية��ي�الشعرية�الخليجية�ا�عاصرةتمث�ت�النسوية��ي�الشعرية�الخليجية�ا�عاصرةتمث�ت�النسوية��ي�الشعرية�الخليجية�ا�عاصرةتمث�ت�النسوية��ي�الشعرية�الخليجية�ا�عاصرة �حبيب�بـوهـر رالدكتو �حبيب�بـوهـر رالدكتو �حبيب�بـوهـر رالدكتو �حبيب�بـوهـر ْْالدكتو ْْ و ور ور ور ُُر ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ 

 

مجلة�علوم�اللغة�العربية�وآدا,+امجلة�علوم�اللغة�العربية�وآدا,+امجلة�علوم�اللغة�العربية�وآدا,+امجلة�علوم�اللغة�العربية�وآدا,+ا
ّّ ّّ
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�والكسر�والتخطي� ية،�فعملية�التجاو ̂�الكتابة�الذكو زجمالية�شاذة�عن�طقوس�القبيلة�ومعاي� ر

ة�عملية�تشكيل�وإ ورتولد�بالضر
ّ

ي�ا�تسلط،� بداع�وخلق�مختلفة�تماما�عن�ذوقية�الشرع�الذكو
ّ

ر

فض�الزمن� ا،�سواء�بفعل� ا�أو�متخطى�أو�متجاو رحيث�تعمد�إÝى�تصوير�كل�ما�أضûي�مكسو ز ر

تمنيات�استثنائية�لرجل�"هذا�ما�جعلها��ي�قصيدة�. ... له،�أو�بحكم�عدم�مطابقته�لواقع�الحال

�جديد" استثنائي tuvبرنا� �حب ��فهوم �القصيدة�تؤسس �من �Eو �ا�قطع ��ي �تقو ،� �معا�ه لة ل

 :الطويلة�

ْْعـام�سـعـيـدعـام�سـعـيـدعـام�سـعـيـدعـام�سـعـيـد ْْ ٌٌ ٌٌ . . . . . . . .    

ْْعـام�سـعـيـدعـام�سـعـيـدعـام�سـعـيـدعـام�سـعـيـد ْْ ٌٌ ٌٌ . . . . . . . .    

�لـبـعـضـنـا �لـبـعـضـنـاإنـي�أفـضـل�أن�نـقـو �لـبـعـضـنـاإنـي�أفـضـل�أن�نـقـو �لـبـعـضـنـاإنـي�أفـضـل�أن�نـقـو إنـي�أفـضـل�أن�نـقـو
ََ ََ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ
ْْ ْْ ََ ََ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ
ََ لللَلَ ْْ ْْ ُُ ُُ ّّ ّّ ُُ ُُ ّّ ّّ

 : : : :    

ٌٌّّحـب�سـعـيـدحـب�سـعـيـدحـب�سـعـيـدحـب�سـعـيـد"""" ٌٌّّ ُُ ُُ" ." ." ." .    

ْْمـا�أضـيـق�الـكـلـمـات�حـيـن�نـقـولـهـا�كـامـا�أضـيـق�الـكـلـمـات�حـيـن�نـقـولـهـا�كـامـا�أضـيـق�الـكـلـمـات�حـيـن�نـقـولـهـا�كـامـا�أضـيـق�الـكـلـمـات�حـيـن�نـقـولـهـا�كـا$$$$خـريـنخـريـنخـريـنخـريـن ْْ ُُ ُُ ََ ََ
ِِ ِِ ِِ ِِ

ََ ََ ََ ََ ََ ََ . . . .    

�عـواطـ يـد�بـأن�تـكـو �عـواطـأنـا���أ يـد�بـأن�تـكـو �عـواطـأنـا���أ يـد�بـأن�تـكـو �عـواطـأنـا���أ يـد�بـأن�تـكـو أنـا���أ
ََ نننَنَ ْْ ْْ ُُ ُُ     فـيفـيفـيفـيرررر

ْْمـنـقـولـة�عـن�أمـنـيـات�Rخـريـنمـنـقـولـة�عـن�أمـنـيـات�Rخـريـنمـنـقـولـة�عـن�أمـنـيـات�Rخـريـنمـنـقـولـة�عـن�أمـنـيـات�Rخـريـن ْْ
ِِ ِِ ِِ ِِ

ْْ ْْ ُُ ُُ ًً ًً ْْ ْْ ََ ََ . . . . . . . .    

فـض�الـحـب�الـمـعـبـأ�فـي�بـطـاقـات�الـبـريـد فـض�الـحـب�الـمـعـبـأ�فـي�بـطـاقـات�الـبـريـدأنـا�أ فـض�الـحـب�الـمـعـبـأ�فـي�بـطـاقـات�الـبـريـدأنـا�أ فـض�الـحـب�الـمـعـبـأ�فـي�بـطـاقـات�الـبـريـدأنـا�أ ْْأنـا�أ ْْ
ِِ ِِ

ََ ََ ََّّ ََّّ ُُ ُُ ََّّ ََّّ ُُ ُُ ُُ ُُ     . . . . . . . . رررر

ْإنـي�أحـبـك�فـي�بـدايـات�الـسـنـهإنـي�أحـبـك�فـي�بـدايـات�الـسـنـهإنـي�أحـبـك�فـي�بـدايـات�الـسـنـهإنـي�أحـبـك�فـي�بـدايـات�الـسـنـه َْ َْ َْ َََ ََ ََّّ ََّّ ِِ ِِ ُُّّ ُُّّ
ِِ ِِ

ّّ ّّ
 . . . . . . . .    

ْوأنـا�أحـبـك�فـي�نـهـايـات�الـسـنـهوأنـا�أحـبـك�فـي�نـهـايـات�الـسـنـهوأنـا�أحـبـك�فـي�نـهـايـات�الـسـنـهوأنـا�أحـبـك�فـي�نـهـايـات�الـسـنـه َْ َْ َْ َََ ََ ََّّ ََّّ ِِ ِِ ُُّّ ُُّّ ِِ ِِ . . . . . . . .    

مـ Eمـفـالـحـب�أكـبـر�مـن�جـمـيـع� Eمـفـالـحـب�أكـبـر�مـن�جـمـيـع� Eمـفـالـحـب�أكـبـر�مـن�جـمـيـع� Eِفـالـحـب�أكـبـر�مـن�جـمـيـع� ِِ ِِ ِِ ززززِ ُُ ُُ ََ ََ ُُّّ ُُّّ ُُ ْْنـهنـهنـهنـهُُ ْْ ََ ََ    

حـب�مـن�جـمـيـع�Eمـكـنـه حـب�مـن�جـمـيـع�Eمـكـنـهو�الـحـب�أ حـب�مـن�جـمـيـع�Eمـكـنـهو�الـحـب�أ حـب�مـن�جـمـيـع�Eمـكـنـهو�الـحـب�أ ْْو�الـحـب�أ ْْ ََ ََ
ِِ ِِ ِِ ِِ

ُُ ُُ َ َُ َُ َُ ررررُ ُُّّ ُُّّ    

�لـبـعـضـنـا �لـبـعـضـنـاو�لـذا�أفـضـل�أن�نـقـو �لـبـعـضـنـاو�لـذا�أفـضـل�أن�نـقـو �لـبـعـضـنـاو�لـذا�أفـضـل�أن�نـقـو و�لـذا�أفـضـل�أن�نـقـو
ََ ََ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ
ْْ ْْ ََ ََ

ِِ ِِ
ََ لللَلَ ْْ ْْ ُُ ُُ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ

    

ٌٌّّحـب�سـعـيـدحـب�سـعـيـدحـب�سـعـيـدحـب�سـعـيـد"""" ٌٌّّ ُُ ُُ" . ." . ." . ." . .    

ىىىى�الـطـقـوس�الـمـسـرحـيـة�فـي�الـكـ�م�الـطـقـوس�الـمـسـرحـيـة�فـي�الـكـ�م�الـطـقـوس�الـمـسـرحـيـة�فـي�الـكـ�م�الـطـقـوس�الـمـسـرحـيـة�فـي�الـكـ�م �عـلـ �عـلـحـب�يـثـو �عـلـحـب�يـثـو �عـلـحـب�يـثـو ْْحـب�يـثـو ْْ ِِ ِِ
ََّّ ََّّ ُُ رررُرُ ٌٌّّ ٌٌّّ ُُ ُُ . . . .    

ىىىى�Eصـو�Eصـو�Eصـو�Eصـو �عـلـ �عـلـحـب�يـثـو �عـلـحـب�يـثـو �عـلـحـب�يـثـو ِِحـب�يـثـو لللِلِ
ُُ ُُ ُُ رررُرُ ٌٌّّ ٌٌّّ ُُ ُُ . . . . . . . .    

ىىىى�الـجـذو�الـجـذو�الـجـذو�الـجـذو ِِعـلـعـلـعـلـعـلـ     . . . . . . . . رررِرِ

ىىىى�الـنـظـام�الـنـظـام�الـنـظـام�الـنـظـام ْْعـلـعـلـعـلـعـلـ ْْ . . . . . . . .    

�أن�يـغـيـر�كـل�شـيء �أن�يـغـيـر�كـل�شـيءحـب�يـحـاو �أن�يـغـيـر�كـل�شـيءحـب�يـحـاو �أن�يـغـيـر�كـل�شـيءحـب�يـحـاو ٍٍحـب�يـحـاو ٍٍ ََّّ ََّّ ٌٌ ٌٌ ََ ََ
ِِ ِِ
ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ُ ُُ ُُ ُُ للللُ ٌٌّّ ٌٌّّ    

ْْفـي�قـوامـيـس�الـغـرام���فـي�قـوامـيـس�الـغـرام���فـي�قـوامـيـس�الـغـرام���فـي�قـوامـيـس�الـغـرام��� ْْ
ِِ ِِ    !!!!    !!!! . . . . . . . . . . . .32323232        

�الثائرة �الصباح�ا�رأة �صار�الشعر�عند�سعاد �مثل�من�هنا �من�" �بأنوث£+ا �السر؛ كلمة

�إÝى� �ويصل ة �عن�ا�غا ة �ا�سحو �يزحزح�الصخرة �أن �استطاع �يقولها �وكيف �يقولها �م¿¾ رعرف ر
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ات��ي�الجنان� �ا�قصو رصناديق�ا�رجان�والحو الشعر�يمد�يده�إÝى�Eشياء�ا�يتة�فيحي~+ا�كما�...ر

�الوحيد،�أن�أداة�موuv¾�¥ي�العصا�  33"و�أداة�الشعر�¥ي�القلم�،،،...قفعل�موuv¾�تماما،�والفار

̂ناسية�ا�طعمة�انط�قا�من�واقع�ا�رأة� ة�ال_ ̂ك�سعاد�الصباح��ي�تشكيل�الصو ªّوتش ر

�aنسا قالعربية�من�جهة�ومن�كوÀ+ا�عضو��ي�ا�نظمة�العربية�لحقو ّن،�فقد�تطوعت�للدفاع�عن�ّ

�صريح �بصوت�قو �بنات�جنسها يحقو �تعانيه�ا�رأة�ا�كبوتة�وا�خنوقة�الصوت��ي�. ق ت�ما رصو ً

ية وعكفت�عbى�تثوير�حق�ا�رأة��ي�الحب�وaحساس�با$خر�ضمن�حق�أنوت%+ا�. را�جتمعات�الذكو

̂نا�tuvالثائر�ع" ا�جنونة�"��فصرخت��ي�قصيدة�ا�غيب، bى�واقع���يجعل�الحب�صرخة�الشاعر�ال_

ا�أبديا�للحياة،�تقو لدستو  :ر

ٍٍأنا��ي�حالة�حبأنا��ي�حالة�حبأنا��ي�حالة�حبأنا��ي�حالة�حب ٍٍ
ّّ ْْليس�Ýي�م¡+ا�شفاءليس�Ýي�م¡+ا�شفاءليس�Ýي�م¡+ا�شفاءليس�Ýي�م¡+ا�شفاء…………    ّّ ْْ    

ة��ي�جسدي ة��ي�جسديوأنا�مقهو ة��ي�جسديوأنا�مقهو ة��ي�جسديوأنا�مقهو وأنا�مقهو
ٌٌ ٌٌ     رررر

ْْكم�ي�ن�النساءكم�ي�ن�النساءكم�ي�ن�النساءكم�ي�ن�النساء ْْ
ِِ ِِ    

ْْوأنا�مشدودة�Eعصاب�لو�تنفخ��ي�أذني�تطايرت�دخانا��ي�الهواءوأنا�مشدودة�Eعصاب�لو�تنفخ��ي�أذني�تطايرت�دخانا��ي�الهواءوأنا�مشدودة�Eعصاب�لو�تنفخ��ي�أذني�تطايرت�دخانا��ي�الهواءوأنا�مشدودة�Eعصاب�لو�تنفخ��ي�أذني�تطايرت�دخانا��ي�الهواء ْْ ًً ًً ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ
ِِ ِِ

ُُ ُُ
    

…………    

t¯يا�حبيt¯يا�حبيt¯يا�حبيt¯يا�حبي : : : :    

إن�tÆدائخة�عشقاإن�tÆدائخة�عشقاإن�tÆدائخة�عشقاإن�tÆدائخة�عشقا
ًً ًً ٌٌ ٌٌ

    

ْْفلملم�tÆبحق�Eنبياءفلملم�tÆبحق�Eنبياءفلملم�tÆبحق�Eنبياءفلملم�tÆبحق�Eنبياء ْْ
ِِ ِِ    

ََأنت��ي�القطأنت��ي�القطأنت��ي�القطأنت��ي�القط ْْب�الشماÝي�وأشواب�الشماÝي�وأشواب�الشماÝي�وأشواب�الشماÝي�وأشوا����ي�بخط�aستواءي�بخط�aستواءي�بخط�aستواءي�بخط�aستواءََ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ
ّّ ّّ

ِِ ِِ....    

…………    

�الحب�انتماء �الحب�انتماءانتمائي�هو�للحب�وما�Ýي�سو �الحب�انتماءانتمائي�هو�للحب�وما�Ýي�سو �الحب�انتماءانتمائي�هو�للحب�وما�Ýي�سو ْْانتمائي�هو�للحب�وما�Ýي�سو ْْ
ِ ِِ ِِ ِِ ِ
ّ ّّ ّّ ّّ     ....34343434ييييّ

�من�قصيدة�� لوعن�الحب�وعمن�تحب�قالت��ي�الجزء�Eو ُ  ":ٍتمنيات�استثنائية�لرجل�استثنائي"ّ

فض�الحب�ا�عب فض�الحب�ا�عبأنا�أ فض�الحب�ا�عبأنا�أ فض�الحب�ا�عبأنا�أ ّّأنا�أ ّّ ُُ ُُ ّّ ّّ ُُ ُُ ̂يدرررر ̂يدأ��ي�بطاقات�ال_ ̂يدأ��ي�بطاقات�ال_ ̂يدأ��ي�بطاقات�ال_ ْْأ��ي�بطاقات�ال_ ْْ ََ ََ
    

إني�احبك��ي�بدايات�السنةإني�احبك��ي�بدايات�السنةإني�احبك��ي�بدايات�السنةإني�احبك��ي�بدايات�السنة
ْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ

    

وأنا�أحبك��ي�À+ايات�السنةوأنا�أحبك��ي�À+ايات�السنةوأنا�أحبك��ي�À+ايات�السنةوأنا�أحبك��ي�À+ايات�السنة
ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ

    

منة Ê�من�جميع� منةفالحب�أك_ Ê�من�جميع� منةفالحب�أك_ Ê�من�جميع� منةفالحب�أك_ Ê�من�جميع� فالحب�أك_
ْْ ْْ

زززز ُُ ُُ ُُ ُُ    

حب�من�جميع�Eمكنة حب�من�جميع�Eمكنةوالحب�أ حب�من�جميع�Eمكنةوالحب�أ حب�من�جميع�Eمكنةوالحب�أ والحب�أ
ْْ ْْ ُ ُُ ُُ ُُ     ررررُ

�لبعضنا �لبعضناولذا�أفضل�أن�نقو �لبعضناولذا�أفضل�أن�نقو �لبعضناولذا�أفضل�أن�نقو ََولذا�أفضل�أن�نقو لللَلَ ْْ ْْ ُُ ُُ ّّ ّّ ُُ ُُ
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ٌٌّّحب�سعيد�ْحب�سعيد�ْحب�سعيد�ْحب�سعيد�ْ " " " " ٌٌّّ " " " "    

�عbى�الطقوس�ا�سرحية��ي�الك�م �عbى�الطقوس�ا�سرحية��ي�الك�محب�يثو �عbى�الطقوس�ا�سرحية��ي�الك�محب�يثو �عbى�الطقوس�ا�سرحية��ي�الك�محب�يثو ْْْْحب�يثو ِِ ِِ ِِ ِِ
ُُ رررُرُ ٌٌّّ ٌٌّّ    

�عbى �عbى�Eصو �عbىحب�يثو �عbى�Eصو �عbىحب�يثو �عbى�Eصو �عbىحب�يثو �عbى�Eصو لللِلِِِحب�يثو
ُُ رررُرُ ٌٌّّ �عbى�النظامٌٌّّ �عbى�النظام�الجذو �عbى�النظام�الجذو �عbى�النظام�الجذو ْْ�الجذو ْْ

ِِ     رررِرِ

̂�كل�''''tuء��ي�قواميس�الغرامtuء��ي�قواميس�الغرامtuء��ي�قواميس�الغرامtuء��ي�قواميس�الغرام �أن�يغ� ̂�كل�حب�يحاو �أن�يغ� ̂�كل�حب�يحاو �أن�يغ� ̂�كل�حب�يحاو �أن�يغ� ْْْْحب�يحاو
ِِ ِِ ٍٍ ٍٍ ََّّ ََّّ ََ ََ ّ ُّ ُّ ُّ ُ ْْ ْْ ُُ لللُلُ ٌٌّّ ٌٌّّ....35353535    

ُّإن�آلية�التخيل�iستاطيقي�ال¿�tتندرج�من�Eدنى�إÝى�Eعbى،�ح¿¾�تصل�إÝى�ال�محدود�

̂ناسية��ي�حقل�الرياضيات�aقليدية�ال¿�tتبدع� ة�الشاعرة�العربية�ال_ ̂�رتن¯)�عن�قد ف~+ا�شيئا�أك�
ً

�ظهر�قلب �عن �الضرب �جدو �تحفظ �أن �تتخصص�. لمن t¿ال� �الك�سيكية �الطريقة �هذه َّإن

اوية�ا�جال،�وضمن�تشعبات�وأبنية�هندسية،�تؤدي�,+ا� زبمعالجة�جانب�الواقع�ا�وضوpي�من�

�جهة،� �من �الفكر�والطبيعة �ب�ن �الحيو �التفاعل �مجال �عن ج �والخر �الساكن �aط�ق يإÝى و

�الفكر�وaحساس �مناخات �استوعبت t¿ال� �الك�سيكية �من ���تأخذ �ثانية، �جهة �من �والواقع

جية،�ال¿�tستبقى�عbى�سطح�الواقع� �القشرة�الخا رaنساني�منذ�فجر�تشكله�ح¿¾�اليوم،�سو ى
ّ

 .تطفو�ضمن�ع�ئقها�الذهنية�ا�تشابكة

ة�زكية�مال�هللاهللاهللاهللا 3333----3333 ة�زكية�مال�الدكتو ة�زكية�مال�الدكتو ة�زكية�مال�الدكتو يا�و�و�و�وررررالدكتو ياالكتابة�بالكشف�والبحث�عن�الر ياالكتابة�بالكشف�والبحث�عن�الر ياالكتابة�بالكشف�والبحث�عن�الر     )  )  )  )  �قطر�قطر�قطر�قطر. (. (. (. (ؤؤؤؤالكتابة�بالكشف�والبحث�عن�الر

�ز �العام �الدوحة �مواليد �هللا�من �مال �عbي �عbى� ،1959كية �القاهرة �جامعة �من حصلت

� �سنة �الصيدلة ��ي اه �.1990ردكتو �بالقاهرة �الحديث �Eدب ابطة � ��ي �عضو ،�1988ر�¥ي

� �بأمريكا �والفنو �للثقافة �العا�ية �بالهند�1991نوEكاديمية �للشعراء �العا�ية �وEكاديمية ،

�الثقا.1991 �القسم ��ي �مصر�عملت ��ي �مختلفة �إذاعية �برامج ��ي ̂كت ªواش� ، �الشر �بجريدة ق�ي

��ي� �وشاركت �والعربية، �ا�حلية �وا�ج�ت �الصحف �من �العديد ��ي �قصائدها �ونشرت والدوحة،

�وتركيا �قطر�ومصر�والكويت �من �كل ��ي �الشعرية �وEمسيات �Eدبية �الندوات �من �لها�.العديد

��ي�-�1989من�أجلك�أغ�tÆ-�1987ألوان�من�الحب�-�1985ي�معبد�Eشواق�: دواوين�شعرية�م¡+ا

ق�البنفسج�  �شفى�حفرة�من�البوح�،،،،�الخ.�1991أسفار�الذات�-1990رعينيك�يو

�، �والحضو �التجbي �الذات�من�منظو �زكية�مال�هللا�أسلوب�الصدام�مع �الشاعرة رتنتهج ر

�ا� �ضمن �الفعل �Rخر�ع_^�تكريس �لسلطة �الرافضة �iنثوية �Eبعاد �عن �الثقا�ي�بحثا وث رو

�أن� ���تستطيع �التقليدية �القصيدة �آليات �أن �الشاعرة �أدركت �التجbي �هذا �ولتحقيق الراهن،

ت�الكتابة�بأدوات�جديدة�تمك¡+ا�من�تأسيس� �الكامن��ي�دخي�#+ا،�وعليه�قر رتفعل�البوح�iنثو ي
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فض�كينون£+ا�ا�تشاكلة�وا�ختل ي�طا�ا� رالذات�iنثوية�الفاعلة�تجاه�متلق�ذكو فة�عن�كينونته�ر

̂ه  ... وعن�تفك�

،�وان�كل�محاولة��ي�عوالم�الشعر� للقد�أدركت�الشاعرة�زكية�مال�هللا�أن�الكتابة�تساؤ

ح�الشعرية�والشاعرية��ي�الذات� �هو�طمس�لر �نطرحه�من�تساؤ وا�عاصر�لتقديم�إجابة�عما ل

يا �الكتابة�من�منطلق�الكشف�والبحث�عن�الر ت��ي�تقدير ؤا�بدعة،�فقر منطق�أن�كل�منطق�أن�كل�منطق�أن�كل�منطق�أن�كل�،�من�،�من�،�من�،�من�ير

يا�EنÓ¾�ا�ختلف�عن�رررراء�كشاف�وكل�كشاف�مبدع،�اء�كشاف�وكل�كشاف�مبدع،�اء�كشاف�وكل�كشاف�مبدع،�اء�كشاف�وكل�كشاف�مبدع،� ؤفجاء�ابداعها�متقاطعا�من�ذاê+ا�الرائية�ر

��ي�... الذات�وعن�iخر�معا� ̂افاتأسطر�من�لتقو ªقصيدة�اع: 

    من�بدء�التكوين�وخلق�ا�وجوداتمن�بدء�التكوين�وخلق�ا�وجوداتمن�بدء�التكوين�وخلق�ا�وجوداتمن�بدء�التكوين�وخلق�ا�وجودات

tÆاشتعلت�نار��ي�طيtÆاشتعلت�نار��ي�طيtÆاشتعلت�نار��ي�طيtÆاشتعلت�نار��ي�طي....................    

    جلل�tÆعبقجلل�tÆعبقجلل�tÆعبقجلل�tÆعبق

�أشباه �أشباهانسابت��ي�جلد�تصاوير �أشباهانسابت��ي�جلد�تصاوير �أشباهانسابت��ي�جلد�تصاوير     ييييانسابت��ي�جلد�تصاوير

� �الشق�Eو �الشق�Eو �الشق�Eو     """"�مرأة�مرأة�مرأة�مرأة""""للللالشق�Eو

    ررررصفة�تعª^ض�الخص�تصفة�تعª^ض�الخص�تصفة�تعª^ض�الخص�تصفة�تعª^ض�الخص�تأأأأ

    تتماوجتتماوجتتماوجتتماوج

    تتساقطتتساقطتتساقطتتساقط...... ...... ...... ...... تكبو�تكبو�تكبو�تكبو�

    يلعقها�غيم�النظراتيلعقها�غيم�النظراتيلعقها�غيم�النظراتيلعقها�غيم�النظرات

    """"مرآةمرآةمرآةمرآة""""الشق�الثاني�الشق�الثاني�الشق�الثاني�الشق�الثاني�

    والشق�الثالث�أسفار�من�وجه�مرسوم�القسماتوالشق�الثالث�أسفار�من�وجه�مرسوم�القسماتوالشق�الثالث�أسفار�من�وجه�مرسوم�القسماتوالشق�الثالث�أسفار�من�وجه�مرسوم�القسمات

�الخط�وأفواج�الكلمات ̂�ب�ن�سطو �الخط�وأفواج�الكلماتأتع� ̂�ب�ن�سطو �الخط�وأفواج�الكلماتأتع� ̂�ب�ن�سطو �الخط�وأفواج�الكلماتأتع� ̂�ب�ن�سطو     ررررأتع�

    تنشق�نقاطيتنشق�نقاطيتنشق�نقاطيتنشق�نقاطي

    36363636....... ....... ....... ....... قد�حل�وثاقد�حل�وثاقد�حل�وثاقد�حل�وثا����ي�ي�ي�ي�.... .... .... .... ��قيد���قيد���قيد���قيد�

�زكية� �تكتب �Eنثوية، �توقعاê+ا �نحو�أفق بة �الها �ا�تجلية �الذات ̂افات ªاع� �خطى روعbى

�الرمبوية �الطريقة ̂ة امبو (مستع� ثر� $� رنسبة �تؤسس�) ر t¿ال� �الطريقة �و¥ي �الن�^، �قصيدة �ي
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�tÓللرفض�ا�طلق��ي�عالم�عبtuÁأن�تجعل�من�النص�ل�ل�معقويف� ��القصيدة�–ل�،�إÀ+ا�تحاو

�إنه��ي��للعادة�قارخالّ�ي�أب�¾�تجلياته�الك�م�ا�صفى�ا�تألق،� محاولة�مستمرة�لهدم�iحتذاء،

�بواسطة�الكلمات نتشكيل�جديد�للسكو ��ي�قصيدة�سفر�البهجة....37ٌ  :ل��تقو

    يصعد�بي�يصعد�بي�يصعد�بي�يصعد�بي�

    ........حيث�ال�مطلقحيث�ال�مطلقحيث�ال�مطلقحيث�ال�مطلق

    ........ال�موجودال�موجودال�موجودال�موجود

    ........حيث�إنا�لم�أبذر�بعدحيث�إنا�لم�أبذر�بعدحيث�إنا�لم�أبذر�بعدحيث�إنا�لم�أبذر�بعد

¾Æأكتبه��ي�ال�مع¾Æأكتبه��ي�ال�مع¾Æأكتبه��ي�ال�مع¾Æأكتبه��ي�ال�مع    

    38383838....   .....   .....   .....   .يكتب��tÆي�ال�محدود�يكتب��tÆي�ال�محدود�يكتب��tÆي�ال�محدود�يكتب��tÆي�ال�محدود�

̂ب�هذه�الر ªح�ن�قال�أن�"ألب�^س"من�موقف�النص�–ا�شعة�من�أسطر�القصيدة�يا�ؤوتق

̂�الذي�عادة� �الن� �مع�ن،�Ôنه�يخلق�لغته�الخاصة�به�دو نالشعر���يمكن�أن�يحدوه�منطق�لغو ّي

�̂ ̂ب�إÝى�العقل�وiنضباط،�فالشعر�هو�التعب� ªبواسطة�اللغة�البشرية�عن�"ما�يرتبط�بقوان�ن�تق

�لم�تخلق� انفعال�أو�حقيقة
ُ

�تمردا �وبذلك�يصبح�الشعر�مخاتلة، �للتعب�^�عنه، �البشرية اللغة
ً َ َ ُ،�

� �خاصة��ي�ديوان�أسفار�الذات�أ39"نضا��ضد�اللغة ̂�من�قصائدها �الكث� ��ي �هذا �ويتكر ين�ر،

��ي� �ا�ضمر،�تقو �سرياÝي�عbى�استنطاق��Eنا�ضمن�الجسد�Eنثو لتعبث�الشاعر�من�منظو ي ر

 :اسطر�من�قصيدة�هذيان�جسد

    ��يعنيه�أن�يتكوم�ب�ن�مداه��يعنيه�أن�يتكوم�ب�ن�مداه��يعنيه�أن�يتكوم�ب�ن�مداه��يعنيه�أن�يتكوم�ب�ن�مداه

    يلعق�هذيان�الشمسيلعق�هذيان�الشمسيلعق�هذيان�الشمسيلعق�هذيان�الشمس

    يتسلط�خلف�حدود�القمريتسلط�خلف�حدود�القمريتسلط�خلف�حدود�القمريتسلط�خلف�حدود�القمر

    يلبس�تاج�ا�لكوتيلبس�تاج�ا�لكوتيلبس�تاج�ا�لكوتيلبس�تاج�ا�لكوت

    قققق��يعنيه�أن�يدpى�بالجسد�الر��يعنيه�أن�يدpى�بالجسد�الر��يعنيه�أن�يدpى�بالجسد�الر��يعنيه�أن�يدpى�بالجسد�الر

    يتآكل�من�دودهيتآكل�من�دودهيتآكل�من�دودهيتآكل�من�دوده

̂ة� ̂ة�يرغب�أن�يدفن��ي�مق_ ̂ة�يرغب�أن�يدفن��ي�مق_ ̂ة�يرغب�أن�يدفن��ي�مق_     عاجعاجعاجعاجيرغب�أن�يدفن��ي�مق_
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    يكتب�بالصلصاليكتب�بالصلصاليكتب�بالصلصاليكتب�بالصلصال

    الجسد�اناالجسد�اناالجسد�اناالجسد�انا

    قد�كنت�بما�أحببتقد�كنت�بما�أحببتقد�كنت�بما�أحببتقد�كنت�بما�أحببت

    40404040فاستعمرني�الدودفاستعمرني�الدودفاستعمرني�الدودفاستعمرني�الدود

يا��ي�مختلف�أشعار�زكية�مال�هللا�،�خاصة�قصائد� ؤيتسارع�عرض�الذات�والكشف�عن�الر

̂�م¡+ا�،�حيث�تستعيض�الشاعرة�عن�Eسس�النمطية��ي�القصيدة�التقليدية�بآليات� حداثية�الن�

يا،�لقد�آمنت�زكية��ي�تقدير�ي�ومن� افد�الفرنسية��ي�تشكيل�القصيدة�الر ؤمستلهمة�من�الر و

ها�ا�ختلفة�وتجرب£+ا�التشكيلية��ي�مجال�القصي الشعر���يتكلم�"��بأن�دةرخ�ل�استقراء�أشعا

̂�العالم�وتوضيحه�لك�بل�ا� نتظر�عن�العالم�بقدر�ما�يتكلم�بلسان�العالم�وليس�من�مهامه�تفس�

منه�هو�صوغ�تجربة�مع�العالم�تعتمد�صلة�حميمية�بمكوناته�تسبق�كل�فكرة�عنه�Ôن�وظيفته�

�ا�طابقة �وليس �aيحاء �¥ي �عملية�. الجوهرية �إحداث �إÝى �والس�ي �Eشياء ̂ية �السمو�بتعب� ّإنه

�تربك�القرائن�ب�ن� �غ�^�معهودة �ح�ن�تسند�صفات�Ôشياء �قاموس�اللغة ��ي تشويش�مقصودة
ُ

 .41..."�وا�سند�إليه�ا�سند

    : : : : خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

وقفة�تقدير�للشعرية�العربية�النسوية��ي�الخليج��ا�لها�من���ي�À+اية�هذا�البحث�أقف

هق�الكتابة�ح�ن�خص� ّوسائل�تفعيل�الذات�وامتطاء�صهوة�ا�تغ�^،�ونبذ�الثابت�الذي�طا�ا�أ ر

ة�بالتفرد�اللفظي�صياغة�وتشكي�،�وجع ي،�رالذكو رل�ا�رأة�معÆ¾�ضمن�فضاءات�النظم�الذكو

� �نسجل�أن�الكتابة�النسوية�الخليجية�وصلت�إÝى�ملتقى�حضار يهذا�من�جهة،�ومن�جهة�أخر ى

�منذ� �الخليج �بلدان �تعيشها t¿ال� ̂ة �الكب� � �وiقتصادية �iجتماعية �الطفرة �جراء �هام، تثاقفي

�انعكس�عbى�مستويات �ا�اtuÒ،�وهو�ما �الكتابة�Eدبية�عامة�والشعرية�نالتسعينيات�من�القر

يخ� بة�واعية�للتا رخاصة،�فراجعت�الشاعرة�الخليجية�حاضرها�وماض~+ا�معا،�وانطلقت�بعد�مقا ر

�الفكرية� �التساؤ�ت �من �جملة �عbى �مبنية يا �ر �عوامل �لتؤسس �الراهن �متطلبات �ضوء ؤ�ي

�الجديد�عند �الفكر �أنماط�شعرية�تتما'�tuمع�التصو يوالفلسفية�عجلت�بظهو ر ولعل�هذا�. هنر

̂�وشعر�التفعيلة �لقصيدة�الن� �القو يما�يفسر�الحضو كما���يجب�إغفال�ا�ناخ�الثقا�ي�الجيد�. ر
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�وEدبية،� �النقدية يبية �التد شات �والو �والثقافية �الفكرية ات �وانتشار�الدو �الخليج �دو ر�ي ر ر ل

 .  وEمسيات�الشعرية،�والقراءات�Eدبية�ا�ختلفة��ي�بعث�مواهب�التشكيل�بقوة

بة�السابقة�نسجله��ي�النتائج�Rتية ��ي�فلسفة�ا�قا رومجمل�القو  :ل

 ا�قويا�و�فتا،�واستطاع�أن�حضر� رالتأسيس�للكتابة�النسوية��ي�الخليج�حضو

�العربية �الشعرية ��ي �جديدة �وتشكيلية �فنية �لظاهرة �عbى� ،يؤسس ويستدل

�الوف�^� �بالكم �وا�تم��³هذا ��ي �النسوية �الشعرية ات �aصدا �وج�³ة�رمن ̂ة ªف

̂ة   .تمثلت��ي�العقود�الث�ثة�Eخ�

 ا�اثل�� �الوpي �أصبح ̂��ي ح�ع_ �ا�طر �بالفكر�aنساني�العام �وعيا �ا�رأة وكتابة

ى�وا�فاهيم�الغربية�ا�عاصرة �ويتجbى�هذا��ي� .ؤانبثاق�مفهوم�النسوية��ي�الر

�ا �ود�ليا �جماليا �وتحوله �الخليëي �النسو �aبداpي �النتاج �أنماط Ýى�يتعدد

pي�ومثاقفة��ي�Rن�ذاته ع�مكاشفة�و ومشر  .و

 � �الشواعر �–تمكنت �نماذج�–�النسويات �وتمثل بة �مقا �من ر�الخليجيات

سة�التشكيل�ا�عاصرة؛�فلقد�وفر�لهن ̂�آليات�مما ر�الشعر�الحر�وقصيدة�الن�

�تجرب£+ن� �لصب �ا�ناسب �الوعاء �يدركن �وجعلهن �معا، �والتأسيس ّالرفض

�مديدة�ل ̂�عصو  .بث�شجوÀ+ا�ونفث�همومهارا�كتومة�ع_

 ى�كسر�جدلية�الصراع�الثقا�ي�bعملت�الشعرية�النسوية�ا�عاصرة��ي�الخليج�ع

̂اكمة�منذ�القديم،�وعbى�إع�ء�الذات�وتضخيم�Eنا� ªالكامن��ي�ا�حمو�ت�ا�

Eنثوية��ي�فضاء�كتابة�نسوية�مدعمة�بنظرية�وافدة�عbى�ا�نطقة؛�عدت�من�

افد�Eساسية�ا�  .ؤثرة��ي�تفعيل�الكتابة�الشعرية�النسوية��ي�الخليجوب�ن�الر

ر                      �حبيب�بوهر رالدكتو �حبيب�بوهر رالدكتو �حبيب�بوهر رالدكتو �حبيب�بوهر والدكتو ور ور ور     ر

̂تيب��ي�ا�ªن((((هوامش�وإحا�ت�البحث�هوامش�وإحا�ت�البحث�هوامش�وإحا�ت�البحث�هوامش�وإحا�ت�البحث� • ªنبحسب�الª̂تيب��ي�ا� ªنبحسب�الª̂تيب��ي�ا� ªنبحسب�الª̂تيب��ي�ا� ªبحسب�ال((((    

                                                           
اجع  1 :   ،�عbى�الرابطA Feminist Theory Dictionary: رللتوسع�وiس³ªادة�

https://afeministtheorydictionary.wordpress.com/2007/07/17/womanism/ 
2
اجع�   https://fr.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin: ر�

3
اسات�سيميائية،�داتر�التنوير�ن�الجزائر�،�ط: �عصام�واصل  ،�د ر�ي�تحليل�الخطاب�الشعر  123ص�. 2013 1ي
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