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ملخص: 
من  حماولة  ال�سعر،  جمال  يف  الن�س�ية،  الكتابات  من  بع�ٍض  مقاربة  الدرا�سة  تن�ي 
الباحث ل�ستك�ساف بالغة اجلرح الأنث�ي وخ�س��سيته، وم�سامني املمار�سة وذاك ال�سغب، 
التحليلي  الأ�سل�بي  املنهج  من  اتخذت  ذلك  ولتحقيق  التخيل.  اأو  النتقاد  �سعيد  على  اإن 
طريقًا يف هذه الدرا�سة التي جاءت يف حم�رين اثنني، اأحدهما تنظريي والثاين تطبيقي، 

تالهما اأهم النتائج والإحالت. 
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Indicators from Feminist Text, 
Analytical Stylistic Study

Abstract: 

The aim of this paper is to study some of the feminists' poetry in order 
to discover the significance of the female injury and its privacy. I studied the 
connotations of their imagination and their turbulence both in their production 
or criticism. To achieve my aims, I adopted both the theoretical and the 
practical stylistic analytical method. At the end of my paper, I mentioned the 
most important results and references. 
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احملور األول: تنظري. 

أوالً - توطئة: 

املراأة: الن�س، واملبدع: 
ظّلت املراأة اإىل زمن ط�يل ن�سًا )1( يدون يف �سفحاته ال�اقع، واملتخيل من ت�س�رات 
الرجل لها: تلك الت�س�رات التي ما فتئت تنظر اإىل املراأة باعتبارها ج�سداً خمل�قًا للمتعة 
لإبداعاتها، فاعتربوها جمرد ف�ساءات  الرجال  قراءة  اأثر على طريقة  الذي  الأمر  احل�سية؛ 
ورقية خمط�ط عليها كلمات باهتة حتيل اإىل خمل�ق باهت ل ميلك من وراء طاقة اجل�سد 
�سيئًا ذا بال- فهي حتى حني تكتب ب�سمري الأنثى- اإمنا ت�ستلهم �سع�ر الرجل نح�ها، اأو 
اأنثى: خطابًا، وتعبرياً، و�سع�راً،  اإهاب  اأو طريقة متثله لها، فهي رجل يف  ت�س�راته عنها، 

واأخيلة. 
الرجال- بظه�ر عدد  اإىل زمن قريب؛ حتى ف�جئنا- نحن  اأّن هذا ظل �سائداً  واحلق 
ن�س�ة مبدعات  ن�ساء بطريقة خمتلفة، وراأينا فيها روح  التي تكتبها  الفنية  الن�س��ض  من 
خمتلفات عما قرَّ يف اأذهاننا من قبل: راأينا ن�س��سًا تكتب ن�س�ًة ل عهد لنا بها يف خطابات 
لي�ست  كلماٍت  فتكتبه  الأنث�ي،  احل�ض  مكامن  يف  تغ��ض  ن�س��سًا  راأينا  قبل!  من  املراأة 
اأن�ثتها باأدواتها هي، ل  اأ�رصار  الي�م تتلم�ض  اأنف�سنا: هي ذي مبدعة  كالكلمات. فقلنا يف 
اإفراده بكثري من �سفحات  اإىل  اأمراً عجيبًا؛ يحتاج  .. وكان ذلك يف نظرنا  باأدواتنا نحن! 

الدر�ض. 
نحن  نقرَّ  اأن  لنا  فاإن  غريها؛  من  اأكرث  ذاتها  تدرك  احلياة-  يف  املراأة-  كانت  واإذا 
اإنها  الذات.  التعبري عن هذه  اخلا�سة يف  كيفياتها  لها  باأن  احللق  ول� مبرارة يف  الرجال 
اأيدينا،  للرق�ض بني  الطبل؛ متهيداً  الأوتار، وت�سخن  الدف، وت�سلح  لنا جارية تنقر  مل تعد 
والغناء بطريقة تثري �سه�تنا. اإنها اإن�سان خمتلف عنا، اإن�سان ن�عي علينا اأن نعي باأنه لي�ض 
نحن، بنف�ض درجة وعينا باأننا ل�سنا هي! . فكما اأن لها ج�سداً خمتلفًا فاإن لها وعيًا وح�سًا 
اأ�سدق  اأدركت ذاتها اجلديدة هذه ملعربة عن كل ذلك  اإذ  خمتلفني. واإن كتابتها الي�م بعد 

تعبري: اإن لها اأن تكت�سف اأ�سل�بها باأحا�سي�سها التي هي كفيلة بابتداع اأ�سكال كتابتها. 
نق�ل هذا بعد اأن متتعنا زمنًا بقراءة العديد من الن�س��ض الن�س�ية، وراأينا كيف حفلت 
الأنثى؛ مبا يف ذلك  الأنثى، ول�اعج  الأنثى، وج�سد  الن�س��ض بلغة ن�س�ة يكتنب بلغة  هذه 
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اأدق �سه�اتها واأخ�ضَّ رغباتها )2( ؛ اأي: اإن لها طرائقها ال�ساحرة الرامزة القادرة على الب�ح 
، والك�سف بفنية بالغة ي�سغر اأمامها ما قاله املبدع�ن الرجال على األ�سنة الن�ساء، ول جرم 
على  تنعك�ض  غبطة  بج�سدها  تغتبط  التي  وهي  الآخرون،  ل  ذاتها  عن  تتحدث  التي  فهي 
اأدائها الأدبي )3( ، ومثل هذا الفرح، ل �سك، يعمق عالقة املبدع بن�سه، وينقله من امل�ست�ى 

ال�سياغي ال�سكالين البحت اإىل امل�ست�ى امل��س�عي اجلديل الأ�سيل. 
املراأة وهي  اأن  ذلك  يعني  املقدمة اجلدلية: هل  �س�ؤال، تطرحه هذه  يبقى هناك  لكن 
تكتب ج�سدها اأنها متمردة على تعاليم املجتمع وعاداته؟ . هل ت�ستطيع، واإن كانت فنانة 
اأن تب�ح، وهي التي تفتقد روح املبادرة يف عملية الب�ح والك�سف مع زوجها الرجل؟ وهل 
هي بهذه الكتابة قد تبنت اخلطاب الذك�ري احل�سي، فباتت حري�سة على املفاخرة بجمالها، 
وجعلت من ج�سدها م��س�عًا؟ )4( . واإن ا�ستطاعت جدًل اأن ت�ائم بني كتابتها ال�سادقة، وكل 
هذه امل�ا�سعات، فما الذي ت�ستطيع اأن ت�رصح به؟ وهل �سيك�ن يف مدار املعتاد، اأم خالفه؟ 
وما هي حيلها التي �ستمتطيها يف عملية التجاوز تلك؟ تلك اأ�سئلة اأرقت الباحثني من قبل؛ 
فال جرم اأن ت�ؤرق كاتب هذه الدرا�سة. فما من �سك اأن اأي حماولة لالإجابة املتعبة على هذه 
الت�ساوؤلت، �س�ف تزيد الباحث عناًء يف التنقيب عن ن�س��ض ن�س�ية تقربنا من الإجابة؛ 
اإىل ما ي�ستلزمه ذلك من جهد تاأويلي لن�س��ض تغطيها غ�ساوة ق�سدية؛ ت�سبح يف  اإ�سافة 

فلك ديني، واجتماعي ملتزم. 
وعلى الرغم من كل ذلك، فاإنها تربز لنا ن�س��ض ن�س�ية تك�رص حالة الرت�ساء، والإنابة 
التي ركنت اإليها املراأة املبدعة ط�ياًل )5( ، ما غرّي _ اأوًل_ من ماهية املراأة، التي انفتحت 
الآن على اأ�سكال التعبري املختلفة؛ كلها، مبا فيها الرق�ض: "فلطاملا كانت احلركة اأو الرق�ض 
تعبري عن حاجة اجل�سد؛ للتعبري عن لي�نته وق�ته يف وقت واحد، وعن حتدي العامل املعطى 
اأي�سًا، ثم تفريغ النفعالت املبهمة، ورمبا الغريزية" )6( وغري ذلك من املفاهيم املعه�دة 

للرجل عنها. ول �سك يف اأن هذا التغري قد اأ�سابها يف كل حالتها: عادية كانت، اأم فنانة. 
اإن هذه الدرا�سة اختارت م�سامني بع�ض الن�س��ض الن�س�ية؛ من اأجل مقاربتها. ول 
يعني هذا الختيار اإغفاًل لل�سكل؛ لأن اللغة اأداة الفنان، وتعبريه عن احلقيقة، و�سالته لك�سف 
امل�سامني  اإىل  املتلقي  ب�ابة  اأنها  كما  اإليها،  ال��س�ل  عن  بعجزه  �سعر  كلما  عنها  ال�س�ق 

الفل�سفية والجتماعية التي حتملها الن�س��ض وراء ال�سكل؛ 
واالأهداف التي يتوخاها البحث من وراء ذلك، هي: 

حماولة الك�سف عن م�سامني ال�جع الأنث�ي الكامن يف ل�سع�ر الكتابة الن�س�ية. . 1
حماولة ر�سد كيفية ممار�سة املراأة �سغبها يف انتقادها ومتخيلها. . 2
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اأقلية فاعلة . 3 حماولة الك�سف عن ق�اعد لعبة النتماء الن�س�ي من خالل ما تكتبه 
منهم داخل م�سهدنا الثقايف. 

العر�س: 
حترير امل�شطلح:  -

م�سطلح الكتابة الن�س�ية من امل�سطلحات التي راجت يف املدونات النقدية احلديثة، 
والتنقيب فيه حماولة يف حقل دليل متناق�ض لدى الباحثني؛ ب�سبب التن�ع ال�سطالحي 
واملفه�مي الذي يحيل اإليه، فمنهم من قال بالن�س�ية، ومنهم من قال بالأنث�ية، واآخرون 
قال�ا بالن�سائية، اإىل اآخر هذه التعريبات املتعددة لالأ�سل: )feminism writing( ، واحلق اأن 
هذه ال�سي�لة امل�سطلحية قد اأوقعت العديد من الباحثني العرب يف حرية معقدة، فاختلف�ا 

يف تبني اأي من هذه الرتجمات. 
من  العديد  رغبة  اللتبا�ض؛  هذا  مرجع  اأن  احلذر  من  بكثري  الباحث  يالحظ  ورمبا 
الباحثني يف الهروب من ت�سنيف ما تكتبه الأنثى على اأ�سا�ض ه�يتها اجلن�سية؛ الأمر الذي 
دعا بع�سهم اإىل �رصورة التفرقة بني كلمة )ن�س�ي( التي يرى اأنها حتيل اإىل ال�عي الفكري، 
و )ن�سائي( التي حتيل- يف نظره- اإىل اجلن�سي، اأو اجل�سدي البي�ل�جي )7( ، ثم ذهب فريق 
اآخر اإىل اخلروج من ذلك جتاه )الن�ض الأنث�ي( ؛ بدياًل عن )الن�ض الن�س�ي( ، اأو )الن�سائي( ؛ 

جمادًل باأن م�سطلح )الن�ض الأنث�ي( الذي يقرتحه يعرف نف�سه بنف�سه )8( . 
ومن وجهة نظرنا فاإن م�سطلح الكتابة الن�س�ية ه� امل�سطلح الذي نرت�سيه؛ لأنه- يف 
نظرنا- ه� الذي يحيل اإىل خ�س��سية ما تكتبه املراأة حني متتلك نا�سية اللغة، مقابل ما 

يكتبه الرجل، فال �سك اأن لكلٍّ لغته كما لكلٍّ ج�سده، �س�اء ب�س�اء. 
وما ذهبنا اإىل هذا املذهب اإل ملا وقر يف اأعماقنا من �سع�ر ق�ي بعد معاجلتنا لكثري 
التي  الن�س�ية  الكتابات  هذه  اأن  ي�ؤكد  الزمان  هذا  يف  الن�ساء  تكتبها  التي  الن�س��ض  من 
نقروؤها الآن قد اأ�سبحت ب�حًا؛ ي�سبه اأن يك�ن خال�سًا "بلغة الأنثى، ينطلق من اجل�سد؛ لهذا 
كتابة:  جمرد  ل  فعل؛  اإىل  الإبداع  يتح�ل  اإذ  اجل�سد..؛  )كتابة  م�سطلح  بع�سهم  عليه  يطلق 
الأفعال من ت�تر، وحركة، ومن�. ومن هنا فاللغة اخلارجية ل ميكن  فعل يت�سف مبا يف 
لها و�سف �سريورة هذا الفعل؛ بل اللغة ال�ساردة املتمردة املت�ترة امل�سح�نة بالأحا�سي�ض 
اخلا�سة... يف �س�رة كتابة خمتلفة عن الكتابة الذك�رية. وكاأن ج�سد الأنثى كما تراه الأنثى 
الرجل  الكتابة عن نف�سه، ل كما كان احلال يف املا�سي عندما كان  الذي يق�م بفعل  ه� 

يكتب عن ج�سد املراأة، كما يراه ه� من اخلارج" )9( . 
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الكتابة الن�شوية يف الرتاث االأدبي العربي:  -
ل ن�ستغرب حني نتاأمل ما كتبته املراأة العربية يف تراثنا الأدبي العربي روؤية ع�امل 
التاريخ تكتبه، فيتغري ال�سكل، ويتغري امل�سم�ن بتغري حركة الزمان، فاخلن�ساء، مثاًل، حني 
اأجادت يف غر�ض فني واحد ه� الرثاء كانت واقعة حتت تاأثري نف�ض الع�امل التاريخية التي 
وقع حتتها �سعراء الع�رص اجلاهلي، ووفق هذا ال�رصط اأو�سك النابغة الذبياين اأن مينحها لقب 

اأن�سدته �سيئًا من رثائها لأخيها �سخر )10( .  "اأ�سعر اجلن، والإن�ض"، حني 
ولنا  تتجاوزه،  فلم  "الرثاء"،  �رصنقة  يف  و�سعها  من  ه�  الجتماعي  القيد  كان  لقد 
وحّ�لت  جتّراأت  ل�  فيما  الفرا�سة،  تلك  على  املجتمع  هذا  رد  �سيك�ن  كان  ماذا  نت�س�ر  اأن 
اإىل الغزل؛ متجاوزة ك�نها ابنة �سيد �سليم عمرو بن ال�رصيد، واأخت الفار�سني  هذا الغر�ض 
ال�رصيعني �سخر، ومعاوية اللذين كان اأب�هما يفاخر بهما يف امل��سم فيق�ل: اأنا اأب� خريي 

م�رص، ومن اأنكر فليعترب، فال ينكر اأحد" )11( . 
فاإذا ما تاأملنا ما اآل اإليه احلال من بعد تغري هذا ال�رصط ل�جدنا ن�ساًء خمتلفات اأكرث 
جراأة- بل قل تغري �رصطهما التاريخي- اأفرزتهما الدولة العبا�سية والأندل�سية، من اأمثال 
علّية اأخت الر�سيد، وولدة بنت امل�ستكفي اللتني تنطلقان مع الغزل يف اأج�اء خمتلفة، ولغة 

خمتلفة. 
الن�سائي.  اإذن يتاأكد بروز عامل القيد الجتماعي، يف حتديد م�سارات الإبداع  وهكذا 
جنده  ف�س�ف  والدونية  وال�سطهاد،  القهر،  ال�سلبية  ومالب�ساته  القيد  هذا  تاأملنا  ما  فاإذا 
عامل حت�ل غري ثابت؛ ب�سبب من �سريورة التغري التي حتكم ال�رصط الجتماعي، وت�ساهم يف 
وج�ده. يف حني يبقى عامل اجلن�ض، اأو الأنث�ية �رصطا بي�ل�جيا؛ ل حيلة للمراأة يف حت�له، 
وندع�ه نحن الرجال �سغبًا. واإنه ل�سغب حق؛ �سغب لأنه انعكا�ض فعلي للث�رة على ال�رصط 
كتابتها،  يف  اأنثى؛  املراأة  فاإن  كتابته،  يف  رجاًل  الرجل  كان  فاإذا  وتقاليده؛  الجتماعي 
اأفكاره امل�ستقلة عن الن�ع. وتلك هي لذة  اأن لي�ض للج�سد  اأنثى، ذلك  اأن تك�ن  وينبغي لها 
"اإن لذة الن�ض هي تلك اللحظة التي يجري فيها  حتقق الن�ض كتابيًا، يق�ل رولن بارت: 

ج�سدي وراء اأفكاره اخلا�سة، ذلك اأنه لي�ض جل�سدي نف�ض اأفكاري التي لها )12( : 

ثانياً - اللغة والثيمة يف مستويات حتليل الكتابة النسوية: 

اجلمالية،  بال�ستجابة  يكتفي  اأحدهما  �سنفان:  عام،  ب�سكل  للن�س��ض  املتلقني  اإّن 
الن�ض،  بالفعل يف  ب�اعث م�ج�دة  نف�سه، وهي  ب�اعثها يف  للتنقيب عن  واآخر يتجاوزها 
واإحالته اإىل ال�اقع، وهذا الن�ض يتك�ن من �سكل وم�سم�ن، جتمع بينهما عالقات متداخلة 
ل تفرق بينهما، فاللغة تك�ن امل��س�ع، وحتدد مداره، وامل��س�ع يحمل يف معطفه معجمه 
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اخلا�ض، واأدواته التعبريية ولكن عالقة الكتابة باللغة يجب اأن يبحث عنها داخل ما ي�سميه 
الل�ساني�ن بالكالم، الذي ينتمي اإليه جمال الإبداع، وهذا يعني لنا: اأن مقاربة اأي كتابة- 
لي�ست  باللغة  الرجل  عالقة  لأن  املتلفظة؛  بالذات  ربطها  يجب  منها-  الن�سائية  وحتديداً 
الكتابة  الذي ي�ؤنث هذه  كعالقة املراأة بها، فاملراأة تكتب ج�سدها ثيمة ولغة، واجل�سد ه� 
الكلمات،  لنحت  اخلام  املادة  اعتبارها  يتميز بخ�س��سية ميكن  اإن�سانيًا  باعتباره معطًى 

وال�س�ر البالغية. 

احملور الثاني - التطبيق: 
والأدب:  احللم  الأدوات:  هذه  ومن  مكن�ناته،  عن  التعبري  يف  الإن�سان  اأدوات  تعددت 
اإن�ساين يف هذا  لي�ض كل كائن  اأحالمه، ولكن  وله  اإل  الك�ن  اإن�ساين يف هذا  فما من كائن 
العامل يق�ل اأدبًا؛ ما يعني اأن ثمة فئة معينة م�ؤهلة هي التي تزاول الأدب، ولكي ت�سل هذه 
املبدعة  واملراأة  مكتنز،  يرفدها لوعٌي  اأن  فيجب  الإبداع وجتاوزها،  اإىل حدود  املمار�سة 
حتكم لوعيها ثيمة خا�سة م�غلة يف القدم؛ وميكن الق�ل باأنها: "البع�ض من ال�احد"، اأو " 
ال�اأد والقتل" على خلفية الأن�ثة التي �سكلت معينًا ل ين�سب جلرحها القدمي املتجدد، وهذا 

مثال: 
تق�ل ال�ساعرة عايدة ح�سنني يف ق�سيدتها )و�سمة عار( : )13( 

منذ النف�س االأول
و�شمت بعار القبيلة

اأنثى
خطيئة

يف اأ�شلع ال�رشق
حذاء

فال�ساعرة هنا متت�ض الن�ض القراآين: "واإذا ب�رص اأحدهم بالأنثى ظل وجه م�س�داً وه� 
كظيم يت�ارى من الق�م من �س�ء ما ب�رص به" )14( . 

الأول  النف�ض  منذ  ذاتها  ا�ستغراق  يف  ال�ساعرة  ت�ظفه  امل�رصود  القراآين  امللف�ظ  فهذا 
كن�اة؛ جمتمعية  القبيلة  قد جتاوزت  ال�سفات  وهذه   ،" احلذاء  اخلطيئة،  " العار،  ب�سفات: 
�سغرية؛ لتمتد اإىل ال�رصق باأكمله؛ ما ي�فر لها ثباتًا يع�سده �سكل "ال��سم" الذي اتخذته اأي: 

اإنها �سفات ثابتة ثبات اأن�ثتها التي اأعلنت نف�سها منذ اأن جاءت اإىل هذه الدنيا. 
ومن ذلك ما تق�له ال�ساعرة ريتا ع�دة يف ق�سيدتها �سمت ال�سليب: )15( 



113

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )1( - شباط 

علقوين/ على �شليب/ منذ ولدت
وقالوا.. " اأنثى "

ثبتوا يدي بامل�شامري/ على خ�شبة الزمن
ثبتوا رجلي بامل�شامري/ على خ�شبة الغنب

وقالوا.. اأنثى.. اأنثى! 
الناجت عن  اآخر، يج�سد هذا اجلرح  �سل�كًا اجتماعيًا  " تقدم  فها هي" ذي ريتا ع�دة 
قدر اأن�ثتها، وت�ستدعى لذلك �س�رة ملا قيل اإنه امل�سيح امل�سل�ب، ت�ستعريها من الأ�سط�رة، 
بالفعل  ال�سلب  م�سهد  فت�ستهل  التعذيب؛  يف  قبيحًا  واآخر  الت�سحية،  يف  راقيًا  من�ذجًا 
"علق�ين"، الذي يفيد ا�سرتاك كل مك�نات املجتمع يف هذه العملية، وهذا ي�رصي على بقية 
ال�رصطة  مثل  الطباعة،  تقنيات  ت�ستثمر  ثم  ثبت�ا".  " قال�ا  الن�ض:  هذا  ال�اردة يف  الأفعال 
اأو خارجيًا وه� يف كلتا احلالتني كبت،  املائلة )/( التي تدل على ح�ار قد يك�ن داخليًا 
فرفعتها  الأنثى،  لفظة  داخلها  يف  و�سعت  التي   )" "( التن�سي�ض  عالمتي  ومثل  وتنفي�ض 
بذلك اإىل درجة الهتمام، ثم ا�ستعا�ست عنها يف املرة الثانية بالتكرار، الذي اأفاد الدونية 
الذي قد  الأمر   ، الراأ�سيتان(  الق�ل )النقطتان  وال�سمئزاز، وقد متَّ كل ذلك يف غياب لزمة 
ي�حي ببطالن ما يق�ل�ن، وما يفعل�ن! . وعندما ننتقل اإىل حيزي التثبيت �سنجد امل�سل�ب 
على خ�سبة يف كلتا احلالتني؛ لكنها يف مرة تك�ن خ�سبة زمن، ويف مرة اأخرى تك�ن خ�سبة 

غنب؛ مما ي�ؤكد ا�ستمرارية ال�سلب با�ستمرارية الزمن. 
وتقول ال�شاعرة الليبية ردينة م�شطفي الفياليل )16( : 

متهمة اأنا باالأنوثة يف قانون قحطان
وهل خلق ع�شفور ليحيا خلف الق�شبان

 ...
منذ والدتي واأنا ا�شعر بالذل والهوان
فقد ماتت اأمي عندما عرفت اأين ل�شت

من جن�س ال�شبيان
ال�سعرية؛ مثقلة بحدة العامل، الذي �سن قان�نًا جعل من  تظهر الذات يف هذه الأ�سطر 
الباهت  الذات  ا�ستفهام  يجدي  ل  التي  ال�سجن  ت�ستحق عق�بة  اأنا"،  "متهمة  تهمة:  اأن�ثتها 
اأمامها نفعًا: "وهل خلق الع�سف�ر ليحيا خلف الق�سبان؟ "؛ لأن الذل يرافقها منذ ال�لدة 

التي �ساحبها م�ت والدتها؛ معطى اجتماعيًا كان ي�فر لها اأمانًا حمدوداً. 
واإّن هذا اجلرح لثيمٌة عنيفٌة ت�سكل ن�اة �سلبة يندلع منها كل �سغب املراأة يف كتاباتها، 
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وهذا ال�سغب اتخذ �س�راً متعددة، نذكر منها: انتقاد ال�اقع الجتماعي، من خالل احل�س�ر 
املائز للمراأة البطلة التي ترف�ض امل�روث، فتث�ر طالبة للحرية. 

ومن �س�اهد ذلك ما تق�له ال�ساعرة ريتا ع�دة يف ق�سيدتها "ال�سمت القاتل" )17( : 
اأحتدى / واأرف�س.. انت�شابي اإىل جمتمع قبلي

واأفر�س.. على الكون/ جمتمعا ع�رشيااً
يتكافاأ فيه االإن�شان/ تت�شاوي فيه الوديان والكثبان

اأحتدى
فال�شاعرة يف هذا املقطع، ت�شتثمر اإمكانات البديع: 

جنا�سًا: يف �سبيل اإبراز اإعالن كين�نتها، وعاملها الداخلي: "اأرف�ض، اأفر�ض". . 1
ومقابلة: نتجت من املقارنة بني حيزي هذا الرف�ض، وذلك الفر�ض )جمتمع قبلي . 2

× جمتمع ع�رصي( . 
وطباقًا: متخ�ض عن كل ذلك بني �سفات املجتمع الع�رصي: )ال�ديان × الكثبان( . . 3

ويبدو اأن ال�ساعرة قد جنحت يف ذلك؛ بدليل اأنها جاءت بالفعل: "اأحتدى" مفت�حًا على 
حتديات غري معل�مة، يبدو اأن ال�ساعرة م�ستعدة لها. 

ومن ذلك ق�ل ال�ساعرة ريتا ع�دة يف ق�سيدتها ث�رة على ال�سمت )18( : 
الأعلن الع�شيان/ على كل اأ�شاليب القمع
الأحتدى مقربة ال�شمت/ م�شنقة الكبت

واأم�شي مب�رشة بالفرح
وطوبي للن�شاء/ الأن لهن ملكوت املكان

وملكوت الزمان
وطوبي للن�شاء املتمردات على ال�شمت. 

تتاأكد ذات ال�ساعرة، وتتجلي، يف هذا الن�ض، من خالل جملة الأفعال: "اأعلن، اأحتدى، 
اأم�سي". فالأول والثاين منها يطال املح�س��ض واملعن�ي اأ�ساليب القمع، م�ستقة الكذب وهي 
جمتمعة، فتنتقل من الق�ل اإىل الفعل، الذي ياأخذ م�سهداً احتجاجيًا حتمل فيه ال�ساعرة عرب ما 
ي�سمى باليافطات الب�رصى للن�ساء الل�اتي يتحدين الزمان واملكان، ويتمردن على ال�سمت. 

"اعرتافات  دي�انها:  ت�طئة  يف  زين  القال  �سباح  ال�ساعرة  تق�له  ما  ذلك  ومن 
مت�هجة")19( 

 )1( 
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رغم جا�شو�س القبيلة يف دمي
رغم حجابي الكثار على فمي

رغم قفلي
رغم ليلي

رغم �شل�شلتي اخلبيثة
حتت حلم املع�شم

�شاأظل اأع�شق فيك ثلجااً
مثل نار جهنم

 )2( 
َلَغٌم على كفيك ينبئ كلما
ه �شيثور منه اقرتبت باأنَّ

ويذوب لوح الثلج فوق اأ�شابعي
ويطري من كم املدى ع�شفور

ويف�سُّ خلوتنا الطويلة نور�ٌس
يلقي بحبل ق�شائد ويطري

فمنذ ال�ستفتاح، وبطريقة تختلف عن طريقة فاتنة الغرة جند اأنف�سنا يف م�اجهة ج�سد 
ن�س�ي يث�ر، فال يلقي لكثري من امل�ا�سعات القارة باًل! . اإنها يف هذا ت�سبه ج�سدها حني 
يعت�ره التغيري املفاجئ؛ يق�ل ج�سدها ما مل يكن وعيها ليق�له يف اللحظات العادية ول 
يك�ن على وعيها اإل اأن يلبي اأمر اجل�سد! ونحن نعرف ما تفعله التغريات الف�سي�ل�جية يف 
الرجال. ولطاملا كتبت املراأة  الن�س�ي ل�عي  ج�سد املراأة كل �سهر. هي ذي مفاجاأة اجل�سد 
الن�ض، فنحن  الآن، ويف هذا  اأما  الذك�ر؛  اإر�ساء ملجتمع �سنع م�ا�سفاته  ب�عي ذك�ري، 

اأمام امراأة اأ�سد جراأة، واأق�ى ب�حًا، واأقدر على حتطيم وعيها حتت وطاأة ج�سدها. 
االآن وقد راأينا ما قالته �شباح، فلنتاأمل كيف فعلته �شباح: 

اإن تكرار املت�الية اللفظية "رغم" خم�ض مرات؛ لي�سي باإحلاح ما واإننا اأمام هذه الكلمة 
احل�اجز  ف�ق  من  بها  فتقفز  الكلمة،  �سه�ة  متتطي  فار�سة  امراأة  لن�ساهد   ، )رغم(  الفر�ض 
ف�ر  ح�اء  اإنها  اإلخ".  وال�سل�سلُة...  والليُل،  والقفُل،  واحلجاُب،  "اجلا�س��ُض،  الجتماعية: 
خروجها من ج�سم اآدم، ح�اء يف حلظة تخلقها الأوىل، واكت�سافاتها الأوىل. وماذا ميكن اأن 
تفعل ح�اء، وقد اكت�سفت ج�سدها؟ . لن يك�ن �سعبًا علينا اأن نت�س�ر كيف متار�ض ع�سقها 
املجن�ن لأول مرة، كيف تطلق جل�سدها اأن يق�ل ما ه� اأبلغ من الكالم. و�سباح هنا وزيادة 
اإىل  �سيء  كل  م�سيفًا  فينطلق  ال�سمت،  عليه  مفرو�سًا  كان  طاملا  ج�سداً  متار�ض  هنا  عما 
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نف�سه: "دمي، حجابي، فمي، قفلي، ليلي، �سل�سلتي... اإلخ". 
لكن لهذا التحرر م�انع ما تزال حا�رصة. ورمبا جتلت هذه امل�انع باأجلى �س�رها يف 
امل�سهد الع�سقي الذي و�سلت اإليه ال�ساعرة، يف املقط�عة رقم )2( ؛ اإذ نراها تع�د لتن�سحب 
اإىل العامل ال�سدميي للغة، فتعرب عن ج�سدها عنه بدوال رمزية، من مثل: )لغم، ثلج، كم املدى، 

ع�سف�ر، يف�ض، اخلل�ة، الن�ر�ض... اإلخ( . 
واإن كل هذا لي�سي ب�طاأة امل�ا�سعات التي حتكم الال�سع�ر، فتقهره- حتى حني يث�ر- 
وخ�ف  النا�رص،  قلة  ي�سك�  ح�سرياً  دفينًا  الأعماق  اإىل  بالباب  ال�اقف  احلار�ض  فريجعه 
املجه�ل، وهذا احلار�ض ه� املكلف من قبل ال�عي )اأو ال�سع�ر( مبنع ما ل ير�ساه املجتمع، 
ودفعه اإىل الأعماق، اإىل منطقة الال�سع�ر، فيتح�ل اإىل اأماٍن مكب�تة ل تخرج اإل يف حالت 

الع�ساب، اأو ال�سعر. 
يقول فرويد: 

"فنحن ن�سبه النظام الال�سع�ري بغرفة ف�سيحة؛ تزحم فيها النزعات النف�سية بع�سها 
يقيم  منها،  اأ�سغر  ا�ستقبال  غرفة  الغرفة  بهذه  تت�سل  حية؛  كائنات  كانت  ل�  كما  بع�سًا، 
فيها ال�سع�ر. وعلى العتبة امل��سلة بينهما، يق�م حار�ض يفت�ض كل نزعة نف�سية وير�سدها، 
فيمنعها من دخ�ل غرفة ال�ستقبال اإن مل ير�ض عنها، و�س�اء رف�ض احلار�ض نزعة معينة 
عند العتبة، اأو ردها بعد اأن تلج غرفة ال�ستقبال؛ فلي�ض هذا بذي بال؛ اإذ تكاد النتيجة تك�ن 
واحدة يف احلالني... فالنزعات الال�سع�رية املقيمة يف غرفة النتظار ل تراها عني ال�سع�ر 
العتبة،  اإىل  تدافعت  فاإذا  الأمر.  اأول  يف  ل�سع�رية  تظل  وبذا  املجاورة؛  الغرفة  يف  املقيم 

فرّدها احلار�ض، ومل يت�سن لها اأن ت�سبح �سع�رية، فنق�ل يف هذه احلال: اإنها ُكبتت" )20( . 
اأّما ال�ساعرة املغربية فاطمة ب�هراكة فتقدم لنا منطًا اآخر من التمرد داخل القف�ض؛ اإذ 

تق�ل يف ق�سيدة "لكل هذا الأمل اأرف�ض كين�نتي": )21( 
اأغرد داخل القف�س

اأنق�س احلناء فوق الورق
املبعرث على اجلدران

األهو باالأمل
اأن�شى ما تبقى مني

اأداعب جرحي
الأر�شم وجهااً ي�شبهني

اً ي�شبهني كثريا
حيث حتاول الذات الن�س�ية اأن متار�ض متردها املتمدد عرب لغة الأفعال: "اأنق�ض، األه�، 
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اأن�ض، اأداعب، اأر�سم". 
لكن، لأنه مترد داخل القف�ض، ملا ينطلق، �رصعان ما يتال�سى وهج هذه الأفعال التي 
الأحياز  املت�قعة. ومن هذه  انطالقتها  �سدميية، حتا�رص  اأح�از  التمرد يف  اأن تعلن  اأرادت 
تبقي مني،  ما  الأمل،  املبعرث،  ال�رد  "احلناء ف�ق  الآتية:  اللغ�ية  الأداءات  نر�سد  ال�سدميية 

جرحي، وجهًا". 
حتاول  فيما  الن�س�ية،  اله�ية  ت�سيع  حيث  التال�سي؛  ذروة  اإىل  التمرد  هذا  ي�سل  ثم 

ال�ساعرة ا�ستعادتها عن طريق الر�سم، دون جدوى تذكر. 
اأما ال�ساعرة الت�ن�سية عفاف حممد ال�سمعلي فال تزال تبحث يف ق�سيدتها، عن وطن 

وكيان، حني تق�ل يف ق�سيدة "رم��ض اليا�سمني"، ما ياأتي: 
�شاأقطف األف وردة

 اأنرثها بني اأ�شابعك
 وا�شقط اأقنعة الفراغات

 الأكت�شف من جديد كياين الذي ولد فيك
 واأجعل الندى ينحني، ليقتات حبنا

 واأعزف على قيثاري نغمااً لزمن ال ت�شيع فيه الع�شافري
 زمن جميل يفتح يل نوافذ

على املدى البعيد
الأجد وطني بني رمو�س اليا�شمني واأعانق فيك حلمي واأبدد تعرث اخلطوات )22( . 

ال�ساعرة- كما تبدو لنا- تتجاوز حاجز اخل�ف، من املعتقد الجتماعي، فتبذل من 
اأجل ك�سف الكيان، واإقامة ال�طن حماولتني تعتمدان امل�ت ركيزة اأ�سا�سية: "�ساأقطف األف 
وردة"، "اأنرثها بني اأ�سابعك". لكنها جتنح بالقطف اإىل احلياة عرب نرث األف وردة يف بيئة 
جديدة ت�سمن لها احلياة. واأول مظهر حياتي ينتج عن هذا النرث، كيان ال�ساعرة، الذي يبداأ 

دون خ�ف بت�فري احلياة للكين�نة املكت�سفة من جديد يف الرجل. 
فيه  تعانق  اليا�سمني  فرم��ض  جديدين:  ووطنا  مدى  وللحرية  احلياة  للحب  فت�فر 

الأحالم، ويتبدد اخل�ف. 
ومن هذه ال�س�ر ق�ل �سعاد ال�سباح يف اأروع ما كتبت من ق�سائد �سعرية )23( : 

يقولون: 
اإن الكتابة اإثم عظيــم

فال تكتبـــي
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 واإنرّ ال�شالة اأمام احلروف... حرام
فال تقربــى. 

 ... واأنرّ مداد الق�شائـــد �شمرّ
فايرّاك اأن ت�رشبي. 

وها اأنــذا 
قد �شــربت كثريا

م بحرب الدواة على مكتبي  فلم اأت�شمرّ
وها اأنــــذا... 

قد كتبت كثيـــرا
واأ�رشمت يف كل جنم حريقا كبريا

فما غ�شب اهلل يوما علىرّ
وال ا�شـتاء منىرّ النبىرّ

وما  "يق�ل�ن"،  امل�سارع  بالفعل  ال�سعرية  الأ�سطر  هذه  ت�ستهل  ال�سباح  �سعاد  فهي 
اأو حالة الرفع التي حفظت له اأجزاءه دون  يعنينا من هذا الفعل لي�ض فقط زمنه املتجدد، 
املجتمع  مك�نات  كل  امت�ض  الذي  اجلماعة"  "واو  الفاعل  هنا  يعنينا  الذي  بل  نق�سان؛ 
املختلفة التي تتحرك يف �سياقها هذه ال�ساعرة، والذي بكل م�ؤ�س�ساته امل�سدودة اإىل قراءة 
قا�سية للدين قد اأفتى باإثم الكتابة، وتاأثيم من متار�سها؛ حيث ل يع�د جائزاً للمراأة اأن تقرب 

ال�سالة قبل اأن تترباأ من خمر احلروف والأمر هنا جمازي؛ ملا يف ذلك من خطر حمدق. 
ال�ساعرة ب�عيها اخلا�ض )الديني والجتماعي والثقايف( جتادل هذا الدعاء  اأنَّ  بيد 
مبثالني من املمار�سة الي�مية: الأول: حني تدع نف�سها ت�رصب من خمر الكلمات، فال يغ�سب 
عليه  اإبراهيم  ق�سة  من  والثاين:  منه.  حذروها  الذي  الأذى  بها  يلحق  اأن  ودون  اهلل،  منها 
ال�سالم عندما حطم اأ�سنام اجلهل وال�ستعباد، فقلدته ال�ساعرة حني اأ�رصمت النار يف كل 

النج�م، فلم يغ�سب منها اهلل ، ومل ي�ستاأ منها النبي. 
ثم ها هي يف ذات الق�سيدة تق�ل: 

يقولون
اإين ك�رشت ب�شعري جدار الف�شيلة

واإن الرجال هم ال�شعراء
فكيف �شتولد �شاعرة يف القبيلة

واأ�شحك من كل هذا الهراء
واأ�شخر ممن يريدون يف ع�رش حرب الكواكب
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واأد الن�شاء
واأ�شاأل نف�شي

ملاذا يكون غناء الذكور حالالاً
وي�شبح �شوت الن�شاء رذيلة؟ 

ملاذا؟ 
يقيمون هذا اجلدار اخلرايف
بني احلقول وبني ال�شجر
وبني الغيوم وبني املطر

وما بني اأنثى الغزال وبني الذكر
ومن قال لل�شعر جن�س؟ 

وللنرث جن�س. 
ومن قال اإن الطبيعة

ترف�س �شوت الطيور اجلميلة
اأذى،  يلحقها  اأن  دون  ال�ساعرة  �ساقتهما  اللذين  والديني-  الدني�ي  املثالني-  ولعل 
اأوغ�سب، اأو ا�ستياء قد منحاها رخ�سة لال�ستمرار يف حتطيم مق�لت وادعاءات اجتماعية 
واهية، عرب مالم�ستها، والدخ�ل معها يف عالقة جدلية من خالل جملة الت�ساوؤلت التي مل 
الغناء  وت�رصيعهم  قبيلة،  من  �ساعرة  ولدة  نفي  من  بال�ستخفاف  ت�ستهلها  والتي  تعرَّها، 
واملطر،  والغي�م  وال�سجر،  احلق�ل  بني  اخلرايف  اجلدار  هذا  واإقامة  الن�ساء،  دون  للرجال 

والأنثى والذكر، وجتني�ض ال�سعر، ورف�ض الطبيعة لغناء الطي�ر اجلميلة... 
اأما الآن، فدع�نا نر�سد ما تق�له فاتنة الغرة يف ق�سيدة "ما زال بحر بيننا" )24( : 

ما عدت باقية هنا
جرح هنا... 

جرح بجرح ينحني
َج حول اأوردتي ويكبل الدَم امل�شيَّ

ويبداأ هم�شه الليلى عنيِّ
كيف اأين.. 
وزٌة برية.. 

تهوى الت�شكع حتت جفنات الثلوج
تداعب الدوري حني يخبئ االأزهار

خلف بحرية املا�س التي.. 
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ما عدت اأذكر لونها
وي�شابق االأنهار يف نرث الكرات

اللوؤلوؤية عرب ت�رشين االأول
ويغفو.. حتت اأبراج القمر

فال�ساعرة تفتتح هذه اأ�سطرها ال�سعرية برغبة جاحمة يف الرحيل، من واقع اجتماعي 
البقاء  اأ�ساب  قد  احلاد  فالنفي  هنا"  باقية  عدت  "ما  الرتكيب:  يك�سفها  حادة  �سط�ة  ذي 
اإىل  حت�لت  ول�  حتى  اأن�ثتها  ي�سيج  اجتماعٌي  معطى  يح�يه  وما  فاملكان  معًا:  واملكان 
)اإوّزة برية( تت�سكع مع دوري! . وهذا التح�ل امل�ستغرب اجتماعيًا على الرغم من اأنه احليلة 
النكري  نفري  اأن�ثتها ويختزلها، ول مينع عنها  فاإنه مي�سخ  ال�اقع،  املتاحة يف هذا  الفنية 
الجتماعي؛ بل يعك�ض مدى ق�س�ته، ويزيد يف ق�س�ة احلرمان؛ لكن كل تلك امل�انع ل ميكن 
"ما  اآدميتها املتحررة، واإن �سارت بال ذاكرة:  ال�ساعرة عن متردها، فتختار  اأن تثني  لها 
الدم  الذي ل يني يكبل  القيد  ذاته ق�س�ة هذا اجلرح  ال�قت  ل�نها"، ويعك�ض يف  اأذكر  عدت 

امل�سيَّج ح�ل اأوردتها. 
مرحلة  اإىل  الرج�ع  اإىل  بال�ساعرة  يدفع  ما  هي  املجتمعي  املعتقد  هذا  �سط�ة  واإن 

الطف�لة؛ اإذ نراها تق�ل يف ق�سيدة "عندما كنت �سغرية" )25( : 
عندما كنت �شغرية.. كنت اأحلم
اأن اأقي�س حذاء اأمي يف اخلفاء
اأن اأرى نف�شي يومااً بنتااً كبرية

واأنا االآن فتاٌة.. اأ�شتعيد الذكريات
كل ما اأرجو لو اأن رجعت �شاعة بنتااً �شغرية

كي اأنام يف ح�شن اأمي مرة
من غري خفٍر اأو حياء يتملكني

من هنا نراها تتح�ل بلغتها اإىل ما ت�ستطيع؛ اإذ اأعياها ما ل ت�ستطيع، فتلجاأ اإىل ذكرى 
اأيام جميلة قد خلت حني كانت طف�لتها عذراً يخفف عنها قلياًل من القي�د، فتمار�ض قدراً 
حمدوداً من احلرية، فتقي�ض حذاء اأمها: "يف اخلفاء"! . فحتى الطف�لة يف نظر ال�ساعرة مل تكن 
كافية جلعلها ت�سعر بالأمان يف قيا�ض حذاء الأم الأنثى كما كانت ت�سعر منذ وقت مبكر باأن 
جمرد قيا�ض حذاء الأم يحملها اإىل ع�امل من املمن�ع. فالأم هي الأنثى املكتملة الأن�ثة، 

ولأن هذه الأن�ثة �سيء معيب ل ميار�سه اإل الكبار فلن ت�ستطيع ال�سغرية اأن جتربه. 
نحن بني يدي اإ�سارة جن�سية مبكرة حتيلنا اإىل ما قيل من اأن كل فتاة باأبيها معجبة. 
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اأو عقدة اإلكرتا التي حتدث عنها كارل ي�جن التي تقرر اأن كل فتاة ترغب يف اأن حتل حمل 
اأمها يف قلب الأب )26( . 

غري  جديداً  معطى  غيمًا"  "�ساأتبع  ق�سيدتها  يف  فتقدم  ال�رصوف،  هال  ال�ساعرة  اأّما 
القبيلة؛ لتك�سف به عن ق�س�ة القيد الذي كبلها، فتق�ل )27( : 

اأمدينتي ات�شعي قليالاً
كي اأرى ظلي طليقااً
فوق اأر�شفة ال�شوارع

ومدينتي ات�شعي
لعلي ال اأرى ظلرّي
بال حرية مثلي

فيكفي موت واحدنا اختناقااً
بني نافذتني من اأ�شمنت

بحثااً عن هواء. 
همزة  اأن  نالحظ  حيث  ات�سعي"؛  "اأمدينتي  اأمر:  يتبعه  بنداء  ال�سعري  النف�ض  هذا  يبداأ 
النداء مل تقَ� على اإبالغ النداء املطل�ب فنحن نعلم اأن الهمزة لنداء القريب الأمر الذي اأفرغ 
الفعل: "ات�سعي" من دللة الأمر، وقد جتلي ذلك يف حيز الت�ساع املطل�ب "قلياًل"، ثم يف 

م�ساحة حركة الظل "ف�ق اأر�سفة ال�س�ارع"، وتلك م�سافة ت�س�ل وت��سل. 
ا�ستخدام حرف  "مدينتي ات�سعي"ـ دون  اأخرى، بق�لها:  النداء مرة  ال�ساعرة  ثم تعاود 
الذي  الأمر  النداء، ي�سي بانعدام الت�ساع يف املكان وامل�ساعر،  النداء. وهذا احلذف حلرف 
"فيكفي  اإل الظل املهدد بامل�ت:  يحيلنا اإىل �سدميية لإمكانية، ل �سم�ض فيها، ول كين�نة 

م�ت واحدنا اختناقًا". 
اآخر من  العا�رصة منطا  اأب� عق�سة داود يف ق�سيدتها اخلطيئة  ال�ساعرة �سهري  وتقدم 

النتقاد يتجلى يف برت العالقة مع الرجل فتق�ل )28( : 
اكتب لك/ الأين ال اأقدر اأن اأكون معك الأنَّ

وجهك املحنط/ يف تابوت التقاليد/ يحزنني لكن
ال يغريين

فتعلن  الكتابة،  خالل  من  الرجل  وبني  بينها  العالقة  طبيعة  حتدد  هنا  فال�ساعرة 
فيها عن النقطاع، الناجت عن التحنط يف تاب�ت التقاليد؛ ما يعمق من حزنها ول يغريها. 
وال�ساعرة هنا ت�ستثمر تقانة التعليل الذي حني يكاد يخفق يف الإقناع بالنقطاع، فت�ستعني 
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عليه بحرف ال�ستدراك؛ "لكن" لكنها مع ذلك ت�ستبعد اأن يحدث التغيري. 
وينطفئ هذا التمرد عند بع�ض ال�ساعرات، ومن ذلك ق�ل ال�ساعرة �سباح القالزين يف 

ق�سيدة "�سيان" )29( : 
�شيان

اإن وقت الغرام ببابي
اأو خا�شمت غيماته اأعتابي

�شيان
اإن جاء الغرام مدرعااً

اأو راجالاً
لي�شري يف اأعقابي

فهناك جي�س ثعالب
و�شياج �شوك
واقفون ببابي

وهناك
األف قبيلة

اب وخناجر احلجرّ
ون�شيت اأين كنت اأنثى

يل فوؤاد حتت جلد عباءتي
ينمو

برغم ال�شوك واالأنياب
ويظل قلبي يف الهوام�س مهمالاً

في�شيخ بني حقائق و�رشاب
وتظل خيل احلب ترق�س

ها هنا
وت�شدُّ طرف عباءتي وثيابي
لكنَّ �شيئا يف اخلفاء يردين
في�شيع يف ثغري ال�شغري

جوابي
فاأنا قتيلة خيمة

وبداوة
قد اأفقدتني يف احلياة �شوابي

وبقدر ما ا�ستد اأوار التمرد على القيد املجتمعي، يف اأ�سطر �سعرية �سابقة؛ بقدر ما ينطفئ 
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ويتح�ل يف هذه الأ�سطر اإىل حالة )ال�سيان( : اأي ال�ست�اء، التي ت�س�غ واقعا لغ�يا يجمع 
تقاباًل يتجلى يف الن�ض يف "ح�س�ر الغرام وانقطاعه"، وهذا ال�اقع يف حدته و�رصا�سته- 
من جهة انطفائه، وا�ستعاله، وانعكا�ض ذلك على ال�ساعرة- ي�سارع ال�اقع الجتماعي الذي 
قبيلة، خناجر  األف  �س�ك،  �سياج  ثعالب،  "جي�ض  مثل:  قمعية من  دوال  ف�سائه  تتحرك يف 
احلجاب".. وه� واقع ميح� اأن�ثة ال�ساعرة من ذاكرتها، ويبقي "خيل احلب" ترق�ض رق�ستها 

الأخرية؛ لتظهر "اخليمة والبداوة" معطيني اجتماعيني يفقدان ال�ساعرة �س�ابها. 
ومثل ذلك، وب�س�رة اأ�سد ما نراه يف ق�ل ال�ساعرة �سعاد اأب� ختلة )30( : 

البداوة تغزوين
كاأين امراأة من خلف الزمان

تتعرث يف غري مكانها
تبحث يف �شندوق

احلكايات عمن يحمل اللواء بعدها
ومل اأ�شتطع تروي�شها

اأو اأحمو قليالاً من عنادها
وال�شوؤال الذي ما زال عالقااً بيننا

هل �شاأ�شمد حتى النهاية
الأبزغ فجرااً جديدااً

واإذا كان التمرد قد انطفاأ عند �سباح القالزين فاإنه قد ذوى متامًا عند �سعاد اأب� ختلة 
التي ت�سع ذاتها اأمام ت�ساوؤل ي�سعب حتديد معناه املحتمل: ف�سعاد تتنازعها البداوة بنية 
"يف غري  "خلف الزمن"، واإىل مكان غري معل�م  اإىل زمن غري معروف  اجتماعية ترتد بها 
مكانها"؛ حيث ل مكان ثمة اإل للتيه والفراق والعرثات، ثم اقرتاب النهاية، وابتداء البحث 

عمن يحمل الل�اء من بعدها! 
وتتنازع �سعاد يف هذه الأ�سطر "اجلدة"؛ باعتبارها املعطى الجتماعي البدوي الذي 
القا�سي مينى بالف�سل حني يحاول  ال�اقع  األف عام؛ ورغم ذلك فاإن هذا  ال�راء  اإىل  يردها 
ال�سك حني تت�ساءل يف حلظة تقف  اأن�ثتها املتمردة؛ لكنه مترد م�ق�ت ويعت�ره  تروي�ض 
فيها على حافة الياأ�ض: "هل �ساأ�سمد حتى النهاية لأبزغ فجراً جديداً؟ " وذاك �س�ؤال عنيف 
ومبهم يف اآن عنيف لأنه ي�سي ب�سدة ما اأ�ساب ال�ساعرة من اإرهاق، ومبهم لقرتان ال�سم�د 
ي�ستطاع  ل  واقعًا  يتجاوز  اأن  اإل  يتحقق  ل  بهدف  لرتباطه  ثم  معل�مة،  غري  بنهاية  فيه 

جتاوزه. 
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اأما �سمية ال�س��سي فتق�ل يف ق�سيدة "ما مل تقله اجلدة )31( : 
" ملاذا اأحبَك
اأعطيك نهدي

تعلمه كيف تكون االأنوثة
كيف يكون امتالك امل�شاء

اأو تظل وحيدا
ك�شلرّم اأعياه ال�شحر يف عيون
اجلرار املمتزجة بطعم احلريق

اجلرار املمتزجة
بطعم احلريق

حتب ال�شتاء اإىل حدِّ االأمل
تدعك راحتيك بزهور ال�شنوبر
متال اأنفك بعطر غابوي لذيذ

عندها
اأدرك اأنك ال تكتفي باملطر

العن�ان، ما مل تقله اجلدة، من خالل هبتها  ال�س��سي قد قالت، منذ  فال�ساعرة �سمية 
ذكر،  اأي  الهائلة عن  قدراته  تغيب  ل  الذي  ذاك  "الثدي"،  اأن�ثتها  اأخ�ض خ�سائ�ض  الرجل 
وهي قدرات تتجاهلها ال�ساعرة عن ق�سد؛ اإذ تدع للرجل اأن يعلمها الأن�ثة، وامتالك امل�ساء، 
ويبدو اأنها بتجاهلها ذلك �ستمح� اخليار الثاين اأمام الرجل: "اأو تظل وحيدا"، "تدعك راحتيك 
بزه�ر ال�سن�بر"، "متالأ اأنفك بعطر غاب�ي لذيذ"، ومن ثم فال يجد لنف�سه منا�سًا عن قب�ل 

الدع�ة. 
وتق�ل ليلى ال�سائح يف ق�سيدتها "طق��ض الرباءة" )32( : 

ت�شهل الرباكني
ي�شقط وجودك
فوق وجودي

ويكون/ االمتزاج/ االأمطار
بالرتبة العط�شى

املياه/ بالرمال/ هنيهة/ الأكرث
وتدق املو�شيقى
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تقدم ال�ساعرة يف هذا الن�ض طق�سًا ع�سقيًا بريئًا، يبداأ بـ"�سهيل الرباكني"، وينتهي بـ: 
"تدق امل��سيقى"، ما ي�ؤكد حتققه على م�ست�ى البداية التي حتمل اأوراً �سديداً، والنهاية التي 
تت�سمن اإيقاعات خافتة معلنة اخلامتة. والأفعال التي تتحرك ما بني ال�سهيل وامل��سيقي 
والتي تتجلي يف: " يك�ن، ال�سق�ط، المتزاج " والأحياز التي حدثت فيها: " وج�دك، وج�دي 
"، " الرتبة، الأمطار " " املياه، الرمال "، كذلك الزمن " هنيهة لأكرث " كلها �س�اهد على حتقق 

هذا الطق�ض الع�سقي بكل تفا�سيله. 
ومن ذلك ق�ل اأني�سة دروي�ض يف ق�سيدة "الع�سق يف الغرفة املحكمة الإغالق" )33( : 

مل يعد �شيئااً حراما اً/ كل من يف الكون/ ا�شتباحوا دمنا
�شتزول الروح من اأج�شادنا/ تفنى.. ولن يفنى هوانا

�شمني واأع�رش �شلوعي/ واأ�شبعني غراما
ل�شنا بحاجة اإىل كمامات غاز/ اأو نبغي اأمانا

لن نح�س ال�شم يف اأج�شادنا/ لو التحمت �شفانا
ولي�شبوا كل اأنواع الفنا/ وليفنوا الزمانا

لن ي�شرينا والع�شق يجمعنا/ لو ذابت الروح
اأو �شالت دمانا

ي�ؤهلها  ما  حراً"؛  �سيئًا  يعد  "مل  بالإباحة  ال�سعري  الن�ض  هذا  �ساعرتنا  ت�ستهل  حيث 
لتقدمي بطاقة دع�ة "ال�سم و الع�رص، والإ�سباع"، وكذلك ال�ستغناء عن الكمامات؛ من اأجل " 

التحام ال�سفاه "، ففي هاتني احلالتني ل ي�سريها ذوبان الروح، و�سيالن الدماء. 

اخلامتة: 
وبعد تناول بع�س من هذه الن�شو�س الن�شوية بالدرا�شة والتحليل تو�شل الباحث 

اإىل ما ياأتي: 
ال�سمات العامة التي متيزت بها الكتابة الن�س�ية تتحدد اأ�سا�سا يف احل�س�ر املرتفع . 1

النعتاق، واملحتجة  اإىل  والت�اقة  التقليدية،  والبنية  للم�روث،  " الراف�سة  " البطلة  للمراأة 
املراأة  اإىل  بالنظر  يطالبها  التي  الذك�رية  وال�سلطة  احلرميي  واجليت�  الدوين،  ال��سع  على 

كاإن�سان، ولي�ض كذات للرك�ب واإقبار ال�سهرة. 
القدرة . 2 عنا�رص  كل  امتالك  من  يتمكن  ل  الأح�ال  اأغلب  يف  الأنث�ي  البطل  هذا 

الأربعة: " اإرادة العقل، وج�ب العقل، ا�ستطاعة العقل، معرفة العقل، وهي عنا�رص ممهدة؛ 
لتحقيق فعل التح�ل " الإجناز واملزاولة " التي تفيد التحرر. 
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عن طريق البط�لة الأنث�ية تك�سف املراأة عن م�قعها الجتماعي يف داخل احلرم . 3
 " الجتماعي  ال�رصط   " ومرحلي  اآين  ه�  مبا  الن�سائية  الكتابة  ترتهن  وبهذا  املجتمعي، 
ب�ج�هه املتعددة القهر وال�سطهاد والدونية، وهي وج�ه ت�ؤول اإىل زوال اإذا غابت �رصوطها 
الكتابة  م�سار  يف  حلظة  عن  تعبرياً  الجتماعي  امل�قع  من  يجعل  ما  وهذا  امل��س�عية، 

الن�سائية، ولي�ض �رصطًا حمدداً لها. 
من . 4 الذك�ري  باخلطاب  امللتب�سة  ال�حيدة  ال�س�رة  هي  للمراأة  احل�سية  ال�س�رة 

اإىل املراأة.. وقد  القدم وامل�سيطرة عليه فاملراأة/ اجل�سد هي الزاوية التي ينظر من خاللها 
حر�ض ال�ساعر على �سجنها يف هذا اجل�سد، وكتبت املراأة �سعرها على اإيقاع ذلك، ومل تربحه 
فجاءت ق�سائدها/ لغتها مر�سخة لتلك ال�س�رة التي ر�سمها خطاب اآدم/ اللغة، وبالتايل 
جاءت جل ق�سائدها ترجيع �سدى ل�سحيق املا�سي " جتربة املراأة ال�سعرية تق�م على تقليد 
النم�ذج ال�سعري الذك�ري الذي كان ميثل الذاكرة الثقافية التي تتكئ عليها جتربة املراأة 

ال�سعرية")34(. 
ال�سكل الجتماعي، فاإن هذا يعطي . 5 نظًرا لأن املراأة جمم�عة ثقافية نف�سية داخل 

ملكتباتها متييزاً يختلف عن التجربة الرجالية، ومن مالمح هذه الكتابة املنظ�ر: اخلا�ض 
باملراأة جتاه احلياة واملجتمع. 
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