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تقديم

من  لديها  يجّد  ما  كل  وتقديم  القارئ  اإمتاع  على  دائمًا  والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة  تحر�ص 

اطروحات الفكر ومنابع الثقافة المتنوعة. تج�سيدًا لدورها الم�ستمر لخدمة الثقافة والفن والتراث في 

بلدنا العزيزة قطر. وفي جميع المحافل الثقافية العالمية. وهي تفخر بذلك. لأن اإ�سباع العقل وتقديم 

الوجبة الفكرية المنا�سبة له. ل تقل اأهمية عن ا�سباع الج�سم. فالفكر غذاء للعقل. والطعام زاد للج�سم. 

وكلهما مكمل للآخر.

كتاب  الكريم  القارئ  يدي  بين  ت�سع  اأن  الثقافية  والدرا�سات  البحوث  اإدارة  ي�سر  هذا.  اأجل  من 

الن�سوي في  الأدب  الكتاب  ويتناول  المن�شوري  اأ/ ح�شة  لموؤلفته  القطرية«  المراأة  �سعر  »الن�سوية في 

قطر متمثًل في ثلث من ال�سواعر القطريات هن. اأ/ زكية م�ل اهلل. واأ/ ح�شة العو�شي. واأ/ �شع�د 

الكواري وقد اعتمدت الباحثة في درا�ستها منهجين رئي�سيين هما المنهج التاأريخي والمنهج التحليلي 

النقدي.

الإ�سدارات  في  المفيد  بالجديد  ونعيدكم  نهمكم.  وي�سبع  اإعجابكم  الإ�سدار  هذا  يحوز  اأن  ناأمل 

الثقافية القادمة. لنوا�سل دورنا الممتد لخدمة الثقافة والمثقفين في �ستى المجالت في داخل البلد 

وخارجها.

 

اإدارة البحوث والدرا�ش�ت الثق�فية  
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المقدمة

احتفت �ساحة الأدب والنقد في ال�سنوات الما�سية احتفاء غير م�سبوق بنتاج المراأة الأدبي، واعتبرته 

ظاهرة اأدبية فارقة في م�سيرة الإبداع الإن�ساني، الذي طبع تاريخيا بطابع  الهيمنة الذكورية البارزعلى 

جانبيه النقدي والأدبي، ثم مالبثت تلك الهيمنة الذكورية اأن تراجعت، باندحار اأ�سكال القهر المختلفة، 

وبروز اأ�سوات الن�ساء المطالبات بحقوقهن في مختلف ميادين الحياة، واللتي اتخذن الكلمة والتعبير 

وقد  عليها،  والمحافظة  الكينونة  لإبراز  التاريخي  الكفاح  هذا  اأدوات  من  اأداة  ونثرا  �سعرا  المكتوب 

وت�سبر  البكر،  النتاج  تتلقف هذا  والنقدية  الأدبية  الدرا�سات  الن�سوي  الحراك  اأثر هذا  على  ت�سابقت 

غوره، وتتلم�ص �سماته الخا�سة في ال�سكل والم�سمون، و�سرعان ما انبثقت الت�ساوؤلت والروؤى في هذا 

الميدان البحثي الواعد، وكلها تن�سد الو�سول بالبحث اإلى عتبات متقدمة من التنظير المعزز بال�ساهد 

والدليل لي�سبح هو الآخر عتبة جديدة من عتبات البحث الدائم عن الحقيقة.

وقد اتجهت للخو�ص في غمار هذا البحث لأ�سباب هامة:

فمن هذه الأ�سباب ما وجدته من اهتمام كبير بمو�سوع الن�سوية على �ساحة النقد الثقافي، والذي 

يعتبر من اأحدث تيارات النقد المعا�سر، وما يعني ذلك من جّدة ين�سدها الباحث لي�سفي قيمة اأدبية 

على بحثه، ل�سيما واأن الميدان النقدي ما زال يطلب المزيد من الدرا�سات التي تركز على دول واأقاليم 

لم ت�سملها دائرة ال�سوء بعد، رغم اأن بها من النتاج الأدبي ما يوؤهلها لئن تكون حقل درا�سيا جيدا.

ومن هذه الدول التي ل يزال ميدان البحث النقدي فيها خجول دولة قطر، فغير خاف على المتاأمل 

�سكله  ال�سعري في  للبناء  ال�سامل  التحليل  تقوم على  نقدية حري�سة،  ين�سد عناية  القطري  ال�سعر  اأن 

وم�سمونه، على اأ�س�ص علمية اأكاديمية، ت�سعى في مح�سلتها اإلى تنمية الذائقة الفنية والأدبية بعيدا عن 

اأي مجاملة اأو محاباة.

ال�سعري بم�ستوى من  ال�ساعرات القطريات المعا�سرات، اللتي تمّيز نتاجهن  فاخترت ثلثا من 

الن�سج والتنوع كنماذج اأبحث فيها عن ملمح وتجليات الن�سوية، لأعرف من خللها اإلى اأي مدى تمثلت 

ال�ساعرة القطرية مبادئ واأفكار النظرية الن�سوية التي عرفتها الن�ساء الأخريات في العالم الغربي، 

وفي الدول العربية الأخرى.
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الن�سوي  القطري  ال�سعر  واقع  المختارة دقيقة في عك�ص  النماذج  تكون هذه  اأن  وقد حر�ست على 

اأحداثها،  اأهم  وعا�سرن  الحديثة،  القطرية  الدولة  نه�سة  قيام  عاي�سن  ال�ساعرات  فهوؤلء  المعا�سر، 

ور�سدن التحولت التي مرت بها البلد على ال�سعيد ال�سيا�سي والجتماعي والثقافي، وهوؤلء ال�ساعرات 

هن:

ال�ساعرة زكية م�ل اهلل،  وال�ساعرة الأديبة ح�شة العو�شي، وال�ساعرة �شع�د الكواري.

اإنتاج  لل�سعر، ذات  �سعري مطبوع  اأول ديوان  واأديبة، �ساحبة  �ساعرة  زكية م�ل اهلل   / فالدكتورة 

اأدبي �سخم، حيث كتبت الم�سرحية ال�سعرية، والرواية ال�سعرية، والملحمة ال�سعرية، والق�سيدة النثرية 

»اأ�سفار  الدرا�سة  هذه  في  وظفت  التي  دواوينها  ومن  عالمية،  لغات  اإلى  اأ�سعارها  وترجمت  الطويلة، 

الذات«، »في معبد الأ�سواق«، »األوان من الحب«، »من اأجلك اأغني«، »في عينيك يورق البنف�سج«، »نزيف 

الوقت«، »وردة النور«، »مرجان ال�سوء«، »دوائر«، »على �سفا حفرة من البوحط، »نجمة في الذاكرة«.

ة و�ساعرة وكاتبة قطرية، من اأوائل رائدات ال�سعر والأدب  وال�ساعرة / ح�شة يو�شف العو�شي قا�سّ

الحديث في دولة قطر، و لها ر�سيد اأدبي كبير، وّجه في مجمله اإلى الطفل، ومن دواوينها ال�سعرية التي 

وظفت في هذه الدرا�سة »ميلد«،«كلمات اللحن الأول«، »انتظار«،«اأوراق قديمة«، »بقايا قلب«.

ت�سيلي-   في   - العالمي  ال�سعر  اختارتها حركة  مبدعة  �ساعرة قطرية  الكواري  �شع�د   / ولل�ساعرة 

لل�سعر  �سفراء  اختيارهم  تم  عربيا  �ساعرا  ع�سر  ثمانية  بين  قطر  لدولة  ممثلة  العربي  لل�سعر  �سفيرة 

.
)1(

ممثلين لبلدانهم، وثلثة اآلف وخم�سمائة  �ساعر من القارات الخم�ص

كما اأن لهاالعديد من الم�ساركات الأدبية في ال�سحف المحلية والعربية، وهي ذات ن�ساط ثقافي 

وا�سع، حيث اأ�سرفت على العديد من الفعاليات الثقافية ل�سيما الإ�سراف على ال�سالون الثقافي بوزارة 

الثقافة والفنون والتراث القطرية، ومن دواوينها ال�سعرية التي وظفتها هذه الدرا�سة: »لم تكن روحي«، 

»وريثة ال�سحراء«، »بحثا عن العمر«، »باب جديد للدخول«، »ملكة الجبال«، »تجاعيد«.

تجارب  فهناك  الوحيدات،  القطريات  ال�ساعرات  ل�سن  ال�ساعرات  هوؤلء  اأن  بالذكر  الجدير  ومن 

اأخرى لم يتناولها نطاق بحثي هذا اإما لقلة نتاجها، اأو لأنها تكتب بقلم ال�سعر العامي بعيدا عن الف�سحى 

التي تعتبر من مقومات الختيار واأحد محدداته الرئي�سية. 

)1(  كلثم جبر، في�ص الخاطر.. �سعاد الكواري.. �سفيرتنا في عالم ال�سعر، جريدة الراية القطرية 

http://www.raya.com/writers/pages/57a40115 - 4738 - 470b - a45c - , 2009 /6 /8, f1f08ca2cc33



11

وقد اعتمدت في هذه الدرا�سة على منهجين رئي�سين من مناهج البحث الأدبي، وجدت اأنهما الأن�سب 

لطبيعة المادة المعالجة في هذا البحث وهما:

البحث  اإعداد مادة  الو�سفية في  اأدواته  التزمت بتطبيق  الذي  التاريخي  المنهج  -  المنهج الأول: 

النظرية، من خلل تتبع تاريخ النظرية الن�سوية منذ ن�ساأتها الأولى في العالم الغربي، ثم انتقال 

الغربي  العالم  في  الن�سويات  الرائدات  جهود  اأهم  على  والوقوف  العربي،  العالم  اإلى  مبادئها 

والعالم العربي، و�سول اإلى مظاهر الن�ساط الن�سوي في دول الخليج العربية ومنها دولة قطر.

-  المنهج الث�ني: اخترت اأن يكون ذا طبيعة حديثة ومرنة تتنا�سب مع جو الن�سو�ص الن�سوية بثرائها 

كانت   فقد  والتلقي،  القراءة  نظرية  من  الم�ستمدة  الأدوات  ببع�ص  ا�ستعنت  اأن  فكان  وكثافتها، 

الأن�سب بما تحمل من اإمكانيات اأفق التوقع  لباحث  في مجال الن�سوية، يهدف اإلى الك�سف عن 

تجليات و�سمات  الخطاب الن�سوي فيما يقارب من ن�سو�ص �سعرية . 

واأما عن اأدوات البحث الم�ستخدمة فبالإ�سافة لما كان من ات�سالت بال�ساعرات،  ا�ستعنت باأداة 

انوجاد  يخ�ص  فيما  ال�ساعرات  راأي  ل�ستجلء  �سممت  ا�ستبانة  وهي  العلمي،  البحث  تطّلبها  اأخرى 

الن�سوية ومدى تمّثلها في ق�سائدهن، وا�ستطلع راأيهن فيما يخ�ص �سمات الخطاب الن�سوي الممّيز 

لتجربة الأنثى.

وتكونت الر�سالة من ف�سلين رئي�سيين وخاتمة؛ فكان الف�سل الأول نظريا خ�س�سته لعر�ص ماهية 

الن�سوية واأهم الآراء الواردة في تعريفها، وتحديد اإطارها، وبيان ما يتعلق بها من م�سطلحات اأخرى في 

نف�ص الحقل كالأنثوية والن�سائية، ثم تطرقت اإلى اأهم منطلقات الفكر الن�سوي التي مهد لها  ال�ستلب 

بعد وفي مبحث  الن�سوية.لأ�سل من  النظرية  اأهم غايات  ، وقمت بعر�ص  الثقافي  وال�ستلب  اللغوي، 

خا�ص للن�سوية الخليجية ومنها للقطرية 

وا�ستمل على مجالين اخت�ص الأول بالن�سوية الخليجية وتطرقت فيه اإلى اأ�سباب تاأخر ظهورها، ثم 

عر�ست اأهم تياراتها الثلثة )الحقوقي، والإ�سلمي، وتيارالتحادات الن�سوية المدعومة من الدولة(، 

ثم تتّبعت اأهم مظاهر الن�ساط الن�سوي في كل دولة من دول الخليج العربي كالتالي: )المراأة الإماراتية، 

المراأة البحرينية، المراأة ال�سعودية، المراأة العمانية، المراأة الكويتية(. 
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بينما تطرق الثاني  لدور المراأة القطرية في الحياة المدنية،  فعر�ست اأول اأهم الظروف التاريخية 

التي مهدت لنطلقة المراأة القطرية، ثم تطرقت للرعاية التي اأولتها الدولة ل�سوؤون المراأة القطرية، 

واأخيرا  عر�ست اأهم الإ�سهامات الن�سوية التي قادتها المراأة القطرية في جميع ميادين الحياة العامة: 

العملية والعلمية الثقافية الأدبية.

وقد جاء الف�سل الثاني تطبيقيا وحمل عنوان : )تجليات الخطاب الن�سوي في �سعر المراأة القطرية( 

وا�ستمل على  القطرية  المراأة  �سعر  في  الن�سوية  بالم�سامين  الأول  اخت�ص   : اإلى مبحثين  ق�سمته  وقد 

الم�سامين التالية  )الموقف من الذات ، الموقف من الآخر ، الم�ساعر في تجربة الن�سوية القطرية، 

تجليات الزمان والمكان ، الج�سد و الأمومة وم�ستلزمات الأنوثة ، الموقف من الطبيعة ، الموقف من 

التراث ، القول وميلد الق�سيدة ، ق�سايا المراأة والمجتمع والإن�سانية ،الحكمة والموت والحياة (.

واخت�ص الف�سل الثاني بال�سمات الفنية في �سعر الن�سوية القطرية من حيث )اللغة وقامو�ص الأنثى 

ال�سعري، التركيب الأ�سلوبي، ال�سور الفنية، المو�سيقى ال�سعرية، ال�سكل الكتابي للق�سيدة(.

ثم  الدرا�سة،  هذه  عليها  وقفت  التي  ال�ستنتاجات  باأهم  مخت�سة  كخاتمة  الأخير   الجزء  وجاء 

الملخ�ص باللغتين العربية والنجليزية  ثم  قائمة بالم�سادر والمراجع.

اأما عن م�سادر البحث الأ�سا�سية فقد توا�سلت مبا�سرة مع ال�ساعرات القطريات لح�سرها اأول، 

ل�سيما واأن بع�ص دواوين ال�ساعرات قد نفدت طبعتها الأولى من ال�سوق المحلي، وقد اأبدت ال�ساعرات 

بالجانب  تتعلق  اأخرى  واأعمال  �سعرية،  دواوين  اإ�سداراتهن من  بكل  واأمددني  تعاونا م�سكورا،  الثلث 

النقدي لنتاجهن الأدبي الذي ن�سر في ال�سحف المحلية والدولية والمجلت المتخ�س�سة.

كما حر�ست على التوا�سل مع موؤ�س�سات متخ�س�سة للح�سول على المراجع الهامة في بحثي كموقع 

الكتاب في  اإقامة معر�ص  النيل والفرات وموقع موؤ�س�سة جملون الإلكتروني، واغتنمت فر�سة  موؤ�س�سة 

العا�سمة الدوحة على مدى �سنتين للح�سول على اأهم المراجع الأ�سا�سية التي تّلبي احتياجاتي البحثية، 

وتعرفت من خلل هذا المعر�ص على مع وكلء دوليين متخ�س�سين في مجال الن�سر اأمدوني بحاجتي 

الجامعات  بع�ص  والدكتوراة من  الماج�ستير  ور�سائل جامعية على م�ستوى  ودوريات  من كتب ومراجع 

الأردنية وال�سورية والم�سرية.
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كما �سددت الرحال اإلى بع�ص الدول المجاورة كالكويت والإمارات العربية المتحدة للح�سول على 

المراجع الهامة التي تعنى باأهم مظاهر الحركة الن�سوية الخليجية.

اإلى  توجهت  كما  بالن�سوية،  المتعلقة  الإ�سدارات  اأحدث  لمتابعة  العنكبوتية  بال�سبكة  ا�ستعنت  وقد 

ق�سم الدرا�سات القطرية الوطنية في مكتبة جامعة قطر، للوقوف على اأهم ملمح الن�ساط الن�سوي في 

دولة قطر وفق اأحدث الإ�سدارات والإح�سائيات، كما تو�سلت موؤخرا اإلى اإ�سدارات دار المنظومة من 

خلل الموقع الإلكتروني لمكتبة جامعة قطر فاطّلعت على الكثير من الإ�سدارات واأوراق العمل الخا�سة 

بالموؤتمرات فيما يتعلق بمو�سوع بحثي في الن�سوية.

وفي الختام اأتوجه بال�سكر الجزيل  لهوؤلء ال�ساعرات القطريات الرائدات )ح�شة العو�شي، وزكية 

م�ل اهلل ، و�شع�د الكواري(،  اللئي ممدن لي العون وزودنني  بكافة اأعمالهن المطبوعة والمخطوطة، 

ال�سحف  في   المن�سورة  باأعمالهن  تتعلق  التي  النقدية  والدرا�سات  والم�سادر  المواد  اإلى  اإ�سافة 

والمجلت المتخ�س�سة محليا ودوليا.

وال�سكر مو�سول كذلك لق�سم  اللغة العربية بجامعة قطر ، ولوزارة الثقافة والفنون والتراث،  ولكل 

من مد لي يد العون في رحلة النجاز هذه ، ومن قبل ومن بعد لربي جل ثناوؤه وتقد�ست اأ�سماوؤه .





الف�شل الأول 

المبحث الأول / الن�شوية : الم�هية ، المنطلق�ت ، الغ�ي�ت

المبحث الث�ني / الن�شوية الخليجية
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المبحث الأول: الن�شوية: الم�هية، المنطلق�ت، والغ�ي�ت

) اأ ( م�هية الن�شوية:

�ساأنطلق في درا�ستي من حيثية اأ�سا�سية تق�سي باأن الن�سوية اأ�سبحت نظرية مكتملة التكوين، حيث 

، اأو  تعددت 
)2(

 ومنطلقاتها الفكرية
)1(

اإن لها معالم وا�سحة في الواقع المعا�سر، واإن تنوعت فر�سياتها

نتاجاتها في المجتمع ب�سكل عام اأو في الأدب ب�سكل خا�ص.

الموروث  المعززة بكل من  الرجل  ل�سلطة  اأخيرا، في ميدان خ�سع  للمراأة �سوت فاعل  اأ�سبح  لقد 

عبداهلل  اأناعتبرت المراأة كما يرى د.  النتيجة  التاريخي والثقافي والجتماعي دهورا طويلة، فكانت 

.
)3(

الغذامي »مو�سوعا لغويا، ل ذاتا لغوية«

)1(  اختلفت الفر�سيات التي توؤ�س�ص للن�سوية، واأدى هذا الختلف اإلى ظهور اأكثر من نوع من اأنواع الن�سوية »فالنظرية الن�سويةالخا�سة 

بالتحليل النف�سي تقوم على اعتبار عدم التماثل بين الجن�سين في العمليات الأ�سرية والجن�سية النف�سانية التي ت�سكل العقليات الإن�سانية 

الفردية، وتولي النظريات الن�سويةالمادية مزيدا من الهتمام للطرق التي تر�سخ م�ساهمة الظروف القت�سادية والجتماعية في عدم 

الم�ساواة بين الجن�سين، وتقيم المنظرات الملونات في النظرية الن�سويةنظريتهم على اأ�سا�ص افترا�ص اأن المرء ل يمكن اأن يفهم 

حياة المراأة دون فهم العن�سر/العرق في ت�سكل تجربتها«. ينظر  ويندي كيه كولمار، فران�سي�ص بارتكوفي�سكي،ترجمة عماد ابراهيم، 

مراجعة وتدقيق عماد عمر،النظرية الن�سويةمقتطفات مختارة، الأهلية للن�سر والتوزيع،الأردن، بيروت،ط1، 2010م، �ص12

والراديكالية،  والمارك�سية  وال�ستراكية،  الن�سويةالليبرالية،  فهناك  كثيرة  وفل�سفات  مختلفة  اإيديولوجيات  اإلى  الن�سويات  )2(  تنتمي 

ون�سوية  الإيكولوجية،  والن�سوية  الثالث،  العالم  ون�سوية  الزنجية،  والن�سوية  الكولونيالية،  مابعد  ون�سوية  الحداثة،  مابعد  ون�سوية 

متعدية القوميات والقارات في ع�سر العولمة، ينظر حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الن�سوي وما بعد الن�سوية،الدار العربية 

للعلوم،من�سورات الختلف،الجزائر ، ط1،  2009م، �ص344

لقد تفاوتت التيارات  الفكرية في نظرتها  للمراأة:

 فالفكر الإقطاعي تنكر لحقوق المراأة، ورف�ص تحررها وم�ساواتها بالرجل، على اعتبار ق�سورها الج�سدي والذهني، فح�سر مهمتها 

في اإمتاع الرجل واإنجاب الأبناء.

 ونظر اإليها الفكر البرجوازي من خلل علقتها بالرجل ل بالمجتمع، فهو يقيمها على اأ�سا�ص اأنها اأنثى ل على اأ�سا�ص اأنها مواطنة 

وقوة منتجة، ف�سعى اإلى ف�سل ق�سيتها عن ق�سايا المجتمع، داعيا اإلى تركيزها على اأنوثتها ل قيتمها الجتماعية ودورها في التنمية 

وحركة التغيير.

ومن  الجتماعي،  الو�سع  في  كاملة  م�ساواة  للرجل  وم�ساوية  منتجة،  اجتماعية  قوة  اعتبارها  على  ال�ستراكي  الفكر  اإليها   ونظر 

اأغلى عنا�سر راأ�ص المال، وترى المفاهيم  هذا المنطلق اعترف الفكر ال�ستراكي بالأمومة كوظيفة اجتماعية لأنها تنتج الإن�سان 

ينظر  الراأ�سمالية.  �سيطرة  من  والتحرر  النتاج،  في  ال�ستراك  باأمرين:  رهين  حريتها  على  المراأة  ح�سول  �سرط  اأن  ال�ستراكية 

حمدان محمد �سيف الغفلي، الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، العهد الجديد للمراأة الإماراتية، دار 

النه�سة العربية، 2011م، ط1، �ص68

)3( عبداهلل الغذامي، المراأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البي�ساء، ط2، 1997م، �ص8
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لقد انت�سرت الن�ساء في انتزاع حقهن الم�سلوب، حين فكرن بطرق مختلفة ومتعمقة في حياتهن وما 

يتخللها من ظروف �سخ�سية، وفي اأج�سادهن وما تحمل من اختلف، وفي موؤ�س�سة المجتمع الثقافية 

والعلوم،  بالإبداع  تتعلق  اأو�سع  مجالت  على  اأفكارهن  وا�ستملت  للمراأة،  نظرتها  وكيفية  وال�سيا�سية 

ذواتهن  عن  يعبرن  الكتابة  معركة  في  انطلقن  ثم  والحرية،  كالعدالة  الفل�سفية  المفاهيم  وتتناول 

وهمومهن وق�ساياهن، وارت�سين في �سبيل هذا الدور تقديم الت�سحيات التي تمظهرت فيما �سور اأدبهن 

من م�سامين ال�سراع والرف�ص والمقاومة المف�سية اإلى ال�سعور بالنفي والغربة والحزن في كثير من 

الأحيان .

وهكذا فقد اأ�سبح للمراأة اأدب يناف�ص اأدب الرجل في ارتياده لمجالت الكتابة واأجنا�سها المختلفة 

الجانب  في  اأنه  اإل  المتاأخرة،  تعود لنطلقته  لأ�سباب  ن�سبيًا،  الكم  قليل  كان  واإن  والأدب،  النقد  في 

المراأة  بين  الثنائية  اإ�سكالية  يثير  لأنه  لي�ص فقط  الأدب،  �ساحة  على  وزنها  لها  ق�سايا  يطرح  النوعي 

والرجل،بل لأنه كذلك يحمل خ�سائ�ص فريدة في الروؤى،وجماليات خا�سة في الخطاب.

ولم يقت�سر اأثر الن�سويةعلى المحيط الغربي الذي نبعت من عمقه، م�ستجيبة لظروفه، بل امتدهذا 

ا�ستقباله  في  تفاوتت  التي  المختلفة،  المجتمعية  بالثقافات  وتاأثر  العالم،  بلدان  مختلف  اإلى  الأثر 

والتعامل معه، واإعادة �سوغه في �سكل يعك�ص خ�سو�سيتها وهويتها واحتياجاتها.

ولعله من المفيد اأن نطرح في بداية هذا التمهيد النظري بع�ص الت�ساوؤلت الهامة التي �ست�ساعدنا 

على تحديد م�سار بحثنا فيما يتعلق بالن�سوية ب�سكل عام، وبالأدب الن�سوي ب�سكل خا�ص قبل اأن نخو�ص 

في غمار الجانب التطبيقيي الذي يبحث عن تجلياتها  �سعر المراأة القطرية.

- فما الن�سوية؟.

- وما المحمول الثقافي والأدبي الذي يعبر عنه الم�سطلح؟.

- وكيف نوفق بين الآراء المختلفة في تحديد ماهية الن�سويةفي ظل اإ�سكالية الم�سطلح؟.

- ثم ما هي المنطلقات الفكرية التي اأ�س�ست للنظرية الن�سوية؟.

- وما العوامل الأخرى التي مهدت لبزوغ �سم�سها في الحياة وفي الأدب ل�سيما في عالمنا العربي ؟.

- وما هي الغايات التي ترمي اإليها الن�سوية؟.
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-  وما الذي تحقق من هذه الغايات على اأر�ص الواقع العلمي والأدبي ليحدث ما نبحث عنه من قيمة 

م�سافة للنظرية الن�سوية في مجال الأدب والثقافة والمجتمع ؟.

-  �ستكون هذه الق�سايا وغيرها مادة هذا التمهيد وما يليه، و�سنبداأ بتناول اأكثرها اإلحاحا وهو ما 

يتعلق بالتعريف والماهية.

الن�شوية...و اإ�شك�لية الم�شطلح:

ينبغي علينا �سبط م�سطلح الن�سوية قبل ال�سير قدما في هذا البحث،اإل اأن هذا الأمر لي�ص بالأمر 

، في �سوء توا�سع الم�سدر النقدي العربي في تعامله مع الم�سطلح الحديث، وبخا�سة اإذا كان 
)1(

ال�سهل

هذا الم�سدرمترجما من الم�سدر النقدي الغربي، الذي ا�ستوردنا منه الكثير من النظريات الأدبية 

.
)2(

الحديثة

دللتها،  في  حائرا  يقف  الباحث  تجعل  التي  المتعددة  لمتعلقاته  الم�سطلح  �سبط  مهمة  ت�سعب 

الن�ش�ئي،  ك�لأدب  اأخرى  نجد م�سطلحات  الن�سوية  فاإلى جانب  دقيقة،  فوارق  بينها من  يوجد  وفيما 

والأدب الأنثوي، كما اأن الم�سطلح لي�ص ثابتا بل يت�سف بالتحّول والدينامية وفق المراحل التي يمر بها 

المجتمع من ناحية، ووفق دينامية التغيير داخل الحركةالن�سوية نف�سها من ناحية اأخرىب�سبب »الحوار 

.
)3(

مع حركات فكرية واجتماعية اأخرى اأو نتيجة تطورات واأزمات تاريخية و�سيا�سية واجتماعية«

وتذهب �ش�رة ج�مبل اإلى اأن تعريفات الن�سوية تختلف لختلف ال�سياقات التي ظهرت فيها، فالن�سوية 

تكونت من تيارات عديدة تختلف اأكثر مما تتفق، فهي حركة مو�سومة بالتنّوع والتغّير الم�ستمر، وتتجّلى 

هذه الخا�سية ب�سكل وا�سح في التحول الذي �سهدته الحركة الن�سوية فيما يطلق عليه مابعد الن�سوية، 

الذي يعتبر حلقة من حلقات التنوع الفكري الذي يحكم الحركة، ل دليل على ت�سظيها وانهيارها كما 

)4(

يعتقد البع�ص.

)1(  يرى محمد عناني اأن النقد الأدبي الن�سائي من اأ�سد مجالت النقد الأدبي تعقيدا، ب�سبب �سعوبة ترجمة م�سطلحاته ترجمة كفيلة 

اإلى القارئ العربي، عناني محمد، الم�سطلحات الأدبية، الحديثة، درا�سة ومعجم انجليزي - عربي  بتو�سيل المعاني المق�سودة 

ال�سركة الم�سرية العالمية للن�سر، لونجمان، ط3، 2003م.

)2(  حامد �سادق قنيبي، نقد اأدبي حديث، مفاهيم وم�سطلحات واأعلم، كنوز المعرفة، الأردن، ط2، 2012م، �ص58بت�سرف.

)3( ويندي كيه كولمار، فران�سي�ص بارتكوفي�سكي، )م، �ص( �ص13.

)4( ينظر �سارة جامبل، الن�سوية وما بعد الن�سوية، ترجمة اأحمد ال�سامي، المجل�ص الأعلى للثقافة 2002م، القاهرة، ط1، �ص15.



20

 مكتملة المعالم كما اأ�سرت م�سبقا اإل اأن هناك تعددا في تعريف 
)1(

ورغم اأن الن�سوية اأ�سبحت نظرية

الن�سوية، اأف�سى اإلى تداخل م�سطلحي بينها وبين الن�سائية والأنثوية .

وقد ذهب ع�سام وا�سل اإلى حد القول »اإن باب الفو�سى الم�سطلحية، دعا الكثير من المتلقين اإلى 

التوج�ص من هذه الم�سطلحات لأنها بارتباكاتها هذه، وعدم تاأطيرها وتو�سيح دللتها تاأتي م�سحونة 

تاريخها  عبر  المراأة  منه  عانت  الذي  الم�سين  وهذاالحتقار   ،
)2(

للمراأة« الحتقار  بالكثير من دللت 

الطويل هو بذاته ما جاءت الن�سوية لتفككه وتناه�سه.

فئة  من  رف�سه  اأو  قبوله  حول  الآراء  تباين  الم�سطلح  تحديد  �سعوبة  �سببت  التي  العوامل  ومن 

الباحثين اأنف�سهم، وذلك لختلف مرجعياتهم الثقافية، وقناعاتهم الأدبية، فمن هوؤلء الباحثين عدد 

غير قليل يرف�ص م�سمى الأدب الن�سوي، وينكر وجوده اأ�سل، وقد �سنفتهم الناقدةنازك الأعرجي اإلى 

مجموعات اأربع هي: 

الأدبي  بنتاجها  للمراأة،فالعتراف  الدونية  المرتبة  على  الحفاظ  بهدف  المعار�سين  -  مجموعة 

�سيجعلها على قدم الم�ساواة مع نتاج الرجل.

ال�سائدة اجتماعيا و�سيا�سيا وثقافيا  النمطية  المفاهيم والأعراف  لتثبيت  المعار�سين  -  مجموعة 

وفكريا.

-  مجموعةالمعار�سين للأدب الن�سوي العربي ب�سكل خا�ص، وهم يدعون اأن تيار الخطاب الن�سوي 

، ول يعبر عن و�سع الن�ساء الحقيقي في مجتمعاتنا.
)3(

تيار م�ستورد ليمت لمجتمعنا ب�سلة

)1(  ي�سح اأن يطلق على الن�سوية م�سطلح نظرية، حيث جمعت مقومات النظرية الأ�سا�سية كالو�سف والتحليل والروؤية وال�ستراتيجية، 

ففي مجال الو�سف قامت بو�سف ال�سطهاد بعدة طرق، وفي مجال التحليل طرحت �سوؤال هاما مفاده لماذا يتم ا�سطهاد الن�ساء؟ 

وكيف تتغير اأ�سكال ال�سطهاد على مر الزمن؟، وفي مجال الروؤية عملت الن�سوية على تقرير مايجب اأن يوجد لإحداث التغيير، اأما في 

مجال ال�ستراتيجية فقد عنت النظرية الن�سوية باإيجاد اتجاهات عامة للتغيير مبنية على النتائج الم�ستخل�سة من العمليات الثلث 

ال�سابقة، ينظر ت�سارلوت بن�ص، لي�ص بالدرجات: النظرية الن�سوية والتعليم نقل عن ويندي كيه كولمار، فران�سي�ص بارتكوفي�سكي،)م، 

�ص( �ص33، بت�سرف.

)2( ع�سام وا�سل، في تحليل الخطاب ال�سعري،درا�سات �سيميائية،دار التنوير، الجزائر ط1، 2013م، �ص123.

)3(  يرف�ص حفناوي بعلي في كتابة مدخل في نظرية النقد الن�سوي ومابعد الن�سوية هذا الراأي القائل باأن الن�سوية تيار م�ستورد وينتقد 

من يتهم المذهب الن�سوي باأنه ظاهرة من العالم الأول يجري اإ�سقاطها على نحو غير ملئم على العالم الثالث لأن هذا التهام في 

راأيه يغفل الن�سويةالعالمية التي تعتبر تطورا باتجاه منظورات تعددية تعك�ص العلقات النامية بين الأعراق والطبقات والطوائف 

الجتماعية بين العالمين الأول والثاني، ينظر �ص330
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لخ�سائ�ص  يتنكرن  اللتي  اأنف�سهن،  الأديبات  من  المعار�سات  من  تتكون  الأخيرة  -  والمجموعة 

الخطاب الن�سوي،ويدعين كتابة اأدبا اإن�سانيا عاما خ�سية التهام بالدونية، فكما يقول د.عبد اهلل 

اأنها وجدت التحدث بل�سان الرجل ي�سّهل عليها  اأحالم م�شتغ�نمي ت�سير اإلى  الغذامي: »وها هي 

 .
)1(

الكتابة، وي�ساعد على ال�سرد، ويجعلها تقول ما تعجز عن قوله كاأنثى«

الن�سائي،  الأدب  المتحم�سه لم�سطلح  الفئةغير  العيد من هذه  الناقدةيمنى  اأن ن�سنف  ون�ستطيع 

فهي واإن اأقّرت ببع�ص الخ�سو�سية لنتاج المراأة اإل اأنها ترى اأن هذه الخ�سو�سية لي�ست ذات طبيعة 

ثابتة فمعالجتها للق�سايا ل ينح�سر في فئويتها كنتاج اأنثوي، واإنماكق�سايا اجتماعيةترتبط بالعلقات 

)2(

والمفاهيم ال�سائدة في المجتمع.

كما ترف�ص القا�سة خن�ثه بنونه الم�سطلح اأي�سًا وت�ستبعده فالإنتاج الأدبي عندها ليختلف بين 

الذكر والأنثى، وتذهب اإلى اأن هذا الت�سنيف ت�سنيفا من �سنع الرجال وهدفه الأ�سا�سي الإبقاء على 

تلك الحواجز الحريمية وتر�سيخها في العالم العربي حتى في مجال الإبداع. 

الغربية  المجتمعات  في  �سادت  نظرية  الن�سوية  اأن  ترى  الدار�سين  من  اأخرى  فئة  هناك  اأن  كما 

»كحركة احتجاج عدمية تنت�سب لموجات ما بعد الحداثة من جهة، وتنخرط في �سلب الجدل الفكري 

د.عبداهلل ابراهيم  يرى  وكان هدف هوؤلء - كما   
)3(

اأخرى« الحديث من جهة  العالم  به  يمور  الذي 

- �سحب �سرعية الفكر الن�سوي من خريطة الثقافة المعا�سرة، وهذه الفئة تتفق في توجههامع توجه 

المجموعة الثالثة التي ذكرتها نازك الأعرجي فيما تقدم.

ب�شط الآراء حول الم�شطلح والم�هية:

و�ساأ�سعى في ال�سطور التالية ل�ستعرا�ص اأهم الآراء التي عنيت بتعريف الم�سطلح، ثم �ساأعمد اإلى 

مراحلها  جميع  في  �ساأعتمده  والذي  هذه،  درا�ستي  لم�سمون  والأقرب  الأدق  الم�سطلح  على  التركيز 

التالية.

http://www.annabaa.org/nbanews/62 /390.htm 1( م�سطلحات ن�سائية، الكتابة الأنثوية �سبكة النباأ المعلوماتية(

)2(  موقع جريدة الثورة �سيا�سي يومية ت�سدرعن موؤ�س�سة الوحدة لل�سحافة والطباعة والن�سر،الأدب الن�سائي و�سوؤال الخ�سو�سية، اأو�ص 

اأحمد اأ�سعد،عبر الرابط الألكتروني،

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=64360569220050321102033

)3(  ينظر عبداهلل ابراهيم، ال�سرد الن�سوي، الثقافة الأبوية، الهوية الأنثوية، والج�سد، الموؤ�س�سة العربية للدرا�سات الن�سر، بيروت، ط1، 

2011م، �ص14
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اأول هذه الآراء لليندا جين �شيفرد التي تعّرف الن�سوية باأنها »كل جهد نظري اأو علمي يهدف اإلى 

هو  الرجل  يجعل  الذي  الجتماعية،  البنيات  في  ال�سائد  النظام  تعديل  اأو  نقد  اأو  م�ساءلة  اأو  مراجعة 

المركز الفاعل، وهو الإن�سان الحائز على الأهلية، والمراأة جن�سا ثانيا، اأو كائنا اآخر في منزلة اأدنى، 

فتفر�ص عليها حدود وقيود، وتمنع عنها اإمكانات الم�ساركة لأنها امراأة، وتبخ�ص خبراتها لأنها اأنثى، 

لتبدو الح�سارة الب�سرية في �ستى مناحيها اإنجازا ذكوريا خال�سا، يوؤكد �سلطة الرجل ويوطدها، ويقرر 

)1(

تبعية المراأة له«

وداعية  الن�ساء،  م�سالح  مدافعةعن  م�سلكية  اأو  فكرية  منظومة  ال�سابق  المنطلق  من  ف�لن�شوية 

اإلىتو�سيع حقوقهن اأو كما تعرفها الكندية لويز تزب�ن باأنها  »انتزاع وعي فردي في البداية، ومن َثم 

تاريخية  لحظات  في  للن�ساء  الكامل  والتهمي�ص  الجن�سية،  القوى  موازين  �سد  ثورة  تتبعه  جمعي  وعي 

)2(

معينة«.

والراأي الثاني نجده عند توريل موي Toril Moi التي ميزت بين م�سطلحات ثلثة وهي:

الحركة الن�سائية Feminism )كحركة �سيا�سية(، والأنثوية Femaleness )كم�ساألة بيولوجية(، 

والن�شوية Femininity )كمجموعة من الخ�سائ�ص التي تحددها الثقافة( وتفر�سها على المراأة في 

)3(

المجتمعات الذكورية

ويوؤيد قامو�ص ويب�شتر ماذهبت اإليه موي من اعتبار Feminism حركة �سيا�سية فقد عّرفها باأنها 

»مبداأ �سيا�سي ينادي بحقوق المراأة ال�سيا�سية والجتماعية، واأن تكون جميع الحقوق الأخرى للن�ساء 

.
)4(

م�ساوية للرجل«

 في كتابها لغة ال�سعر الن�سوي العربي المعا�سر ت�سنيف 
)5(

وتبّنت الباحثة ف�طمة ح�شين العفيف

موي ال�سابق حيث ذكرت اأنها �ستعبر ب�لن�ش�ئي عما يت�سل بالموقف ال�سيا�سي من المراأة بعامة، و�ستعبر 

ب�لن�شوي عّما يت�سل بالق�سايا الثقافية الخا�سة بالمراأة، اأما الأنثوي ف�ستعبر به عّما يتعلق بالق�سايا 

البيولوجية الخا�سة بالمراأة.

)1(  ليندا جين �سيفرد اأنثوية العلم: العلم من منظور الفل�سفة الن�سوية، ترجمة يمنى طريف الخولي، الكويت، عالم المعرفة 2004م، 

�ص11 نقل عن   عبداهلل ابراهيم، ال�سرد الن�سوي، �ص)م، �ص( 12 ،13 

)2(  اأحمد عمرو، الن�سوية من الراديكالية حتى الإ�سلمية.. قراءة في المنطلقات الفكرية، المركز العربي للدرا�سات الإن�سانية، �ص 142

)3( محمد عناني، الم�سطلحات الأدبية الحديثة)م، �ص( �ص30 

)4( كاري اإل.لوكا�ص، ترجمة: وائل محمود الهلوي، الن�سوية المعا�سرة، خطايا تحرير المراأة، م�سر، ط1 ،2010م، �ص 14

)5( فاطمة العفيف، لغة ال�سعر الن�سوي العربي المعا�سر، عالم الكتب الحديث ط1 ،2011م، �ص18
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وبالرغم من اإيراد عن�ني لتعريف موي ال�سابق في كتابة الم�سطلحات الأدبية الحديثة، اإل اأنه لم 

يفرق بين الن�سائي )feminist( والن�سوي )feminism( فقد اعتبرهما مذهب النت�سار للمراأة، وهذا 

المذهب مختلف عن تحرير المراأة الذي ترجع جذوره اإلى اأوائل القرن التا�سع ع�سر في كتابات م�ري 

وول�شتونكرافت كما ذكر.

اأما الراأي الثالث فهو لإدوارد �شعيد، الذي اأ�ساف بعدا جديدا للتفريق بين الأدب الن�شوي، والأدب 

الذكر والأنثى فيجعل كلما تكتبه  التمييز الجن�سي بين  الأدب الن�شوي منطلقه  اأن  الأنثوي، فهو يرى 

الن�ساء اأدبا ن�سويا، اأما الأدب الأنثوي فهو ذاك الأدب الذي ينطلق من موقف عقدي،  ويعبر عن روؤية 

)1(

الأنثى للعالم �سواء جاء الخطاب فيه على ل�سان اأنثى اأو ذكر.

حول  �سومان  عبدالحميد  موؤ�س�سة  عقدتها  ندوة  في  م��شي  عزيز  �شكري  يقدمه  الرابع  والراأي 

الن�ش�ئي والن�شوي »ف�لن�ش�ئي يدل  المراأة والكتابة: الخ�سو�سية والمعوقات، حيث مّيز بين الخطاب 

على الأعمال والإبداعات التي يبدعها الرجل والن�ساء معا، وتقف مع المراأة وتعالج ق�ساياها واأحوالها 

الن�ساء  تنجزها  التي  الإبداعية  الأعمال  على  فيدل  الن�سوي  الخطاب  اأما  تحررها،  و�سبل  وتاريخها 

.
)2(

فقط«

 حيث يق�سم الخطاب اللغوي الإبداعي اإلى اأق�سام 
)3(

اأما الراأي الخام�ص فيقّدمه د.عبداهلل الغذامي

اأربعة هي:

- �سعر ذكوري يكتبه الرجل.

- �سعر اأنثوي تكتبه الن�ساء.

- �سعر ذكوري تكتبه الن�ساء.

- �سعر اأنثوي يكتبه الرجال.

وما يعنينا من راأي د.الغذامي اأنه ل يعتبرالأدب الأنثوي حكرا على الن�ساء،  واإنما تّو�سله الرجل حين 

كتب ق�سيدة التفعيلة التي تعدك�سرالعمود ال�سعري المت�سم بالفحولة.

)1( حفناوي بعلي، مدخل نظرية النقد الثقافي المقارن، )م، �ص( �ص110 بت�سرف

)2( م�سلح النجار، وقائع الموؤتمر الثالث للبحث العلمي في الأردن، الدرا�سات الثقافية ودرا�سات مابعد الكولونيالية 2007م �ص109

)3( عبداهلل الغذامي، تاأنيث الق�سيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي،ط2 ، 2005 م، �ص72
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، رغم اإدراكنا 
)1(

ويلتقى راأي الغذامي براأي اإدورد �شعيد في اأن ال�سعر الأنثوي يكتبه الرجل والمراأة

اأ�سلوب �سعر التفعيلة، فجاء  اأنثوية  اأورد هذا الت�سنيف في �سياق الحديث عن  الغذامي  ال�سمني باأن 

ت�سنيفه قائماعلى اأ�سا�ص ال�سكل ل الم�سمون.

الن�سوي  المفهوم  على  يق�سره  ولكنه  الم�سترك  التّوجه  هذا  يوافق  راأيا   
)2(

بعلي حفن�وي  وي�سوق 

اليومية  المراأة  الن�سوي الذي يعبر عن تجارب  النقد  اأن مفهوم  الأنثوي كما فعل �سابقاه، فهو يرى  ل 

والج�سدية،  قد يت�سع لي�سمل الأدب الذي يكتبه الذكور عن المراأة؛ من اأجل اأن تتّلقاه المراأة.

وتاأكيدا لهذا الراأي تطرح توريل موي ت�ساوؤلها »عّما اإذا كان باإمكان الرجال اأن يقولوا بالن�سوية؟ 

وتجيب عليه بالإيجاب فممكن اأن يكون الرجال قائلين بالن�سوية، لكن لي�ص باإمكانهم اأن يكونوا اإناثا... 

، وي�سبح التحدي هنا هل �سيتمكنوا من اختراق الحّيز الثقافي 
)3(

فالرجال يتكلمون من مو�سع مختلف«

والفكري ويتحدثوا كاأناث وينقلوا تجربة الأنثى كما تراها؟.

اأما الراأي ال�ساد�ص فقد عزته وطف�ء حم�دي في كتابها �سقوط المحرمات،اإلىخديجة العزيزي4  

التي اأ�سارت اإلى اأن م�سطلح الن�سويةمر بثلث مراحل:

 فالمرحلة الأولى اأطلقت على الفكر الموؤيد لحقوق الن�ساء في العمل والعلم، والم�ساركة في ال�سلطة 

وقد  الذكورية  ال�سلطة  تمار�سه عليهن  الذي  القمع  اإلى تحريرهن من  يدعو  وهو  والمدنية،  ال�سيا�سية 

نتج هذا المفهوم عن موجه الن�سوية الأولى التي انطلقت من القرن الثامن ع�سر واأثبتت اأهلية المراأة 

الفكرية، واأ�سفرت عن ح�سول المراأة على مكا�سب �سيا�سية مثل حق النتخاب..

الموجودة حاليا  الرمزية  البنيات  الأنثوي يكتبه الرجل والمراأة على حد �سواء، لكن  باأن الأدب  القائل  )1(  تعزز هلين �سي�سو المذهب 

ل ت�ستطيع احتواء الكتابة الأنثوية اأو ت�سفيرها بالقدر الكافي ولذلك تظل اأمامنا م�سكلة التو�سل اإلى تعريف �سالح لهذا اللون من 

الكتابة، ينظر �سارة جامبل الن�سوية وما بعد الن�سوية،)م، �ص( �ص203

)2( ينظر حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الن�سوي وما بعد الن�سوية  )م، �ص( �ص31

ميرال   ، المنظومة  دار  �ص32،  البعث  جامعة  الآداب  كلية  الخالد،  كورنيليا  ترجمة  والأنوثة،  والأنثى  الن�سوية  موي،  توريل  )3(  ينظر 

الطحاوي: الن�سوية مثل الدولة المدنية تحتاج اإلى تف�سير. مجلة الدوحة - وزارة الإعلم القطرية - قطر ، �ص5، ج 59، )2012(، 

�ص �ص 66 - 69. عبر الرابط

http://0-qnl.opac.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw%2Cwrdl&q

8A%D8%A9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%=%D8%A7%D9

)4(  خديجة العزيزي، الأ�س�ص الفل�سفية للفكر الن�سوي الغربي، دار بي�سان، بيروت ط 1، 2005م، �ص20 نقل عن وطفاء حمادي، �سقوط 

المحرمات: ملمح ن�سوية عربية في النقد، المراأة في كتاب مدخل اإلى ق�سايا المراأة في �سطور و�سور، دار ال�ساقي ط1، 2012م، 

�ص12.
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اأما المرحلة الثانية فهي التي �سهدت ظهور م�سطلح الأدب الن�ش�ئي الذي يعنى باإعادة العتبار اإلى 

نتاج المراأة الأدبي، واإنهاء التبعية المبني على الوعي الذي تزامن مع موجه الن�سوية الثانية التي دعت 

اإلى ت�سكيل ال�سور الثقافية للأنوثة على نحو ي�سل اإلى الن�سج واكتمال الذات، وقد انبعثت هذه المرحلة 

مع بداية ال�ستينات من القرن الع�سرين.

، حيث تمايز الخطاب 
)1(

واأما المرحلة الثالثة فقد ظهرت في العقدين الأخيرين من القرن الع�سرين

الن�سوي عن الخطاب الأنثوي فالأول ي�سف معاناة المراأة في المجتمع وم�سكلتها وق�ساياها النف�سية، 

و�سراعها من اأجل تحقيق ذاتها، في حين اأن الخطاب الأنثوي يت�سم ب�سفات خا�سة تجعل من المراأة 

 
)2(

اإلى المراأة لذات المراأة في تكوينها البيولوجي والفكري ج�سدا وكيانا وعاطفة هي المركز،وتنظر 

والجتماعي وال�سيا�سي والثقافي.

الأبوية  �سد  وا�سح  موقف  باتخاذ  يعنى  الن�شوية  الكت�بة  م�سطلح  اأن  اإلى   
)3(

الباحثة وتخل�ص 

والتمييز الجن�سي فهي كتابة موؤدلجة، في حين اأن الكت�بة الأنثوية تبدو وقد هم�سها النظام الجتماعي 

والثقافي ال�سائد، ولم يّوثقها الكتاب الرجال، بحجة وقوعها في زوايا التابو التي يجب على المجتمع اأن 

يحا�سرها فل تبرز اأمام النظام الجتماعي الذكوري بو�سفها نوعا من الكتابة له خ�سو�سيته وفرادته 

على غرار غيره من الكتابة الإبداعية.

 التي اأطلقت م�سطلح النقد الن�شوي 
)4(

والراأي ال�سابع نجده عند الناقدة الأمريكية اإيلين �شوالتز

في كتابها نحو بلغة ن�سوية عام 1979م، قا�سدة به ذلك النقد الذي يعنى بو�سف طرق ت�سوير المراأة 

في الن�سو�ص التي يكتبها الرجل، وكيفية تاأثر جمهور القارئات بال�سور الختزالية اأو الإق�سائية للمراأة 

في هذه الن�سو�ص.

)1(  يرى حفناوي بعلي اأن المرحلة الثالثة �سمت عدد من المفكرين الذكور وحازت على درجة عالية من العتراف، ينظر مدخل في 

نظرية النقد الن�سوي وما بعد الن�سوية�ص 344 

لربط  الراف�سة  »الفل�سفة  باأنها  فيعرفها  الن�سوية  الحركة  لتعريف  لذلك  م�سابها  مدلول  نا�سر  اإبراهيم  الإ�سلمي  المفكر  )2(  ويذكر 

الخ�سري،  قا�سم  اأنور  ينظر  المراأة،  نظر  وجهة  خلل  من  الأ�سياء  عن  وت�سور  فل�سفة  واإعطاء  الرجل،  بخبرة  الإن�سانية  الخبرة 

الحركة الن�سوية في اليمن تاريخها وواقعها، �ص14

)3( وطفاء حمادي، �سقوط المحرمات)م، �ص(، �ص15-12

)4( ينظر حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الن�سوي ومابعد الن�سوية )م، �ص( �ص30
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ا�ستنتاجية هامة نوجزها  نقاط  اأن نقف على  ن�ستطيع  واآراء،  تعريفات  لما تقدم من  بعد عر�سنا 

فيما يلي:

وغاياتهم،  واأغرا�سهم  اأ�سحابها،  مرجعيات  باختلف  المراأة،  لكتابة  النظر  زوايا  •��اختلفت 
ومنطلقاتهم الأ�سا�سية، فجاءت تعريفات البع�ص بتفريعات لغوية وفل�سفية دقيقة، في حين نظر 

البع�ص اإلى اأدب الن�ساء على اأ�سا�ص مراحله التاريخية وطابعه الدينامي المتغير.

على  الآخر  البع�ص  رّكز  حين  في  م�سطلحات،  من  بها  يتعالق  وما  الن�سوية  بين  البع�ص  •��فّرق 
الم�سطلح في حد ذاته دون النظر اإلى غيره من م�سطلحات . 

•��اتفقت اأغلب الآراء على اأن الأدب الن�شوي هو الأدب الذي تنتجه المراأة، لأنها الأقدر على ت�سوير 
اأ�سوات  القاعدة  هذه  عن  و�سذ  الثقافي،  ال�ستلب  مع  التاريخية  ومعاناتها  الداخلي  عالمها 

محدودة راأت اأن الأدب الن�سوي قد يكون مجال اإبداع الرجال اأي�سا.

•��الحركة »الن�سوية« مرت بمراحل زمنية، وخ�سعت لموؤثرات عدة فيما اأطلق عليه موجه ن�سوية 
اأولى، وموجه ثانية، وثالثة، فاتجهت في الموجه الأولى اإلى التركيز على حقوق المراأة ال�سيا�سية 

 اإلى اإحداث تغييرات اجتماعية وقانونية ب�سكل 
)1(

كحق الت�سويت ، ثم تحولت في الموجه الثانية

اأكبر واأعمق �ساعية اإلى الق�ساء على ملمح التمييز القائم على اأ�سا�ص الجن�ص فظهر م�سطلح 

ثم   ،
)2(

و�سيكولوجيتها« وقيمتها  المراأة  »باإثبات خبرة  المرحلة  اهتم في هذه  الذي  »الن�ش�ئية« 

�سيا�سي  ثقل  وذا  و�سخما  منظما  »كيانا  اأ�سبحت  حيث  والكتمال  الن�سج  مرحلة  اإلى  تحولت 

، وبرزت الأنثوية في هذه المرحلة حيث الطرح الوا�سح لروؤية جديدة تجعل الأنثى هي 
)3(

كبير«

المركز الفاعل بخ�سائ�سها البيولوجية وطبيعتها القائمة على الختلف عن طبيعة الرجل.

الرف�ص  �سوت  ظهر  فقد  المراأة،  تكتبه  الذي  الأدب  على  الخا�ص  اأثرها  مرحلة  لكل  كان  •��لقد 
اإلى م�ستوى معقول من الن�سج  اإلى التقوي�ص حين و�سل  والتمرد في المرحلة الأولى، ثم تحول 

)1(  اورد اأحمد عمرو في كتابه ) الن�سوية من الراديكالية حتى الإ�سلمية( �سكل تو�سيحيا يبين فيه اأهم تيارات الموجة الن�سوية الثانية 

هي: الن�سوية المارك�سية، الن�سوية الليبرالية، الن�سوية ال�ستراكية، الن�سوية الراديكالية، ينظر اأحمد عمرو، الن�سوية من الراديكالية 

حتى الإ�سلمية )م، �ص( �ص 144

)2(  علي عبود المحمداوي، الفل�سفة والن�سوية، الرابطة العربية الأكاديمية للفل�سفة، من�سورات �سفاف، دار الأمان، الرباط، ط1، 2013م 

�ص 207

)3( كاري اإل.لوكا�ص، )م، �ص(، �ص 14
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في مرحلته المتو�سطة، ثم انتهى اإلى مرحلة البناء والطرح النظري للروؤية الجديدة وماينبغي 

)1(

اأن يكون.

اأرى  لأني  ن�ش�ئي  ا�ستبعد م�سطلح  اأن  لمتطلبات بحثيه هو  تلبية  اأكثر  واأراه  اأرجحه،  الذي  والراأي 

�سا�ستخدم  في حين  الواعية،  الق�سدية  انتفاء  مع  المراأة  بها  تقوم  فعالية  اأو  ن�ساط  اأي  يعبر عن  اأنه 

اأو  الن�سوي  بالأدب  عليه  ا�سطلح  ما  جميع  تحوي  التي  الكبرى  المظلة  به  قا�سدة  الن�سوية  م�سطلح 

الكتابة الن�سوية اأو كتابة المراأة الأدبية والنقدية الموجهة والمق�سودة والتي تتمظهر بمظهر خا�ص في 

الم�سامين وال�سمات الفنية.

فمن ناحية الم�سمون لبد اأن تتّولى هذه الكتابة ق�سية المراأة، وتعبر عن همومها، وتتجه اإلى تقوي�ص 

المفاهيم الأبوية، وتفكيك �سلطة الرجل المتوارثة بالحتجاج الواعي، واقتراح البدائل المنا�سبة التي 

ترى اأن المراأة لي�ست نقي�سا للرجل، واإنما هي مختلفة عنه، ولبد اأن يتخذ هذا الختلف �سبيله للتعبير 

الم�ستقل لي�ص كتابع للرجل، اأو خا�سع ل�سلطته، واإنما كمكمل له، متعاون معه.

اأما من ناحية ال�سمات الفنية فلبد اأن تحوي خطابا ذا �سمات وا�سحة الدللة في التعبير عن تجربة 

وال�سور  الأ�سلوبية،  والتراكيب  اللغوية،  المفردات  واختيار  الن�سي،  البناء  الفريدة من حيث:  المراأة 

التخييلية القائمة على فكر وروؤية غيرية متنا�سقة مع اختلف فكر الأنثى وفل�سفتها الحياتية.

وعندما نقراأ عبارة »الأنثى تكتب بج�سدها«، نجد اأننا في مواجهة  اإدراك جديد يقودنا اإلى التوفيق 

بينه وبين الخطاب الن�سوي، ذلك اأن هناك �سفات بيولوجية اأنثوية يحملها خطاب الأنثى ك�سمات فنية 

فارقة، فالخجل والحياء يدفع الخطاب اإلى الدوران في بوتقة البوح وال�سمت الأنثوي ال�سهير.

)1(  الأجندة الن�سوية لي�ص لها بدايات اأو نهايات محددة في راأيي �سارة جامبل، فباإمكاننا اأن نعرف حركة من الحركات بالإ�سارة اإلى اأهم 

اللحظات التاريخية الممثلة لها، فنقرن ظهور الموجة الن�سوية الأولى بم�سروع التنوير في القرن الثامن ع�سر، ونقرن الموجة الن�سوية 

الثانية ب�سعود حركة العمل الطلبي وال�سيا�سي في اأوربا واأمريكا في �ستينات القرن الع�سرين، كما اأن الموجة الن�سوية الثالثة »مابعد 

يعني  الن�سوية متداخلة فل  اأن موجات  اإلى ما�سبق  ون�سيف  الن�سوية،  للحركة  ال�سابقة  التجليات  تف�سل عن  اأن  يمكن  الن�سوية« ل 

ظهور الموجة الثانية ان تنح�سر الموجه الأولى، فباإمكاننا اأن نميز ملمح خا�سة بالموجه الأولى متزامن الظهور مع ملمح الموجه 

الثانية، ومثال ذلك ظهور التركيز على تحرير المراأة اجتماعيا و�سيا�سيا - وهو من ملمح الموجة الأولى - مع الرغبة في تعريف 

الهوية الأنثوية والخطاب الأنثوي وهو من اأبرز ملمح الموجه الثانية. ينظر �سارة جامبل الن�سوية وما بعد الن�سوية )م، �ص(، �ص16

ثلث  �سنفها  حيث  الأنثوية  الكتابة  لمراحل  اأخرى  م�سميات  الم�سطلح  اإ�سكالية  الن�سوي:  الأدب  درا�سته  في  نجيم  مفيد   ويذكر 

الأنماط  والثانية مرحلة العترا�ص على هذه  وت�سمى )الموؤنثة(،  ال�سائدة  الأدبية  فالأولى كانت مرحلة محاكاة للأنماط  مراحل: 

والمعايير والقيم وت�سمى )الن�سوية(، والثالثة مرحلة اكت�ساف الذات وت�سمى )الأنثوية(،  ينظر: مفيد نجيم، الأدب الن�سوي: اإ�سكالية 

الم�سطلح، مجلة علمات، النادي الأدبي الثقافي بجدة - ال�سعودية ج57، م15، �سبتمبر 2005، �ص164 
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وفي اعتقادي اأن العلقة بين الم�سطلحين الن�شوي والأنثوي كالعلقة بين الأ�سل والفرع اأو هي 

من  تخّل�ص  نا�سج  ن�سوي  خطاب  فالأنثوية  المراأة،  باأدب  مخت�ص  فكلهما  واحدة،  لعملة  كالوجهين 

للكون  ونظرتها  الأنثى  البناء مظهرا طبيعة  اإلى  ليتحّول  الأول،  الن�سوي  التمرد  يخلقه  الذي  ال�سجيج 

النتاج   خلل  من  تجّلى  الذي  الن�سج  مرحلة  اإلى  وتجاوزتها  الن�سوية،  من  نبعت  فالأنثوية  والحياة، 

خطابها  خلل  من  لق�ساياها  م�سورا  �سوتها،  عن  معبرا  المراأة،  بطبيعة  ل�سيقا  جاء  الذي  الأدبي، 

المتفرد والمختلف.

)ب( منطلق�ت الفكر الن�شوي: 

قبل اأن نحدد اأهم منطلقات الفكر الن�سوي الممهد لظهور الحركة الن�سوية والأدب الن�شوي، لبد 

لنا من وقفة تاريخية ن�ستجلي فيها اأهم اأ�سكال ال�ستلب الذي مور�ص �سد المراأة عبر مراحل حياتها 

ال�ساربة في عمق التاريخ، واأدى اإلى ظهور المطالبات بحقوق المراأة المختلفة وتحريرها من قيودها، 

وما نتج عن حركات التحرير من حركات للتعبير، تمثل لنا اأدبا يت�سف بخ�سائ�ص نوعية خا�سة، يحمل 

ب�سمة الأنثى المتفردة، ونظرتها للكون والحياة.

اللغوّي،  ال�ستلب  وهما  الن�ساء،  �سد  المّوجه  ال�ستلب  اأ�سكال  من  هامين  �سكلين  و�سنمّيز 

وال�ستلب الثقافّي، مجتهدين في ت�سنيف قدر كبير من ممار�سات ال�ستلب المختلفة تحت هذين 

النموذجين دون اأن اأزعم اأنهما جامعان اأو  مانعان، حيث لم تكن الغاية ال�ستق�ساء الدقيق واإنما مجرد 

�سرب المثال وال�ساهد.

اأوًل: ال�شتالب اللغوي:

قد يت�ساءل القارئ عن �سبب تخ�سي�ص ال�ستلب اللغوي بعنوان م�ستقل، وهو في حقيقته فرع من 

مادتها،  تكوين  في  داخلة  فهي  للثقافة  الفقري  العمود  تمثل  اللغة  اأن  اعتبار  على  الثقافي.  ال�ستلب 

متجلية في �سطحها ومظهرها.

لقد اأقدمت على اإفراد ال�ستلب اللغوي بعنوان م�ستقل، وف�سلته عن ال�ستلب الثقافي والح�ساري 

انطلقتها  اأ�سباب  اأهم  من  اأنه  كما  الأنثى،  في حياة  المبكر  لل�ستلب  - مظهر  تقديري  في   - لأنه 

الم�سادة �سد هيمنة الرجل، واللغة هي اأول مظهر يتبدى فيه تحررها من �سلطة الموروث والتقاليد، 

من خلل خطابها ال�سيا�سي والجتماعي، اأو خطابها الأدبي.
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وتعد اللغة من المكت�سبات الفطرية التي ي�سترك فيها الذكر والأنثى، فمن النعم التي خ�ّص اهلل بها 

الإن�سان نعمة النطق والتعبير، اإل اأن هذا الحق الموهوب من قبل الخالق، والذي اعترفت به الأديان 

للأقوى،  والهيمنة  للأ�سلح،  البقاء  �سلطة  تحت  واحتكرته  عليه  هيمنت  قوى  اإلى  تعر�ص  ال�سماوية، 

ف�سيطر الرجل على هبة اللغة واحتكرها لنف�سه، حين اأطلق فكرة اأن الأ�سل هو التذكيرحيث ا�ستند اإلى 

اأن خلق اآدم هو الأ�سل الثابت، واأن المراأة مخلوق تابع للأ�سل.

وي�سوق الغذامي في كتابيه المراأة واللغة، وتاأنيث الق�سيدة والقارئ المختلف اأمثلة عديدة على هذا 

ال�ستلب اللغوي اأذكر منها باإيجاز:

)1(

- اإيراد مقولة ابن جني »اإن تذكير الموؤنث وا�سع جدا لأنه رد اإلى الأ�سل«

-  تذكير الوظائف في نطاق العمل، فالتغليب دائما للمذكر في م�سمى الوظيفة، فل ن�سمع عن مديرة 

ورئي�سة ق�سم، واإنما مدير، ورئي�ص ق�سم واإن كانت المراأة هي �ساحبة المن�سب.

-  في بداية ع�سر التدوين والكتابة، اتجه الهتمام اإلى تدوين الآثار الأدبية للرجال دون الن�ساء، 

ومن هذا اأي�سا تدوين التاأريخ حيث ا�سطلع بمهمته الرجال دون الن�ساء، ولو دونته المراأة لكان 

فيه اختلف كبير، ولوجد فيه ذكر لن�ساء فاعلت .

-  تهمي�ص النتاج الإبداعي للمراأة، حيث الإدعاء القديم باأن �سيطان ال�سعر ل يت�سل اإل بالفحولة، 

فلبد للأنثى »اأن ت�ستفحل، في�سهد لها اأحد الفحول موؤكدا فحوليتها وعدم اأنوثيتها لكي تدخل 

على طرف �سفحات ديوان العرب وتتوارى تحت عمود الفحولة، وهذا ماجرى للخن�ش�ء وهو مثال 

.
)2(

واحد يتيم لم يتكرر في ثقافة ال�سعر على مدى خم�سة ع�سر قرنا«

-  وقد ا�ستمرت �سل�سلة الإغفال والتهمي�ص لأدب المراأة تحت ظل هيمنة الذكورة النقدية ولعل اأكبر 

دليل على ذلك ح�سد النقاد المدافعين عن ذكورية ق�سيدة النثر »لنزع ف�سل الريادة عن ن�زك 

)3(

المالئكة ون�سبته لآخرين«.

)1( عبداهلل الغذامي، المراأة واللغة )م، �ص( �ص 18

الق�سيدة  تاأنيث  الغذامي،  بيروت.دت( نقل عن  1904م )ت�سوير دار �سادر  179طبعة بريل.ليدن   وال�سعراء  ال�سعر  قتيبة،  )2(  ابن 

والقارئ المختلف، )م، �ص( �ص13.

)3( )م، ن( �ص 24
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-  جعل الكتابة في الأدب من مهام الرجل، بينما خ�ّص الأنثى بمهام الحكي لأنه الأقرب اإلى طبيعتها 

امراأة،  وليلة حيث حكته  ليلة  األف  الحكي بميراث  لتفوقها في مجال  الجتماعية، و�سرب مثال 

ودونه رجل فلذلك هو مجهول الموؤلف.

، بينماتمنع من المراأة والحيوان والجنون .
)1(

- اخت�سا�ص الذكور ب�سيغة جمع المذكر �سالم

-  في اللغة الإنجليزية اأمثلة عديدة تدل على ال�ستلب اللغوي، ومنها اعتبار كلمة المراأة اإ�سافة 

لفظية للرجل، فاأ�سل ال�سيغة رجل )man(، فاإن اأردنا اأن نعبر عن امراأة اأ�سفنا ل�سيغة الأ�سل 

.)woman( لت�سبح )wo( حرفين

ا�سم زوجها  وتحمل  تتزوج،  ا�سم عائلتها حين  المراأة عن  تتنازل  اأن  الغرب،  العادة في  -  جريان 

وعائلته.

، فكاأن المراأة ل تبدع اإل 
)2(

-  اإرجاع عملية الإبداع الكتابي عند المراأة اإلى �سمير الذكورة الأنيمو�ص

من خلل �سمير الذكورة المتجذر في ذاتها العميقة اأو في عمق اللغة التي ت�ستخدمها )فالمراأة 

)3(

ل تبدع اإل اأن كانت م�سترجلة(.

)1(  ترى فاطمة ح�سين العفيف في كتابها لغة ال�سعر الن�سوي العربي المعا�سر، اأن راأي للغذامي هذا »بالغ التحيز« فالأ�سل يتمثل في جمع 

الموؤنث ال�سالم لأنه يحوي مفردات اأكثر مما يحويه جمع المذكر ال�سالم، وهذا يدل على ات�ساعه ومرونته وقدرته على ا�ستيعاب اأكبر 

قدر ممكن من مفردات اللغة« )م، �ص(�ص47

)2(  الأنيمو�ص: طرح العالم النف�ساني كارل يونج نظريته عن الأنيمو�ص )animus( وهو ال�سمير الذكوري داخل المراأة، وهو مفهوم يقوم 

على اأن فكرة الأنثى تنطوي في داخلها على)ذكورة( مثلما اأن الرجل يت�سمن في داخله اأنوثة هي الأنيما )anima( وبالتالي فاإن 

الإن�سان مزدوج الجن�سية، وتكمن هذه الثنائية في الل�سعور.

 ينظر : Jung: The Portable Jung,ed.by J.Campbell 148 Penguin Books 1982 نقل عن الغذامي، المراأة واللغة، )م،�ص( 

�ص23.

العقلني،  والجانب  التفكير  مبداأ  يعني   )animus( الأنيمو�ص  م�سطلح  اأن  راأت  حيث  اأخرى،  نظر  وجه  الوهيبي  فاطمة  )3(  اأوردت 

والنيما)anima( تعنى مبداأ الحياة ومقر الوجدانات، ومكان الإبداع والخلق الفني خا�سة...، وهذه النيما تكاد تعادل ما اأ�سماه 

مي�سيل فوكو العقل المنفعل في مقابل العقل الفعال.

 ون�ستنتج مما تقدم اأن ملكة الإبداع تتكئ على الجانب الأنثوي من ال�سخ�سية الإن�سانية، وهذا مايف�سر اأقوال كثير من ال�سعراء، بوعي 

اأو بدون وعي، حينما ي�سفون حالت اإبداعهم ومراحل نمو الق�سيدة في ذواتهم بتعبيرات عن حالة من حالت الحتواء الجنينية 

2005م،  الأنثوية الأمومية »فاطمة الوهيبي، المكان والج�سد والق�سيدة، المواجهة وتجليات الذات، المركز الثقافي العربي ط1، 

�ص24، 25 

 ولعل هذا الراأي يخلق حيرة عند الباحثين المعنيين بالتو�سل اإلى راأي حا�سم في هذه الم�ساألة، فهل اأ�سل الإبداع مذكر اأم موؤنث؟، 

اأما اأنا فاإن هذا الراأي يعزز لدي فكرة ال�ستلب اللغوي الذي مور�ص �سد الأنثى، حتى اأننا نجد باحثا متخ�س�سا كالغذامي، يغفل 

اأو يتجاهل معلومة هامة كالتي اأوردتها فاطمة الوهيبي عن النيما، ويركز على دور الأنيمو�ص: ال�سمير المذكر« في عملية الإبداع.
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ومن المفارقات الغريبةا�ستكانة المراأة لهذا ال�ستلب اللغوي، حتى اإن بع�ص الأديبات النا�سطات 

في مجال الن�سوية ي�ستخدمن �سمير المذكر للتعبير بق�سد اأو بغير ق�سد اأحيانا، بل ومنهن من يدافع 

عن تراتبية ذكر ال�سمير المذكر قبل ال�سمير الموؤنث كن�زك المالئكة في نقدها لعنوان ق�سيدةهي 

لعلي محمود طه حيث ذكرت اأن »التقديم عندنا ل�سمير المذكر على �سمير  وهو: �سفحات من حب 

.
)1(

الموؤنث، ول �سرورة لتغيير ذلك«

ولعلي األتم�ص العذر لهذا التوجه الن�سوي، نحو اإنكار الذات، وال�ستكانة لهذا الم�سار ال�ستلبي الذي 

اكت�سب قدا�سته من تراكمات ثقافية في المجتمعات الب�سرية، تعا�سدت في فر�سها الظروف التاريخية 

اأو  المختلفة، واأ�سهم في تر�سيخها المفكرون والفل�سفة الذكور، فاأ�سبح تغييرها واإعادة النظر فيها 

تقوي�سها اأمرا بالغ ال�سعوبة اإن لم يكن �سربا من الم�ستحيل. وبطبيعة الحال تر�سخت هذه التراكمات، 

التي تنظم علقات الأفراد في  اإلى جيل، كاأحد الم�سلمات الجوهرية  اإرثا يتناقل من جيل  واأ�سبحت 

المجتمع، وتحدد لكل جن�ص دوره ووظيفته ح�سب هذه الروؤية الزائفة.

ونجد في درا�سات يونغ معول اآخر لحدوث مثل هذه ال�ستكانة الن�سوية، فقد قّرر »اأهمية الحاجة اإلى 

تلحم الذكورة والأنوثة في الكائن الب�سري لت�سبح حياته متوازنة، فقد ارت�سمت �سفات اأولية ثابتة لكل 

 ،
)2(

منهما، فالأولى تنزع نحو التفرد وال�ستقلل وال�سيطرة، فيما تنزع الثانية اإلى الترابط وال�سراكة«

وخ�سائ�ص  التاريخ،  عبر  ال�ستلب  هذا  في  �سببا  كانت  ال�سيطرة  اإلى  النازعة  الذكورة  فخ�سائ�ص 

الأنوثة كانت �سبب في هذه ال�ستكانة الطويلة.

ل  الن�سوية  الحركة  ناقدات  »بع�ص  اأن  المعا�سرة  الأدبية  النظرية  كتابه  في  �شلدن  رام�ن  ويذكر 

الموؤ�س�سات  لأ�سباب عدة، فالنظرية مذكرة دائما في  الإطلق  Theory على  تبني نظرية  يرغب في 

، وهذا يوؤكد ما ذهبنا اإليه من اإ�سهام المراأة في تكري�ص ا�ستلبها اللغوي ل�سالح الرجل.
)3(

الأكاديمية«

وقفت في ما�سبق عند نماذج اأح�سبها محدودة في مجال ال�ستلب اللغوي، وتجاوزت عن تفا�سيل 

ال�ستلب  وهو  مجال  واأو�سع  اأعم  عنوان  �سمن  منها  اإدراجه  يمكن  لما  المجال  لأف�سح  تفرعا،  اأكثر 

الثقافي.

)1( ينظر  الغذامي، المراأة واللغة)م، �ص( �ص 21

)2( عبداهلل ابراهيم )م، �ص( �ص 30. 

)3( رامان �سلدن، النظرية الأدبية المعا�سرة، ترجمة،جابر ع�سفور، دار قباء للطباعة والن�سر والتوزيع،القاهرة 1998،�ص193.
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ث�نيً�: ال�شتالب الثق�في:

ت�ساءل ح�شين المن��شرة عن عن�سرية الخطاب المنتج عن المراأة في العالم العربي، وقاده هذا 

و�سيا�سية،  و�سوفية،  وفل�سفية،  واأ�سطورية،  لغوية،  »جذور  عن  كثيرة  اإ�سكاليات  تناول  اإلى  الت�ساوؤل 

الثقافي  الرجل  خطاب  عن�سرية  وتوؤكد  المراأة  ت�سطهد  واجتماعية،  واأدبية،  ودينية،  واقت�سادية، 

.
)1(

�سدها«

وقد اأفردت عنوانا لل�ستلب اللغوي فيما تقدم، واأجد اأن كل ماعداه من ا�ستلب ي�سح اأن يندرج 

ال�سابق،  بحثه  في  المنا�سرة  فعل  كما  منابعه  دون حاجة ل�ستق�ساء  الثقافي  ال�ستلب  م�سمى  تحت 

وذلك لتداخله ب�سكل يجعل ت�سنيفه وف�سله �سرب من العبث، فكاأن كل طرف منه لبنة في بناء، اأو ق�سة 

في ع�ص، ومن هذا المنطلق �ساأعمد اإلى التقاط بع�ص مظاهر هذا ال�ستلب مدرجة اإياها تحت هذا 

العنوان ال�سامل.

اإن اأول مظاهر ال�ستلب الثقافي تحميل المراأة - ح�سب الأ�سطورة التوراتية - خطيئة اإخراج اآدم 

من الجنة، فكانت المراأة رمز للج�سد الآثم، الذي اتبع غواية ال�سيطان والأفعى، بينما الرجل رمز للروح 

)2(

المقد�سة.

وقد تع�سب الفكر اليهودي �سد المراأة حتى اعتبرها »نج�ص يف�سد الهواء الذي يحيط بها اأو تمر 

، وقد اعتبرت المراأة اأقل من الحيوان فلي�ص لها روح، اأو اأن روحها نج�سه �سريرة، واأّيد التلمود 
)3(

بجواره«

المحّرف هذا التّوجه فجاء فيه اأن المراأة لي�ست اإل بهيمة، والزنا بها ل يعتبر جريمة؛ لأنها من ن�سل 

الحيوانات.

وما اأقرب الم�سيحية المحّرفة من اليهودية المحّرفة في تعزيز النظرة الدونية للمراأة، فقد حمّلت 

واأخ�سعتها  مكانتها  واأنق�ست  الأولى،  الم�سيحية  تعاليم  في  موجودة  تكن  لم  واأعباء  واجبات  المراأة 

للرجل حيث جاء في ر�سالة القدي�ص بول�س اإلى اأهل اأف�س�ص »اأيتها الن�ساء اخ�سعن لرجالكن كما للّرب، 

، وقد ا�سترك الفل�سفة الم�سيحيين 
)4(

لأن الرجل هو راأ�ص المراأة، كما اأن الم�سيح اأي�سا راأ�ص الكني�سة«

)1( ح�سين المنا�سرة، الن�سوية في الثقافة والإبداع، عالم الكتب الحديث، الأردن ط1، 2007 ، �ص12 بت�سرف

)2( ح�سين المنا�سرة )م، ن(،�ص14

)3( ينظر حمدان محمد �سيف الغفلي )م، �ص(، �ص40 ،41

)4( بت�سرف )م، ن( �ص44
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في تاأييد الراأي دونية المراأة، فالفيل�سوف توم� الأكويني يلزمها بطاعة الرجل لأنه اأكثر روؤية وتعقل 

منها، فما هي اإل كائن معتوة غبي فل منا�ص من بقائها تحت و�ساية الرجل.

لقد عرف المجتمع اليوناني حركة فكرية متقدمة فهل انعك�ص هذا على و�سع المراأة؟.

الح�سارة  ازدهار  من  الرغم  على  اأي�سا  متاخرا  ظّل  المراأة  واقع  اأن  التاريخية  الدرا�سات  ت�سهد 

اليونانية، ولعل غياب التوازن بين اأطراف المجتمع الأثيني كان �سببا رئي�سيا في انهيار تلك الح�سارة 

رغم ما و�سلت اإليه من تقدم وثراء فكري.

لقد ر�سمت الأ�ساطير اليونانية للمراأة الأولى بندورا - التي جاءت من ال�سماء لتنتقم من بريميثيو�س 

والحب  والر�ساقة  الجمال  فجعلتهارغم  ب�سعة،  �سورة   - المعرفة(  )رمز  المقد�سة  النار  �سرق  الذي 

اأو  اأ�سابت الأر�ص، بينما �ساغت الأ�ساطير �سورة الرجل كاإله،  والمو�سيقى �سببا في كل المحن التي 

ن�سفه رجل ون�سفه اإله.

واأطلق المجتمع الذكوري اأ�سطورة ع�سر الأمومة ليثبت عدم اأهلية المراأة لإدارة الحياة، وهي فكرة 

القيادة  بدور  تقوم  و  الكون  تحكم  كانت  تي�م�ت  المراأة  اأن  تزعم  قديمة  بابلية  اأ�سطورة  من  انطلقت 

وال�سيطرة في اأحد الع�سور الأولى للب�سرية متحالفة مع ال�سيطان، حتى ثار عليها اأحد اأبنائها ويدعى 

)1(

مردوخ وقتلها، فخّل�ص الب�سرّية من ال�سرور، وبداأ حينها ع�سر ي�سوده الخير بقيادةالرجل.

بع�ص  اإلى  تفتقر  لأنها   اأنثى  اأر�شطو  عند  فالأنثى  المراأة،  دونية  ليعزز  اليوناني  الفكر  جاء  وقد 

الج�سد  »اأن  اعتبر  كما  وبيولوجيا،  فطريا  منه  اأدنى  بو�سفها  للرجل  تابعا  اعتبرها  وقد  الخ�سائ�ص. 

رجل  فالمراأة  للإن�سـان،  الطبيعية  القدرات  في  �سذوذ  عن  ناتج  لأنه  ومعيب،  وم�سوه  ناق�ص  الأنثوي 

.
)2(

عاجز، والأنثى هي اأنثى لوجود عجز ما في قدراتها«

ويعزز اأفالطون - �سيد الفل�سفة اليونانية - النظرة الدونية للمراأة حيث كان »ياأ�سف اأنه ابن امراأة، 

.
)3(

وظل يزدري اأمه لأنها اأنثى« 

فالأنثى  الأثيني  للقانون  وتبعا  الورثة،  اإنجاب  في  الأنثى  وظيفة  ح�سرت  اليونانية  الفل�سفة  وفي 

ل تتزوج اإل من قريب لها من ناحية الأب لح�سر الإرث في الأقارب.

)1( ح�سين المنا�سرة، )م، �ص( بت�سرف �ص 20 -21 

)2( عبداهلل ابراهيم، )م، �ص( �ص 19

)3( ينظر  الغذامي، المراأة واللغة )م، �ص( �ص27
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في   - الق�سر  زوجها  اأقرباء  و�سع  القانوني  و�سعها  يماثل  حقيقية،  طفلة  الزوجة  اعتبرت  كما 

اإجراءات الوراثة - و�سودر حقها في بيع الأرا�سي، و �سرائها، بل وفي كل معاملت البيع والمقاي�سة.

التح�سن، فقد  اليونانية �سهد نوعا من  اإ�سبارطة  المراأة في مدينة  اأن  و�سع  بالذكر  ومن الجدير 

فكان  التعامل،  واأهلية  الإرث  مثل حق  المدنية  بع�ص حقوقها  ونالت  الحرية،  من  بنوع  المراأة  حظيت 

متاحا لها الخروج من منزلها لق�ساء واجباتها الجتماعية، والهتمام بالحياة العامة.

ويرجع ال�سبب  في تح�سن اأو�ساع المراأة في اأ�سبارطة اليونانية اإلى طبيعة المدينة الحربية حيث 

اأي  المدينة �سد  الدفاع عن  القادرين على  الأقوياء  الذكور  ليلدن  بالن�ساء والعناية بهن  يتم الحتفاء 

هجوم خارجي.

ونكاد نتّلم�ص هذه العناية النادرة بو�سع المراأة في الح�سارة الفرعونية اأي�سا، فقد �سّجل التاريخ 

لهذه الح�سارة ميزة اإكرام المراأة اجتماعيا و�سيا�سيا، فقد تمتعت المراأة في ظل الح�سارة الفرعونية 

اأ�سرتها في  اأمر  تتولى  واأن  ترث،  واأن  تمتلك،  اأن  لها  الرجل، فكان  تقرب من حقوق  �سرعية  »بحقوق 

غياب العائل... وكانت الزوجة ال�سرعية م�ساوية للرجل في كل الحقوق العائلية، تملك �سلطة مطلقة في 

ت�سرفاتها، وفي اإدارة اأملكها الخا�سة دون ا�ستراك الزوج... كما يروي لنا التاريخ عن نجاح المراأة 

.
)1(

الفرعونية في تولي قيادة ال�سعب بحكمة وروية وبعد نظر«

والرومان وحتى  اليونان  مار�ص  فقد  الحياة،  ب�سلب حق  يتعلق  ما  ال�ستلب  اأنواع  اأخطر  ولعل من 

العرب عادة واأد البنات، ولم يكن مرجع هذا الواأد خوف الفقر دائما، واإنما جاء كاإفراز لثقافة ذكورية 

تلك  فحّرم  ال�سمحة  بتعاليمه  الإ�سلم  جاء  حتى  الأمم،  تلك  عند  الفل�سفي  الفكر  عمق  في  تر�سخت 

العادة، وانت�سر لحق المراأة، واأ�سكت تلك الكراهية المتاأ�سلة �سدها.

وتعتبر المراأة في الح�سارة الرومانية من ممتلكات زوجها، فكان عقد الزواج عندهم بمثابة عقد 

القانون  اأن  كما  حياتها،  طوال  الرقيق  حياة  فتعي�ص  الزوج،  رّق  اإلى  الوالد  رّق  من  تنتقل  فكانت  رّق، 

الروماني جعل الأنوثة العن�سر الثالث الموجب لنعدام الأهلية والحجر بعد ال�سغر والجنون.

ولم يكن و�سع المراأة عند مفكري الغرب في القرون الو�سطىوالحديثة باأف�سل حال، فقد جاء جون 

لوي فيف �ساحب كتاب تعليم المراأة الم�سيحية بعد اأر�شطو بنحو األفي عام، ليقّرر عدم اأهلية المراأة 

)1( ينظر حمدان محمد �سيف الغفلي )م، �ص( �ص �ص 12 - 115بت�سرف
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اأن تدير مدر�سة، ول اأن تعي�ص و�سط الرجال، ول اأن تتحدث خارج البيت، ول اأن تنف�ص عنها حياءها 

)1(

و�سدقها... فاإذا كانت امراأة �سالحة، فالأف�سل اأن تبقى في البيت، كيل يعرفها الآخرون...«.

الطفولة  من  حالة  في  اأنهن  يثبت  للإناث  البيولوجي  التحليل  »اأن  ك�نت  اأوغ�شت  نظرية  تزعم 

)2(

الم�ستمرة مقارنة بالرجل، وبالتالي فهّن اأبعد ما يكون عن النموذج المثالي للب�سرية«.

ومن مظاهر ال�ستلب الثقافي في الثقافة الغربية ما بنىفيل�سوف القرن ال�سابع ع�سر ديك�رت عليه 

نظريته من ف�سل بين العقل والج�سد، حيث يرى اأن »الن�ساء مرتبطات بالطبيعة والج�سد وظروف الحياة 

)3(

الواقعية، في حين كان الرجال مرتبطين بالثقافة والعمل والعقل والفكر والفل�سفة التجريدية«. 

وقد ان�سغل عدو المراأة رو�شو كثيرا بمو�سوع اللم�ساواة بين الب�سر في كتابه اأ�سل التفاوت، باحثا 

عن الم�ساواة في عالم الذكور فقط، ليبخ�ص الإناث بعد ذلك حقهن، ويجعلهّن في منزلة تحت اأقدامهم 

اأو دون ذلك.

هو  فرو�شو  تحرّرها،  اأمام  وحاجزا  المراأة،  ح�سور  اأمام  عثرة  حجر  الرو�سوي  الفكر  كان  وهكذا 

اأوج�شت ك�نت  اأكد  ، كما 
)4(

اإن المراأة هي و�سيلة للعب لتحقيق رغبات الرجال �ساحب الفكرة القائلة 

اأندونية المراأة هو الو�سع الطبيعي لها، وتجاوز بلزاك ذلك اإلى اأن ق�سر دور المراأة في الوجود على 

)5(

تحريك قلب الرجل.

العقلية والأخلقية والج�سدية  الدونية   : بعنوان  اأّلف كتابا �سخما  اإك�س فقد  فون  البروفي�سور  اأما 

المراأة  نيت�شه دور  الفيل�سوف  ، كما ح�سر 
)6(

للأنثى الذكوري  ال�ستلب  ثقافة  الأنثوي معززا  للجن�ص 

الوحيد في و�سع الأطفال، فالأمومة عنده هي نداء المراأة الوحيد، اإ�سافة اإلى اأنه اعتبر المراأة مثال 

.
)7(

للهتمام بالمظاهر والجمال الزائف، وال�سعي لإظهار الم�سالمة اأمام الرجل على خلف حقيقتها

)1( عبداهلل ابراهيم، ال�سرد الن�سوي �ص23 )م، �ص(.

)2( وطفاء حمادي، �سقوط المحرمات: ملمح ن�سوية عربية في النقد )م، �ص( �ص174

)3( كيه كولمار ويندي، ارتكوفي�سكي فران�سي�ص )م، �ص(، �ص17

 ،1 ط  الرباط،  الأمان،  دار  �سفاف،  من�سورات  للفل�سفة،  الأكاديمية  العربية  الرابطة  والن�سوية،  الفل�سفة  المحمداوي،  عبود  )4(  علي 

2013م ، �ص 27

)5( حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الن�سوي وما بعد الن�سوية )م، �ص( �ص 90

)6( كيه كولمار ويندي، ارتكوفي�سكي فران�سي�ص )م، �ص( �ص154.

)7( علي عبود المحمداوي، الفل�سفة والن�سوية، )م، �ص(، �ص 77
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لقد عا�ست المراأة ظروفا م�سابهة من الدونية والقهر في ظل الح�سارات الأخرى كح�سارة بلد ما 

بين النهرين )فار�ص واآ�سور وبابل (، فهي في �سريعة حمورابي تح�سب في عداد الما�سية المملوكة، وفي 

الح�سارة الهندية هي رمز غواية،  ول يحق لهاالعبادة في �سريعة بوذا، ولم يكن و�سعها في الح�سارة 

ال�سينية اأف�سل، فحتى في فل�سفة كونفو�شيو�س هي اأدنى من منزلة الرجل الذي كان يحق له اأن يبيعها، 

)1(

ويبيع اأبناءه ليكونوا عبيدا.

لم تكن المراأة �سلبية تجاه الح�سارة، ولم تكن عقيمة الوجدان في مجال الإبداع الإدبي، »فهي لم 

 Eric Sartori تغب في تاريخ حركة العلوم واإنما وقع تغييبها واإق�سائها، وفي كتابات اإيريك �ش�رتوري

وخا�سة مقالة )تاريخ الن�ساء العلمي( اأكد على اأن الإق�ساء ماثل في المجال المعرفي، كما في المجال 

.
)2(

ال�سيا�سي، بل اإن مكانتهن بقيت في ثنايا الرجل واأن الرجل هو الأقدر معرفيا«

ون�ستنتج من ذلك اأن الوعي الذكوري ل يقف عند الحالت الخا�سة الم�سرقة للمراأة عبر تاريخها 

ر�سمه  للعموميات في  دائما  فهو متجه  لذلك  المتناق�سة مع م�سلحته،  ال�سواهد  �سيجد  لأنه  الطويل، 

ل�سورة المراأة لأنها تغّذي مذهبه،  وتفيد م�سلحته،  فقد ر�سمت الثقافة الذكورية �سورة نمطية للأنثى 

و�سفها د.عبداهلل ابراهيم في كتابه ال�سردي الن�سوي بقوله: الأنوثة الخر�ساء و الأميرة النائمة، حيث 

نجد اأن الجزء الأول من العبارة ال�سابقة يخت�ص بال�ستلب اللغوي الذي اأفردنا له عنوانا م�ستقل، اأما 

الجزء الثاني من العبارة فهو يخت�ص بخ�سائ�ص الأنثى كما �سورتها الثقافة الذكورية، حيث اإن المراأة 

المثالية في نظر هذه الفل�سفة هي المراأة الممتثلة لأوامر الرجال، المتعلقة به، ال�ساعية ل�ستر�سائه، 

باخت�سار »جارية  اإنها  و�سيطرته،  و�سطوته  لمكانته  والمقدرة  برجولته،  والمعجبة  لحمايته،  والطالبة 

)3(

جميلة، عا�سقة خر�ساء«.

وتتجه الثقافة في ت�سويرها للمراأة على تعميم المثال الواحد، فالمراأة لي�ست ذاتا م�ستقلة تعبر عن 

نف�سها، وتمثل فرديتها، واإنما هي نموذج ومثال على جن�سها، على عك�ص الرجل الذي تنظر اإليه الثقافة 

)1( ينظر حمدان محمد �سيف الغفلي )م، �ص( �ص �ص 28-33 بت�سرف 

)2( علي عبود المحمداوي )م، �ص( �ص31

)3(  وقد عزز الغذامي فكرةالأنوثة الخر�ساء حين ذكر اأول اأن الق�سمة التي ارت�ستها الثقافات العالمية الذكورية »اأن يكون القلم ع�سوا 

ذكوريا خا�سا، وللمراأة الل�سان« ثم يعلن اأن الرجل ي�ستلب ما منح، »في�سلب من المراأة ل�سانها بعد اأن منحها اإياه »وي�سوق للتدليل على 

هذا ال�ستلب ما ورد في الموروث من �سرورة حب�ص الل�سان، وما ورد من عقاب للمراأة �سليطة الل�سان في المجتمع الأوربي حيث 

يغط�سون في الماء كي تبرد حرارة ل�سانها فت�سكت« ينظر الغذامي، المراأة واللغة )م، �ص(، �ص 38
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، ومن اأمثلة هذا التعميم الجائر ما بنيت عليه ق�س�ص األف ليلة وليلة من تعميم 
)1(

بو�سفه ذاتا م�ستقلة«

فعل الخيانة على الن�ساء جميعا،وانتقام الرجل �سهريار منهن بالزواج ثم القتل، حتى ظهرت المراأة 

الذكية  �سهرزاد، التي ا�ستطاعت اأن تنقذ بنات جن�سها، وتعيد العتبار للمراأة من خلل فعل الق�ّص 

الذي مار�سته وقتا طويل، فكان �سببا في اإعادة ما �سلب منها كامراأة.

اإن ما �سنعته �سهرزادمنذ قرون، هو عين ما�سنعته المراأة في الع�سر الحديث من خلل توجيه 

خطابها الن�سوي، لتحقيق غاياتها، واإعادة حقها الم�سلوب ثقافيا ولغويا.

ومن مظاهر هذا ال�ستلب المقّنع، ماجاءت به دعوات تحرير المراأة ال�سكلية، التي د�ست ال�سم في 

الد�سم، حيث تعالت �سيحات ب�سرورة اإعطاء المراأة حقوقها م�ساواتها بالرجل، ولكن الغاية الحقيقية 

هي ا�ستغللها جن�سيا لإمتاع الرجل، وا�ستثمار ج�سدها في حملت الإعلن التجاري المحرك للنتاج 

القت�سادي.

اإن �سورة الأنثى التي �سادت في جميع الع�سور ابتداء من الع�سر الجاهلي وحتى الع�سر الحديث 

الملكة،ال�سنم  المع�سوقة،  اأربع حالت »الموءودة،  العربية والعالمية ل يخرج عن  الثقافات  اأغلب  في 

 وهي معطلة الفعل في جميع حالتها.
)2(

المعبود«

واإن كان هذا ال�ستلب مبررا عند من جنحت بهم الفطرة ال�سليمة من ال�سعوب الأخرى، اإل اأنه من 

الم�ستغرب اأن يقوم في المجتمعات المتدّينة ل�سيمافي المجتمع الإ�سلمي، الذي قام على دين يعترف 

اتقوا  الناس  {يأيها  تعالى  بينهما، قال  والمراأة خلقا من نف�ص واحدة، ل فرق  الخلق، فالرجل  بوحدة 

.
)3(

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء}

دعت تعاليم الإ�سلم ال�سمحة اإلى الم�ساواة بين المراأة والرجل في العمل والجزاء، فكانت قاعدته 

الجوهرية متمثلة في قوله تعالى {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 

، وكانت هذه المعاملة الكريمة منطلقة من انتماء الأ�سل الب�سري لكائن 
)4(

الجنة وال يظلمون نقيرا}

ب�سري واحد هو �سيدنا اآدم عليه ال�سلم.

)1( الغذامي، ثقافة الوهم، مقاربات حول المراأة والج�سد واللغة، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان ط3، 2011، �ص77

)2( ح�سين المنا�سرة، الن�سوية في الثقافة والإبداع )م، �ص(، �ص12

)3( �سورة الن�ساء، اآية 1  

)4( �سورة الن�ساء اآية 134
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تنله في رحلة كفاحها  مالم  والإن�ساف  والتكريم  الحقوق  المراأة من  نالت  والعدل  الحق  دين  في 

، فقد كفل لها في ظل دوحة الإ�سلم وارفة الظلل حقها في التعليم ا�ستجابة لأمر 
)1(

الطويلة مع الحياة

، كما كفل لها حق الملكية 
)2(

المولى عز وجل {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات }

والبيع وال�سراء والميراث لقوله تعالى {للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما 

، وقد كفل اأي�سا حقها في العمل والك�سب 
)3(

ترك الوالدان واألقربون مما قّل منه أو كثر نصيبا مفروضا}

.
)4(

الحلل لقوله تعالى {هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه}

كما حفظت قيمة المراأة العتبارية في د�ستور ال�سماء، قبل قوانين الأحوال ال�سخ�سية في الد�ساتير 

اإبداء الراأي في اختيار الزوج، واإقرار  اإقرار حقها في  الو�سعية المعا�سرة بمئات ال�سنين، ومن ذلك 

اإلى اهلل - متى ما ا�ستحالت ا�ستمرارية  اأبغ�ص الحلل  حقها الم�سروع في المطالبة بالطلق - وهو 

الحياة الزوجية، اأو اأ�سبحت خطر يهدد حياة المراأة وكرامتها.

ون�ستنتج مما تقدم اأن ال�سبب في قيام ال�ستلب الثقافي في المجتمع الم�سلم لي�ص كما اعتقده بع�ص 

الدار�سين عائد اإلى الن�سو�ص القراآنية، التي خ�س�ست القوامة للرجل ومنحته حقوقا تنا�سب تكوينه 

ادعوا من عمومية  ال�سهادة، وفيما  اأهلية  المراأة في  تّوهموا من �سلب لحقوق  وطبيعته، في مقابل ما 

ال�سمحة  الإ�سلم  تعاليم  لي�ص  ال�ستلب  تكري�ص هذا  ال�سبب في  اإن  والدين،  العقل  النق�ص في  حكم 

التي راعت الطبيعة الب�سرية الخا�سة بتكوين الجن�سين فاأعطت لكل منهماما هيئ له من حقوق، في 

مقابل ما عليه من واجبات، بل يكمن ال�سبب في الجنوح عن مفاهيم الدين الحق، والركون اإلى الموروث 

الثقافي المتراكم عبر ال�سنين والمتكون من اأعراف وتقاليد تعززدونية المراأة فتجنح لقمعها ثقافيا.

التقاليد  بين  الخلط  من  الحتراز  ب�سرورة  مناديا  الق�سية  هذه  عن  النفي�شي  د.عبداهلل  ويعّبر 

وا�سحا  يبدو  بينهما  التعار�ص  اأن  ذلك  الإ�سلم،  وبين  العربي  المجتمع  في  بها  المعمول  والأعراف 

امتدت من ظهور  الإ�سلمي  المجتمع  المراأة في  تاريخ  �سهدها  التي  الأولى  التطور  المحميد،اأن حركة  )1(  تذهب خديجة عبدالهادي 

الإ�سلم حتى اأواخر العهد العثماني، اأما الثانية فبداأت من اأول القرن الحالي، وت�سيف اأن من يتتبع مفاهيم الإ�سلم عن المراأة 

المراأة  تغريب  حركة  كتابها  في  ينظر  المراأة،  لتحرير  »م�سروعا«  ت�سمن  اأنه  لل�سك  مجال  ليدع  بما  يدرك  ب�ساأنها  وت�سريعاته 

الكويتية،ط5، 2007م �ص5 )لم تذكر دار الن�سر ول بلده(

)2( �سورة المجادلة، اآية 11

)3( �سورة الن�ساء، اآية 7

)4( �سورة الملك، اآية 15
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بالمراأة، ومنع  التي ت�سر  المجحفة  الممار�سات  الإ�سلم جميع  الق�سايا، فقديما حارب  في كثير من 

 وقوله {وال تمسكوهن ضرارا 
)1(

الرجال من العتداء على حقوق الن�ساء لقوله تعالى {فال تعضلوهن}

)3(

 وغيرها من الآيات التي ت�سع حدا للتقاليد البالية في ظلمها للمراأة.
)2(

لتعتدوا}

ويذكر د. الغذامي في كتابه ثقافة الوهم نوعا اآخر من الحيل الذكورية لل�ستلب الثقافي، وهي 

الر�سد المترب�ص لكل حركة اإبداعية ن�سوية ومحاولة بلورتها وقلب م�سامينها لخدمة م�سالح الطرف 

الثقافة  وحكايات  المراأة  حكاية  ولكن  حكاياتها،  وللثقافة  حكاياتها،  »فللمراأة  الثقافة،  في  الأقوى 

ل ت�سيران في خط واحد، وكلما �سنعت الأنثى حكاية تظهر فيها بطولة الأنوثة تدخلت الثقافة في اإعادة 

.
)4(

�سياغة الحكاية من تغيير م�سار ال�سرد وتحويله و�سرفه عن الأنوثة اإلى بطولة ذكورية«

وفي  العالم،  على خارطة  للأنثى  الثقافي  ال�ستلب  رقعة  امتداد  يعزز  دليل  الغذامي  �ساق  وقد   

مختلف الثقافات، حين عمد اإلى مجموعة روائية من اأقطار مختلفة منها: النجدية، اليمانية، الهنغارية، 

ليبقى  النهايات فيها عن الأ�سل ل�سالح الرجل،  و  األمانية، فرن�سية، وبّين كيف تم تحريف الأحداث 

الرجل هو العن�سر المخّل�ص للمراأة والذي بيده �سر المعرفة، وهي بدونه ل يمكنها النجاة من الماآزق 

.
)5(

والمواقف الخطرة، فتظل حاجتها اإليه اأبدية

وتعزيزا لفكرة الغذامي ال�سابقة »ترى كثيرات من زعيمات الحركة الن�سائية اأن النظرية حتى لو 

لم تكن ذكرية بالفطرة، اإذ اأن الن�ساء قادرات على التنظير فاإنها بالتاأكيد ي�سيطر عليها الرجال عند 

.
)6(

التطبيق، وتتمّيز مناهجها بالنحياز للرجال«

ناق�سنا فيما تقّدم اأهم مظاهر ال�ستلب اللغوي والثقافي اللذين مثل الأر�ص الخ�سبة، التي مهدت 

الطريق، و�سنعر�ص فيما يلي العوامل الأخرى التي تعد من اأهم منطلقات الفكر الن�سوي:

)1( �سورة البقرة، اآية 232

)2( �سورة البقرة، اآية 231

)3( عبداهلل النفي�سي، العمل الن�سائي في الخليج الواقع والمرتجى، الكويت، �سركة الربيعان للن�سر والتوزيع،ط1، 1986م �ص45

)4( الغذامي ثقافة الوهم، )م، �ص( �ص119.

)5( الغذامي، ثقافة الوهم )م، ن(�ص125.

)6( محمد عناني ، معجم الم�سطلحات الأدبية الحديثة) م، �ص( �ص188
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1- حركة تحرير المراأة وتن�مي الوعي الن�شوي :

مّهد ال�ستلب الثقافي واللغوي اإلى قيام ت�سّور ثقافي متراكم عبر التاريخ باأن المراأة في مكانة 

اأدنى من مكانة الرجل، وو�سمها هذا الت�سور بالخ�سائ�ص ال�سلبية كال�سعف، وتغليب العاطفة، وعدم 

الت�سور،  لهذا  ومقّو�سة  حركةمفككة  قيام  ا�ستدعي  مما  والإف�ساح،  والقول  اللغة  اأدوات  من  التمّكن 

وتغيير الأو�ساع الحالية،  ورد العتبار للأنثى.

ت�ساءل ويل ديورانت في كتابه مناهج الفل�سفة عن »مبررات ظهور حرية المراأة في اأوربا، وعن هذا 

التحول ال�سريع في العادات والتقاليد المقد�سة والعريقة منذ تاريخ الم�سيحية، واأرجع ال�سبب في هذا 

.
)1(

التحول اإلى زيادة ونمو الآلة، فحرية المراأة من اآثار الثورة ال�سناعية«

  
)2(

وقد اأدى تنامي الوعي الن�سائي الم�سّطرد بق�سايا وحقوق المراأة اإلى اندلع حركات تحرير المراأة

 الدفاع عن 
)3(

 Mary Wollstonecraft في القرن التا�سع ع�سر، وقد كان لكتاب م�ري وول�شتونكرافت

حقوق المراأة Vindication of the Rights of Woman دور فاعل في تلك الم�سيرة، فهو يعتبرنقطة 

انطلق في تاريخ الفكر الن�سوي.

وبالرغم من اأن هذا الكتاب لم يحمل نظرية كاملة المعالم اإل اأنه حوى من الأفكار والأن�سطة ما 

.
)4(

ي�سّح اأن ن�سفه باأنه تنظير ن�سوي »حول مكانة المراأة في الخطابات ال�سيا�سية والجتماعية الراهنة«

اإلىاإي�سال   
)5(

المراأة تحرير  من حركات  المتوّلدة  التنظيرية  والأن�سطة  الأفكار  هذه  اأ�سهمت  لقد 

الوعي الن�سوي اإلى مرحلة الن�سج، وكان من مظاهر ذلك، اإدراك المراأة اأنها الأقدر على التعبير عن 

)1(  خديجة عبدالهادي المحميد،المراأة الم�سلمة ومتطلبات التنمية والبناء،المركز الإ�سلمي للدرا�سات، بيروت،لينان، ط1، 1999، 

�ص24

)2(  ف�سرت ريت�ص اأدريين الحركة الن�سويةباأنها في نهاية المطاف تعني باأننا نتخلى عن طاعتنا لآبائنا، وندرك باأن العالم الذي و�سفوه 

لنا لي�ص العالم كله. ينظر  ويندي كيه كولمار، فران�سي�ص بارتكوفي�سكي )م، �ص( �ص12   

زوجة  �سلي  ماري  ووالدة   )William Godwin( وليام جودوين الفيل�سوف  وول�ستونكرافت)Mary Wollstonecraft(زوجة  )3(  ماري 

ال�ساعر النجليزي )selley(، والتي عرفت برواياتها القوطية ال�سهيرة )م،ن(.

)4( ويندي كيه كولمار، فران�سي�ص بارتكوفي�سكي، )م، ن( �ص15

)5(  اأ�سهم الرجال في حركة تحرير المراأة، بل اأن بع�ص الدرا�سات ترجع الف�سل لهم في اإطلق هذه الحركة، ومن هوؤلء الفيل�سوف 

الفرن�سي »كوندور�سيه« المنا�سر للمراأة في موؤلفه »قبول الن�ساء في حق المواطنة« فقد اأثبت اأن الرجال قد انتهكوا الم�ساواة في 

اأ�س�ص »ليون ري�سار«  الحقوق، بحرمانهم بكل طماأنينة وهدوء بال ن�سف النوع الب�سري من حق الم�ساركة في ر�سم القوانين، كما 

جمعية العمل على تح�سين و�سع المراأة والمطالبة بحقوقها. ينظر حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الن�سوي ومابعد الن�سوية، 

)م، �ص(، �ص90، 91
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، وقد تعزز هذا الن�سج الفكري ب�سكل اأعمق لدى المراأة حين منيت الحركات 
)1(

نف�سها واإدارة �سوؤونها

 المتكررة المحبطة.
)2(

الن�سوية المطالبة بالحقوق المدنية والقت�سادية والجتماعية بالإخفاقات

اإلى  اإ�سافة  فكري،  تمهيد  اإلى  يحتاج  لتنتزع حقوقها  الأنثى  اإليه  اهتدت  الذي  الجديد  ال�سكل  اإن 

لمناه�سة   الفكري  التمهيد  هذا  خلل  من  لينطلق  المختلفة،  الحياة  ميادين  في  الفاعلة  الحركة 

النظريات ال�سابقة التي اأ�س�سها الرجال، واكت�سبت قدا�سة بمرور الزمن، وت�سافرت الظروف الجتماعية 

والقت�سادية والدينية لتر�سيخها.

اإلى  اأي�سا  الأخريات  يدفعن  واأن  بالكتابة،  الن�ساء  �شي�شكو  هيلين  الأرجنتينية  الروائية  طالبت 

.
)3(

الكتابةالتي اأبعدن عنها بعنف، وطالبت اأن ت�سع المراأة نف�سها في الن�ص وفي العالم وفي التاريخ

 والنقد بداية لتخلق م�سروعها الح�ساري، وذلك لأّن هذه 
)4(

وقد اتجهت المراأة اإلى ال�سعر والرواية

ال�سوت  اأو  ال�سمت،  اإلى  تميل  التي  وخ�سو�سيتها  الأنثى  طبيعة  اإلى  الأقرب  هي  المكتوبة  المجالت 

الخافت المتخفي وراء القناع خوفا من �سطوة الرجل، فهي مازالت مبتدئة طرية العود في مجال تربع 

عليه الرجل منذ القدم.

يعد الفكر الواعي - كما اأ�سلفنا - المنطلق الفل�سفي الممهد لنطلق وت�سّكل النظرية الن�سوية، وقد 

،اإل اأنه 
)6(

 وما �ساحبها من اإخفاقات متكررة
)5(

تبلور واكت�سب ن�سجا م�ستفيدا من حركة تحرير المراأة

لم يكن ليتفرد بهذا الإنجاز الب�سري ما لم ت�سانده عوامل اأخرى هياأتها الظروف الثقافية والمرجعيات 

الجتماعية ومنها:

)1(  لم تتحم�ص النظرية الن�سويةفي البدء لحركة تحرير المراأة التي انتك�ست اأكثر من مرة من قبل، لأن المراأة لم تاأخذ فيها بزمام 

النظريات  نبيل راغب، مو�سوعة  المتحم�سين لحركة تحريرها.  والمفكرين  الرجال  اعتمدت على م�ساهير  بل  المبادرة في يدها، 

الأدبية، مكتبة لبنان نا�سرون بيروت، ال�سركة الم�سرية العالمية للن�سر - لونجمان، القاهرة، ط 1، 2003م  �ص654

)2(  اأهم اإحباطات النظرية الن�سوية »اأن تطورها يبدو بطيئا جدا بالن�سبة للتغييرات التي تن�سدها، وهذا ما دعا الن�سويات اإلى غم�ص 

تب�سراتهن داخل اإحدى نظرتي القرن التقدميتين ال�سائدتين: الليبرالية الديمقراطية اأو ال�ستراكية المارك�سية« ينظر ويندي كيه 

كولماروفران�سي�ص بارتكوفي�سكي، درا�سة لت�سارلوت بن�ص، بعنوان لي�ص بالدرجات: النظرية الن�سوية والتعليم، �ص32

)3( ويندي كيه كولمار، فران�سي�ص بارتكوفي�سكي، )م، ن( �ص213

)4(  اأوردت النجليزية »فرجينيا وولف« عبارة في موؤلفها »من غرفة خا�سة بالمرء« تعزز توجه المراأة للكتابة الأدبية في رحلة كفاحها، 

حيث كتبت اأعترف اأن اقتراحي ال�سخ�سي خيالي قليل، لذا اأف�سل اأن اأ�سيغه ب�سكل روائي. نقل عن ويندي كيه كولمار، فران�سي�ص 

بارتكوفي�سكي )م، ن( �ص162 

1789م، وما�ساحبها من جدل  التي انطلقت �سرارتها الأولى عام  الثورة الفرن�سية  اإلى قيم ومبادئ  )5(  ا�ستندت دعوة تحرير المراأة 

قا�سم  ينظراأنور  المختلفة،  الع�سور  خلل  اأوربا  �سادت  التي  للمراأة  الممتهنة  والنظرة  الظلم  نتيجة  الدعوة  هذه  وكانت  فل�سفي، 

الخ�سري، الحركة الن�سوية في اليمن تاريخها وواقعها، �سل�سلة الحركة الن�سوية في العالم العربي 3، كتاب البيان،ط1، 2007م، �ص13

)6(  اأ�سيبت الموؤيدات لحق الت�سويت بالإحباط لكت�ساف اأن �سوت المراأة ل يغير نتائج النتخابات ب�سكل اأ�سا�سي، فالمراأة �سوتت باأعداد 

قليلة ن�سبيا، ومعظمهن كن مع اأزواجهن واأبائهن واإخوانهن. عن ويندي كيه كولمار، فران�سي�ص بارتكوفي�سكي )م، ن( �ص145
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2- التحول الثق�في والجتم�عي:

 ظهرت بوادر هذا التحّول م�ساحبة للنه�سة الحديثة في نهاية القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن 

الكتابة  ون�ساط  التحرر،  اأفكار  �سيوع  اإلى  اأدى  مما  والعمل،  التعليم  حقوق  للمراأة  فكفل  الع�سرين، 

.
)1(

ال�سحفية للمراأة

3- ثورةالطلبة ال�شهيرة في فرن�ش� ع�م 1968م:

والجتماعية  ال�سيا�سة  القوالب  لمناه�سة  الأوربية  الدول  اأغلب  اإلى  الثورة  هذه  نتائج  امتدت    

الفتيات  �ساركت  وقد  ال�سباب،  من  الجديد  الجيل  اأمام  الطرق  �سدت  التي  المتحجرة  والقت�سادية 

في هذه الثورة، فتمردن على النظام الفكري والثقافي وال�سيا�سي والجتماعي القديم، بما يحمل من 

اأو�ساع القهر والعنف وال�سطهاد والنتهاك للكيان الأنثوي، فكانت م�ساركتهن تمثل جانبا �سخ�سيا، 

.
)2(

ن�سويا، اأنثويا اأكثر من كونه قوميا �سيا�سيا اجتماعيا

4- ت�أثيرات حركة م� بعد الحداثة:

لقد �سكلت هذه التاأثيرات ميدانا خ�سبا لإبداعات ن�سوية للتعبير عن هذه الزخم الفكري الوافد 

من مجالت عدة »كالدرا�سات الثقافية، ونظرية المثليين جن�سيا، ودرا�سات حول اللوطيين، والمثليات، 

البيولوجية  والعلوم  العرقية،  والدرا�سات  ال�ستعمار،  بعد  ما  ونظرية  الجن�ص،  وتغيير  والمخنثين، 

والتكنولوجية  الجتماعية،  والترتيبات  وتحولتها،  العالمية  القوى  علقات  وكذلك  والمعلوماتية، 

)3(

والإنجابية، وظهور التطرف عالميا«.

5-الخط�ب ال�شتعم�ري:

كالبلد  المبريالية،  والقوى  ال�ستعمار  ل�سلطة  خ�سع  الذي  العالم  ن�ساء  يخ�ص  الخطاب  وهذا 

العربية وبلد العالم الثالث، والمق�سود به اأن القوى المبريالية ال�ستعمارية ا�ستغلت اأفكار الن�سوية 

- التي كانت ل توؤمن بها اأ�سل - ك�سلح جديد لت�سنبه هجومها على المجتمعات الم�ستعمرة، مدعية 

)1( ح�سين المنا�سرة، الن�سوية )م، �ص( �ص72 بت�سرف.

)2( نبيل راغب ، مو�سوعة النظريات الأدبية، )م، �ص(، �ص 654

)3( ويندي كيه كولمار، فران�سي�ص بارتكوفي�سكي، )م، �ص(، �ص17
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اأن هذه المجتمعات تقلل من �ساأن المراأة، وت�سلبها حقوقها الطبيعية وال�سيا�سية، ما اأدى بطبيعة الحال 

اإلى خلخلة اأمن هذه المجتمعات من الداخل، ف�سهلت مهمة الم�ستعمر في ال�سيطرة عليها، وا�ستنزاف 

ثرواتها.

الموالين  الأ�سوات  هذه  ومن  المخطط،  هذا  تنفيذ  في  الم�ستعمر  مع  عدة  اأ�سوات  ا�ستركت  وقد 

لل�ستعمار من اأبناء الطبقات العليا، والمتاأثرين بالثقافة الغربية من اأبناء الطبقات المتو�سطة، وكذلك 

رعايا الح�سارة الغربية في هذه المجتمعات، اإ�سافة اإلى الن�ساء الأوربيات اأنف�سهن اللتي عانين من 

قمع الثقافة الأبوية لهن، نجد اأنهّن اتفقن مع القوى ال�ستعمارية التي يقودها اأبناء جلدتهن في ت�سوير 

الممار�سات  وانتقدن  ر،  التح�سّ با�سم  التحرر  اإلى  ودعون  الأنثى،  على  وت�سلطه  وبط�سه  الآخر  الرجل 

المتاأ�سلة في المجتمعات الم�ستعمرة، ل�سيما ممار�سات المراأة الم�سلمة الملتزمة بالحجاب، زاعمات 

)1(

اأن التقدم لن يتحقق ما لم يتم التخلي عن مثل هذه الممار�سات البالية.

وباخت�سار، فقد تعددت منطلقات الفكر الن�سوي، وقد كان  ال�ستلب هو محركها الأول حيث مّهد 

لحراك المراأة �سد عنا�سر الظلم المختلفة.

)ج( غ�ي�ت الن�شوية:

يقودنا هذا العنوان اإلى طرح ت�ساوؤل هام وهو ما هي الغايات العامة التي ق�سدتها الن�سوية؟ وما هي 

اأهم اأهدافها التي ترمي اإليها؟ وما الذي حققته من هذه الأهداف منذ انطلقها حتى وقتنا الحالي.

عقد اأول موؤتمر لحقوق المراأة في الوليات المتحدة الأمريكية في �سينيكا فولز عام 1848م، وتم 

فيه اأول اإعلن لحقوق المراأة بعد اأن ا�ستعر�ص اأهم �سور ال�ستلب والظلم الذي عانت منه الن�ساء من 

العامة،  الحياة  الإ�سهام في  ال�سيا�سية، وحرمان من  الحقوق  اإيذاء واغت�ساب، وحرمان من ممار�سة 

وما �سحب ذلك من نزع لثقة المراأة بنف�سها، وتدمير لذاتها واإذللها، وورد في هذا الإعلن غاية قيام 

الحركة الن�سوية حيث ن�ص على الفقرة التالية: »ولأن الن�ساء ت�سعرن بالإيذاء والقمع، ولأنهّن ممنوعات 

التي  الن�ساء فورا على كل الحقوق والمتيازات  اأن تح�سل  اأكثر حقوقهّن قد�سية:فاإننا ن�سّر على  من 

.
)2(

تخ�سهّن ب�سفتهّن مواطنات اأمريكيات«

)1( ينظر عبداهلل ابراهيم )م، �ص( �ص23 

)2( كاري اإل.لوكا�ص،)م، �ص( �ص 13 
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خلل  من  للمراأة،  اأف�سل  حياة  اإيجاد  هدفه  �سمني  افترا�ص  على   
)1(

النظريةالن�سوية قامت  لقد 

جديدةلفهم  وروؤى  مقاربات  لإنتاج  وبيانات  اأبحاث  »تجميع  على  فاعتمدت  ال�سطهاد،  من  تحريرها 

، والق�ساء على هذا الو�سع المهين.
)2(

واإنهاء ا�سطهاد الأنثى«

والذي  الذكورية،  الثقافة  كر�سته  الذي   ،
)3(

القائم الو�سع  نقد  الأ�سا�سيةللن�سوية  الغاية  كانت 

في  المراأة  يجعل  التفا�سل  فهذا  الختلف،  ل  التفا�سل  اأ�سا�ص  على  والأنثى  الذكر  بين  �سورالعلقة 

مكانة دون مكانة الرجل، بينما الختلف الذي ترمي اإليه الن�سوية ي�سور المراأة مكملة للرجل ل نقي�ص له.

وقد �سعت الحركة الن�سوية اإلى تاأ�سي�ص هوية جديدة للأنثى، ت�سطلع فيها باأدوار ووظائف كانت قد 

حرمت منها في تاريخها ال�سابق، ولعل اأهمها التعبير والكتابة واإعادة النظر في التاريخ الذي اأخرجت 

، فتق�سير المراأة في الحياة الأدبية والعملية �سابقا ماكان لول �سل�سلة القهر الفكري 
)4(

من دائرته ق�سرا

والنف�سي والج�سدي الذي فر�ص عليها في ظل الأنظمة الأبويةال�سائدة.

فقد دعت الن�سوية من هذا المنطلق اإلى ا�ستبدال �سورة المراأة الإن�سان ب�سورة المراأة ال�سيء، وهذا 

الإن�سان هو الذي �سيقوم بدور فاعل في المجتمع وفي النتاج الثقافي والأدبي والح�ساري، و�سيتمرد على 

كل و�سائل القهر وال�ستلب والواأد.

وترى الفرن�سية كلير ات�شرللي اأن على المراأة اأن ترتبط بكل مايحدث في العالم،ول تكتفي بالنظر 

فقط داخل اأعماقها، واإنما اأن تخرج الروح المتمردة بكل معاناتها التي يعاي�سها الب�سر في اأنحاء كل 

)5(

العالم.

اأهمية  فيها  الفرق« ذكرت  التف�سير/الم�ساواة مقابل  واإعادة  »التفكيك  بعنوان  دبليو.�سكوت مقالة  الأمريكية جوان  الموؤرخة  )1(  كتبت 

في جميع  الأبوي  المجتمع  اأعمال  تحلل  اأن  يمكن  نظرية  اإلى  نحتاج  »اإننا  الأجزاء  بع�ص  منها  ونقتطف  للن�سوية  بالن�سبة  النظرية 

مظاهره - الإيديولوجية والموؤ�س�سية والتنظيمية والذاتية - ... اإننا نحتاج اإلى النظرية التي �ستتيح لنا التفكير من حيث التعددية 

والتنوعات بدل من الوحدانيات والعموميات، اإننا نحتاج اإلى النظرية التي �ستك�سر التحكم المفاهيمي... اإننال نحتاج اإلى النظرية 

التي �ستمكننا من الإعراب عن طرق بديلة للتفكير )بالجنو�سة( وبالتالي العمل وفقا لها، ولي�ص مجرد عك�ص الت�سل�سلت الهرمية 

القديمة، اأو تاأكيدها، ونحتاج اإلى النظرية التي �ستكون مفيدة وذات �سلة بالممار�سة ال�سيا�سية.  ينظر ويندي كيه كولمار،  فران�سي�ص 

بارتكوفي�سكي )م، �ص( �ص347

)2( عبداهلل ابراهيم)م، �ص( �ص32

)3(  توؤمن الفيل�سوفة الهندية »اأوما نارايان« في مقالتها »الثقافات المتنازعة: التغريب،احترام للثقافات/ للح�سارات، ون�سويات العالم 

الثالث« اأن الحركات الن�سوية في اأجزاء مختلفة من العالم، تنمو عندما ت�سجع الظروف التاريخية وال�سيا�سية اإدراكا عاما باأن كثير 

من المعايير، والأعراف، والتقاليد، التي تبني حياة المراأة ال�سخ�سية والجتماعية... هي �سارة لرفاه المراأة. ويندي كيه كولمار، 

فران�سي�ص بارتكوفي�سكي )م، �ص( �ص414

)4( عبداهلل اإبراهيم في ال�سرد الن�سوي )م، �ص( �ص11بت�سرف

)5( بعلي حفناوي، مدخل اإلى نظرية النقد الن�سوي ومابعد الن�سوية )م، �ص( �ص117
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للمراأة القتراع  الت�سويت/  حق  منح  موؤلفها  في   Harriet Taylor النجليزية  وحددت 

 اأهم مطالب الن�سويةفي المجتمعات الأبوية فكانت كالتالي:
)1(Enfranchisement

1- التعليم بكل اأنواعه ومراحله. 

2-ال�سراكة في العمل والمك�سب، والمخاطرة والمكافاأة في ال�سناعة والنتاج.

3- الت�ساوي مع الرجل في �سياغة القانون وتنفيذه.

ولخ�ست اليزابيث رايت Elizabeth Wright - في تذييل بعنوان: النقد في اإطار ما بعد الحركة 

النف�سي:  التحليل  على  القائم  بالنقد  المو�سوم  بكتابها  األحقته   Post Feminist Criticis الن�سائية 

النظرية وتطبيقها Psychoanalytic Criticism:Theory In Practice - اأهداف الن�سوية في ثلثة 

مواقف كالآتي:

والفنون  الآداب  بذلك  وتق�سد  الرمزي،  النظام  في  للرجل  م�ساوية  بفر�ص  المراأة  تطالب  1-  اأن 

و�ستى النظم، اأي المعركة من اأجل الم�ساواة في الحقوق.

2- ترف�ص المراأةالنظام الرمزي للرجل با�سم الختلف، اأي اأن توؤكد تفرد طبيعتها الأنثوية.

اأ�سا�ص  ذا  باعتباره  بينهما  اإقامة حاجز  بمعنى  والأنثى،  الذكر  بين  الف�سل  المراأة  ترف�ص  3-  اأن 

)2(

ميتافيزيقي.

 ،3 باأك�سفورد  را�سكن  كلية  في  المراأة  لتحرير  وطني  موؤتمر  اأول  انعقد  1970م  عام  فبراير  وفي 

اإن�ساء  والفر�ص،  التعليم  في  والم�ساواة  الأجور،  في  الم�ساواة  باأربعة:  فيه  الن�ساء  مطالب  وتلخ�ست 

ح�سانات تعمل على مدار اليوم، حرية القرارفي ا�ستخدام الجها�ص اأو منعه.

عر�ست  فما تقّدم بع�ص الغايات التي طمحت اإليها الن�سوية، و�سعت اإلى التعبير  عنها في مختلف 

الدولي  التجمع  ومحافل  الموؤتمرات  وتطبيقيا من خلل  الكتابة،  نظريا من خلل  المتاحة  الميادين 

والمحلي، وبقي اأن نت�ساءل ما الذي تحقق من هذه الغايات؟ حيث �سيكون ذلك هو مادة العر�ص فيما 

�سياأتي.

)1(  هارييت تيلر.1807 - 1858، كاتبة مقالت اإنجليزية، ن�سرت القليل فقط خلل حياتها، فقام جون �ستوارت ميل بتكريمها كم�ساركة 

 The« في   »Enfranchisement« ن�سر  فتم  ع�سر،  التا�سع  القرن  وخم�سينيات  اربعينيات  اأواخر  في  اأعماله  جميع  في  رئي�سية 

Westminster Review« تحت ا�سم جيه.ا�ص.ميل. ينظر يندي كيه كولمار )م،�ص(�ص �ص 116- 118

)2( محمد عناني ، معجم الم�سطلحات الأدبية الحديثة، )م، �ص( �ص 191

)3( حفناوي بعلي )م، �ص(  �ص147
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المبحث الث�ني : الن�شوية الخليجية

) اأ ( مالمح ظهور  الن�شوية في الخليج:

تاأخرت الحركة الن�سوية الخليجية عن مثيلتها في باقي الأقطار العربية حتى نهاية القرن الما�سي، 

فجاءت بداياتها في البحرين والكويت على �سكل احتجاجات غير منظمة، وامتدت اإلى المملكة العربية 

ال�سعودية فيما يعرف بمظاهرة قيادة ال�سيارة لبع�ص ال�سيدات اإبان حرب الخليج بدعوى ال�ستقللية 

في الدفاع عن النف�ص في ظل ظروف الأزمات.

ب  مو�سومة  مقالة  في  ح�فظ،  ف�طمة  الباحثة  ر�سدتها  خ�سائ�ص  الخليجي  الن�سوي  وللحراك 

)الحركة الن�سوية الخليجية، �سجيج بل طحن( ومن هذه الخ�سائ�ص مايلي:

وبرامج  اأطروحاتها  الحركات، فقد ظلت  يمّيزها عن غيرها من  الذي  الفكري  الإطار   1-  غياب 

عملها م�ستقاة من الحركة الن�سوية الم�سرية، ولم ت�سّذ عنها في اأي مرحلة من تاريخها.

2 -  عجز الحركة عن �سنع جيل من الرائدات الن�سويات المدافعات عن حقوق المراأة،  مع ا�ستثناء 

وحيد هو ال�سيدة نورية ال�شداني رئي�ص حركة النه�سة الن�سائية الكويتية، التي تزعمت الدعوة 

لمنح الن�ساء الخليجيات حقوقهن ال�سيا�سية، ودعت اإلى الحد من �سلطات الرجل المطلقة في 

الطلق.

3-  انتفاء البعد الن�سالي عن الحركة، وخا�سة عند التاأ�سي�ص؛ وذلك بفعل �سيطرة الطابع الخيري 

)1(

على اأجندتها،  وا�سطباغها ب�سبغة نخبوية وا�سحة.

وباإمكان الباحث في الن�سوية الخليجية اأن يمّيز بين ثلث تيارات تمظهرت بها الن�سوية الخليجية 

وهي: 

1- التي�ر الحقوقي :

البحرينية(  الن�سائية  )اأوال  ويمثّله جمعية   - والعمل  بالحقوق -كالتعليم  المطالب  الن�سوي  التيار 

الأعمال  �سيدات  )كجمعيات  الن�سوية  الجمعيات  من  الحديثة  الأنماط  وبع�ص   ال�سبعينات،  مطلع  في 

)1( فاطمة حافظ، الحركة الن�سوية الخليجية »�سجيج بل طحن«، الموقع الإلكتروني اأون اإ�سلم، عبر الرابط الإلكتروني 

htm.15-15-2014%02-04-2008-http://www.onislam.net/arabic/adam-eve/women-voice/105559
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وجمعيات مكافحة العنف �سد المراأة(،  »وهي تتخذ من الإطار الحقوقي الغربي مرجًعا لها،  وت�سطبغ 

وبفعل  الفكرية،  والنخب  العليا  الطبقة  �سيدات  في  ع�سويتها  تنح�سر  اإذ  وا�سحة؛  نخبوية  ب�سبغة 

اأقامت هذه الجمعيات ج�سورًا من التوا�سل مع المنظمات الن�سويةالدولية، واحتكرت تمثيل  نخبويتها 

المراأة الخليجية في الموؤتمرات والمنتديات الدولية، وقد انعك�ص هذا على خطابها الذي اأخذ بالمرجعية 

.
)1(

الغربية في ق�سايا المراأة.«

2- التي�ر الإ�شالمي :

ظهر في الثمانينات تيار الجمعيات الن�سوية ذات المرجعية الإ�سلمية، »فاأ�سدرن بع�ص المجلت 

التيار  مّثله  الذي  الغربية  المرجعية  ذي  الن�سوي  الطرح  مقابل  في  ن�سويا  اإ�سلميا  تتبنى طرحا  التي 

الن�سوية  المنظمات  حرم  مما  الجديدة؛  الأجيال  من  كبيرة  اأعداد  التيار  هذا  اإلى  ان�سم  وقد  الأول، 

)2(

الحقوقية من رافد مهم من الروافد الب�سرية اللزمة لتجديد دمائها، وتنفيذ برامجها«.

3-التح�دات الن�ش�ئية التي ترع�ه� الدول الخليجية:

اهتمت دول الخليج بو�سع المراأة مع تدفق النفظ وبداية ظهور الدولة الحديثة؛ فبادرت اإلى مباركة 

ن�ساط الجمعيات الن�سوية، وتوجيه اأن�سطتها لتظل في محيط ال�سيطرة الحكومية، ولت�سمن عدم خروجها 

عن الأطر الم�سموح بها، كما اأن الهتمام الدولي بو�سع المراأة من خلل المعاهدات والتفاقيات يدفع 

بدول الخليج ل�ستلم زمام المبادرة للعناية ب�سوؤون المراأة كنوع من للإيفاء بالتزاماتها الدولية، وتوؤكد 

هذا التّوجه مقولة زمزم مكي رئي�سة جمعية المراأة العمانية حيث تقول: »لم نحتج في عمان كاأ�سوات 

ن�سائية اإلى خو�ص معارك حقوقية كما في دول الخليج، فالمبادرات الحكومية في اأحيان كثيرة جاوزت 

)3(

المطالبات؛ وهو ما يف�سر عدم وجود جمعيات ن�سائية تهتم بالعمل الن�سائي المنظم.«

و�سنتتبع فيما يلي ملمح المجتمعات الخليجية وو�سع المراأة في كل منها، عاك�سين جهود الدولة 

في الهتمام بال�ساأن الن�سوي. 

)1( فاطمة حافظ،الحركة الن�سويةالخليجية »�سجيج بل طحن«، )م،�ص(.

)2( )م، ن(.

)3( )م،ن(.
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1- المراأة الإم�راتية:

�سيجد المتتبع للتطور التاريخي، والواقع الجتماعي للمراأة في دولة الإمارات المتحدة اأنها قد لعبت 

العديد من الأدوار في حدود اجتماعية وثقافية �سيقة، حيث اإن النظام التعليمي والخدمات ال�سحية 

كانت متوا�سعة، كما اأن النظام الأ�سري ال�سارم ظل �ساربا باأركانه في عمق المجتمع الإماراتي، الذي 

تحمكه كذلك العادات والتقاليد الع�سائرية، والقيم الم�ستمدة من الدين الإ�سلمي والبيئة الجتماعية 

)1(

المحيطة، فجاء تحرك المراأة الإماراتية تحركا بطيئا لق�سور م�ساندة المجتمع .

كان النظام الأبوي م�سيطرا على الأ�سرة الإماراتية، فالأب مهيمن هيمنة تامة على �سوؤون اأ�سرته، 

الحياة الجتماعية  الإماراتية حجبا عن  المراأة  فعا�ست  وم�ستقبلها وم�سيرها،  �سوؤونها  وبيده تحديد 

فلطالما  الجديد،  مقرها  زوجها  فبيت  تزوجت  اإذا  حتى  الأب،  بيت  الرئي�سي  مكانها  فكان  العامة، 

عا�ست حبي�سة الدارين، مما جعلها »�سخ�سية مترددة غير قادرة على تحمل الم�سوؤولية وغير واثقة من 

.
)2(

نف�سها«

اأما عن الو�سع القت�سادي فقد فر�ست عليها المعي�سة اأن تتحمل اأعباء المنزل، وت�سهم في دخل 

الأ�سرة عن طريق ممار�سة بع�ص الأعمال القت�سادية الب�سيطة: كالخياطة، وغزل العباءات و�سناعة 

الح�سر، وال�سلل.

وقد ظلت المراأة الإماراتية ل�سنوات محرومة من التعليم لأ�سباب تتعلق بمظاهر التخلف القت�سادي 

والثقافي والجتماعي التي �سادت المجتمع ككل، فكانت و�سيلة التعليم الوحيدة المتاحة في تلك الفترة 

تتم على يد المطّوع، الذي يرّكز على حفظ القراآن الكريم، وبع�ص العلوم الب�سيطة. 

وفي عام 1971م �سهدت البلد حدثا تاريخيا اعتبر منعطفا ح�ساريا هاما؛ حيث تم اإعلن قيام 

المكافحة  الإماراتية  المراأة  م�سيرة  في  جديد  فجر  ببزوغ  اإيذانا  العهد  هذا  يكن  فلم  التحاد،  دولة 

الإماراتية  المراأة  فاأقدمت  عام،  ب�سكل  الإمارات  اأر�ص  على  للإن�سان  ذهبيا  ع�سرا  مّثل  بل  فح�سب، 

على التعليم تنهل من روافده، وعلى العمل تخو�ص غماره، فقد تحقق لها في مجتمعها الوليد ما تطّلب 

)1(  ينظر حمدان محمد �سيف الغفلي، ، الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، العهد الجديد للمراأة الإماراتية 

�ص 69 بت�سرف 

)2(  ينظر  عن حمدان محمد �سيف الغفلي،)م،ن( �ص 74، ول اأرجح هذا الراأي ، فللمراأة الأماراتية الجدة �سخ�سية معتبرة في كيانها 

القديم اأي�سا فقد كانت تدير �سوؤونها حين يرحل زوجها في رحلة الغو�ص الطويلة.
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تحققه بالن�سبة لنظيراتها في مجتمعات اأخرى فترات زمنية طويلة ت�سل اإلى ع�سرات ومئات ال�سنين 

من الجهاد والمقاومة.

ومع بزوغ عهد التحاد اأن�سئت المدار�ص فعرف التعليم النظامي وكان ذلك عام 1953م في اإمارة 

ال�سارقة التي �سهدت افتتاح مدر�سة للذكور، تبعها بعد ذلك بعام واحد مدر�سة للإناث �سميت مدر�سة 

المدار�ص  افتتاح  توالى  ثم  اآنذاك،  طالبة  ثلثين  طالباتها  عدد  وكان  للبنات،  البتدائية  الزهراء 

الحكومية في جميع الإمارات ال�سبع، اإل اأن الملحظ في تلك المرحلة انح�سار تعليم الإناث في بنات 

الطبقة الحاكمة اأو التجار رغم انت�سار المدار�ص في جميع الإمارات، ومرجع ذلك يعود اإلى اأن الظروف 

القت�سادية والثقافية قد حالت دون اإقبال البنات على التعليم، فحرمت اأعداد كبيرة من الإناث من 

)1(

نيل حقهّن في التعليم والتعلم.

لقد اأوليت المراأة الإماراتية كل الهتمام مع تقّلد ال�سيخ زايد بن �شلط�ن اآل نهي�ن مقاليد الحكم 

في الإمارات، وذلك من منطلق اإيمانه العميق بدورها في بناء المجتمع الحديث، ففتح لها باب التعلم 

والعمل على م�سراعيه، كما �سّجع الحركة الن�سائية الوليدة، وقّدم لها الدعم الكامل من خلل مراكز 

رعاية الأمومة والطفولة، ودور الح�سانة، وقد لعبت ال�سيخة ف�طمة بنت مب�رك قرينة �ش�حب ال�شمو 

التحاد  اأ�س�ست  الإماراتية، حيث  المراأة  نه�سة  دعم  في  بارزا  دورا  نهي�ن  اآل  �شلط�ن  بن  زايد  ال�شيخ 

الن�سائي العام لن�ساء الإمارات في عام 1975م، واأ�سبح اليوم القاعدة الأ�سا�سية، والقلعة التي تنطلق 

منها المراأة الإماراتية لتمار�ص دورها بكل وعي ويقين.

وقد حققت الإماراتية بدعم التحاد الن�سائي العام نف�سها في مجالت الأن�سطة العلمية والتعليمية 

كالعمل  الد�ستورية  حقوقها  لها  تكفل  التي  الت�سريعات  من  العديد  اأقرت  وقد  والجتماعية،  والثقافية 

والم�ساواة مع الرجل في الأجر، وال�سمان الجتماعي، وتمتعها بالأهلية القانونية، وحق التمليك، واإدارة 

الأموال والأعمال، والتمتع بكافة خدمات التعليم والرعاية الجتماعية وال�سحية اإ�سافة اإلى امتيازات 

)2(

ورعاية الأطفال.

)1(  حمدان محمد �سيف الغفلي، الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، العهد الجديد للمراأة الإماراتية )م، 

ن( �ص 76 - 80 بت�سرف. 

)2( )م، ن( �ص �ص 83 – 85 بت�سرف.
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)1(

وبينت درا�سة ميدانية اأعدتها  كلثم محمد اأ�شد بعنوان »المراأة العاملة في دولة الإمارات العربية«

مدى التغير الثقافي الحا�سل في فكر المراأة الإماراتية تجاه قيم العمل، حيث كانت ن�سبة الموؤمنات باأن 

العمل واجب وطني ت�سل اإلى م�ستوى 64%، بينما كانت ن�سبة من ترى اأن العمل و�سيلة للك�سب المادي 

اإلى  ينظر  �سوؤال )هل  على  العينة  86% من  الإيجاب  ا�ستجابة  بلغت  وقد   ،%39 الإن�سان  وتاأمين حياة 

المراأة العاملة باحترام؟(.

المراأة  حق  مواده  في  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  د�ستور  اأقّر  ال�سيا�سي  العمل  �سعيد  وعلى 

 حيث تن�ص المادة )25( 
)2(

الإماراتية في الم�ساركة ال�سيا�سية، فل يوجد اأي تمييز بين المراأة والرجل،

ب�سبب  بين مواطني التحاد  تمييز  �سواء، ول  القانون  الأفراد لدى  باأن »جميع  الد�ستور التحادي  من 

 كما اأن المادة )56( تن�ص على اأن يكون 
)3(

الأ�سل اأو الموطن اأو العقيدة الدينية اأو المركز الجتماعي،«

اختيار الوزراء من بين مواطني التحاد الم�سهود لهم بالكفاءة والخبرة، ولم يتم تحديد جن�ص معين 

لهذا المن�سب فيكفي اأن تتوافر ال�سروط في المر�سح كي يح�سل على المن�سب رجل كان اأو امراأة.

العامة  الجمعية  اأعلنتها  التي  الدولية  التفاقية  اإلى  الإمارات  ان�سّمت  المراأة  اإن�ساف  �سبيل   وفي 

للأمم المتحدة عام 1979م للق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد المراأة، فانطلقت المراأة الإماراتية 

العربية  المراأة  منظمة  في  العام ع�سوا  الن�سائي  التحاد  فاأ�سبح  الدولية،  المحافل  في  الدولة  لتمثل 

تون�ص،  ومقرها  العربية  الأ�سرة  ومنظمة  فرن�سا،  ومقرها  العالمية  الأ�سرة  ومنظمة  م�سر،  ومقرها 

)4(

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره نيويورك، وال�سبكة العربية لتعليم الكبار ومقرها م�سر.

وفي الواقع ل يتحدد الدور الحقيقي للمراأة في الإ�سهام في الحياة العامة باإ�سدار القوانين، واإن�ساء 

الموؤ�س�سات، بل بتهيئة الظروف المنا�سبة لممار�سة هذه الحقوق، وقد وعت ال�سيخة ف�طمة بنت مب�رك 

قرينة ال�شيخ زايد موؤ�س�ص الإتحاد لهذه الحقيقة؛ فبداأت بالتمهيد وتعبيد الطريق من خلل الدعوة 

لجل�سات  المختارات  الن�سوة  من  عدد  ح�سور  طريق  عن  تنفيذي،  ب�سكل  للمراأة  ال�سيا�سية  للم�ساركة 

دار  المتحدة،  العربية  الإمارات  درا�سات  �سل�سلة  الإمارات،  دولة  في  العاملة  المراأة  على  القيم  لتاأثير  اأ�سد،درا�سة  محمد  )1(  كلثم 

البحار،بيروت، مكتبة القراءة للجميع، دبي ط1، 1990م..

)2(  ورد في المادة )1( من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة اأن التمييز يعني: اأي تفرقة اأو ا�ستبعاد اأو تقييم يتم 

على اأ�سا�ص الجن�ص ويكون من اآثاره اأو اأغرا�سه، توهين اأو اإحباط العتراف للمراأة بحقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية في الميادين 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والمدنية اأو في اأي ميدان اآخر، اأو توهين اأو اإحباط تمتعها بهذه الحقوق اأو ممار�ستها 

لها، ينظر المراأة والحق في ال�سكن اللئق،الأمم المتحدة،حقوق الإن�سان،مكتب المفو�ص ال�سامي،نيويورك وجنيف 2012،�ص37

)3( نقل عن حمدان محمد �سيف الغفلي، �ص 319

)4( )م،ن( �ص 321 
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الحياة  في  الكاملة  لم�ساركتهن  تمهيدا  ال�سيا�سية،  خبراتهن  ل�سقل  كم�ستمعات،  الوطني  المجل�ص 

ال�سيا�سية م�ستقبل، وقد عّبرت �سموها عن هذه الخطوة باأنها »اإيجابية من اأجل تعزيز دور المراأة في 

الم�ساهمة في �سنع القرارات... ولهذا �سوف ن�سير نحو هذه التجربة بخطوات مدرو�سة، حتى ن�سمن 

.
)1(

نجاحها اأول، وحتى نرتقي باأدوار المراأة وم�ساهمتها الفاعلة ثانيا«

المجل�ص  في  ع�سوات  بت�سع  الن�ساء  مثلت  اأنها  الإماراتية  المراأة  مكا�سب  اأعظم  من  فاإن  وهكذا 

، وبذلك تكون قد اأ�سهمت في ال�سلطات ال�سيادية الثلث: الت�سريعية 
)2(

الوطني التحادي بن�سبة %22.5

باأربعة مقاعد في مجل�ص الوزراء، وتم تعيين قا�سية ابتدائية في  والتنفيذية والق�سائية، كما حظيت 

ال�سلطة الق�سائية.

وعلى الرغم من مكا�سب المراأة الإماراتية التي قدمت لها على طبق من ذهب بف�سل حكمة متخذي 

القرار، اإل اأن هناك من المعوقات ما يعتر�ص طريقها اأ�سوة بحال الن�ساء في باقي اأقطار المعمورة، 

فمن هذه المعوقات ما ذكره  حمدان محمد �سيف الغفلي في درا�سته المو�سومة بـ )الم�ساركة ال�سيا�سية 

للمراأة في دولة الإمارات العربية المتحدة(، المعوقات الجتماعية الثقافية، والمعوقات الذاتية.

فمن الناحية الجتماعية تلعب التن�سئة الجتماعية دورا بارزا في ت�سكل الفارق بين الذكر والأنثى، 

فقد �ساد اأن الأنثى تن�ّساأ من اأجل دور الأمومة، فيكون مقرها البيت، في حين ين�ّساأ الذكر على اأن دوره 

خارج البيت حيث الكد والعمل.

لقد ر�سخت التن�سئة الجتماعية �سفات معينة ت�سم بها الذكور:  كالعقلنية والمو�سوعية والقدرة 

على اتخاذ القرار، بينما تو�سم المراأة بالعاطفة والحنان والأنوثة والهتمام بالمظاهر، وتتجه التن�سئة 

والمراكز  القت�سادية،  »الموارد  على  الم�سيطر  فهو  القوة،  محور  هو  الرجل  جعل  اإلى  الجتماعية 

)3(

الجتماعية، والكفاءة العلمية والخبرة« فهو الأقدر على القيادة وال�سيطرة.

اأن »المراأة عا�ست في بيئة محافظة توؤدي  اإن منظومة القيم الجتماعية والعادات والتقاليد ترى 

�سوف  وال�سيا�سة  العمل  في  والم�ساركة  العامة  للحياة  الخروج  ال�سرع...واأن  في حدود  الأ�سري  دورها 

.
)4(

تقلب المعادلة، وت�سغل المراأة بمجالت لي�ص لها الأولوية في حياتها كاأم وزوجة«

)1( )م،ن(، �ص 338

)2( )م،ن( �ص 339

)3( ينظر حمدان محمد �سيف الغفلي �ص �ص369- 370بت�سرف 

)4( )م،ن( �ص 371  
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والذي  للمجتمع،  الثقافية  الطبيعة  على  الطاغي  الأبوي  بالنظام  فتتعلق  الثقافية  المعوقات  اأما 

القرار،  واتخاذ  الم�سوؤوليات،  العامة من حيث  الحياة  الرئي�ص في  الدور  يلعب  الذي  الرجل هو  يجعل 

فتاأتي المراأة في مرتبة ثانية فهي عورة، وعيب، وناق�سة عقل ودين في عرف هذه الثقافة ال�سائدة في 

المجتمع الإماراتي والخليجي ب�سكل عام.

مما  كذلك،  جن�سها  بنات  في  ثقتها  وعدم  بذاتها،  المراأة  ثقة  عدم  في  الذاتية  المعوقات  وتتمثل 

يجعلها ل تبذل المجهود الكافي لنيل حقوقها في الحياة العامة، وبل اأكثر من ذلك فاأنها تنتظر الرجل 

لي�سمح لها بالإقدام، مّما حّجم دورها وفعالية م�ساركتها على اأر�ص الواقع في الميدان الفعلي. 

2-المراأة البحرينية:

وقد عا�ست الن�ساء في ظل المجتمع المدني التقليدي في البحرين ب�سمات وخ�سائ�ص تت�سابه مع 

التعليم  البيت، ومحدودية  والقرار في  الحجاب  لب�ص  الخليج، من حيث  ن�ساء  خ�سائ�ص جاراتها من 

ن�ساء  طبقة  اأن  اإل  الزوج،  وخدمة  الأولد  بتربية  للعناية  والن�سراف  الكريم،  القراآن  على  المقت�سر 

ن�ساء  مار�ست  كما  اأزواجهن،  مع  جنب  اإلى  جنبا  بالزراعة  المتعلقة  الأعمال  بع�ص  مار�سن  الريف 

الغوا�سين  مهام كبيرة في تدبير �سوؤون الحياة حين يرحل الزوج ملتحقا برحلت الغو�ص الطويلة.

ومع هذا التنوع في اأن�سطة الن�ساء تبعا لطبقتهن الجتماعية اإل اأن المراأة البحرينية لم تتمتع باأي 

ا�ستقلل عن والدها واأخيها وزوجها اأو حتى اأولدها اإن اأ�سبحت اأرملة، فهي ل تعلم بزواجها اإل قبل 

)1(

الزفاف بفترة ق�سيرة ل تتجاوز اأياما، وقد ل تعلم اإل في اليوم نف�سه.

وقد اأ�سهمت التحولت القت�سادية والجتماعية التي �سهدتها البحرين اأثر اكت�ساف النفط، وتكّون 

ببطء  ولكن  العامة  الحياة  مع  تفاعلها  بداأ  فقد  البحرينية،  المراأة  و�سع  تح�سين  في  المثقفين  نخبة 

�سديد.

 اأي بعد افتتاح 
)2(

وبداأ تعليم المراأة في البحرين عام 1928م حيث افتتحت مدر�سة خديجة الكبرى،

اأول مدر�سة للبنين بع�سر �سنوات، اإل اأنه قوبل باحتجاجات �سارمة من المحافظين، مما حدا باإحدى 

بيروت،  والن�سر،  للطباعة  الطليعة  دار  البحرين،  في  الن�سائية  والحركة  المراأة  فوؤاد عبدالعال،  للفرن�سية  ترجمه  )1(  اأحمد حميدان، 

لبنان، 1981م، ط1، �ص27

)2(  اأحمد مبارك ال�سالم، المراأة بل تمييز، درا�سة ميدانية تعك�ص نظرة المجتمع البحريني تجاه ق�سايا المراأة مع معالجة تاريخية 

ودينية لهذه النظرة،مركز البحرين للدرا�سات والبحوث،2007، ط1، �ص43
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الطالبات اأن تّوجه »ر�سالة مفتوحة اإلى �سحيفة البحرين؛ تطالب فيها باإلزامية التعليم حتى �سن ارتداء 

)1(

الحجاب على الأقل«.

العلم في  لتلقي  اأوفدن  الفتيات الطليعيات اللتي  وفي مطلع الخم�سينات كانت هناك باكورة من 

بيروت، فعدن اأكثر انفتاحا، اإذ عاي�سن تيارات �سيا�سية وثقافية من وراء البحار، فكانت الحركة التالية 

لهّن في اأوطانهّن التخلي عن الحجاب، وقد تهياأت الظروف ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية التي خلفتها 

 من العام 1953م - 1956م، ف�ساركت الن�ساء البحرينيات ل�سيما الطالبات منهن 
)2(

الحركة الوطنية

في المظاهرات، متحديات اأ�ساليب القمع التي مور�ست لإخمادها من قبل رجال ال�سرطة وال�سلطة.

وفي العام 1955م اأعلن العتراف ر�سميا بجمعية )نه�سة فتاة البحرين( كاأول جمعية ن�سائية في 

البلد، بل وفي ال�ساحل العربي من الخليج، وتاأ�س�ست عام 1969م في المحرق جمعية )اأوال الن�سائية( 

والنقابية،  والطلبية  الن�سائية  الجمعيات  ن�ساطات  في  الخبيرات  والطالبات  الخريجات  بع�سوية 

اأخر وجهت  وتبعها ثلث جمعيات  الريف(،  ثم جمعية )فتاة  الثقافية(،  اأ�س�ست جمعية )الرفاع  كما 

ذات  الجمعيات  هذه  ا�سطلعت  حيث  جديد،  ن�سوي  اأفق  انفتاح  اأعلن  مما  العا�سمة،  خارج  ن�ساطاتها 

الطابع الجتماعي الثقافي بمهام ون�ساطات اأهمها:

- محو اأمية البالغين. 

- التطوير الثقافي لفئة الن�ساء.

- تقديم التوعية والن�سح للأمهات.

- القيام بحملت موجهة تبع اخت�سا�ص كل جمعية.

- قيام الأخواتية )علقة التعا�سد والتعاون بين الن�ساء (.

- تاأهيل الن�ساء مهنيا، وخا�سة ذوات الحتياج ال�سديد 

- اإن�ساء واإدارة دور الح�سانة.

)1( اأحمد حميدان )م،�ص( �ص41.

)2(  اعتبر الكاتب اأحمد الحميدان الحركة الوطنية هي الن�سال ال�سيا�سي والجتماعي المرير �سد ال�ستعمار البريطاني وحكم العائلة 

المالكة القبلي المطلق، ينظر اأحمد حميدان �ص69، بينما ينظر اأحمد مبارك ال�سالم في كتابه المراأة بل تمييز على اأنها »انتفا�سة 

العّمال والطلب، وبقية ال�سعب الراف�سة لوجود ال�ستعمار ورجعيته المحلية« ينظر �ص35
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البحرينية  المراأة  اأن  البحرين(  في  الن�سائية  والحركة  )المراأة  كتابه  في  حميدان  اأحمد  ويذكر 

حاولت اأن تعالج ق�سايا اأ�سا�سية هامة من خلل هذه الجمعيات؛ فقد »نظمت حملة لجمع تواقيع للمطالبة 

بالم�ساواة في الحقوق ال�سيا�سية بين الرجال والن�ساء اأثناء فترة الت�سويت على الد�ستور عام 1973م، 

)1(

اإل اأنها ا�سطدمت بمعار�سة النظام الحاكم لكل محاولت اإن�ساء اتحاد عام للن�ساء البحرينيات.«

تبني  فراحت  وم�ستجداته،  متغيراته  بكل  واقعها  مع  تاأقلمت  البحرينية  المراأة  اأن  الأمر  وخل�سة 

نف�سها لت�سهم في اإعمار وطنها، وتفيد الإح�ساءات الحديثة مدى التطور الذي �سهدته في مختلف قطاع 

البلد التعليمية وال�سحية والقت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية في ظل اإيمان القيادة بدورها في نه�سة 

ال�سلحيات  العديد من  وهبتها  المجتمع؛  تنمية  الذات في  اإثبات  كفاءة  لم�ست منها  فلّما   
)2(

البلد،

واإعطاءها فر�سة  الدولة،  القرار في وزارات  واإ�سراكها في عمليات �سنع  الر�سمية،   المنا�سب  كتقلد 

تمثيل بنات جن�سها في اإعداد الميثاق وتفعيله، وتعديل الد�ستور، كما منحتها حق النتخاب والتر�سيح 

)3(

الكامل في النتخابات البلدّية والنيابّية، اإ�سافة اإلى �سن الت�سريعات الخا�سة بحماية الأ�سرة والطفل. 

ومما يوؤكد اهتمام مملكة البحرين في عهدها الجديد بحماية حقوق المراأة �سدور مر�سوم ملكي 

عام  2002م بالن�سمام اإلى اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة؛ المعتمدة من قبل 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي عام 2001م اأن�سئ المجل�ص الأعلى للمراأة كجهة معتمدة ر�سميا للعناية ب�سوؤون المراأة، وتراأ�سته 

ال�سيخة �سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة قرينة جللة الملك، فمّثل هذا الحدث نقلة ح�سارية متميزة 

اإنجازات تتعلق بر�سم ال�سيا�سات العامة لتنمية  في م�سيرة العمل الن�سائي في البحرين بما حقق من 

من  طريقها  يعتر�ص  ما  ومعالجة  المراأة  ب�سوؤون  للنهو�ص  وطنية  خطة  وو�سع  المراأة،  وتمكين  البلد 

م�ساكل وعقبات في مجال الأ�سرة والمجتمع والعمل، كما ا�سطلع المجل�ص بمهام تتعلق بتوعية الن�ساء 

بحقوقهن ال�سيا�سية، وتقييم م�سيرة ال�سيا�سة العامة في مجال المراأة، وتعديل الت�سريعات الحالية بما 

)1( ينظر اأحمد حميدان )م،�ص(�ص �ص 79 - 85 بت�سرف 

)2( اأحمد مبارك ال�سالم، المراأة بل تمييز، �ص37

2001 من�سب الأمين العام للمجل�ص الأعلى للمراأة بمن�سب وزير، وعينت الدكتورة ندى حافظ وزيرة  )3(  تقلدت لولوة العو�سي عام 

اأول �سفيرة للبحرين في  اآل خليفة عينت  لل�سحة، والدكتورة فاطمة البلو�سي وزيرة للتنمية الجتماعية، وال�سيخة هيا بنت را�سد 

فرن�سا، وعينت ال�سيخة مريم بنت ح�سن اآل خليفة رئي�سة لجامعة البحرين، كما عينت �ست ع�سوات في مجل�ص ال�سورى عام 2002م، 

واأربع �سيدات بمن�سب وكيل وزارة م�ساعد في مجال ال�سوؤون الجتماعية والثقافية والخدمة المدنية و�سئون المراأة... ينظر )م،ن(

�ص �ص 48، 49
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يحقق اأكبر قدر من الإ�سلح، وقد اهتّم هذا المجل�ص بتمثيل المراأة البحرينية في المحافل والمنظمات 

الدولية، كما اهتّم بعقد الموؤتمرات والندوات وحلقات النقا�ص المتعلقة بال�سوؤون الن�سائية، واأن�ساأ مركز 

لتوثيق البيانات، وعمل الدرا�سات، وتجميع الإح�ساءات المتعلقة بالمراأة، واإ�سدار الن�سرات والمجلت 

والمطبوعات في المجال نف�سه، وموؤخرا تم ا�ستحداث جائزة ال�سيخة �سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة 

)1(

التي تمنح لأف�سل الموؤ�س�سات والوزارات العاملة على تمكين المراأة البحرينية العاملة.

3- المراأة ال�شعودية:

ربما لم ت�سمع كثير من الن�ساء ال�سعوديات عن �سيمون دي بوفوار، ولكن رياح الحركات الن�سوية من 

الدول العربية المجاورة، و�سلت اإلى الن�ساء ال�سعوديات من خلل رحلت الحج والمعاملت التجارة 

)2(

والأخبار الإذاعية.

وعلى غرار بقية الدول العربية فاإن قطاع التعليم والعمل اأهم مجالين برزت فيهما اأن�سطة الن�سوية 

المملكة  في  ومثالها  المبكر،  الن�سوي  الوعي  ملمح  اأبرز  من  تعد  الأدبية  الكتابة  اأن  كما  ومطالبها، 

العربية ال�سعودية مقالة  لثريا قابل ترد فيها على مقالة ت�سف الن�ساء باأنهن ناق�سات عقل ودين، في 

)3(

مجلة قري�ص عام 1959م.

العليا  الطبقتين  في  ال�سعوديات  الن�ساء  اأفادت  ال�ستينات،  في مطلع  النظامي  التعليم  قبل مرحلة 

والمتو�سطة من فر�ص التعليم الخا�سة، ومن التعليم خارج المملكة، حيث كانت بع�ص الأ�سر المثقفة 

والمقتدرة تر�سل بناتها اإلى الخارج لتح�سيل العلم، وقد حقّقت هذه الفر�سة للفتيات اإمكانية الحتكاك 

بالثقافات الأخرى، والإطلع على الق�سايا القومية التي تهم العرب في تلك الحقبة.

وقد ر�سد اأحمد ال�شب�عي اإرها�سات لأدب مبكر للمراأة ال�سعودية في مطلع الثلثينات، حيث ن�سر 

مقتطفات من )مذكرات امراأة حجازية( عام 1934م، تل ذلك في الخم�سينات مقالت تحمل ا�سماء 

�سريحة كمقالت لطيفة الخطيب التي ن�سرت في �سحيفة البلد عام 1951م، ثم انت�سرت بعد ذلك 

ال�سفحات الن�سائية في الجرائد وال�سحف المحلية في الن�سف الثاني من خم�سينات القرن الما�سي؛ 

)4(

كجريدة حراء ل�ش�لح جم�ل، وجريدة قري�ص لأحمد ال�شب�عي.

)1( اأحمد مبارك �سالم )م،ن( �ص �ص 50 - 52 بت�سرف 

)2(  هتون اأجواد الفا�سي،هل هناك ن�سوية �سعودية؟ ورقة في موؤتمر الن�سوية العربية روؤية نقدية،مركز درا�سات الوحدة العربية، تجمع 

الباحثات اللبنانيات،اإعداد وتحرير جين �سعيد المقد�سي،رفيف ر�سا �سيداوي، نهى بيومي، 1ط، 2012م، �ص165

)3( هتون اأجواد الفا�سي، هل هناك ن�سوية �سعودية )م،ن(�ص 166

)4( )م،ن( 168
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وعندما بداأ التعليم النظامي في مطلع ال�ستينات قوبل بمعار�سة دينية �سديدة؛ فاتجه اإلى  اإعداد 

مناطق  مختلف  في  المدار�ص  انت�سرت  وقد  �سالحات،  واأمهات  مطيعات،  زوجات  لي�سبحن  الإناث  

المملكة، واأ�س�ست معاهد لإعداد المعلمات، وفتح باب الدرا�سات العليا للفتاة ال�سعودية لتح�سل على 

ال�سهادات العليا، مما و�ّسع دائرة الكتابة والتعبير عند المراأة ال�سعودية التي ح�سلت على كم وافر من 

الثقافة والتعليم. 

ورافق هذا الن�ساط في مجال التعليم، حركة موازية في مجال اآخر؛ حيث اأ�س�ص )التحاد الن�سائي 

خ��شقجي  �شميرة  الكاتبة  وتراأ�سته  الما�سي،  القرن  من  ال�ستينات  منت�سف  في  ال�سعودي(  العربي 

التي كانت تتراأ�ص قبل ذلك كل من: )جمعية النه�سة ال�سعودية(، و)نادي فتيات الجزيرة الثقافي( 

ال�سرقية، وكانت �سركة )اأرامكو( قد �سجعت  ن�ساء الظهران( في  اأ�س�ست )جمعية  الريا�ص، كما  في 

م�ساركة الن�ساء واإبراز ن�ساطهّن، ف�سمت الجمعية ع�سوات من موظفات �سعوديات واأمريكيات، واأ�س�ست 

بعد ذلك ال�ساعرة بديعة ك�شغري )جماعة الناطقات باللغة العربية(، وتراأ�ستها في فترة الثمانينات 

من القرن الما�سي، و�سملت كوكبة من المثقفات ال�سعوديات في مجال الأدب والتجارة والفن الت�سكيلي، 

)1(

وكان من نتاجها )مجلة اأ�سيل(.

وقد �سهدت فترة ال�سبعينات تو�سعا في التعليم النظامي ل�سيما ما يتعلق بالتعليم العالي، فظهرت 

الم�نع وف�تنة  ع�ئ�شة  برزت  بالن�سوية حيث  تتعلق   الباحثات في مجالت  الأكاديميات  مجموعة من 

�ش�كر في علم الجتماع،  وثري� ك�شغري في الأدب والترجمة،  وفوزية البكر في اأ�سول التربية، و�شع�د 

)2(

الم�نع في مجال النقد الأدبي، وغيرهن.

وقد برز في تلك الفترة عدد من ال�ساعرات طالبن بحق المراأة في اتخاذ القرار اأمثال فوزية اأبو 

خ�لد في ديوانها )اإلى متى يختطفونك ليلة عر�سك( ال�سادر 1975م، وبديعة ك�شغري في )�سورتي(.

وابتداء من مطلع الثمانينات من القرن الما�سي ن�ستطيع اأن نمّيز اأجنا�سا اأدبية �سعودية وا�سحة، 

النقد  وظهر  �سيغها،  بكل  الق�سيرة  الق�سة  ظهرت  كما  النثر،  ق�سيدة  ومنها  الحداثية  »كالق�سيدة 

الحداثي وما بعد الحداثي ب�سيغه المتطورة، لي�ص على م�ستوى الخطاب ال�سعودي المحافظ وح�سب، 

.
)3(

بل اإنه نقد متجاوز لكل ماهو عربي وثقافي راهن في ذلك الوقت«

)1( )م،ن( �ص 169 بت�سرف 

)2( هتون اأجواد الفا�سي،هل هناك ن�سوية �سعودية )م،ن( �ص 70

للن�سر  الكفاح  دار  واإ�سكاليات،  واأ�سئلة  حوارات  ال�سعودية  الرواية  ال�سميري،  طامي  لكتاب  كتبها  مقدمة   ، الغذامي  )3(  عبداهلل 

والتوزيع،المملكة العربية ال�سعودية ،ط1، 2009م، �ص �ص5، 6 
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الإعلم،  تقييد  تم  حيث  ال�سعودية  المراأة  و�سع  في  انتكا�سة  �سهدت  نف�سها  المرحلة  هذه  اأن  اإل 

والتغريب،  التحرر  ودعوات  الفكري  الغزو  التخوف من  بداأ  كما  ب�سكل عام،  الن�سوي  الخطاب  وتقييد 

وانت�سرت الكتيبات الدينية التي تحا�سر ن�ساط المراأة ال�سعودية في مختلف مجالت العمل، وتدعوها 

)1(

اإلى القعود في البيت.

تعود  ال�سعودية  المراأة  اأو�ساع  بها  منيت  التي  النتكا�سة  هذه  �سبب  اأن  اإلى  الآراء  بع�ص  وتذهب 

اإلى  توؤجل وتدفع  المراأة  اإلى جعل ق�سية  اأدت   
)2(

اأحداث وموؤثرات �سيا�سية واقت�سادية، اإلى مجموعة 

الخلف، حيث ترك المجال مفتوحا اأمام للتيار المت�سدد لينمو محا�سرا و�سع المراأة في المملكة العربية 

اأ�سوة بجاراتها في الخليج و�سائر  ال�سعودية، وحائل دون ح�سولها على فر�ستها في تحقيق مطالبها 

الأقطار العربية. 

وفي مطلع الت�سعينات حين اندلعت حرب الخليج الثانية، وتفاعلت بع�ص الن�ساء مع هذه الأحداث 

اإلغاء الحاجة لل�سائق الأجنبي، وقيادة ال�سيارة باأنف�سهن من  واأقدمن على خطوة غير م�سبوقة، وهي 

منطلق حماية اأنف�سهن باأنف�سهن، وقد جوبهت هذه الحركة بردات فعل مختلفة بين موؤيد ومعار�ص، ثم 

ح�سمها التجاه الديني بمنعها، مما اأثار جدل في الخطاب الن�سوي الذي انتقد »ربط الدين بكل عادة 

)3(

اعتادها المجتمع اأو اختلقها.«

الخوف  وظل  محجوبة،  الن�ساء  اأ�سوات  فظلت  الإعلم،  و�سائل  على  م�سيطرا  الديني  التيار  وظل 

م�سيطرا من ملحقة اأي نا�سطة تطالب بحقوق المراأة الم�سروعة، فت�سنف �سمن دائرة التحرر التي 

تتخذ كل �سور ال�سلبية مثل: التحرر الجن�سي، والمثلي، واختلط العلقات.

وفي مطلع الألفية الثالثة �سادقت المملكة العربية ال�سعودية على معاهدة ال�سيداو عام 2000م، وهي 

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة، مما جعلها ملتزمة اأمام الأمم المتحدة بتح�سين 

)1(  لعل هذه النتكا�سة يعود مرجعها كماتذكر هتون اأجواد الفا�سي اإلى الحدث ال�سيا�سي الذي افتتح به عهد الثمانينيات؛ وهو هجوم 

جماعة تدعي اأنها المهدوية على الحرم المكي، ومحاولة ال�سيطرة عليه، وت�سدر اأحد اأع�سائها ويدعى جهيمان العتيبي للقاء خطبة 

في الحرم المكي، دعا فيها اإلى المزيد من المحافظة، وتقييد الإعلم، وتناول فيها و�سع المراأة، وقد ترجم هذا الخطاب اإلى اأر�ص 

الواقع ؛ مما اأدى اإلى هذه النتكا�سة في و�سع المراأة، ينظر هتون اأجواد الفا�سي )م،�ص( �ص 171 

)2(  عددت هتون اأجواد الفا�سي هذه الظروف فنذكر منها:تداعيات الثورة الإيرانية على المنطقة عام 1979م، واندلع الحرب العراقية 

م�ساريع  تعطيل  في  ت�سببت  التي  النفط  ا�سعار  انخفا�ص  اأزمة  1979م،  عام  لأفغان�ستان  ال�سوفياتي  الغزو  1980م،  عام  الإيرانية 

الخدمات الخا�سة بالبنية التحتية في المملكة العربية ال�سعودية. ينظر )م،ن( �ص 172

)3( هتون اأجواد الفا�سي )م،ن( �ص173م
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وقد  التفاقية،  توقيع  من  �سنوات  ثماني  بعد  الأول  تقريرها  2008م  عام  فقدمت  الحقوقية،  �سمعتها 

)1(

ن�سطت الن�سوة في هذا المجال فقدمن تقريرهن تحت م�سمى »ن�ساء من اأجل الإ�سلح.«

بداأت  حيث  ال�سعودية،  المراأة  مطالب  تحقيق  تاريخ  في  هاما  منعطفا  الثالثة  الألفية  مطلع  ويعد 

مبادرات الإ�سلح تتناول جميع الأ�سعدة، فاتخذت القيادة ال�سيا�سة قرارات هامة منها »دمج تعليم 

الدينية،  لل�سلطة  البنات  تعليم  واربعين عاما من خ�سوع  اثنين  بعد  2002م  العام  والبنين في  البنات 

)2(

ولنظام تعليمي منف�سل.«

ومن هذه الإ�سلحات العتراف بق�سية المراأة؛ حيث عقد مركز الملك عبد العزيز حوارا وطنيا 

لحقوق المراأة في المدينة المنورة، تناول مو�سوعات هامة مثل: »العنف �سد المراأة، المراأة والمناهج 

والح�سانة  الطلق  ق�سايا  ال�سرعية،  الحقوق  والعادات،  المراأة  التعليم،  العمل،  ق�سية  المدر�سية، 

)3(

والنفقة، المحاكم وموقفها من الن�ساء، الفقر والمراأة.«

وقد تلحقت الإ�سلحات الموجهة لتح�سين ظروف الن�ساء ال�سعوديات؛ مما و�سع دائرة الطموح اإلى 

الح�سول على حق النتخاب والتر�سيح في النتخابات البلدية في عام 2004م، اإ�سافة اإقرار حق المراأة 

ال�سعودية في الم�ساركة التامة في جميع اأوجه الحياة والعمل في �سائر المجالت.

4-المراأة العم�نية:

يعتبر عام 1970م انعطافة تاريخية هامة في تاريخ �سلطنة عمان، وهو التاريخ الذي يتفق معظم 

هذه  وتبداأ  والعباد،  البلد  م�سيرة  في  واعدا  تحول  �سهدت  جديدة،  بعث  مرحلة  اأنه  على  العمانيون 

المرحلة بتولي جللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد مقاليد حكم �سلطنة عمان، حيث اأر�سى قواعد النه�سة 

المباركة على قواعد ومبادئ متينة انبرت نتائجها على اأ�سعدة عدة: كال�سعيد ال�سيا�سي، والقت�سادي، 

والجتماعي.

مهمتنا  »اإن  بقوله  و�سّرح   
)4(

الأ�سجار« ظلل  تحت  »حتى  للتعلم  �سعبه  قابو�ص  ال�سلطان  دعا  لقد 

الأولى اأن نبني المدار�ص، ونثقف المواطنين، ونفتح نوافذ الح�سارة«. 

)1( )م،ن(�ص 174

)2(  جاءت هذه الخطوة لدمج التعليم على اإثر حادثة وفاة خم�سة ع�سر طالبة من مدر�سة بنات متو�سطة في مكة المكرمة في حادثة 

حريق فقدت الفتيات فيه حياتهن، لأ�سباب ترتبط بالنظرة والقيود المفرو�سة على الن�ساء.. وهي قيود ترتبط باأ�سلوب قيادة الإدارة 

الدينية المت�سددة التي كانت ت�سرف على هذه المدار�ص« ينظر )م،ن(�ص 175

)3( )م،ن( �ص 175 

)4( محمود بن نا�سر ال�سقري، المراأة في ال�سعر العماني المعا�سر 1970 - 2008م، كنوز المعرفة ط1، 2011م، �ص15
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في  التعليم  تاريخها  في  الأولى  للمرة  تلقت   
)1(

العمانية الفتاة  اأن  ال�سيا�سة  هذه  نتائج  من  وكانت 

مدار�ص حكومية.

وقد حظيت المراأة والطفل باهتمام وافر من الرعاية ال�سلطانية في مختلف مناطق ال�سلطنة، فقد 

المعي�سي  لرفع م�ستواها  اللزمة  المهارات  واإك�سابها  وتثقيفها،  المراكز الجتماعية لرعايتها  اأن�سئت 

والح�ساري في كافة مناحي الحياة، ففي عام 1970م اأن�سئت )جمعية المراأة العمانية(؛ التي تهدف اإلى 

النهو�ص بم�ستوى المراأة ال�سحي والثقافي والجتماعي، وقد اأ�سدرت هذه الجمعية مجلة �سهرية تعبر 

عن �سوتها في مجال توعية المراأة، اإ�سافة اإلى ن�سرات دورية اأخرى، وقد امتد ن�ساط هذه الجمعية اإلى 

خارج ال�سلطنة؛ ف�ساركت في الموؤتمرات الدولية والعربية والخليجية، كما حظيت بتقدير المنظمات 

)2(

الن�سوية الجتماعية الدولية.

اأ�سبح للمراأة العمانية في ظل الطفرة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية التي �سهدتها 

ت�سارك  واأطلقت  والعمل،  التعليم  الكثير من حقوقها في قطاع  نالت  كيانا جديدا، فقد  �سلطنة عمان 

بحما�ص وطموح في جميع الميادين الحياة العامة فتقّلدت منا�سب قيادية حكومية ووزارية، م�ستثمرة 

التحرر القيمي الملتزم التي ح�سلت عليه؛ لتبرز �ساأنها ودورها في خدمة مجتمعها ووطنها.

كما اأثبتت ح�سورها في المجالت الأدبية والثقافية؛ فاكت�سبت كتاباتها الأدبية خ�سو�سية واقعها 

�سلطنة  في  ال�سعرية-  الأدبية -ل�سيما  الن�سوية  الكتابة  لأن  »ذلك  الم�سبوق،  الجديد غير  الجتماعي 

عمان حديثة المن�ساأ مقارنة بالتجارب ال�سعرية الن�سوية العربية التي انطلقت في اأواخر الن�سف الأول 

)3(

من القرن الما�سي، فاأول مجموعة �سعرية ن�سوية عمانية كانت عام 1986م.«

)1(  ورد في في خطاب ال�سلطان قابو�ص في افتتاح اأحد جل�سات مجل�ص ال�سورى مقولة هامة، تو�سح �سيا�سته تجاه المراأة العمانية، التي 

تمثل ن�سف المجتمع حيث �سرح »اأننا ندعو المراأة العمانية في كل مكان في القرية والمدينة.. في الح�سر والبادية.. في ال�سهل 

والجبل..اأن ت�سّمر عن �ساعد الجد، واأن ت�سهم في حركة التنمية القت�سادية والجتماعية.. كل ح�سب قدرتها وطاقتها، وخبرتها 

 ومهارتها، وموقعها في المجتمع. فالوطن بحاجة اإلى كل ال�سواعد من اأجلموا�سلة م�سيرة التقدم والنماء، وال�ستقرار والرخاء.....

»اإننا ننادي المراأة العمانية من فوق هذا المنبر؛ لتقوم بدورها الحيوي في المجتمع، ونحن على يقين تام من اأنها �سوف تلبي النداء.«

 كما ذكر اأي�سا معربا عن راأيه في م�ساألة تعليم الفتيات » ولم يغب عن بالنا تعليم الفتاة وهي ن�سف المجتمع«. ينظر �سبكة عمان 

الإلكترونية، وزارة الإعلم، �سلطنة عمان، مقدمة، عبر الربط الإلكتروني 

http://www.omanet.om/arabic/social/dev11.asp?cat=sdev&subcat=sdev2

)2( محمود بن نا�سر ال�سقري )م،�ص( �ص 18 ،19

)3( موقع وزارةالإعلم، �سلطنةعمان، المراأة العمانية والن�ساط الثقافي، عبرالرابط

http://www.omanet.om/arabic/social/dev17.asp?cat=sdev&subcat=sdev2
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وقد قام الإعلم العماني بدور رائد في مجال خدمة ق�سايا المراأة، فاعتبرها جزءا ل يتجزاأ من 

ق�سايا المجتمع العماني، حيث األقى ال�سوء على ق�سايا هامة كق�سايا »العاملت والم�سكلت الزوجية، 

والترابط الأ�سري واأهميته، ون�سر القيم الإيجابية لطاعة الأبناء للآباء والأمهات، والدعوة اإلى تعليم 

لديها،  الجمالي  الح�ص  وتنمية  الحرفية،  المهارات  بع�ص  على  وتدريبها  تعليمها،  موا�سلة  اأو  المراأة 

 وقد جاءت معظم هذه البرامج 
)1(

واإبراز اأمثله نجاح المراأة في تربية الأبناء وفي الحياة الجتماعية،«

من اأعداد الكوادرالن�سائية العمانية، بالتعاون مع الرجل على قدم الم�ساواة. 

وفي مجال ال�سحافة العمانية برعت المراأة اأي�سا وتدرجت في الوظائف ال�سحافية حتى تراأ�ست 

تحرير مجلة، كما تمكنت بعزم واإ�سرار من الو�سول لمن�سب مديرة )لجريدة الأوبزيرفر العمانية(، 

جمعيات  �سوت  عن  معبرة  1982م  عام  �سدرت  عمانية،  ن�سائية  مجلة  اأول  العمانية(  )مجلة  وتعتبر 

المراأة العمانية، وكانت مجلة ثنائية اللغة، ت�سعى اإلى تقديم �سخ�سيات ن�سوية نا�سطة في مجال خدمة 

الوطن، وتبني ق�سايا المراأة. 

الدولة  ف�سارعت  نف�سها،  العمانية  المراأة  من  بجهد  1971م  عام  العمانية  المراأة  جمعية  تاأ�س�ست 

ال�سلطنة  في  المراأة  ق�سايا  لخدمة  الموجهه  الجمعيات  عدد  واأ�سبح  وت�سجيعه؛  التوجه  هذا  لمباركة 

اليوم ح�سب اإح�سائية وزارة الإعلم، العمانية ي�سل )38( جمعية ن�سائية بمختلف مناطق و وليات 

 .
)2(

ال�سلطنة

المناحي  كافة  في  العمانية  بالمراأة  النهو�ص  اإلى  التطوعي  الطابع  ذات  الجمعيات  هذه  وتهدف 

الإلكترونية  �سفحتها  على   
)3(

العمانية الجتماعية  التنمية  وزارة  اأوردت  وقد  والثقافية،  الجتماعية 

الر�سمية اأهم هذه الأهداف ومنها :

عن  والتخفيف  ال�سحية،  الحياة  �سبل  اإلى  والتوجيه  الجتماعية،  الخدمات  تقديم  على  -  العمل 

الأ�سر الفقيرة والمحتاجة في حالة وفاة عائلها، اأو تعر�سها للكوارث، وغير ذلك من الم�ساعدات 

التي تقدم في هذا المجال. 

)1(  )م،ن( دور المراأة العمانية في المجال الإعلمي، عبرالرابط

http://www.omanet.om/arabic/social/dev14.asp?cat=sdev&subcat=sdev2

)2(  موقع وزارة التنمية الجتماعية ب�سلطنة عمان، الجمعيات الن�سائية،عبر الرابط

http://www.mosd.gov.om/women_4.asp

)3( )م،ن(.
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- العمل على تعليم المراأة بع�ص ال�سناعات اأو الحرف اليدوية لم�ساعدتها في المعي�سة.

-  بذل الجهد لإقامة م�ساريع خيرية؛ يخ�س�ص ريعها لبرامج تديرها الجمعية؛ مثل م�سروع برنامج 

المعوقين. 

الأ�سرية  ال�سعادة  يحقق  بما  للمراأة؛  والإر�ساد  التوجيه  واإعطاء  الأ�سر،  تنظيم  مجال  في  -  العمل 

المطلوبة، وذلك عن طريق برامج التوعية والندوات والمحا�سرات. 

-  النهو�ص بالمجتمعات المحلية على اأ�س�ص اجتماعية �سحيحة، وتكثيف جهود الأهالي في مختلف 

المجالت لمقابلة احتياجات هذه المجتمعات. 

-  الم�ساركة في البرامج والم�سروعات التي تهدف اإلى رعاية الطفولة والأمومة: مثل: برنامج الخطة 

الوطنية لرعاية الطفولة، برامج توعية كمحلت التطعيم. الخ. 

تجاربها  من  وال�ستفادة  عملها،  �سبل  على  والتعرف  المماثلة،  الأخرى  الجمعيات  مع  -  التعاون 

وخبراتها وذلك عن طريق تبادل الزيارات.

5-المراأة الكويتية:

عا�ست المراأة الكويتية ظروفا م�سابهه لجاراتها في الخليج العربي والجزيرة العربية، فقد كانت 

العوا�سم العربية، فقبل  التي �سادت  تاأثرت بعوامل النه�سة الحديثة  التي  اآخر المناطق  المنطقة من 

مدر�سة  فعرفت  المطّوعة،  يد  على  الوحيدة  تعليمها  فر�سة  تجد  الكويتية  كانت  تقريبا  عاما  اأربعين 

)1(

المطوعة �شلمى، ومدر�سة المطّوعة اأمينة، ومدر�سة المطّوعة مو�شي«.

ومع تدفق النفط عام 1945م بداأت تبا�سير النه�سة تلوح معلنة عن اآمال عري�سة في حياة ع�سرية 

جدوى  في  والم�سككين  المعار�سين  راأي  متجاوزة  التعليم  على  تقبل  الكويتية  الفتاة  جعلت  �سعيدة، 

تعليمها، وكانت اأول مدر�سة ابتدائية للبنات في الكويت قد افتتحت قبل ذلك التاريخ باأعوام قليلة اأي في 

عام 1937م، اإل اأن المراحل التعليمية العليا كالمتو�سطة والثانوية افتتحت بتاريخ  1950- 1951م، ثم 

اأ�سبح عدد المدار�ص المخ�س�سة للبنات يقترب من المائتين في عام 1987م موزعة على كافة مراحل 

اأوردتها   لإح�سائية  تبعا  والثانوي،  والمتو�سط  البتدائي،  والتعليم  الأطفال،  كريا�ص  العام،  التعليم 

خديجة عبداله�دي المحميد  في كتابهاحركة تغريب المراأة الكويتية. 

)1( خديجة عبدالهادي المحميد،حركة تغريب المراأة الكويتيةط5، 2007م، �ص17
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الكويت عام  التعليم الجامعي خارج  الكويتيات لتح�سيل  الدفعات من الطالبات  اأولى  ابتعثت  وقد 

نفقة  على  التالية  ال�سنوات  في  الموفدة  الأعداد  ارتفعت  ثم  طالبات،  ثماني  عددهّن  وكان  1957م، 

وبع�ص  والأردن،  والعراق  و�سورية  ولبنان  كم�سر  العربية  البلد  �سائر  اإلى  والتعليم  التربية  وزرارة 

الأقطار الأجنبية كبريطانيا واألمانيا واإيطاليا و�سوي�سرا والنم�سا والوليات المتحدة، اإل اأن هذه الأعداد 

انخف�ست بعد افتتاح جامعة الكويت.

اأول المهن التي اجتذبت الفتاة  وفي مجال العمل كانت مهنة التدري�ص والإ�سراف الجتماعي هي 

 في �سركة نفط الكويت، ففتح الباب بعد ذلك للفتاة 
)1(

الكويتية، وفي عام 1960م عملت اأول فتاة كويتية

الكويتية لللتحاق بجميع المهن التي كانت ق�سرا على الرجال، فعملت في الطب والهند�سة والأعمال 

التجارية واأعمال ال�سركات. 

وفي مجال العمل الجتماعي اأ�س�ست مجموعة من الفتيات المتعلمات اأول هيئة ن�سائية في الكويت 

عام 1963م، و�سميت )الجمعية الثقافية الجتماعية الن�سائية(، تبعها تاأ�سي�ص )جمعية النه�سة العربية 

 في العام نف�سه، وقد تّوجه عمل الجمعيتين اإلى المطالبة بحقوق المراأة الكويتية؛ لممار�سة 
)2(

الن�سائية(

ن�ساطها الثقافي والجتماعي والريا�سي، وذلك من خلل اإقامة الندوات، وعقد الموؤتمرات، والقيام 

)3(

بالرحلت الر�سمية ال�ستطلعية خارج البلد لربط المراأة الكويتية ب�سقيقاتها العربيات.

وفي عام 1964م تم تاأ�سي�ص )التحاد العربية الن�سائي(،  اإلى جانب )الجمعية الثقافية الجتماعية 

)جمعية   - 1952م  عام  المتحدة  المملكة  اإلى  مبتعثة  اأول   - القط�مي  لولوة  واأ�س�ست   الن�سائية(، 

المعلمين الكويتية( عام 1966م، ثم تاأ�س�ص )اتحاد المراأة الكويتية( عام 1974م ليكون الممثل الوحيد 

)4(

للمراأة الكويتية.

من�سب  الخرافي  فايزة  الدكتورة  �سغلت  فقد  عليا،  قيادية  منا�سب  الكويتية  المراأة  تبّواأت  وقد 

مدير جامعة الكويت عام 1993م وهي اأول مديرة جامعة في دول ال�سرق الأو�سط، وا�ستمرت في هذا 

)1(  تعتبر  الآن�سة �سريفة عبد الوهاب القطامي اأول فتاة كويتية تعمل في قطاع النفط، ينظر خديجة عبد الهادي، )م،ن(�ص 35

تاأ�س�ست الجمعية  1962م برئا�سة نورية ال�سداني، بينما  تاأ�س�ست عام  اأن جمعية النه�سة العربية الن�سائية  اأميمة ال�سويحل  )2(  ذكرت 

خديجة  المرجعين:مرجع  في  التاريخين  تطابق  عدم  )يلحظ  1963م  عام  القطامي  لولوة  ال�سيدة  يد  على  الن�سائية  الثقافية 

الكويت  ثقافة وتحدي،مكتبة  الكويت،  القيادية في  المراأة  ال�سويحل،  اأميمة  ينظر  ال�سويحل (  اأميمة  المحميد ومرجع  عبدالهادي 

الوطنية اأثناء الن�سرط 1، 2013م، �ص100

)3( خديجة عبدالهادي المحميد ) م،ن( �ص36

)4( اأميمة ال�سويحل )م،ن( �ص 100
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المن�سب ما يقارب ت�سع �سنوات، واأعيد التجديد لها لتتراأ�ص الجامعة بدرجة وزير فكانت اأول امراأة 

كويتية تح�سل على هذا المن�سب في الكويت والخليج، كما عينت الدكتورة  ر�ش� ال�شب�ح وكيل وزارة 

عام  في  عّينت  حيث  الكويت  تاريخ  في  �سفيرة  اأول  المال  نبيلة  وكانت  1993م،  عام  العالي  التعليم 

1994م �سفيرة لزيمبابوي في جنوب اأفريقيا، وفي عام 2005 عّينت الدكتورة مع�شومة المب�رك وزيرة 

)1(

للتخطيط والتنمية الإدارية.

ومن المجالت الجديدة التي �سهدت ح�سور الفتاة الكويتية مجال الفن؛ حيث برزت الفتاة الكويتية 

الم�سرح  التمثيل على  الت�سكيلي، ومجال  الر�سم   ومجال 
)2(

والتمثيل، والغناء،  المو�سيقى،  في مجالت 

)3(

والتلفاز والإذاعة، اإ�سافة اإلى العمل كمذيعات ومقدمات برامج في التلفزة والإذاعة.

ومن رائدات العمل الن�سائي والموؤثرات فيه ب�سكل عام برزت ال�ساعرة الأميرة  �سعاد ال�سباح كنموذج 

العربية  والمنظمات  الهيئات  من  العديد  في  �ساركت  فقد  والتطبيق،   الفكرة  عالمية  في  حلق  كويتي 

العربي  الفكر  منتدى  اأمناء  ،ومجل�ص  الإن�سان  حقوق  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  ومنها  الدولية 

)4(

،وجمعية ال�سحفيين الكويتيين ، و�سغلت من�سب رئي�سة  �سرف جمعية بيادر ال�سلم الن�سائية. 

كما اأن لها موؤلفات عديدة في القت�ساد وحقوق الإن�سان وال�سعر ، وقد اأظهرت اإدراكا ن�سويا مبكرا، 

حين �سورت في �سعرها هموم المراأة الخليجية ب�سكل خا�ص وهموم المراأة العربية ب�سكل عام.

وهكذا �سجلت المراأة الكويتية �سوتها البارز في قطاعات العمل المختلفة الحكومية وغير الحكومية، 

فاأثبتت اأهليتها في مجالت كانت حكرا على الرجال، كال�سحافة والطب والمنا�سب الوزارية، واأ�سهمت 

في حركة التنمية ال�ساملة القت�سادية والجتماعية والأكاديمية.

)1( )م،ن(  �ص �ص 100،101 بت�سرف 

)2(  ا�ستحوذت الممثلة الكويتية اأمثال: �سعاد العبداهلل،وحياة الفهد، ومريم ال�سالح ،ومريم الغ�سبان، وهيفاء عادل، وا�ستقلل اأحمد، 

وزهرة الخرجي، وطيبة الفرج، وعائ�سة ابراهيم، على اهتمام الم�ساهد العربي، و حققت لذاتها ولوطنها الكثير؛ فعلى �سبيل المثال 

تم اختيار الفنانة �سعاد العبداهلل �سفيرة للنوايا الح�سنة للأمم المتحدة، وح�سلت على العديد من جوائز التكريم، واأهمها جائزة 

ق�سم  والتراث،  والفنون  للثقافة  الوطني  الخليجي،المجل�ص  الم�سرح  في  المراأة  ر�سيد،  ينظر ح�سن  التمثيل،  في  التقديرية  الدولة 

الدرا�سات والبحوث،الدوحة ، قطر،ط1، 2005م، �ص32

)3(  تذكر خديجة عبدالهادي المحميد اأن اأول فتاة كويتية تغني كانت ليلى عبدالعزيز التي تلقت علومها المو�سيقية بالقاهرة ثم �سغلت 

اأول فتاتين كويتيتين تتقدمان للتمثيل على خ�سبة الم�سرح كانتا  اأن  من�سب رئي�ص ق�سم المو�سيقى بالإذاعة الكويتية، كمل ذكرت 

الفنية  المعار�ص  من  عددا  اأقامت  حيث  الت�سكيلي  الر�سم  مجال  في  القا�سي  منيرة  برزت  وقد  الغ�سبان،  ومريم  ال�سالح  مريم 

للوحاتها في لندن، ينظر )م،ن(�ص 36، 37.

)4(  المو�سوعة العالمية لل�سعر العربي اأدب ،نبذة حول ال�ساعرة :�سعاد ال�سباح ، عبر الرابط الإلكتروني 

 http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=335



64

ال�سيء عن مجالت  بع�ص  متاأخرا  الذي جاء  ال�سيا�سي  الجانب  ن�سال في  تاأريخ  الكويتية  وللمراأة 

نه�ستها في القطاعات المختلفة، فما ال�سبب وراء هذا التاأخير؟ ومن الم�سوؤول عنه؟.

 اأن للكويت نكهة خا�سة تميزها عن غيرها من دول المنطقة، وقد عزت 
)1(

تذكر  نورية ال�شداني،

1921م  اأول تجربة ديمقراطية لها عام  اإلى اأن تاريخ الديمقراطية بداأ فيها مبكرا، فقد جاءت  ذلك 

اأحمد الج�بر، وكانت الخطوة  حينما ت�سكل اأول مجل�ص لل�سورى على �سعيد المنطقة في عهد ال�سيخ 

الثانية نحو الديمقراطية بانتخاب مجل�ص لبلدية الكويت عام 1934م، ومجل�ص للمعارف عام 1936م، 

كما تم انتخاب اأول مجل�ص ت�سريعي عام 1938م وتراأ�سه ال�سيخ عبداهلل ال�ش�لم، وجاءت تجربة اإعداد 

الد�ستور بعد ال�ستقلل عام 1961م لتتّوج الجهود نحو الديمقراطية؛ حيث اأجريت انتخابات المجل�ص 

التاأ�سي�سي الذي �سيتولى اإعداد اأول د�ستور للكويت، وانتخب عبداللطيف ثني�ن الغ�نم رئي�سا له، وتل 

ذلك عام 1963م انتخابات اأول مجل�ص للأمة برئا�سة عبدالعزيز حمد ال�شقر.

الرجل  بين  التامة  الم�ساواة  على  ة  نا�سّ الكويت  لد�ستور  الثالث  الباب  من   )29( المادة  وجاءت 

والمراأة في الحقوق والواجبات، اإل اأن هذا الحق الذي اأقّره الد�ستور للمراأة الكويتية �سلب من خلل 

من   )1( المادة  كانت  فقد   
)2(

والوزارة، والتر�سيح  النتخاب  من  المراأة  حرم  الذي  النتخاب  قانون 

كاملة حق  �سنة ميلدية  اإحدى ع�سرة  العمر  البالغ من  الذكور  كويتي من  لكل  اأن  تن�ص على  القانون 

النتخاب، ولم تذكر الإناث في هذا القانون، ولم ي�سر اإلى حقهن الذي ن�ص عليه الد�ستور، وكان تطبيق 

هذه المادة من القانون يعني ب�سكل �سمني اأن من ل يحق له النتخاب فل حق له في التر�سيح، اأو تقّلد 

من�سبا وزاريا.

وتعد هذه الخلفية التاريخية محركا لبدء ن�سال المراأة الكويتية للح�سول على حقها ال�سيا�سي، فقد 

 بح�سور مائة امراأة، واأ�سدر عري�سة تطالب بحقوق المراأة 
)3(

انعقد الموؤتمر الن�سائي الكويتي الأول،

1971-1982،دار ال�سيا�سة، الكويت  )1(  نورية ال�سداني،الم�سيرة التاريخية للحقوق ال�سيا�سية للمراأة الكويتية في الفترة مابين عامي 

ط1، 1982م، �ص �ص37- 40 بت�سرف 

)2( )م،ن(�ص52

غير  النتخاب  بحق  وهي:«المطالبة  الأول  الن�سائي  الموؤتمر  بها  التي خرج  التو�سيات  العجمي مجموعة  منيف محمد  )3(  ذكر محمد 

الم�سروط للمراأة الكويتية، الم�ساواة مع الرجل في كل مجالت العمل، �سرورة انخراط المراأة في ال�سلك الدبلوما�سي، منح المراأة 

العاملة جميع العلوات بما فيها علوة الطفل،المطالبة باأن تكون المراأة الكويتية محامية، الحد من تعدد الزوجات باأن يكون عقد 

الزواج الثاني اأمام المحكمة، حرمان الزوج من علوة الأولد من الزوجة الثانية في حالة اإنجاب الأولى » ينظر محمد منيف محمد 

العجمي ، المراأة الكويتية والم�ساركة ال�سيا�سية، نظرة علمية تحليلية، دار الجديد، لبنان ط1 ،  2000م ، �ص �ص 113،1141
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1971م، فاأحالها بدوره  خ�لد �ش�لح الغنيم عام  اإلى رئي�ص مجل�ص الأمة ال�سيد  الكويتية، حيث رفعت 

)1(

اإلى لجنة العرائ�ص وال�سكاوى، حيث و�سلت اإلى مجل�ص الأمة الذي انق�سم حولها بين معار�ص وموؤيد.

لجهود  الدولة  بتقدير   - الدولة  في  الثاني  الرجل   - ال�شب�ح  �شعد  ال�سيخ  �سّرح  1982م  عام  وفي 

المجال�ص  اأع�ساء  انتخاب  في  لت�سارك  الأوان  اآن  وقد  الما�سية،  ال�سنوات  مدار  على  الكويتية  المراأة 

النيابية، كما اأو�سح اأنه �سيطرح هذا الأمر للدرا�سة والم�ساورة لي�سار اإلى تنفيذه على اأر�ص الواقع في 

وقت قريب.

 اأن هذا الت�سريح كان فر�سة تاريخية اأمام المراأة الكويتية لتنال حقوقها، 
)2(

وتعتبر نورية ال�شداوي

ولكنها قد اأ�ساعت هذه الفر�سة، فلم تتحرك الجمعيات الن�سائية المتواجدة على ال�ساحة بحملة حقيقية 

لتحويل هذا الراأي اإلى فعل حقيقي كقوة �ساغطة تحقق الحلم، وتعزز هذا الراأي د. مع�شومة المب�رك 

حيث ذكرت »اأن الجمعيات الن�سائية لم يكن لها موقفا محددا تجاه ق�سية الحقوق ال�سيا�سية للمراأة؛ 

ففي حين اأن بع�سها جعلها ق�سية اأ�سا�سية محورية، البع�ص الآخر تعامل معها وكاأن اأمرا ل يعنيه، اأما 

ال�سابقة...على  للمطالب  معرقل  بدور  قامت  فقد  الن�سائية  واللجان  الجمعيات  من  الثالثة  المجموعة 

�سبيل المثال: الوثيقة الموقعة من طالبات كلية ال�سريعة المقدمة لمجل�ص الأمة في عام 1993م والتي 

1982م  عام  اأخرى  عري�سة  �سبقها  كما  للمراأة،  ال�سيا�سية  الحقوق  اإقرار  على  الموافقة  رف�ص  تحمل 

 وهكذا 
)3(

للمراأة،« ال�سيا�سية  الحقوق  اإقرار  الم�ساجد ترف�ص  اأحد  امراأة من رائدات   800 موقعة من 

ظلت المراأة الكويتية بل ثقل �سيا�سي، حتى جاء القرار ال�سجاع من اأمير البلد في 16 مايو 1999م 

باإتخاذ الجراءات اللزمة التي تخول المراأة الكويتية بمزاولة حقها ال�سيا�سي في النتخاب والتر�سيح 

للمجال�ص النيابية، وكان من المتوقع اأن تكون هذه الخطوة نهاية متاعب المراأة الكويتية، اإل اأنها في 

جديدة  تحديات  اأمام  بعدها  نف�سها  المراأة  وجدت  حيث  محارب،  ا�ستراحة  اإل  كانت  ما  الحال  واقع 

تفر�ص عليها ا�ستعدادا من نوع خا�ص؛ كي تتمكن من مزاولة حقوقها ال�سيا�سية على اأر�ص الواقع، وقد 

لخ�ستها د. مع�شومة المب�رك في عدة نقاط اأهمها ما يتعلق بو�سع المراأة الجتماعي كفرد في اأ�سرة، 

وكذلك نظرة المجتمع المحافظ لعمل المراأة، و�سعوبة التغيير في مراكز القوى وفي موؤ�س�سات العمل 

)4(

وقوانينه.

)1( ينظر نورية ال�سداني )م،�ص( �ص 54

)2( )م،ن(�ص 64

)3(  مع�سومة المبارك، ورقة بحثية بعنوان م�سيرة الحقوق ال�سيا�سية للمراأة الكويتية، الواقع والتحديات الم�ستقبيلة، عن ندوة المر�سوم 

الأميري بمنح المراأة حقوقها ال�سيا�سية وا�ست�سراف دورها الماأمول وتحدياته،4-5اأكتوبر 1999م، مركز درا�سات الخليج والجزيرة 

العربية، جامعة الكويت، ط1، 2000م �ص196 

)4( مع�سومة المبارك )م،�ص( �ص202بت�سرف 
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)ب( دور المراأة القطرية في الحي�ة المدنية ) ت�ريخ ونمو (:

عا�ست المراأة القطرية ظروفا اجتماعية واقت�سادية قا�سية في مرحلة ما قبل النفط حيث قامت 

باأداء دور الرجل حين ياأتي مو�سم الغو�ص والدخول اإلى البحر، ففي غياب الرجل الذي ي�ستمر اأ�سهرا 

ال�سيوخ  م�ستلزمات  بتوفير  فتقوم  الأ�سرة،  لرب  الجتماعي  الدور  »مهمات  تتولى  المراأة  كانت  طويلة 

تتولى  حيث  وج�سدية  نف�سية  م�سقة  الفترة  تلك  في  القطرية  المراأة  عانت  وقد  المختلفة،  والأطفال 

بنف�سها نقل المياه، وقطع الأخ�ساب واإح�سار الموؤن، بالإ�سافة اإلى الهتمام باأفراد الأ�سرة التي عادة 

 وبجانب هذه المعاناة ي�سيطر الفقر والفاقة على الحياة ب�سكل عام، 
)1(

ما تكون ممتدة وكثيرة العدد،«

فيظل الإن�سان مهددا بفقد ماأواه تحت طائله الدين والحاجة.

يكن  لم  الغو�ص،  نظام  ظل  في  القطرية  المراأة  لعبته  الذي  الكبير  الدور  هذا  اأن  الملحظ  ومن 

ي�سفي على مكانتها الجتماعية اأي نوع من التمييز، فقد ظلت مهم�سة، تابعة لأوامر الرجل، اأو خا�سعة 

ل�سلطة كبار الأع�ساء من الأ�سرة في حال غيابه.

لم يكن للفتاة القطرية راأي في تدبير �سوؤون حياتها كاختيار الزوج، فقد ظلت القبلّية هي المحرك 

الأول ل�سوؤون الزواج في قطر، وما زالت بع�ص القبائل حتى اليوم تتم�سك بهذا العرف المتوارث، اإل اأن 

عوامل التغير التي رافقت مرحلة ظهور النفط اأدت اإلى تحولت في مختلف وجوه الحياة في قطر ومنها 

 هذا التحول اإلى 
)2(

ما يتعلق بو�سع المراأة ومكانتها الجتماعية و�سائر حقوقها، ويرجع بع�ص الباحثين

عوامل عديدة منها:

- الهجرة اإلى المجتمع القطري.

- الزيادة الطبيعية لل�سكان.

- التعليم وك�سر الجمود الثقافي.

لقد عّجل ظهور النفط في دولة قطر في تحقيق التحول الجتماعي والثقافي، حيث اتجه التخطيط 

اإلى الهتمام  التفكير  وّجه  الرخاء القت�سادي مما  اأ�سهمت في  التي   
)3(

التنموية الم�ساريع  اإقامة  اإلى 

)1(  فاطمة علي ح�سين الكبي�سي، م�ساركة المراأة القطرية في تنظيمات المجتمع المدني، درا�سة ميدانية عن دور المراأة في الجمعيات 

ال�ستاذة  اإ�سراف  الكبي�سي،  اإعداد: فاطمة علي ح�سن  الجتماع،  الدكتواراة في علم  للح�سول على درجة  ر�سالة مقدمة  الأهلية، 

الدكتورة �سامية م�سطفى الخ�ساب، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ق�سم علم الجتماع، 2003،�ص 128 

)2( )م،ن( �ص 130

منت�سف  وفي  الثمانينات،  بداية  في  وال�سلب  الحديد  م�سانع  وتاأ�س�ست  ال�سبعينات،  منذ  ال�سناعي  النتاج  في  قطر  دولة  )3(  بداأت 

الكيماوية  والأ�سمدة  كال�سمنت  اأخرى  �سناعات  عرفت  كما  وم�ستقاته،  الطبيعي  كالغاز  جديدة  �سناعات  انتاج  تم  الثمانينات 

والبتروكيماويات، )م،ن( �ص 134. 
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على  الإقبال  المرحلة  �سهدت هذه  وقد  الحديثة،  النه�سة  لإدارة هذه  الموؤهل  القطري  الإن�سان  ببناء 

التعليم من الجن�سين، ثم خروج المراأة القطرية اإلى �ساحات العمل في العديد من المجالت.

تاأثيرات  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  الجن�سيات  الوافدة على دولة قطر من مختلف  العمالة  وقد تدفقت 

بالجماعات  المبا�سر  الثقافي  »الت�سال  تم  حيث  التعليم  قطاع  في  حدث  ما  اأهمها  عديدة،  ثقافية 

العمل  مجالت  في  احتكاكا  الأخرى  الخدمات  قطاع  �سهد  كما   
)1(

والفل�سطينية،« والأردنية  الم�سرية 

المختلفة مع جن�سيات اآ�سيوية وعربية وغربية، اأدت اإلى تكوين ثقافة جديدة في المجتمع القطري.

تبّين لنا فيما تقّدم  اأثر اكت�ساف النفط وت�سنيعه على وجوه الحياة المختلفة في قطر، وقد عر�سنا 

اأن دولة قطر  كانت قد عرفت  اإل  اأ�سهم في تعجيل النه�سة الجتماعية والتعليمية والقت�سادية،  اأنه 

تولى  1913م حين  اإلى عام  التاريخ  ويعود هذا  النفط،  اكت�ساف  اأ�سبق من  النظامي في وقت  التعليم 

ال�سيخ عبداهلل بن ج��شم اآل ث�ني الحكم في البلد فاأن�ساأ المدر�سة الأثرية، التي تركز في مناهجها 

على الدرا�سات الإ�سلمية واللغة العربية، وقد التحق بها عدد كبير من الطلب القطريين،  وطلب 

من المناطق المجاورة.

يد  على  تعليمها  تتّلقى  كانت  حيث  النظامي  التعليم  هذا  عن  بعيدة  ظلت  القطرية  الفتاة  ولكّن 

اإحدى  افتتح  1938م حيث  عام  بيتها، حتى  في  الكريم  القراآن  الفتيات  تحّفظ  كانت  التي  المطّوعة، 

لتعليم  كّتابا  الجيدة  محمود  اآمنة  ال�سيدة  وهي  الكريم  القراآن  علوم  في  برعن  اللتي  القطريات 

الجن�سين من البنات و البنين، فكان هذا اإيذانا ببدء مرحلة جديدة في حياة الفتاة القطرية، تتيح لها 

فر�سة تلقي التعليم المنّظم للمرة الأولى في قطر، وقد تحّول هذا الكّتاب اإلى مدر�سة نظامية حكومية 

)2(

بعد ح�سول ال�سيدة  اآمنة على ال�سهادة البتدائية.

)1( )م،ن( �ص 135 

)2(  حفظت اآمنة محمود الجيدة القراآن الكريم على يد ال�سيخ حامد بن اأحمد، وقد برعت في تلوة القراآن الكريم وتجويده وحفظه، 

وكانت تمار�ص عملها كمعلمة في كّتابها في منزل والدها دون م�ساعدة اأحد، وعلى الرغم من اأن كتابها لم يكن الكّتاب الوحيد في 

تلك المرحلة، اإل اأنه لقي اإقبال كبيرا من الطلب والطالبات حتى اأ�سبح العدد الإجمالي للطلبة فيه ي�سل اإلى �ستين طالبا وطالبة، 

ان�سراف  بعد  اإل  الطالبات  بمغادرة  ت�سمح  ول  والطالبات،  الطلب  بين  تف�سل  فكانت  ال�سديد،  بالن�سباط  اإدراتها  عرفت  وقد 

الطلب تماما مراعاة للعرف ال�سائد من الحر�ص على عدم الختلط،بذلت جهودا م�سنية لإقناع العائلت المحافظة ب�سرورة 

اآخرون،التاريخ  ال�سلق،  الفتاة بمعار�سة �سديدة من الأهالي. ينظر عادل ح�سن غنيم،اأحمد زكريا  تعليم بناتهم حين قوبل تعليم 

 ،122  ،121 1989م، �ص �ص  الدوحة،  الإن�سانية، جامعة قطر،  والدرا�سات  الوثائق  المعا�سرة، مركز  القطرية  للمراأة  الجتماعي 

123 بت�سرف 
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كانت المطّوعة تقوم باأداء مهمتها في تعليم الطالبات في غرفة من غرف بيتها، ولم يكن ي�سترط 

في اللتحاق بالكّتاب اأي �سروط �سوى رغبة الفرد في نيل العلم، وكان الكّتاب ي�ستقبل الطالبات من 

مختلف الأعمار حتى المتزوجات منهن، اأما المطّوعة التي تقوم بمهمة التعليم في�سترط اأن تكون قد 

اأتّمت حفظ القراآن الكريم وتجويده، وكثيرا ما كانت تقوم بعملها تطوعا دون تكليف من اأحد، ولعل هذا 

يعطينا لمحة من ملمح النجاز الن�سوي في تلك الفترة البعيدة .

فتكون  تحفظه،  جزء  كل  عن  روبية  تدفع  اأن  المقتدرة  الطالبة  فعلى  رمزية،  الكّتاب  ر�سوم  كانت 

قد دفعت ثلثين روبية حين تختم القراآن كامل، وكانت تعفى من هذه الر�سوم كل طالبة فقيرة، اأما 

عن المنهج الدرا�سي في هذه الكتاتيب فاإلى جانب حفظ القراآن وتجويده، تتّلقى المتعّلمة درو�سا في 

يتم  و  ذلك،  بعد  وتدبره  القراآن  قراءة  عليها  لي�سهل  الجمل  ثم  فالكلمات  بالحروف  فتبداأ  القراءة؛ 

الحتفال بحفظ القراآن كامل، وتتلى اأن�سودة التحميدة؛ وهي اأن�سودة خا�سة ترّددها الطالبات احتفاء 

بزميلتهن التي وّفقت في حفظ القراآن الكريم.

ويوؤخذ على هذه الكتاتيب اأنها لم تكن تعنى بمهارة الكتابة، فجّل تركيزها ان�سب على حفظ القراآن 

كانوا  الذين  الأهالي،  قبل  من  �سمني  ب�سكل  مرفو�سة  كانت  الكتابة  اأن  كما  القراءة،  اأ�سول  وتعليم 

يهدفون اإلى تعليم بناتهم اأ�سا�سيات الدين الإ�سلمي لإعدادهن كزوجات واأمهات م�سلمات، وبالرغم 

القراءة  تعلم  في  واأثبتن جدارة  تجاوزن ذلك،  الطالبات  قليلة من  فئة  اأن هناك  اإل  التّوجه  من هذا 

كانت قد عادت من  التي  اآمنة محمود الجيدة  كال�سيدة  البتدائية  ال�سهادة  والح�سول على  والكتابة 

التعليمية  النه�سة  على  اطلعت  اأن  بعد  وا�سعة  بطموحات  الدوحة محّملة  راأ�سها  م�سقط  اإلى  البحرين 

التي �سهدتها البحرين عام 1948م، وتمّكنت بعد اإلحاح م�ستمر من تطوير كّتابها ال�سابق ليتحول اإلى 

ال�سيدة   منهن   - معلمات  ثلث  و�سّمت  1955م،  عام  الدوحة  بنات  بمدر�سة  نظامية، عرفت  مدر�سة 

اآمنة كمعلمة ومديرة - وخم�سين طالبة ق�سمّن اإلى �سفين، وكانت المناهج الدرا�سية ت�ستمل اإلى جانب 

)1(

علوم القراآن الكريم »اللغة العربية والأخلق وعلوم ال�سحة.

خّفت حّدة المعار�سة في تعليم الطالبات بعد اأن �سهدت البلد تغيرات اقت�سادية واجتماعية ناتجة 

عن اكت�ساف البترول وت�سديره ، وبعد فتوى دينية �سجاعة لل�سيخ  محمد بن عبدالعزيز الم�نع.

)1( ينظر )م،ن( �ص �ص 125 - 128 
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وباأنه ليخالف  الفتاة  تعليم  بتاأييد  1951م - تق�سي  الإ�سلمية في قطر عام  المدر�سة  -  موؤ�س�ص 

ال�سريعة الإ�سلمية تغّير اتجاه الدولة والأهل نحو التعليم؛  فاأن�سئت وزارة المعارف عام 1957م، 

وقامت بدور كبير في دفع عجلة التعليم النظامي اإلى الأمام، واإر�ساء قوانينه ولوائحه، وتحديد 

مراحله الثلث: البتدائية والإعدادية والثانوية، وانت�سرت مدار�ص البنات في مختلف المناطق 

حتى و�سل عددها في عام 1961م ع�سرين مدر�سة، ت�سم )1867طالبة( تعّلمهّن )119معلمة(، 

ثم افتتحت دار المعلمات عام 1967م فكان موؤ�سرا لنطلق المراأة القطرية نحو التعليم العالي؛ 

لتاأهيل  �سعت  التي  1974م  عام  التربية  كلية  لتاأ�سي�ص  الأولى  النواة  الدار  هذه  اأ�سبحت  حيث 

)1(

الطالبات القطريات لي�سبحن معّلمات جديرات ي�ساركن في النه�سة التعليمية القطرية.

ومع تنامي العائدات من ت�سدير النفط تبّنت الدولة �سيا�سة التعليم المجاني، فاّتجهت اإلى التو�سعة 

في اإن�ساء المدار�ص، وا�ستقدام المعلمين من الخارج، وتوفير متطلبات العملية التعليمية؛ كالموا�سلت، 

والقرطا�سية، و�سائر الخدمات الأخرى من مقا�سف، وبيوت داخلية للطلبة، وملب�ص ريا�سية، واإ�سافة 

وقد  منه،  الت�سرب  وعدم  التعليم  ا�ستكمال  على  لت�سجيعهم  منتظمة  رواتب  للطلب  قّدمت  ذلك  اإلى 

على  الأهالي  �سجع  كما  التعليم،  نحو  ال�سعب  لدى  اإيجابي  »اتجاه  تكوين  على  ال�سيا�سة  هذه  انعك�ست 

)2(

اإر�سال اأبنائهم اإلى المدار�ص.«

  كان اإقبال الفتاة القطرية على التعليم العالي دافعا لإن�ساء كلية التربية التي اأ�سبحت لبنة اأولى 

والعلوم  والإن�سانيات  التربية،  كلية  كليات:  اأربع  �سمت  التي  1977م،  عام  قطر  جامعة  تاأ�سي�ص  في 

الجتماعية، والعلوم، وال�سريعة والدرا�سات الإ�سلمية، ثم افتتحت كليات اأخرى كالهند�سة، والإدارة 

والقت�ساد، والكلية التكنولوجية. 

لم ينقطع حما�ص الفتاة القطرية واإقبالها على التعليم الجامعي؛ ففي عام 1995م تجاوزت ن�سبة 

د. ف�طمة علي  اأوردتها  تبعا لإح�سائية  اأعداد الخريجيين من جامعة قطر وذلك  الخريجات ن�سف 

)3(

ح�شين جمعة عن جامعة قطر 2000م.

لقد تغيّرت اتجاهات المجتمع القطري تجاه عمل المراأة، مع حدوث الطفرة القت�سادية التي اأثرت 

على مناحي الحياة الجتماعية والثقافية، فلم يعد دور المراأة اليوم مح�سورا في البيت وتربية الأولد 

)1( عادل ح�سن غنيم،اأحمد زكريا ال�سلق، اآخرون،التاريخ الجتماعي للمراأة القطرية المعا�سرة، )م،�ص( �ص 129- 130

)2( )م،ن( �ص130

)3( فاطمة علي ح�سين الكبي�سي، م�ساركة المراأة القطرية في تنظيمات المجتمع المدني )م،�ص( �ص 141
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كما كان في ال�ستينات وال�سبعينات من القرن الما�سي، ولم تعد تلك المخاوف التي تثار حول خروجها 

البناء  عمليات  في  م�ساركتها  اإلى  والحاجة  الوعي  »ازدياد  مع  العمل  اإلى  فاتجهت  بعد،  قائمة  للعمل 

.
)1(

والتنمية«

1977م، فقد تخرجت الدفعة الأولى من  المراأة القطرية في عام  الكبرى لعمل  تمثّلت النطلقة 

القطاع  على  ال�سبعينات  عهد  في  بداياته  في  القطرية  المراأة  عمل  ترّكز  وقد  قطر،  جامعة  طالبات 

الحكومي ل�سيما في وزارة التربية والتعليم وجامعة قطر، ثم اتّجه بعد ذلك اإلى غيره من القطاعات: 

»مجال  في  اأخرى  ن�سائية  برزت مهن  الثمانينات  وفي  الجتماعية،  وال�سوؤون  العمل  ووزارة  كال�سحة، 

الطب، وال�سيدلة، والعمل بق�سم المختبرات والتحاليل بم�ست�سفى حمد العام، والحا�سب الآلي، والآلة 

الكاتبة، والبنوك، والبريد... وموؤخرا التحقت المراأة القطرية باإدارة المرور والجوازات، ونقط التفتي�ص 

، كما فتح الطريق اأمام الفتاة القطرية للدخول في �سلك المحاماة وفتح المكاتب 
)2(

في الحدود والمطار«

ال�ست�سارية، وقد حظيت كذلك بمواقع مهمة في وزارة العدل، كما اأن�سئت �سركة ال�ستثمار لل�سيدات 

)3(

القطريات التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة كلها.

وكان الدافع لعمل المراأة القطرية ح�سب بع�ص التحقيقات ال�سحفية التي اأجريت عن المراأة العاملة 

 يفيد باأن اأهم اأ�سباب اتجاه القطرية اإلى العمل يتمثل في العوامل التالية:
)4(

في قطر

- الم�ساهمة في بناء المجتمع. 

- زيادة ثقة المراأة في نف�سها واإثبات وجودها.

- الإنفاق على الأ�سرة اأو الم�ساهمة في رفع م�ستواها القت�سادي.

- توفير احتياجات المراأة.

- اكت�ساب الخبرة.

- �سغل وقت الفراغ، وتفريغ مالديها من طاقة.

)1( فاطمة علي ح�سين الكبي�سي )م،�ص( �ص145

)2( عادل ح�سن غنيم)م،�ص( �ص247، 251

)3( المراأة القطرية،الحا�سر...والم�ستقبل،اإ�سدار اإدارة المعلومات والبحوث،وزارة الخارجية،الدوحة،قطر،يناير 1999 �ص 13

جامعة  الإن�سانية،  والدرا�سات  الوثائق  مركز  المعا�سرة،  القطرية  للمراأة  الجتماعي  التاريخ  غنيم،  ح�سن  عادل  )4(  ينظر  

قطر،الدوحة،1989م، �ص 231
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- اإبراز مكانتها الجتماعية. 

- تغيير فكرة الرجل عنها.

- وال�ستفادة من ال�سهادة التي ح�سلت عليها بعد �سنوات طويلة من التعليم.

وقد حظيت المراأة القطرية برعاية القيادة ال�سيا�سية الر�سيدة في دولة قطر، فمن منطلق اإيمانها 

بكفاءة المراأة اأعطت التعليمات بفتح مجالت العمل اأمامها ، وتذليل جميع ال�سعاب التي قد تعتر�ص 

رئا�سة  ن��شر  بنت  موزا  ال�سيخة  ال�سمو  �ساحب  حرم  »كتولي  عليا،  منا�سب  فاأولتها  اإنجازها،  طريق 

التربية  وزيرة  المحمود من�سب  �شيخة  ال�سيدة  وتعيين  1998م،  الأ�سرة عام  ل�سئون  الأعلى  المجل�ص 

الم�شند في  د.�شيخة  العربي، كما عّينت  الخليح  وزيرة على م�ستوى دول  كاأول  2003م  والتعليم عام 

)1(

العام نف�سه مديرة لجامعة قطر .

وقد ابتعثت الفتاة القطرية للدرا�سة في الخارج رغم القيود الجتماعية، مما كان له الأثر في �سقل 

المراأة  وق�سايا  الحداثة  تيارات  من  ومابه  الخارجي  بالعام  لحتكاكها  �سخ�سيتها  وتكوين  معارفها، 

ملحوظا  وجودا  اأثبتن  اللتي  القطريات  وال�ساعرات  الأديبات  من  الرائدات  جيل  فظهر  المختلفة، 

على ال�ساحة الخليجية والعربية، وا�ستدعين في المنا�سبات الأدبية المختلفة، ونلن الجوائز التقديرية 

عام  والتراث  والفنون  للثقافة  الوطني  للمجل�ص  ت�سكيل  اأول  في  ع�سوتين  تعيين  تم  وقد  والثقافية... 

 مما يثبت دور المراأة القطرية 
)2(

1998م، وهما الأديبة الدكتورة كلثم جبر، والناقدة مريم اآل �شعد«

البارز على �ساحة الثقافة في المجتمع القطري والإقليمي، وقد تّدفق اإنتاجها الأدبي من خلل الق�س�ص 

والروايات والمقالت، التي ت�سّور وعيها بق�سايا المراأة ومتطلباتها في مجتمعها المعا�سر، حتى اأ�سبح 

)3(

مجال الق�سة والرواية في قطر تقريبا حكرا على المراأة.

)1( فاطمة علي ح�سين الكبي�سي )م،�ص( �ص 149

)2( )م،ن( �ص 151

)3(  المراأة القطرية،الحا�سر...والم�ستقبل،اإ�سدار اإدارة المعلومات والبحوث،وزارة الخارجية،الدوحة،قطر،يناير 1999�ص 15

 ويذكر �سابر الحبا�سة في مقالة بعنوان الأدب الن�سائي في الخليج العربي ت�ساوؤل هاما عن �سبب احتكار المراأة لأدب الق�سة في 

– ولو ب�سكل حيّي مت�ستر - بع�ص  اإلى »اأّن المجتمع قد �سهد فرزا جن�سيا، ف�سمح للمراأة باأن تبدَي  الخليج العربي فيرجع ال�سبب 

اأو ال�ستمرار في احتكار الجوانب القت�سادية على اختلف نواحيها، ويفتر�ص اأن  مواهبها الأدبية، مقابل �سمان الرجل مزيد / 

تقا�سم الأدوار بين المراأة والرجل اأعطى المراأة الفر�سة للتمكين. ولمـّا كانت العادات والتقاليد اأوغل واأ�سد باأ�سا، فقد بداأ تمكين 

الحبا�سة في مقالة  الأنثوية. ينظر �سابر  اإلى طبيعتها وح�سا�سيتها  اأقرب  بما هي  الأدبية،  الجمالية /  الفنية  النواحي  المراأة من 

بعنوان الأدب الن�سائي في الخليج العربي، مجلة دفاتر الختلف الإلكترونية،عبر الرابط الإلكتروني 

http://cahiersdifference.over-blog.net/m/article-33467859.html
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�ست  كوداد الكواري التي تخ�سّ اأ�سماء لمعة  وبرزت في مجال الأعمال الأدبية ال�سعرية والنثرية 

في تاأليف الم�سل�سلت المحلية لتلفزيون قطر، ودلل خليفة واختها �شع�ع خليفة اللتي خ�سن تجربة 

هدى  ود.  قطر،  لتلفزيون  وتمثيليات  م�سل�سلت  عدة  واأنجزن  التلفزيونية  والكتابة  الروائية  الكتابة 

النعيمي التي اأثبتت ح�سورها على ال�ساحة المحلية والدولية في معالجة الق�سايا التي تخ�ّص الرجل 

والمراأة، ومن اأهم اأعمالها الق�س�سية )المكحلة( و )الأنثى(، ود. زكية م�ل اهلل �ساحبة الإ�سهامات 

والأديبة  الكاتبة  جبر  ود.كلثم  والدولية،  الإقليمية  اإلى  المحلية  نطاق  تجاوزت  التي  الّثرة  ال�سعرية 

الق�سيرة،  الق�سة  عالم  في  الأدبية  لم�ساتها  لها  وكانت  الم�ستقبل(،  )ا�ست�سراف  تراأ�ست مجلة  التي 

وال�ساعرة �شع�د الكواري ذات الخط الحداثي في ال�سعر والتي حظيت بالحفاوة النقدية محليا ودوليا، 

والأديبة متعددة المواهب ح�شة العو�شي التي تخ�س�ست في اأدب الطفل، وكانت لها تجاربها النا�سجة 

�شدى الحرم�ن، التي كتبت اأروع الق�سائد النبطية في حب  في الق�سة الق�سيرة وال�سعر، وال�ساعرة 

والق�سة  المقال  بين  الإبداعية  مواهبها  تعددت  التي  ن��شر  ب�شرى  والكاتبة  ق�ساياه،  وت�سوير  الوطن 

ود. كلثم الغ�نم �ساحبة الطرح البحثي الجتماعي والإن�ساني الذي اأثرى الحركة  الق�سيرة وال�سعر، 

التي  �شعد  اآل  مريم  الكاتبة  وكذلك  والهوية،  التراث  بتعزيز  يتعلق  فيما  في  ل�سيما  القطرية  الثقافية 

الم�لكي �ساحبة  موزة  والباحثة  المجتمع،  التي تخ�ّص  الق�سايا  العديد من  المتمّيزة  بكتاباتها  اأثارت 

�ساحبة  الم�شيفري  نورة  والكاتبة   ،
)1(

والطفل بالمراأة  يتعلق  فيما  والنف�سية  الجتماعية  الهتمامات 

القلم الناقد الجرئ، ومريم الخاطر وغيرهن من الأقلم الواعدة التي اأخذت على عاتقها التعبير عن 

ق�سايا المجتمع واأفراده ل�سيما مايخ�ص بنات جن�سهّن من الن�ساء؛ مثل مريم الخليفي، ف�طمة تركي 

)2(

)اأم اأكثم (، وغيرهن.

الأدبية؛  قدراتها  ا�ستثمرت  بارزة  ن�سائية  للأقلم  قويا  حافزا  القطرية  ال�سحافة  تطور  كان  كما 

كال�سحفية نعيمة النعمة التي اأ�سرفت على ال�سفحة الن�سوية في )مجلة العروبة و�سحيفة العرب(، 

و  الجامعة  ت�سدرها  التي  الأخرى  المجلت  وبع�ص  ندى(،  ال�شويدي )مجلة  د. و�شحى  تراأ�ست  كما 

للتعبير عن  الن�سوية  القطرية  الأقلم  من  للكثير  الباب  ففتحت  الأخرى؛  التعليمية  الموؤ�س�سات  بع�ص 

اآرائها في معالجة ق�سايا المراأة. 

)1(  خالد مبارك زامل الكواري،المراأة القطرية وو�سائل الإعلم المحلية،خط الكتاب مملوك ل�سحيفة الوطن القطرية 2000،  ط1، 

�ص �ص 72 - 76 بت�سرف 

)2( )م،ن( �ص327، 328 بت�سرف 
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وعلى م�ستوى العمل الم�سرحي والدرامي برزت وجوه �سابة مثل: زينة علي، ومريم �ش�لم، و�شلوى 

عبداهلل ولكن م�سيرتهن الفنية توقفت باعتزالهن المبكر، في حين اأثبتت الفنانة هدية �شعيد قدرة 

التلفزيونية،  عالية على موا�سلة العطاء الفني في مجالت عدة كالتمثيليات الإذاعية، و الم�سل�سلت 

)1(

والم�سرحيات.

ال�سيخ  الوالد  الأمير  �سمو  بدعم  حظيت  المجتمع،  في  واإ�سهاماتها  القطرية  المراأة  لدور  وتاأكيدا 

ال�سورى  لمجل�ص  العتيادية  الدورة  افتتاح  في  اأعلن  اآل ث�ني - يحفظه اهلل - حيث  حمد بن خليفة 

في  ال�سعبية  للم�ساركة  تعزيزا  والنتخاب،  الع�سوية  في  القطرية  المراأة  حق  1997/11/30م  بتاريخ 

 و�سّجلت المراأة القطرية ح�سورا بارزا في اأول تجربة انتخابية 
)2(

ممار�سة العمل التنفيذي والت�سريعي،

بتر�سيح  ن�ساء  خم�ص  »قامت  فقد  1999م،  عام  البلدي  المجل�ص  اأع�ساء  لنتخاب  قطر  دولة  تجريها 

اأنف�سهن... وفي الدورة النتخابية الثانية للمجل�ص البلدي التي اأجريت عام 2003م ا�ستطاعت امراأة 

)3(

واحدة اأن تح�سل على مقعد في هذا المجل�ص.«

لم يكن من ال�سهل تقّبل المجتمع القطري المحافظ هذه القفزة الحقوقية التي نالتها المراأة في 

ظل دعم القيادة ال�سيا�سية، فقد »واجهت الن�ساء اللتي ر�سحن اأنف�سهن الكثير من المعار�سة... فهي 

المراأة  ل�سالح  اجتماعية  تغييرات  اإحداث  اأن  ذلك  ا�ستيعابها،  القطري  المجتمع  ي�ستطيع  لم  خطوة 

يتطلب الجهد الكبير من الفئة الواعية من الرجال والن�ساء، كما يتطلب اختراقا للذات التقليدية للمراأة 

)4(

ولمنظومة قيم المجتمع وبع�ص موروثاته الجتماعية.

وقد �سهدت �ساحة العمل الجتماعي كذلك ح�سورالمراأة القطرية الواعد على م�ستوى الع�سوية اأو 

التطوع في الجمعيات الأهلية، فقد تم اختيار كل من:  د.ع�ئ�شة المن�عي، ود.غ�لية اآل ث�ني، وال�سيدة 

نورة الم�لكي لع�سوية لجنة حقوق الإن�سان عند ت�سكيلها للمرة الأولى في المجتمع القطري، كما ح�سلت 

د. غ�لية اآل ث�ني على ع�سوية لجنة حقوق الطفل التابع لهيئة الأمم المتحدة، وح�سلت ال�سيدة  لولوة 

الم�شند على ع�سوية مجل�ص اأمناء المعهد الدولي للجنة التدريب من اأجل النهو�ص بالمراأة، وح�سلت 

)1(  ح�سن ر�سيد، المراأة في الم�سرح الخليجي،المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث،ق�سم الدرا�سات والبحوث،الدوحة، قطر، ط1، 

2005م، �ص40

)2( المراأة القطرية،الحا�سر... والم�ستقبل، اإ�سدار اإدارة المعلومات والبحوث، وزارة الخارجية، الدوحة، قطر، يناير 1999 �ص 7

)3( فاطمة علي ح�سين الكبي�سي )م،�ص( �ص 153

الرابط  عبر   ،2013 19دي�سمبر  تاريخ  المجلة،  التاأ�سي�سي.  والوعي  التعليم  الخليج،  في  الن�سائية  الحركة  النجار.تاريخ  )4(  �سبيكة 

article55249257/12/www.Majalla.com/arb/2013 الإلكتروني
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ح�شة بنت خليفة اآل ث�ني على من�سب المقرر الخا�ص المعني بذوي الحتياجات الخا�سة  ال�سيخة 

)1(

التابع للجنة التنمية الجتماعية للأمم المتحدة.

  اأنه ليوجد في تاريخ المراأة القطرية ما يعرف بالتنظيم 
)2(

وتوؤكد الباحثة ع�ئ�شة محمد الظ�هري،

والتي  المراأة،  بتحرير  تعنى  التي  الحركات  كتلك  ن�سائية  حركة  يعتبر  ما  ليوجد  اأنه  كما  الن�سائي، 

�سهدها تاريخ المراأة العربية ابتداء من مطلع القرن الما�سي، واعتبرت اأن قرب العهد بتعلم المراأة 

المجتمع  وخ�سو�سية  قطر،  دولة  �سهدته  الذي  الجتماعي  التطور  وحداثة  العمل،  لميدان  وخروجها 

اأ�سهمت  العوامل مجتمعة  تلك  كل  عليه،  الأبوي  النظام  و�سيطرة  المحدود  ال�سكاني  بتعداده  القطري 

في غياب مثل هذه الحركات الن�سوية التحررية التي تميزت بالتمرد والخروج عن الماألوف، ون�سيف 

اإلى ما تقّدم عامل اأ�سا�سيا هو اأن النظم ال�سيا�سية في دول الخليج العربي ت�سترط في قيام مثل هذه 

لجمعية  الأ�سا�سي  النظام  »اأن  نجد  المثال  �سبيل  فعلى  ال�سيا�سة،  اإلى  ن�ساطها  يّتجه  ل  اأن  التجمعات 

الهلل الأحمر القطري بفرعه الن�سائي يمنع من ال�ستراك في األوان الجدل ال�سيا�سية، والعن�سرية، 

والدينية، والفكرية، ويترك مادون ذلك من اأن�سطة اجتماعية كمجال مفتوح للمار�سة الحّرة من قبل 

الن�ساء.

اأن النظام ال�سيا�سي في دولة قطر قد �سادر حق المراأة ال�سيا�سي، فهذا حق  ول يفهم مما تقّدم 

دون  بالذكور  �سيئا  يخ�ص  ل  قطر  في  للحكم  المعدل  الموؤقت  الأ�سا�سي  »فالنظام  لها  الد�ستور  كفله 

 كما اأن الت�سريعات الجتماعية والقانونية التي تخ�ّص العمل اأعطت المراأة حقوقا م�ساوية 
)3(

الإناث،«

للرجل، وامتيازات اأخرى تراعي طبيعتها الأنثوية؛ كظروف الحمل والو�سع والإر�ساع.

الجديدة  بالظروف  ال�ستينات متاأثرة  العمل منذ  وا�سعة في مجال  القطرية خطوات  الفتاة  خطت 

التي اأتاحت لها قدرا كبيرا من الوعي بعد اأن تحّققت لها فر�ص التعليم، والت�سال بالعالم الخارجي، 

فاّطلعت على تجارب المراأة في الدول الجارة كدولة البحرين؛ التي كانت قد اأن�ساأت اأول تنظيم ن�سائي 

 فاّت�سع طموحها للو�سول اإلى مثل هذه الجمعيات ال�ساعية 
)4(

يعرف بـ )اللجنة الدائمة ل�سئون المراأة(؛

الهلل  لجمعية  الن�سائي  الفرع  تاأ�سي�ص  مع  الفر�سة  واتتها  وقد  بنائه،  في  والإ�سهام  المجتمع  لخدمة 

الأحمر القطري عام 1982م، برئا�سة ال�سيدة مريم ق��شم الدروي�س فكان ذلك بمثابة التجربة الأولى 

)1( ينظر فاطمة علي ح�سين الكبي�سي )م،�ص( �ص 153 ،154 بت�سرف

)2(  باحثة م�ساركة في تاأليف  التاريخ الجتماعي للمراأة القطرية المعا�سرة، باإ�سراف عادل ح�سن غنيم واأحمد زكريا ال�سلق )م،�ص( 

�ص 281 

)3( )م،ن( �ص 281

)4( )م،ن( �ص 283 
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بالعمل  تابع لجمعية قائمة تخت�ص  واإنما فرع  لي�ست م�ستقلة  ن�سائية قطرية،  ولكنها  لتاأ�سي�ص جمعية 

الإن�ساني التطوعي على م�ستوى العالم، حيث ح�سلت على العتراف الدولي عام 1881م.

ودورات  ال�سحية  الندوات  »باإقامة  القطري  الأحمر  الهلل  لجمعية  الن�سائي  الفرع  وي�سطلع 

التي  الجتماعية  الحالت  درا�سة  يتولى  كما  بال�سحة،  المتعلقة  الن�سرات  واإعداد  الأولية،  الإ�سعافات 

للأمهات  المهنية  التدريبية  الدورات  بع�ص  ويقّدم  بذلك،  تقارير  ويرفع  وم�ساعدة  رعاية  اإلى  تحتاج 

والفتيات لت�ساعدهن اجتماعيا واقت�ساديا، اإ�سافة اإلى اإقامة م�سابقات للتوعية العامة، وتنظيم زيارة 

)1(

للمر�سى والعجزة في الم�ست�سفيات.«

كما اأ�سهمت المراأة القطرية في ت�سغيل مراكز التدريب والتاأهيل الجتماعي ذات الطابع الحكومي 

المراكز  هذه  وكانت  التدريبية،  والمراكز  الفكرية  التربية  ومدار�ص  المعاقين،  كموؤ�س�سات  الر�سمي: 

تابعة للوزارات المختلفة؛ فاأقبلت عليها المراأة القطرية كمتدربة اأو مدربة اأو معلمة، كما اأقبلت الفتاة 

التو�سعة في  اأوجدتها حركة  التي  ال�ستينات تلبية للحاجة  اأواخر  القطرية على مدر�سة التمري�ص منذ 

الخدمات الطبية واإن�ساء الم�ست�سفيات والمراكز ال�سحية، وقد تحّولت هذه المدر�سة عام 1986م اإلى 

)2(

مدر�سة ثانوية للتمري�ص، تتخرج منها الطالبة بعد ثلث �سنوات حا�سلة على �سهادة دبلوم تمري�ص.

وفي عام 1998م اأن�سىء المجل�ص الأعلى ل�سئون الأ�سرة برئا�سة �سمو ال�سيخة موزا بنت ن��شر حرم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ث�ني، وكان من اأهم اأهدافه تعزيز دور الأ�سرة في المجتمع 

وتذليل ما يعتر�سها من �سعاب، واقتراح الحلول المنا�سبة لم�سكلتها، كما ا�ستحدثت قبل ذلك اإدارة 

اإيجاد فر�ص  1996م،  وكان دوره  �سوؤون المراأة بقرار )20( ال�سادر من مجل�ص الوزراء الموقر عام 

الأمومة  برعاية  الكفيلة  والو�سائل  ال�سيا�سات  واقتراح  طبيعتها،  مع  يتوافق  بما  القطرية  للمراأة  عمل 

والفعاليات  والأن�سطة  البرامج  وتنظيم  وقدراتها،  كفايتها  ورفع  المراأة،  وتاأهيل  وتنمية  والطفولة، 

ل�سئون  ال�ست�سارية  اللجنة  ت�سكلت  كما   
)3(

عليها، والإ�سراف  والجتماعية  والدينية  والثقافية  الن�سوية 

المراأة بقرار من مجل�ص الوزراء عام 1998م، وتتبع مكتب وزير الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية، وتخت�ص 

ذلك  اإلى  اإ�سافة  المنا�سبة،  الحلول  لها  وتقترح  م�سكلتها،  ودرا�سة  القطرية،  المراأة  حقوق  برعاية 

عام  تاأ�س�ست  حيث  الم�ستقبل،  ا�ست�سراف  لمركز  التابعة  المراأة  لدرا�سات  ال�ست�سارية  اللجنة  هناك 

للكوادر  المجال  واإتاحة  وعمليا،  فكريا  بها  والرتقاء  المراأة  توعية  في  الإ�سهام  هدفها  وكان  1997م 

)1( التاريخ الجتماعي للمراأة القطرية المعا�سرة، باإ�سراف عادل ح�سن غنيم واأحمد زكريا ال�سلق )م،ن( �ص287

)2( ينظر )م،ن( �ص 296، 302

)3( المراأة القطرية،الحا�سر... والم�ستقبل)م،�ص( �ص 11
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الن�سائية الفاعلة للتدرب في مجال البحوث والدرا�سات، وتوظيف الطاقات الن�سوية وتوجيهها نحو تنمية 

المجتمع وتطويره من خلل تنظيم الندوات وحلقات النقا�ص، والدورات النظرية والعملية، وا�ست�سافة 

الوفود الن�سائية، وتنظيم الملتقيات الدولية مع القيادات الن�سوية في العالم العربي والإ�سلمي بهدف 

)1(

تبادل الخبرات.

دور �شمو ال�شيخة موزا بنت ن��شر الم�شند في تعزيز م�شيرة المراأة القطرية:

اآل ثاني جّل اهتمامها  اأولت �سمو ال�سيخة موزا بنت نا�سر حرم �سمو ال�سيخ  حمد بن خليفة  لقد 

لدعم م�سيرة المراأة القطرية وتمكينها في مختلف جوانب الحياة العامة، ووّجهت عنايتها اإلى اإقامة 

الموؤتمرات الن�سائية التي تناق�ص ق�سايا المراأة وتقترح الحلول لم�سكلتها.

وقد احتلت ق�سايا التعليم وتطوير الموؤ�س�سات التعليمية نطاقا وا�سعا من اهتماماتها، فقد حر�ست 

على زيارة دور العلم ومعاهده وجامعاته اأثناء مرافقتها ل�سمو الأمير في زياراته الخارجية، من منطلق 

يتنا�سب  بما  وال�ستفادة منها  العالم،  الرائدة في دول  التعليمية  التجارب  الإطلع على  حر�سها على 

مع الهوية الإ�سلمية العربية، كما جاءت عنايتها بموؤ�س�سة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي 

تاأ�س�ست عام 1996م ترجمانا حيا لهذا التّوجه.

ومن اأهم الم�ساريع الريادية التي تاأ�س�ست تحت مظلة موؤ�س�سة قطر دار تنمية الأ�سرة؛ التي تعنى 

بتقديم الخدمات النوعية لرفع الم�ستوى الفكري والمعي�سي والجتماعي للأ�سر القطرية المحتاجة.

وقد اأولت �سموها عناية خا�سة بذوي الحتياجات الخا�سة؛ ف�سعت لإن�ساء معهد النور للمكفوفين، 

ثم ت�سكيل اللجنة الوطنية لذوي الحتياجات الخا�سة عام 1998م؛ لتتولى مهمة اإن�ساء مركز ال�سفلح 

لذوي الحتياجات الخا�سة.

واهتّمت �سموها بالفعاليات الن�سوية، وعززت م�سيرتها كموؤتمر المراأة الأول عام 1994م، وموؤتمر 

المراأة الثاني عام 1996م،  الذي ركز على م�ساركة المراأة في �سوق العمل ومالها من حقوق وما عليها 

من واجبات، ومن الفعاليات التي حظيت بالرعاية والهتمام من قبل �سمّوها كذلك موؤتمر )المراأة بين 

الأ�سرة و�سوق العمل( الذي عقد في اإبريل من عام 1997م، والملتقى الأول للقيادات الن�سائية الذي عقد 

في اإبريل من عام 1998م و حمل عنوان )مهارات اكت�ساف المراأة القيادية و�سناعتها للم�ستقبل(، وقد 

اهتمت �سمّوها باللتقاء بالوفود الن�سوية الم�ساركة في هذه الموؤتمرات وتبادلت معها الآراء والخبرات، 

)2(

كما قامت بتكريم المبدعات والمتفوقات من الن�ساء في المجالت المختلفة.

)1( )م،ن( �ص 12، 13 

)2( )م،ن( �ص �ص 8 - 11 بت�سرف 



الف�شل الث�ني 

) تجلي�ت الخط�ب الن�شوي في �شعر المراأة القطرية (  

المبحث الأول : الم�ش�مين الن�شوية في �شعر المراأة القطرية.

المبحث الث�ني: ال�شم�ت الفنية في �شعر الن�شويةالقطرية.
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المبحث الأول : الم�ش�مين الن�شوية في �شعر المراأة القطرية

�سننطلق في هذا الباب لنقف عند اأهم �سمات الخطاب الن�سوي عند ال�ساعرة القطرية، حيث قمت 

وال�ش�عرة �شع�د  ال�ش�عرة زكية م�ل اهلل،  باختيار ثلث من ال�ساعرات القطريات المعا�سرات هن: 

الكواري، وال�ش�عرة الأديبة ح�شة العو�شي، وحر�ست على اأن تكون هذه النماذج المختارة دقيقة في 

عك�ص واقع ال�سعر القطري الن�سوي المعا�سر، فهوؤلء ال�ساعرات عاي�سن قيام نه�سة الدولة القطرية 

ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  البلد  بها  مرت  التي  التحولت  ور�سدن  اأحداثها،  اأهم  وعا�سرن  الحديثة، 

والجتماعي والثقافي.

الروؤية  زاوية  اإبراز  مع  ال�ساعرات،  هوؤلء  تناولتها  التي  والم�سامين  المو�سوعات  اأهم  و�ساأعر�ص 

الفنية  ال�سمات  لأهم  �ساأعر�ص  ثم  الإبداع،  �سمة  الختلف  اإن  حيث  منهّن؛  كل  تمّيز  التي  الفريدة 

المميّزة لخطابهّن، وكيف اأ�سهمت في بلورة الطرح الن�سوي الجديد، حيث اإن النظرية الن�سوية تعمد 

اإلى  تقوي�ص وهدم الأن�ساق المقّيدة للأنثى، وت�ستبدلها بطرح روؤيوي خا�ص يتو�سل بالم�سمون حينا، 

وبال�سكل الفني المتمثل في ال�سورة واللغة والمو�سيقى في اأحايين اأخرى.

وقد ذكرت في مو�سع �سابق في مقدمة هذا البحث اإمكانية اإطلق م�سطلح نظرية على الحركة 

ففي  وال�ستراتيجية،  والروؤية  والتحليل  كالو�سف  الأ�سا�سية  النظرية  مقومات  جمعت  حيث  الن�سوية، 

مجال الو�سف قامت بو�سف ال�سطهاد بعدة طرق، وفي مجال التحليل طرحت �سوؤال هاما مفاده لماذا 

يتم ا�سطهاد الن�ساء؟ وكيف تتغير اأ�سكال ال�سطهاد على مر الزمن؟، وفي مجال الروؤية عملت الن�سوية 

على تقرير مايجب اأن يوجد لإحداث التغيير، اأما في مجال ال�ستراتيجية فقد عنيت النظرية الن�سوية 

باإيجاد اتجاهات عامة للتغيير مبنية على النتائج الم�ستخل�سة من العمليات الثلث ال�سابقة.

وقد وجهتني الركائز الأربع ال�سابقة للنظرية الن�سوية اإلى البحث عنها في نطاق تجربة ال�ساعرات 

الثلث فق�سمت الم�سامين اإلى ثيمتين رئي�سيتين هما:

1- الو�سف والتحليل بهدف التقوي�ص واإعادة البناء. 

2- الطرح الروؤي الجديد وا�ستراتيجيته
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وحين بداأت معالجة م�سامين الن�سو�ص، وتحليل خطاباتها المت�سابكة، وجدت اأن هاتين الثيمتين 

رغم ح�سورهما الماثل والوا�سح في الق�سائد ي�سعب اإن نف�سلهما عن بع�سهما؛ فمن الم�ستحيل اإن 

ن�سّنف مجموعة م�سامين وندرجها تحت الثيمة الأولى، ثم ن�سّنف البقية تحت عنوان الثيمة الثانية، 

بل حتى اأننا نجد اأحيانا اأن الكلمة الواحدة توؤدي في نف�ص الوقت وظيفة الثيمتين معا، ومن هنا قّررت 

اأن اأعر�ص الم�سامين دونما ت�سنيف؛ لأترك للقارئ متعة اإعمال الذهن في  تحديد اأي الثيمات يمثل 

هذا الم�سمون، كنوع من تقنات نظرية القراءة والتّلقي، وبذلك ت�سبح المقاربة والمعالجة اأكثر منطقية 

ومرونة، بما �ستتيح من اإمكانية انفتاح الأفق لقراءة جديدة م�ستقبل.

) اأ ( الموقف من الذات في تجربة ال�ش�عرة القطرية: 

�ساأعتني في هذا ال�سياق بعر�ص تجليات الذات في علقتها بكينونة الأنثى ونظرتها للحياة، مو�سحة  

النظرية  باأن  اآمنت  اأني  ذلك  حدة،  على  �ساعرة  كل  تجربة  و�سمت  التي  والختلف  التمّيز  عنا�سر 

اإطارها العام وتتمايز في  الن�سوية مازالت مجال خ�سبا يحت�سن ال�ستات في �سيغة فريدة تتفق في 

اأبنيتها الداخلية.

 و�ساأ�سعى في طرحي الآتي ل�ستنطاق النتاج الأدبي لل�ساعرات للإجابة عن ت�ساوؤلت عديدة منها: 

ذاتها  بها  �سغلت  كم�سامين  حملتها  التي  الهموم  ما  �سّورتها؟  وكيف  ذاتها؟  اإلى  الأنثى  نظرت  كيف 

الن�سوية؟ وما الم�ساعر التي عبّرت عنها؟ وما الروؤية الجديدة التي طرحتها هذه الذات عن نف�سها؟ 

تذليل  الجديدة وتحقيق ذاتها؟ وكيف حاولت  روؤيتها  �سبيل طرح  اعتر�سها من عقبات في  الذي  وما 

عقباتها؟.

1- ال�ش�عرة زكية م�ل اهلل:

تبرز كينونة الأنثى ال�ساعرة عند زكية م�ل اهلل في وعيها الذاتي من خلل فعل القول، الذي ت�سم 

به عناوين دواوينها حينا، اأو عناوين ق�سائدها في اأحايين اأخر، فعلى م�ستوى ت�سمية الدواوين ال�سعرية 

نجد اأن )ديوان اأ�سفار الذات، وديوان على �سفا حفرة من البوح( ج�سدا تجربة حية للبحث عن مخزون 

الذات، بغية تحقيق الوعي والمعرفة بالأنثى التي ت�سكن الأعماق وتعتبر وجه مختلف عن غيرها، وقد 

جاءت الق�سائد بعناوينها لتعزز مذهب الكت�ساف للذات المتفردة والمختلفة في بحثها الم�ستمر عن 

.
)2(

، منافذ
)1(

المختلف، وا�ستخراجه من المنافذ المتاحة كلها كما نجد في عنوان ق�سيدتي ا�ستخراج

)1( زكّيةمال اهلل، من ديوان مرجان ال�سوء، مركز الح�سارة العربية،القاهرة،ط1، 2006 م،  �ص22

)2( زكّيةمال اهلل من ديوان نزيف الوقت،الأعمال الكاملة، ج2،المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث ط1، 2006 م، �ص584  
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اأدب الأنثى  زكية م�ل اهلل عاك�سا جانبا مهما من ن�سوية  ويتكّرر فعل البحث في تجربة ال�ساعرة 

التي تريد خلق كيانا يليق بفكرها، ويروي عط�سها الدائم للعتراف؛ فتبحث حولها في عنا�سر الطبيعة 

لتخلق عالمها الجديد؛ فتحيك من �سوء ال�سم�ص �سفائرها، وتعيد تاريخ الأجداد الما�سين في رحلة 

له  يتخذ  فبحثها  اأما هي  اللوؤلوؤ،  ا�ستجلب  اأجل  من  يغو�سون  الأمواج، هم  ومخاطر  الخطرة  البحث 

اأهدافا مغايرة، فهي ل تبحث عن لوؤلوؤة عادية، اإنها تبحث عن ذاتها الأنثوية الثمينة التي �ستحقق لها 

الآمال، وتف�ص الأقفال ذلك اأن كنز المعرفة هو معرفة الذات المتحقق من الغو�ص في اأعماق النف�ص 

الب�سرية،  وقد تجّلى ذلك في قولها:

»اأت�شفر �شوء ال�شم�س. 

اأفت�س عن لوؤلوؤة تكمن بين عروق الموج. 

يغ�زله� ال�شي�دون 

...

اأتلم�س دربي...اأن�شل. 

...

اأف�س الأقف�ل.

 ...

)1(
واأرت�د الأعم�ق«.

ومحاولة  بالذات،  الوعي  ويتكرر مظهرا عمق  زكية م�ل اهلل  ال�ساعرة  عند  المعرفة  فعل  يتج�سد 

التي  بالمعيقات  ال�سطدام  ي�سبح  حيث  وال�سقاء،  والبوؤ�ص  الإن�ساني،  التكوين  �سعف  عنا�سر  تجاوز 

تكر�ص العجز قدر الأنثى دائما؛ فترجع للت�ساوؤل الحائر هل نحن حقا كنا؟ اأم ترانا في الأ�سل ما خلقنا؟.

»اأعرف اأني 

مخلوق من طين الأر�س الالزب. 

)1( زكّيةمال اهلل،من ديوان اأ�سفار الذات.الأعمال الكاملة ج2، )م،�ص( ق�سيدة ارتياد �ص 98.
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تم�شغني اأفواه البوؤ�س. 

تلفظني اأكوام �شق�ء. 

 ...

اأ�شرمت لأعوامي الم�شلوبة 

اأعواد ربيعي. 

احترقت تلك الأعواد 

وم� ان�شربت قطرات الم�ء. 

اأعرف اأني 

تحملني ذرات الريح .

تنثرني اأن�ش�م الفجر. 

اأجه�س في ليل الغرب�ء. 

ب�أني كنت وم� كنت. 

وبغيبك اأوغلت وُلذت. 

)1(
ولعلي م� كنت ُخلقت..«

ويمتزج الوعي بالذات ب�سعور اعتزاز التفّرد الذي يتج�سد في اأنوّية الخطاب فتنطلق الأنثى لتعلن 

امراأة  ليتج�سد  والعطر  والدفء  ال�سوء  يخلق  فوجودها  الخليقة،  بداية  من  اعتزاز  بكل  وجودها  عن 

منطلقة اإل من كبوات الأر�سفة التي تعتر�ص اأنوثتها، وتلك العيون التي تر�سد حرّيتها وت�سّل حركتها، 

ولكنها ما�سية في الطريق، و�سلحها اأدوات الكتابة التي تتو�سم فيها الأمل في فك القيد. 

»من بدء التكوين وخلق الموجودات. 

ا�شتعلت ن�ر في طيني. 

جّللني عبق. 

)1( زكّيةمال اهلل،من ديوان اأ�سفار الذات.الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(، ق�سيدة اعترافات 23.
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ان�ش�بت في جلد ت�ش�ويري اأ�شب�ه. 

ال�شق الأول لمراأة:

...

اأر�شفة تعتر�س الخ�شالت. 

تتم�وج. 

تكبو... تت�ش�قط. 

يلعقه� غيم النظرات. 

وال�شق الث�ني »مراآة«.

...

وال�شق الث�لث اأ�شف�ر من وجه مر�شوم الق�شم�ت.

 ...

اأتعثر بين �شطور الخط واأفواج الكلم�ت. 

تن�شق نق�طي. 

)1(
ل قيد.... قد حل وث�قي«.

وتعي الروؤية ال�سعرية التي تبنتها ال�ساعرة  زكية مال اهلل  اأن طريقها لي�ص معبدا بالزهور، فالمعاناة 

وتعثر...  و�سقوط  كبوة  وهناك  اعترا�ص،  فهناك  المراآة،  تف�سحها  اأ�سكال عدة  تاأخذ  دائما حا�سرة، 

ولكن هناك وعي باأن القيود تحل... في ميلد الق�سائدالتي تمّثل �سوتا مقد�سا.

»في �شق الورقة موعده� الأول

 ...

تن�شهر ببوتقة الحرف 

)2(
ت�شتقرئ مزمورا قد�شي�«.

)1( )م،ن(،  ق�سيدة المراأة /المراآة �ص28.

)2( زكّية مال اهلل،من ديوان اأ�سفار الذات.الأعمال الكاملة ج2 )م،ن(،  ق�سيدة محا�سرة �ص26.
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والأنثى رّبة الكرم غير الم�سروط؛ فعطاوؤها المتوثب كال�سجرة الطيبة؛ ترمى بالحجر فت�سقط اأجمل 

الثمار، وقد اأظهرت الذات ال�ساعرة هذا المتلء المحتقن الذي يغدق العطاء بمجرد الملم�سة، فما 

يعتر�ص الأنثى من عقبات الطريق يتحول اإلى �سهد الرحيق عبر فن القول ال�سعري. 

»ك�لقبلة المتورمة 

اإذا م�لم�شته� 

انتف�شت 

)1(
طرحت م� بجوفه� من نوافل وفرو�س«.

اإن الذات ال�ساعرة تدرك اأنما ت�سامت اإلى م�ساف النجوم باأنوثتها المتفردة؛ لأنها ا�ستطاعت اأن 

تحّول الم�سافات المتنائية في رحلة المراأة الم�ستمرة اإلى كائن جميل، وواحة مثالية للراحة،يتمثل في 

الق�سيدة، اإن فعل البزوغ الدائم للأنثى وتوحدها مع النجوم وما ي�سيفه ال�سفور من حرية يجعل لعبة 

التحدي للم�سافات البعيدة لعبة رائجة دائما.  

»الم�ش�ف�ت تن�ءت.  

وال�شفور الغ�س اأرخى.

فوق اأوراقي الق�شيدة . 

هكذا اأبزغ دوم�. 

)2(
نجمة تهفو لنجمة«.

قّدمت ال�ساعرة زكية م�ل اهلل ت�سّورها لكينونة الأنثى وموقفها من ذاتها من خلل عك�ص خطابا 

اأنثويا يعج بالرقة والعذوبة، فلم نلم�ص فيه تمردا، حتى في اأحلك الظروف واأقوى العقبات، فكل ما كانت 

تقوم به الأنثى هو  طرح اختلفها، والتعريف بهويتها وروؤيتها لما يجب اأن يكون عليه العالم الم�سكون 

بالجن�سين الرجل والمراأة، ويتمّثل هذا الت�سور في  العطاء ماديا كان اأو معنويا، وي�سل عطاوؤها في 

غايته اإلى اللجوء اإلى الق�سيدة؛  التي تبنى ج�سور التوا�سل وتقّدم �سورة نا�سعة للمراأة، تخلق احتراما 

لكينونتها واختلفها.

)1( زكّية مال هلل، ديوان على �سفاحفرة من البوح، الأعمال الكاملة ج 2 )م،�ص(، ق�سيدة اأنا �ص246 .

)2( زكّية مال هلل، ديوان نجمة في الذاكرة، الأعمال الكاملة، ج2 )م،�ص(، ق�سيدة نجمة في الذاكرة �ص 263.



85

2- �شع�د الكواري:

وتقّدم �شع�د الكواري في تجربتها روؤية جديدة للذات الباحثة عن المعرفة، فهي مغرمة بالكت�ساف 

في عالم اللمعقول، حيث تت�سّكل عنا�سر ال�سورة ال�سعرية لديها في جو من الغرابة والغمو�ص، ليدركه 

»ككل  ق�سيدتها  فتاأتي  للعالم؛  الخا�ص  روؤيتها  وتبني  الماألوف،  تهدم  حين  الأنثى؛  ال�ساعرة  وعي  اإل 

الأدب الن�سائي هي اإبراز ل�سراع الذات مع المو�سوع اأو الأنا مع الآخر، فالق�سيدة ككل هي محاولة من 

ال�ساعرة للبحث عن �سيغة توفيقية، وم�سالحة مع الوقائع والأماني، بين الكائن في الخارج والكائن 

)1(

في الذهن.«

»اأقفز من ثقب الو�شول. 

والخف�في�س تزفني اإلى ذئب �شرير. 

وطب��شير الف�شول ت�أخذ الطعنة .

من اأح�ش�نه�..

اأبتر اأقالم الزوال. 

واأقطف الب�شمة في م�ش�نق الكحل.

اأم�شط ال�شنين ال�شبع...

والحرب�ء اأغرقت غزال الفرح ال�ش�رد. 

)2(
في اإثم الخطيئة البدائية«.

وتظل ال�ساعرة تبحث عن ع�سرات اّل�سياء لتحقق وعيها ومعرفتها؛ حيث ج�ّسدت ذلك في عنوان 

ديوانها بحثا عن العمر حيث تقول:

»بحث� عن العمر ال�ش�ئع. 

عن الأحالم/ عن الأوق�ت/عن الرغب�ت. 

الوطن  جريدة  والحلم،  والتخيل  الواقع  من  زمنها  تاأخذ  ن�سو�ص  الكواري،  ل�سعاد  ال�سحراء  ال�سمادي،وريثة  )1(  ا�سماعيل 

القطرية،اتجاهات فنية،العدد 2179، الثلثاء 21 اغ�سط�ص 2001.

)2( �سعادالكواري،ديوان تجاعيد،مطابع دار ال�سرق، الدوحة، قطر، ط1،  1995م، ق�سيدة ال�سوكة، �ص �ص 8 - 11.
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عن الم��شي/ عن الح��شر/ عن الأفك�ر

المبنية على الال�شيء/ عن الأهل الذين لم 

اأع�س بينهم/ عن الأخوة الذين ل اأعرفهم/

عن الأم التي لم اأ�شعر به�/ عن الأب الذي 

ل اأذكره/ عن الطفولة التي لم اأع�شه�/

....

عن العمر الذي يم�شي مندفع� 

)1(
نحو النه�ية!«

ولكن عالم المعرفة الذي ت�سعى اإلى اإدراكه ال�ساعرة عالم محفوف بالمخاطر، تتكاثر فيه العوائق 

الب�سر  من  اأ�سناف  لتعك�ص  المتلونة  والحرباء  والذئاب،  الخفافي�ص،  في  تتج�سد  مخيفة،  �سور  في 

اأ�سلحة غير  بثبات ولديها  اإلى هدفها  الأنثى ما�سية  المعرفة، ولكّن  الأنثى نحو   لرحلة 
)2(

المعار�سين

معلنة، تمكنها من الإتيان باأفعال خارقة: كتفتيت المفاتيح الرامزة للقيد، والغو�ص في اأعماق الذات 

لختطاف الأمل، وتجاوز العيون المترقبة لحتلل م�ساحة وا�سعة من براري الحرية، باإمكان الأنثى اأن 

ترّو�ص اأ�سر�ص اأنواع الخطر في هذه الرحلة المقد�سة، فل غرابة اأن تمتطي ظهر المخاطرة المتج�سدة 

في اأفعى، ولن يثنيها الإرهاق والأرق وهبوط الدجى عن الغناء للحرية، والرحلة ما�سية حتى النهاية 

لتحقق الفتخار والعزة وال�سموخ للأنثى في رحلة الحياة.

»علّي اأفّتت المف�تيح الف�شة..

اأهبط في اأعم�ق جرحي.. اأخطف الومي�س..

...

)1( �سعاد الكواري، ديوان بحثا عن العمر، دار الكنوز الأدبية، بيروت ط 1، 2001م، �ص95.

)2(  تعي ال�ساعرة محظورات ال�سعيد الإن�ساني ومحظورات مجتمعها فت�سرح في حوار �سحفي بقولها »قلمي ليبوح بما يرف�سه مجتمعي، 

والم�ساحة التي اأتحرك فيها م�ساحة م�سموح بها على ال�سعيد الجتماعي اأو الكتابي » ينظر 

 عبدالرحيم كمال، �سعاد الكواري: قلمي ل يبوح بما يرف�سه مجتمعي عبر الرابط

http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=134052

العمل  خلل  من  الذكية  بطرقها  تبوحها  اأن  ا�ستطاعت  الأنثوية  ال�ساعرة  الذات  اأن  اأرى  اأني  اإل  الت�سريح  هذا  من  الرغم   وعلى 

الإبداعي.
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خلف هذه العيون اأحتل البراري 

...

اأمتطي ظهر الأف�عي والقمي�س المته�لك 

المعّلق..القطيع في مرا�شد الحك�ي�ت 

يحّلق الظم�أ.

...

ك�ن الدجى زند الحقول..

والأرق ال�ش�هر قدح الأقنعة 

يل�شعني لكي اأقّلل الغن�ء..

)1(
في من�ديل ال�شموخ«.

ولكن هذه الروؤيا الأولى عند ال�ساعرة لي�ست م�سطردة دائما، فقد اأدركت اأن الوعي موؤلم للذات 

الأنثوية ال�ساعرة ذلك اأنه يحملها عبء الفعل الذي ي�سبح كاللعنة التي تق�ص م�سجعها وت�سلبها الهدوء 

النف�سي الم�سالم، وقد عّبرت ال�ساعرة �سعاد الكواري عن ذلك في موا�سع عديدة من ق�سائدها ومنها:

»ي�شحقني ك�لغرور.. مالك الموت..

ويعجنني ب�ل�شّب�ر 

يخبزني في فرن الوعي 

)2(
واللعنة..«

اإن عوامل الخذلن تتكاثر دائما، والعوائق تاأخذ اأكثر من وجه، فهل ت�سمد الأنثى في وجه كل ذلك؟ 

وبم تحدث نف�سها وهي الوحيدة في هذه الرحلة؟.

اإن ال�سك في جدوى الفعل جاثم اأبدا في اأعماق الوعي، والتما�ص ال�ساعرة لخوف الطفولة يو�سح كم 

هي واعية بعظم المهمة الحالية، حتى اأنها تمّنت لو تعود اإلى ذلك الزمن البريء بمخاوفه الب�سيطة.

)1( �سعاد الكواري، ديوان تجاعيد )م،�ص( ق�سيدة 10 ال�سوكة �ص 11 ،12..

)2( )م،ن( ق�سيدة قطرات �ص 21.



88

اإن هذا ال�سك الموازي للثقة الأولى والقابع في اأعماق وعي الأنثى يجعلها تحدث نف�سها بالخيارات 

الأخرى: كالتطويع وال�ست�سلم المتمثل في نطق الخاتمة لإنهاء الرحلة، والعودة اإلى دائرة ال�سفر.

»يعذبني ال�شك في حّية قيل ت�شكنه�...

اآه من لي بخوف الطفولة. 

...

اأطوع ه�م�ت جنبي 

)1(
لكي اأنطق الخ�تمة«.

ومن حديث الذات اأي�سا في رحلة الوعي التحليق نحو الأمل الوهمي، الذي �ستحول دون تحققه اآلف 

المعيقات، فت�سل حركة الأنثى عن الفعل؛ ليحدث التراجع الطائع اإلى انك�سار الأنثى الأزلي في بوتقة 

ال�ستلب.

»تح�شرني اأ�شم�ك هذا الليل..

في اأجنحة مك�شوة ب�لأمل الوهمي..

وغ�ب�ت التعب..

...

اأح�ور الروح بثوب ال�شخب الم�شلول دائم� 

...

)2(
واأطلق المخ��س عندم� يبداأ جوفي ب�لرجوع ط�ئع� لالإنك�ش�ر الأزلي..«

�شع�د الكواري تتقا�سمها الحيرة بين الإقدام وجدواه والإحجام  وهكذا نجد الذات ال�ساعرة عند 

ومداه فهي تقول:

»فكرت يوم�..

)3(
اأن اأ�ش�رع الظالل.. «.

)1( )م،ن( ق�سيدة مقاطع �ص50.

)2( �سعاد الكواري، ديوان تجاعيد )م،�ص( ق�سيدة خ�سو�سيات�ص 25 ،27.

)3( )م،ن( ق�سيدة ترهلت �ص31.



89

دامغة  حقيقة  عندها  الإدراك  ي�سّور  حيث  الكواري،  �سعاد  ال�ساعرة  فل�سفة  في  الحكمة  تاأتي  ثم 

�ست�ستخدمها م�ستقبل لتعطيل الفعل، فال�ست�سلم في راأيها اأجدى من الفعل، لأن الجراأة �سر والإقدام 

غير محمود العواقب في الق�سايا التي حكم عليها الموروث التاريخي بالف�سل.

)1(
ال�شر اأن ت�شنع الخير وت�أكل الجراأة الدائمة.

وتعلن بعد ذلك �سراحة اختيار الإحجام عن الفعل، وارتداء ديمومة النقطة با�ستحياء، فالنقطة 

لل�سطور  حتمية  كنهاية  تاأتي  ما  غالبا  ولأنها  متحركة،  غير  ثابتة  لأنها  وال�ست�سلم  ال�سمت  علمة 

والكلمات، اأما ال�ستحياء فيحمل دللت الوعي القائم باأن الإحجام المختار هو خذلن �سريح للذات، 

لكن  هاج�ص الفعل يظل ماثل دائما في بقعة عميقة جدا من الذات، ويتولد في نف�ص ال�ساعرة ب�سبب 

من  والتعري  الخل�ص  لها  يحقق  لم  الخيار  فهذا  جديد،  داخلي  �سراع  للفعل  ال�سالب  الختيار  هذا 

الهم، وهذا التيه الأبي�ص لي�ص مر�سيا اأي�سا لهذه الذات المعذبة بين نداء الحرية الذي تمثّله الرياح 

وبين النتماء لق�سية الأنثى المّلحة، وفي هذا الو�سع الحائر ت�سبح الذات ال�ساعرة غريبة ومترددة 

فالخيارات كلها �سعبة، والطرقات تزداد �سعوبة.

»عندم� فكرت ب�أن اأغت�ل 

قوافل من تعبي..

وعدت يط�ردني ه�ج�شي..

للو�شول اإلى اأ�شرار الهواء.. 

في �شحراء الفزع الأ�شطوري.. 

اأخرج من ثقب الب�ب..

ع�رية من همي..

واألب�س في ا�شتحي�ء ديمومة النقطة..

اأحتمي بحوائط مظلمة..

...

)1( )م،ن( �ص 31.
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هي�أت فراغ البي��س لهذا التيه..

...

نوافذ تلفحه� الريح والنتم�ء..

)1(
فحيح الغب�ر يهب على غربتي..«

وت�ستد اأزمة الذات الواعية في بحثها عن الكينونة فتعيد ا�ستعرا�ص خياراتها من جديد بين الفعل 

الغربة  بوتقة  في  والدوران  وال�ست�سلم،  وال�سمت،  والتيه،  الإحجام،  وبين  جدواه،  وانعدام  واألمه 

والنعزال، وما يتبع ذلك من وعي اأنثوي  بخذلن الذات .

وقد تمظهرت هاتان الق�سيتان للفعل وعدمه في معظم النتاج الأدبي ل�شع�د الكواري على امتداد 

دواوينها ال�ستة، وكاأنها في طرحها تتجاوز محيط الأنثى وق�ساياها اإلى اأفق اأو�سع، ي�سّور اأزمة الإن�سان 

المعا�سر مع الوجود. 

وتتجّلى مظاهر هذه الأزمة الأبدية في اأ�سكال �سّتى: كال�سوؤال الحائر، ومحاولة الهروب، ثم العودة 

للتما�ص الهدوء في التاأمل، وحين تتاأمل الذات ال�ساعرة في هذا الموقف المتاأزم فاإنها تتاألم لأن كل 

�سيء يدعوها للفعل، واإحداث النقلب المنتظر الذي رف�سته وفرت منه منذ البداية، وهي في محاولة 

م�ستميته كي تعيد ا�ستكانة الأ�سياء وتقنع ذاكرتها بالحتفاظ بقرارها الأول في عدم ال�ستراك واإيثار 

ال�سلم، وت�سعى كذلك جاهدة لهدهدة ال�سوؤال المتمثل في هيئة وح�ص، تلطفه لي�ست�سلم ويركن اإلى 

باإلحاحه، لقد اختارت طريقها حيث �ستغلق ذهنها، وتر�سخ في قعر  الدعة فل يعود يق�ص م�سجعها 

تجربتها، مع اإدراكها باأن العاقبة الحتمية لهذا الخيار هو الألم. 

»اأت�شلل من زئبق الوقت 

منهكة خطوتي،

اأت�شلل ه�ربة 

من دبيب ال�شوؤال 

واأحوم بقرب قن�ديل 

)1( �سعاد الكواري، ديوان تجاعيد )م،�ص( )ق�سيدة هوام�ص �ص �ص 103-101
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�ش�متة،

اأترنح ك�ل�شمع 

في هداأة الليل 

ثم 

اأذوب على ه�ش�ب الوجع 

اأت�أمل.

...

كل �شيء هن� �ش�مت 

في انتظ�ر حدوث انقالب 

...

م� الذي حدث الآن 

كي اأ�شتعيد مخيلة 

ن�ق�شة 

هذه الظلم�ت 

�شت�شق غي�هب �شحوي 

وتخنق ذاكرتي 

...

كيف اأهدهد هذا الذي 

يتحول في داخلي في ثوان 

لوح�س ب�شو�س 

يالطفني 
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اأركب الم�شعد المتق�ع�س 

في هذي�ن لذيذ

...

وجهي يذوب 

وي�شجد في غرفة مظلمة 

ويم�ر�س زرع الهزائم 

منذ الولدة 

اأبحث عني 

واأقطع اأبخرة ال�شمت 

...

اأتهي�أ للتيه�ن 

واأقفل ذهني

...

واأر�شخ 

في ق�ع تجربتي 

اأ�شنق الدرب 

والروؤية الع�ئمة 

...

لي�س لي غير 

اأن اأكن�س اللحظة ال�ش�خبة 

...
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ثم اأم�شي 

اإلى حيث تر�شو المراكب 

اأدفع قطع�ن قهري 

ول اأ�ش�أل الليل 

...

ي�شبح الع�لم المتقوقع 

في تربة القلب 

ك�لرمح 

يغ�شل 

�شري�نن� 

)1(
ب�لألم«.

 من الأدوات الأخرى التي لجاأت اإليها الذات الأنثوية لل�ساعرة �شع�د الكواري للتفاعل 
)2(

ويعتبر الحلم

 يظل وهما مالم ت�سحبه رغبة حقيقية في الفعل والتغيير.
)3(

مع اأزمة الوجود، ولكن الحلم

»ثم ت�أخذني للبالد التي 

كم حلمت به� 

وت�شكعت بين فراغ�ته� 

كح�ش�ئ�س تنمو بقرب النخيل 

)1( �سعاد الكواري،ديوان لم تكن روحي، ق�سيدة وجعي رماد، دار الكنوز الأدبية،بيروت ط1، 2000م، �ص �ص 5 - 26

)2(  يقول ا�سماعيل ال�سمادي »فبالحلم اأو بالهذيان اأو بالق�سيدة ت�ستطيع ال�ساعرة اأن تخرج لترى وجهها في المراآة وا�سحة وحقيقية 

و�سريحة »ينظر مقالته بعنوان وريثة ال�سحراء ل�سعاد الكواري ن�سو�ص تاأخذ زمنها من الواقع والتخيل والحلم، )م، �ص(.

)3(  تقول ال�ساعرة �سعاد الكواري في اإحدى المقابلت ال�سحفية »اإذا كنا �سوف نتكلم عن الأحلم فل اأت�سور اأن بالن�ص وحده ن�ستطيع 

الم�سي خلف مانتمنى فالأحلم وحدها ل تكفي، ولكنني اأت�سور اإننا بحاجة اإلى زلزلة قوية ربما تقذفنا خارج التكوين فنحن نعي�ص 

على هام�ص الحياة برغم كل �سيء اإل اأننا ل نزال في الموؤخرة بكل امتياز، الملكة هي بوؤرة لقطة لهذه الأو�ساع المري�سة التي تعانيها 

اأ�سيرة تتمنى  �سعوبنا بكل ق�سوة حتى الطفولة لم ت�سلم منها، بالفعل هناك الكثير من الأحلم والأمنيات والرغبات التي ل تزال 

البزوغ يوما » ينظر نعيم عبد مهلهل )كاتب عراقي (، في مقالته ال�ساعرة القطرية �سعاد الكواري ال�سعر اأيقونة حلم المراأة جريدة 

الزمان، الف ياء، ال�سنة ال�سابعة العدد 1957 الثلثاء 2نوفمبر 2004م.
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ف�أهجر �شرنقة الغربة الأبدية 

اأك�شر �شجني 

)1(
واأدخل بوابة المدن الخ�لدة«.

والخيال اأي�سا من الأدوات الراعية لأنوّية الخطاب عند الذات ال�ساعرة، فهي تطلق افتخارها باأنها 

ملكة للخيال، تطّوعه وتعي�سه حيث تقول:

»ملكة الخي�ل اأن� 

اأ�شتطيع اأن اأخلق ع�لم� من الال�شيء 

واأعي�شه 

...

كل م�في الأمر اأنني خلقت هذا الف�ش�ء 

لكي ا�شتطيع الحي�ة 

)2(
خلقت ع�لم� متخيال كي اأعي�س«.

 اإلى اأن الأنا ال�ساعرة في تجربة �شع�د الكواري ل تعّبر عن نف�سها 
)3(

وقد نّبهت الباحثة عهد ف��شل

كعن�سر مواجهة ل�سلطة المجموع، اإذ تكتفي باأن تنظر اإلى العالم من دون تما�ص معه ودّللت على ذلك 

بمقطع �سعري من ديوان »وريثة ال�سحراء« يقول:

»لم اأفكر اأبدا 

اأن اأفتح �شراديبي المغلقة 

كنت اكتفيت ب�لنظر من بعيد 

اإلى هذا الع�لم 

)4(
اكتفيت ب�لنظر فقط«

)1( �سعاد الكواري،ديوان لم تكن روحي، ق�سيدة وجعي رماد )م،�ص( �ص 16.

)2( �سعاد الكواري، ديوان بحثا عن العمر، دار الكنوز الأدبية، ط1، 2001م، �ص 58، 64

)3(  عهد فا�سل،القطرية �سعاد الكواري واللبنانية �سباح زوين:الذات الأنثوية في ياأ�سها و�سكواها )ق�سا�سة من جريدة ح�سلت عليها 

من اأر�سيف ال�ساعرة �سعاد الكواري، وقد اقتطعت دونما تاريخ اأو عنوان للجريدة (.

)4( �سعاد الكواري،وريثة ال�سحراء، ق�سيدة زهرة يتيمة �ص26.
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3- ال�ش�عرة ح�شة العو�شي:

وتعي الذات ال�ساعرة عند ح�شة العو�شي تاريخ الأنثى وقيودها في �سياقات الحياة العامة، فت�ساير 

ال�سياق الجتماعي حين تتحدث عن تجربتها ب�سيغة المذكر فتقول:

»اأ�شير اللي�لي..اأ�شير الهموم..

اأجر �شق�ئي وراء النجوم..

فال من مجير..ول من مغيث..

)1(
ول من موا�س..ول من رحوم..«

ومن زاوية اأخرى، ل تلبث الذات الأنثوية اأن تعلن �سراحة عن نف�سها بفخر، فتطرح روؤيتها المبتغاة 

في عيون الآخر،  وهي روؤية تتجاوز عوامل التهمي�ص وال�ستلب القديمة، روؤية ابتغت لها اأن تحتل مكانة 

عالية في حياة الرجل، بحيث ت�سبح هي دائرته الأولى، وحبيبته، و�سبب �سعادته، فيكون لها عونا على 

تجاوز ال�سعاب لتحقيق الكينونة المن�سودة حيث تقول:

»اأن� امراأة..

وي�شهد الجميع اأنني امراأة..

واأنني حين التقيت بك..

وحينم� التقت م�ش�عري بلهفتك..

�شمعت �شوت� من عيون دافئة..

ك�نت تقول لي ب�أنني امراأة..

دافئة..

...

تقول لي.. ولي فقط..

اأنت التي م�كنت قط..

)1( ح�سة العو�سي، اأوراق قديمة،دار الموؤلف،بيروت، ط1 ، 2004 م، ق�سيدة بل خاطر �ص27.
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يوم� كن�شوة البلد..

... 

اأنت ال�شع�دة التي..

ه به�.. قد خ�شّ

رب العب�د لالأبد.. 

...

بلغت بك..

فوق الحنين..وال�شع�ب..

والقهر..

لأنني ي� �شعدي الق�بع..

في مد النظر..

)1(
لأنني امراأة...!!!«

 وتتحد الذات ال�ساعرة لدى ح�شة العو�شي بذوات الن�ساء كلهّن، فتقّرر اختية الأنثوية التي تجمع 

الن�ساء في �سفة واحدة، وهي العزيمة الما�سية التي ل ت�ست�سلم للحدود اأو القهر، فتقول:

»هذي المراأة لّم� تحلم..

تتعّدى كّل حدود الكون..

تتخطى واقعه� الم�شبوغ..

ب�أجمل لون..

...

ترحل في كل الأجواء..

تحلق فوق القهر..

)1( ح�سة العو�سي اأوراق قديمة )م،�ص( من ق�سيدة امراأة،�ص60، 61، 64
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وفي كل الأنواء..

...

هذي المراأة..

هي اأ�شطورة..

)1(
هي اإله�م..«

وتت�سع دائرة الأنثى بحثا عن كينونتها،  لت�سبح رمزا لكل �سيء في هذه الدنيا، وتّتحد بكّل �سيء قّيم 

كالطبيعة متمثلة بالنخلة، والموجة، والغيمة، وال�سم�ص، والزهرة، والليل، والفجر،والبدر، والريحانة، 

وحبيبات الندى، والريح.

ال�سيم  بوتقة  في  تحب�سها  التي  ال�سيقة  النظرة  لتتجاوز  �سورها؛  بكّل  للحياة  رمزا  الأنثى  ت�سبح 

والأوجاع والقهر وال�ستلب.

وميلد  الأدبي  اإنتاجها  اإلى  اإ�سارة  وتجيد،  تح�سن  ما  في  تكمن  كينونتها  اأن  النهاية  في  تعلن  ثم 

ق�سائدها، حيث اإنها ب�سمة وجودها المتفرد في هذا العالم.

»�شّمني م� ت�ش�ء..

ف�أن� اأ�شميت نف�شي..

 الم�شتحيل..

...

�شّمني النخلة اإن م�تت..

يظّل ال�شمت فيه� مطبق�..

مثل الغريب..

�شّمني الموجة اإن ه�جت..

تنت�شي الأ�شواء فيه�..

)1( ح�سة العو�سي،ديوان اأوراق قديمة،)م،�ص(، ق�سيدة هذي المراأة، �ص54، 56
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والمغيب.. 

�شّمني الغيمة اإن هلت على الدني�..

�شيول..ك�لنحيب..

�شّمني ال�شم�س اإذا طلت..

يطل الحلم من قلبي..

�شع�ع� ليغيب..

...

�شّمني من كل زهر..

اأف�شله..

...

�شّمني من كل ليل..

اأكحله..

من كل فجر..اأوله..

من كل بدر..

اأكمله..

�شّمني الريح�نة التي تزهو..

على كل الوريق�ت ال�شغيرة..

...

�شّمني الريح التي اإن اأقبلت..

مّرت على كل الحقول..

تن�شر الآم�ل والأحالم..

في كل ال�شهول..
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من اأكون..؟؟

هل اأن� الب�قي من الأوج�ع..

وال�شيم..

واأوه�م ال�شنون..؟؟

اأم اأن� الآتي من المجهول..

والقهر..

واأعت�ب ال�شجون..؟؟

...

ا�شمي..

وميالدي..

ور�شمي..

في دواويني..

وملحمتي..

)1(
وفي �شدر الكت�ب.....«

)ب( الموقف من الآخر في تجربة ال�ش�عرة القطرية:

�سنبّين في هذا الطرح كيف تجّلت �سورة »الآخر« في �سوت ال�ساعرة  القطرية، وما الأوجه التي 

اتخذها هذا »الآخر« عند كل �ساعرة من ال�سواعر الثلث، وهل جاء الآخر ب�سريا دائما؟ اأم اأن هناك 

�سورا اأخرى لتجليات الآخر عند ال�ساعرة القطرية؟ وهل تمكنت ال�ساعرة القطرية من تجاوز ق�سية 

اأبدا  الم�ست�سلمة  النمطية  الأنثى  ل�سورة  اأ�سيرة  اأنها ظّلت  اأم  )الرجل(؟  الآخر  مّثله  الذي  ال�ستلب 

للرجل، وما روؤية الذات ال�ساعرة الأنثوية لما يجب اأن يكون عليه الآخر؟

)1(  ح�سة العو�سي، ديوان بقايا قلب،  مكتبة ح�سن الع�سرية، بيروت، 1ط، 2012م، ق�سيدة الآتي من المجهول، �ص91، 92، 93، 95، 97
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1- ال�ش�عرة زكية م�ل اهلل :

والحتكار  القيد  �سئمت  التي  المراأة  معاناة  اهلل   م�ل  زكية  ال�ساعرة  �سّورت  بالآخر  العلقة  في 

المّمتد عبر التاريخ، وتلك الهيمنة غير العادلة للآخر المتمثل في الذكر الذي ل يرى في المراأة �سوى 

اأنها م�سدر متعة اأو عار لبد من اإخفائه، فال�ساعرة تناه�ص التاريخ المظلم، وتحّث المراأة داخلها على 

اأن تتخذ خطوة جريئة نحو �سماء الحرية، لتتنف�ص بعيدا عمن لّوث حياتها و�سرق حريتها. 

»تقطفني 

وتعيد �شب�غة األواني 

كّف�ن م�شّمخت�ن 

قمي�س قّد 

وبقعة دم 

تخفيني في رقعة قدميك 

)1(
اأخطو ل�شم�ء تحجبني عن قيح الأر�س«.

كما �سّورت ال�ساعرة توتر العلقة مع الآخر المتباعد، فهي تت�ساءل بحيرة عن الم�سوؤول عن خلق 

اأبرزت  كما  ممكنا،  التوا�سل  يعود  فل  والأفكار،  والملمح  الخطوات  بين  تف�سل  التي  الم�سافة  هذه 

عن�سر ال�سمت المهيمن متاآزرا مع عوامل الطبيعة: من �سطاآن، واأمواج، وريح؛ لير�سم اأبعاد ال�سورة 

اإليه حيث تقول: )من يجتاز م�سافات الأج�ساد (،  اأرادتها ال�ساعرة في ت�سوير �سعوبة الو�سول  التي 

ولعّلها ل تق�سد الم�سافة الح�سية، واإنما تومئ اإلى تلك الم�سافات النف�سية ال�سا�سعة، التي تحول دون 

اإحداث توا�سل نف�سي متوازن بين الجن�سين في ظل العوائق الأخرى الم�سكوت عنها.

»اأت�شبث ب�لجدران المخبوءة بين عروق ال�شمت 

 اأتّلم�س وقع الخطوات المن�شربه 

 هذا خطوي 

 تلك خط�ه..من يف�شل بين مالمحن�؟ 

)1( زكّية مال اهلل ، ديوان على �سفا حفرة من البوح من الأعمال الكاملة ج2، )م،�ص( ق�سيدة ن�ساء �ص223 
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من يجت�ز م�ش�ف�ت الأج�ش�د؟ 

ذبلت اأوراق الورد بكفي 

لم اأعقد بخيوط الفجر لأ�شراري بْوح� 

�شكنت همهمة ال�شط�آن 

لم ت�شهق اأمواج ال�شهد ب�أجف�ني المتربة 

)1(
لم تع�شف ريح.«

وبالرغم من هذا التباعد الذي ا�سترك فيه الآخر مع عوامل ال�سمت اإل اأن تاأثيره حي، مازال يموج 

الأ�سر، فالأنثى تظّل  والعبور فوق كل عرو�ص  والنقاء  والإيراق  المطر  الذات، وينبئ بميلد  في داخل 

متم�سكة بحبال الأمل، م�ستعدة لمنح مئات الفر�ص، تطرح روؤيتها الجديدة، تحلم بعالم يكون فيه الآخر 

عونا لها؛ فيعبران معا فوق كل ظروف ال�ستلب والأ�سر رغم �سعوبة ذلك. 

»ي� غيم الليل وكم اأمطرَت على فيئي الممدود بعر�س القلب 

كم اأورقت 

ولم اأجتث جذورك بعد 

وتغ�شلني بنق�ئك 

تعّريني ك�لأغ�ش�ن و ك�لأوث�ن 

ل اأملك من اأردية ال�شم�س 

�شوى وهجي 

ون�شيج من زبد الأحزان 

)2(
م� اأ�شعب اأن تعبر اأفالك� فوق عرو�س الأ�شر«.

بعطاءاته  فالآخر  الملهم،  دور  هو  اهلل   مال  زكية  �سعر  في  الآخر  يمثّلها  التي  الأخرى  وال�سورة 

الكريمة، وتناق�ساته المانحة وال�سالبة ي�سعل الوهج، ويفجر طاقة الكتابة؛ فالمعاناة تخلق الإبداع.

)1( زكّية مال اهلل، ديوان اأ�سفار الذات من الأعمال الكاملة،ج2 )م،�ص( ، ق�سيدة غيم في جدران الليل، �ص9

)2( )م،ن( �ص9
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»ي� غيم الليل وهل كن� في اللوح �شوى طين ظم�آن؟ 

�ش�فية األمحه� هاّلتك

تن�شجني ج�شدا 

عينين.. 

�شفتين 

وتعود لت�شلبني خلقي 

وتهيل عليَّ الكثب�ن 

...

اأ�شعلت لحرفي نورين 

وري��شي اأر�شقه� ع�شقي الم�شلوَب 

)1(
ومحبرتي العين�ن.«

 فتقول : 
)2(

ويتكرر الم�سمون الدال على اأثر الآخر في نتاج ال�ساعرة الأدبي

»كيف اأن�ش�ك وفي القلب لم�ش�ت �شن�ك 

كيف اأ�شالك وفي العين اآث�ر ر�ش�ك

)3(
ل�شت اأدري ي� حبيبي هل اأن� نغم غن�ك؟«.

وتقول في مو�سع اآخر ب�سوت اأكثر و�سوحا، اأنها من اأجله تكتب، وغاياتها من هذه الكتابة متنوعة، 

فمرة معلنة، واأخرى م�سكوت عنها:

)1( زكّية مال اهلل، ديوان اأ�سفار الذات من الأعمال الكاملة،ج2 )م،�ص( ، ق�سيدة غيم في جدران الليل.

)2(  لعل هذا ال�سطراد في طرح الفكرة وتكرارها  عند ال�ساعرة مال اهلل التي وجدنا مثال لها فيما كررت  من  عر�ص )اأثر الآخر على 

الإبداع الأنثوي(في المثال ال�سابق هو ما حدا بالباحثة نورة اآل �سعد اأن تت�سور اأن اأ�سلوب ال�ساعرة غير متطور حيث تقول » ن�ستطيع 

ال�ست�سهاد بمقاطع من ق�سائد متفرقة زمنيا دون اأن ن�سعر باختلف الأ�سلوب اأو تطّوره«.

 اإل اأنني اأرى خلف هذا الراأي فاإن اّتحدت الم�سامين اأو تقاربت اإل اأنها تعك�ص روؤيا ال�ساعرة التي لنملك لها غير القبول والحترام، 

اإما ما طراأ على البنية الفنية لق�سائدها فهو وا�سح في اأب�سط اأمثلته في المو�سيقى التي تحملها المقطوعة الأخيرة - التي تعد من 

بواكير اأعمالها ال�سعرية حيث كتبت في مطلع ال�سبعينات- والفرق وا�سح بينها وبين ق�سائد كتبت في فترات زمنية لحقة.

)3( زكّية مال اهلل ديوان نزيف الوقت، من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(، ق�سيدة كيف اأن�ساك �ص628
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»لأجلك اأقترح للقلم موعدا 

اأبقع ال�شفح�ت بحبر اأو عرق 

...

هل تن�شت دفء الكلم�ت؟ 

)1(
هل ت�شتعل بوهج الح�س؟«.

ويعزز الآخر ظاهرة الغتراب الوجودي للخطاب الن�سوي عند زكية م�ل اهلل، فغياب الآخر المثالي 

- المرجّو - عن �ساحة الواقع المعي�ص، ومعاناة فقده - وما ي�ساحبها من م�ساعر متوترة، تتاأرجح بين 

الحزن والغتراب والحيرة - عنا�سر متكررة في نتاجها الأدبي.

»ذبل النه�ر ولم تعد

م�زلت �ش�همة بغيب اأو وعد

وومي�س م� اأحوي من �شجون تتئد

وبقية من �شمت اأعم�قي 

)2(
اغتراب لالأبد«.

وقد �سورت ال�ساعرة كذلك الرتحال ك�سورة معززة لغياب الآخر حيث تقول: 

»ترتحل اليوم تزفك اآلف الأبواق

والحزن الك�من في عينيك 

مرافئ مر�ش�ه� الأعم�ق

ينكفئ ال�ش�طئ في قدميك

تودعه كل الأعن�ق

)1( زكّية مال اهلل، ديوان وردة النور، مطابع الحياة، الدوحة، ط 1، 2008م، ق�سيدة موعد �ص68.

)2(  زكّية مال اهلل، من ديوان من اأجلك اأغني،الأعمال الكاملة ج 1. المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث، ط1، 2005م، ق�سيدة 

�سيء ليبقى بيننا �ص 195.
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ويخيم في الكون �شكون

)1(
قد حّن لمقدمه الع�ش�ق«.

بها  فتحّقق  الكتابة؛  فعل  خلل  من  ح�سور  اإلى  الغياب  بتحويل  الأنثى  تقوم  الإيجاد  محاولة  وفي 

العبور نحو الآخر فتقول: 

»في الهجرة 

كنت اأق�ّس ري��شي اأنثره� بين رذاذ ال�شم�س 

اأبعثر اأ�شب�غي 

فوق حدود اللون 

 فن�ئي به 

وانق�ش�ئي اإليه 

فمن مغدق في الغي�ب 

وم�شتغرق في الح�شور 

وم�شتنفذ في الرحيل 

اأف��س علي 

)2(
اقتب�شت فيو�شي و�شحت لديه«.

ويظهر �سوت اآخر في معزوفة الآخر عند الذات ال�ساعرة الن�سوية، �سوت تطمح اإليه وتطلبه كمثال 

لما يجب اأن يكون عليه الآخر، فالآخر لي�ص ملهم الإبداع فقط، اإنه كل جميل في الحياة، فهو هّوية تتحّقق 

بها اأنوثة المراأة، ويعك�ص موروثها وثقافتها حين يكون )كاللآلئ في الأ�سداف ( غافيا في الجفون، حتى 

اإنها تقبله كقيد حبيب ل ترف�سه ول تنكره لأنه �سبب �سعادتها وا�ستقرارها. 

)1(  زكّية مال اهلل،ديوان في عينيك يورق البنف�سج، الأعمال الكاملة ج1 )م،�ص(، ق�سيدة اأوراق م�سافر، الورقة الأولى: قبل الرحيل، 

�ص333(. 

)2( زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2، )م،�ص( في ق�سيدة في حدائقي يثمر المحبون �ص35
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»لم تزل تغفو بجفنيه� 

 ك�أ�شداف..لآلئ 

اأنت في ال�شبح ال�شروق 

 اأنت �شط�آن..موانئ 

عندم� كنت لتدنو 

 تمالأ الدني� انت�ش�ء 

ُت�شعل الوجد وت�شفو 

اأيه� الم�رق هاّل 

 كنت للقلب خليله 

وارت�شفت الحب خمرا 

 ارت�شف منه قليله 

من لعينيه� بريق 

 حين تن�أى ل تعود 

ولكفيه� �ُشوار 

 فهي ل ت�أبي القيود 

حين ت�شت�ق اإليه� 

)1(
 تنحني كل الورود«.

 وفي مو�سع اآخر تطرح  الأنثى روؤية جديدة لما يجب اأن يكون عليه الأمر بينها وبين الآخر، من خلل 

تاريخية  بغيتها في علقة  فتجد  الموروث؛  وتقلب �سفحات  التاريخ  اإلى  فترجع  المّلح،  الحتواء  طلب 

م�سهورة بين الرجل والمراأة هي رمز لل�ستلب، فتعيد ت�سكيلها و�سياغتها على ل�سان �سخو�سها وهما 

�سهرزاد و�سهريار فتقول:

Albabtainprize.org :1( زكّيةمال اهلل، ق�سيدة مــن تبـــاريح الجــفــون،موقع جائزة البابطين ،عبر الرابط الإلكتروني(
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»�شهرزاد 

اأن� �شهرزاد الق�شيدة 

وع�شق تن�مى وف��س بحورا 

ولملم في الروح اأ�شل وجوده 

اأتيتك اأحمل م�ئي وزادي 

واأنب�س في راحتيك المداد 

واأ�شقيك حب� وذوب� وقرب� 

...

األ ف�حتويني بوجدي ومجدي 

...

�شهري�ر 

تع�لي فكوني براح وروحي �شم�ح 

وع�شبي وفير وم�ئي غزير 

واإني ارتق�ء و�شعي اإليك 

)1(
وبي ه�ج�س لي�س يخفى عليك«.

وي�سل الحتفاء بالآخر اإلى اأق�سى مراتبه في تجربة ال�ساعرة، حيث المتزاج والتوحد بينه وبين 

الذات في محاولة لبناء مجتمع جديد، يجعل الجن�سين مكملين لبع�سهما بما لدى كل منهما من اختلف 

جندري حيث تقول: 

»امتزجت في الري�شة اأ�شب�غ �شتى 

)2(
هل وجهك ك�ن المر�شوم على وجهي«.

)1( زكّية مال اهلل، ديوان دوائر، مركز الح�سارة العربية، القاهرة، ط 1، 2006م، ق�سيدة �سهرزاد، �ص69، 70

)2( زكّية مال اهلل، ديوان اأ�سفار الذات من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(، ق�سيدة امتزاج �ص 57
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في تجربة ال�ساعرة  زكية مال اهلل ثمة اآخرين تاأتي اأ�سواتهم قوية مفعمة بالت�سجيع  والحتواء، ومن 

ذلك ما جاء في الق�سيدة التي اأهدتها اإلى روح ا�ستاذها الدكتور/ عبيد في يوم وفاته فالآخر هنا لي�ص 

الحبيب واإنما هو المربي وال�ستاذ، فاإن كان غياب الحبيب �سبب في الإبداع، فاإن ت�سجيع المربي اأجدى 

تاأثيرا واأقوى اأداء لهذه المهمة.

»واأن� ا�شتذكر كلم�تك 

»م� اأعظم م� اجتمع بكي�نك«

واأنت المراأة الخ�رقة 

وال�ش�عرة الواعدة 

وبكفيك تتفجر ين�بيع الجن�ت 

)1(
كوني الأ�شطورة«.

 والآخر عند زكية م�ل اهلل لي�ص الحبيب فقط، اأو الرجل، بل تت�سع دائرة الآخر لت�ستوعب ال�سديقة، 

 ل�سديقتها الدكتورة بهية الب�كر، كما قد 
)2(

ومثال ذلك اإهدائها ق�سيدة بعنوان« نجمة في الذاكرة«

، اأو قد يكون الآخر المراأة ب�سكل 
)3(

يكون الآخر اأمتها العربية في ق�سيدة بعنوان »اإلى اأمة تنعى حلمها«

، وقد يكون الآخر امراأة مق�سودة بعينها كق�سيدة »اأولها 
)4(

عام كما جاء في ق�سيدة بعنوان »ن�ساء«

عنا�سرها،  بكل  الطبيعة  هو  الآخر  يكون  وقد  قدورة،  ن�ئلة  اإلى   بالإهداء  ا�ستهلتها  حيث   
)5(

امراأة«

و�سنورد بع�ص النماذج في موا�سعها من هذا المبحث.

2- ال�ش�عرة �شع�د الكواري:

ملمح  منها  عدة،  اأ�سكال  في  بالآخر  المتعّلقة  ال�سعرية  روؤيتها  الكواري  �سعاد  ال�ساعرة  وتطلق 

ال�سيطرة القا�سية للآخر على الأنثى وا�ست�سلمها التام له حيث تقول:

)1( زكّية مال اهلل ديوان مرجان ال�سوء، مركز الح�سارة العربية، القاهرة، ط1، 2006م ق�سيدة �سم�ص من اأجلك �ص 110

)2( زكّية مال اهلل، ديوان نجمة في الذاكرة، الأعمال الكاملة، ج2 )م،�ص( ق�سيدة نجمة في الذاكرة �ص263.

)3( )م،ن( ق�سيدة اأمة تنعى حلمهل �ص281

)4( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح، ق�سيدة ن�ساء �ص223

)5( )م،ن( ق�سيدة اأولها امراأة �ص203
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»م�ذا تريد مني؟؟

اأظ�فرك مغرو�شة في كتفي 

...

اأرخيت اإليك يدي 

اأ�شعر وك�أنهم� �شلت� عن الحركة 

م�شت�شلمة لك تم�م�

تّكلم..

اأرخيت يدّي وراأ�شي  

ه�هم� عك�زاي خذهم� 

غيومي البي�ش�ء 

اأ�شلحتي 

)1(
م�ذا تريد اأكثر؟؟«

ر�سالتها  وتحمّله  الروح،  فيه  وتبث  فتخاطبه  اآخر،  بمثابة  الأنثوية خوفها  ال�ساعرة  الذات  وتج�سد 

وتدفعه اإلى مناطق البوح والثرثرة والهذيان وهي مناطق محّرمة، فيقوم بفعل عجزت عنه وعّز عليها.

»اأنت اأيه� الخوف، تدق روؤو�س النوار�س

بكفك الطويلة، وت�شبقني اإلى �شواحل البوح،

ت�شبقني اإلى من�طق الثرثرة، غير مب�ل بتلك 

الم�ش�نق المتدلية من ال�شقف، ت�شبقني اإلى 

)2(
�شواطئ الهذي�ن..«

)1( �سعاد الكواري، ديوان بحثا عن العمر، دار الكنوز الأدبية، بيروت،ط1، 2001م، �ص 7،8

)2( �سعاد الكواري )م،ن( �ص9
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ون�ستطيع اأن نر�سد بع�ص ال�سفات التي تكّر�ص نمطية الآخر في روؤية ال�ساعرة، فالآخر رجل نمطّي 

غير قابل للتغيير، واهتماماته ماتزال قا�سرة �سطحية ومحدودة ل تتجاوز ال�ستمتاع بم�ساهدة �سباق 

للخيول والمراهنة عليها، بينما �سريكته تعاني نق�ص ح�سوره، فتراه حا�سرا غائبا في عالمها، فرغم 

وجوده الفيزيقي هو غائب عن دائرة ح�سها و�سعورها، فقد حّلقت هي  في عوالم اأخرى وتجاوزت دائرته 

النمطية ال�سيقة، بينما هو ثابت على نف�ص الم�ستوى ل يتغير ول يتطور.

»قلت لي اأنك �شتتغّير

ففرحت 

نجومي علقته� على اأعن�ق ال�شجر 

وخلعت اأرجوحة القلق 

ي� لرغبتي المهوو�شة 

تغّيرت..

ي�هلل كيف �شدقت؟؟!

كيف �شدقت؟؟!

...

اأم� زلت م�شتيقظ�؟؟

ت�ش�هد �شب�ق الخيول الأ�شيلة 

وتراهن على خيل مجنونة 

ت�شتعر�س قدراته� اأم�م الجم�هير المحدقة 

فيه� ب�هتم�م 

اأم� زلت م�شتيقظ�؟؟

لم�ذا ل اأ�شعر بوجودك؟؟

ل اأ�شعر بحرك�تك عندم� تتقلب اأو تقف؟؟
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ل اأ�شمع �شوت اأنف��شك عندم� تنفخ م�شت�ء

اأو �شعيدا اأو مت�ش�يق�؟؟

لم�ذا ل اأ�شعر بك نه�ئي�؟؟

...

م� تطلبه مني 

ت�شتطيع اأي امراأة اأن تمنحك اإي�ه

لكن م� اأريده اأن� 

لت�شتطيع اأنت اأن تمنحني اإي�ه 

)1(
اأيه� الرجل!«.

اأنه مازال قادرا على تغيير كفة  اإل  وعلى الرغم من ال�سلبية التي طرحتها روؤية ال�ساعرة للآخر، 

اإلى اتزانها، فما زال الأمل حيا لديها في عودته ليمار�ص دوره المرجّو  في  الموازين، واإعادة الأمور 

حياة الأنثى حيث تقول:

»لالأ�شي�ء رونقه� 

للحزن ح�شوره فوق المالمح 

للفرح تميزه المب��شر 

ول�شرختك رع�شة مغ�يرة 

تكفي لإع�دة تكويني كل ث�نية 

...

متى تعود 

لتلملم ري�شي وتل�شقني بج�شد الريح 

لتفتح اأم�مي بواب�ت الع�لم 

)1( �سعاد الكواري ، ديوان بحثا عن العمر ، )م،�ص( �ص33، 34، 35، 36، 87
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)1(
ف�أن� اأملك مالمح �ش�رمة وج�شدا عليال.

وتعلن اأخيرا عن رغبته� في الدخول وتحقيق التوازن فتقول:

من اأي ب�ب اأدخل اإليك؟؟

اأاأدخل من الب�ب الموارب قليال؟؟

اأاأزحزح لوعة الحذر؟؟

اأاأب�شط �شم�س المراوغة المثيرة؟؟

علك تلتفت اإلى تميل براأ�شك نحوي وتدعني اأدخل 

كم� فتحت لي اأبوابك جميع� في ال�ش�بق 

)2(
تفتح لي ب�ب� اأخيرا للدخول«

3- ال�ش�عرة ح�شة العو�شي: 

تطرح ال�ساعرة ح�شة العو�شي تجربتها مع الآخر في وجوه عدة، ويتدرج الوعي فيها م�سورا موقف 

اأن  يجب  لما  ت�سّور  خلل  من  النا�سج  الطرح  مرحلة  اإلى  ي�سل  ثم  اأول،  الن�سوي  التاريخ  من  الآخر 

تكون عليه العلقة بين الجن�سين، فكاأنها تعمد اإلى الهدم والتقوي�ص لل�سورة الأولى ثم البناء والتعمير 

لل�سورة الثانية بذكاء اأنثوي متعقل، ينطلق من مبداأ التكامل بين الرجل والمراأة.

وتعي ذات الأنثى ال�ساعرة قيد النظام الأبوي، فتج�سد تجربة جميع الأناث من خلل ت�سوير الحب�ص 

في بيت الأب والقبوع والنتظار اإلى مال نهاية، فيتحول تاريخ الإناث اإلى �سل�سلة ممتدة من الأ�سر والقهر 

والتهمي�ص وال�ستلب، ولكن الأمل في التغيير يظل يراود الأنثى التي ل ت�ست�سلم حتى يتحقق حلمها حيث 

تقول:

»ل زلت اأن� في بيت اأبي. 

منذ ولدت وحتى الآن..

اأكبر..اأنمو..

)1( �سعاد الكواريديوان بحثا عن العمر ، )م،�ص(�ص40، 49، 50.

)2( �سعاد الكواري،باب جديد للدخول،دار ال�سرق، الدوحة،2001م، ق�سيدة باب جديد للدخول �ص33
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يكبر حجمي..

وبحجم الكون اأرى همي 

و�شمت الليل اأرى حزني..

...

ذابلة اأحالمي مثلي..

ترقد في �شمت اأبدي..

و�شتبقى مثلي ح�لمة..

تحي� وتموت.. ببيت اأبي..

...

�شلت اأع�ش�ئي ب�لحب�س 

...

في بيت اأبي..

ي� بيت اأبي..

ي�من حمل همومي كل العمر..

ي�من مل �شم�ع �شك�وي..

هذا الأمر..

م� يبقيك..؟؟

...

ارحل عني ي� بيت اأبي..

ارحل وابق بعيدا عني..

...
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حتى اأدرك ذات نه�ر..

اأني بت بعيدا عنك..

وعن كل دمي..

)1(
ي� بيت اأبي..«

والذات ال�ساعرة تدرك تماما اأنها اأنثى، واأن ال�ستلب مهيمن على تاريخ الن�ساء ب�سكل عام، ولكنها 

تهاود الذكر وتلجاأ اإلى اللوم اللطيف في البداية فتقول:

»لم تبق علّي..

ولم تذر..

اأمنت اأنك و�شمتي..

وخطيئتي الكبرى التي..

ل تغتفر..

ف�إلم اأغم�س عن عيوبك كله�..؟؟؟

واإلم اأرجئ..

حكمي المرجى عليك..

)2(
واأنتظر...؟؟؟«

ثم ت�سّور للآخر �سوء الفعل في حالة خذلن الأنثى وا�سطهادها، وتجعل هذا الت�سور نابعا من ذات 

الآخر لتحّثه على التاأمل لهذا الفعل الم�سين؛ فينفر منه ويرعوى فتقول على ل�سان الآخر:

»م�تت وفي اأعم�قه� حلم دفين..

ي�شتنزف الآه�ت في اأنف��شه�..

وفي تنهيدة ال�شدر النحيل..

)1( ح�سة العو�سي،انتظار،دار الموؤلف،بيروت، ط 1، 2004م، ق�سيدة انتظار، �ص15، 16، 17، 21

)2( ح�سة العو�سي، بقايا قلب، )م،�ص( ، ق�سيدة الأو�سمة، �ص 89
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اليوم اأعلن موته�..

واليوم اأني قد خذلت حبيبتي..

وتركته�..

م�أ�شورة الأهواء..

في تلك الوه�د..

...

ه� قد قتلت حبيبتي..

دمرته�..

و�شحقت اأحالمي..

وكل رجولتي..

...

دمرته�..

اأهملته�..

واليوم اأعلن موته�..

بل قتله� عمدا..

وهذي تهمتي..

...

هذا اعترافي..

ف��شمعوه..

وطبقوا فيه العدالة..

..



115

�شوبوني..

اأعدموني..

...

ف�أن� كتبت و�شيتي..

واأدنت نف�شي واعترافي..

ب�لكت�بة..

ب�ل�شدى..

ب�لن�شر..

)1(
في كل المجالت الحديثة..«

وفي مو�سع اآخر تتحّدث على ل�سان الآخر، لت�ستحّث رجولته، فتلب�سه ثوب الندم على ما بدر منه في 

حق اأنثاه التي �سيعها بتزمته وعنجهيته ففقدها، واأدرك خطاأه بعد فوات الأوان، وقد عمدت اإلى هذا 

الطرح كحيلة ذكية من اأنثى تريد اأن ت�سحح الم�سار باحتواء اأم. 

»فجريني..

كتلة من غ�شب..

ثم انثريني..

...

فجريني..

اإنني الق�دم من حلمك..

من خلف الزواي�..

كيف اأن�شى اأنني المغ�شوب منه..

بينم� الغ��شب من �شد النواي�..؟؟

)1( ح�سة العو�سي، بقايا قلب )م،ن( مع �سبق الإ�سرار �ص، 107، 108، 110، 111
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ل�شت من حلمك �شيئ�..

اأو بق�ي�..

ه� اأن� اأحمل نف�شي و�شميري..

ط�لب� تجديد عقدي..

في مت�ه�ت ال�شب�ي�..

...

فجريني..

فجري كل اللغ�ت الن�طق�ت..

عن ل�ش�ن الحب..

عم� تكتبينه..

فجريني.. مزقيني..

غ�شب�..حقدا..دم�را..

مزقي كل ال�شكينة..

وامالأي كل الزواي�..

والمق�لت المثيرة..

...

من حك�ي�تي وحقدي 

ونواي�ي الدفينة..

)1(
فجريني.....«

وياأتي بعد ذلك الحتواء العطوف و الأمومي للآخر، لطرح الروؤية الجديدة التي تعالج ق�سية المراأة 

بحنكة وتمّكن فتقول:

)1( ح�سة العو�سي، بقايا قلب، )م،�ص(،  ق�سيدة حب موقوته �ص 98، 99، 102
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»هو ظلي..هو خلفي..

ذلك الت�بع في ليلي..

وفي عقلي..

هو ظلي..

ك�نك�ش�ر ال�شوء في عين المراي�..

�ش�ردا يحمل في جعبته..

اأو�ش�ف اأهلي..

وعالم�ت ال�شوؤال..

وبق�ي� من حلول..

)1(
وبق�ي� من رج�ل.«

وتكتمل دائرة الهدهدة والحتواء الأمومي حين تداعب م�ساعر الرجل ال�سرقي في مواطن يعتز بها؛ 

لتك�سبه ثقة وحبا؛ فت�سبح الحياة بهما وبتكاملهما معا اأكثر ا�ستقرارا وتكافوؤا ودفئا فتقول:

»ولأنك رجل �شرقي..

اأ�شرقت بوجهك في وجهي..

وغزوت بع�لمك الأعظم..

عمري..قلبي بل اإح�ش��شي..

بل كل كي�ن في نف�شي..

بلغ�تك اأنت �شيتكلم..

ولأنك �شرقي..اأ�شعد..

من اأنك تملوؤني فخرا..

من اأنك تمنحني عمرا..

)1( ح�سة العو�سي ، بقايا قلب )م،ن( �ص104
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من حبك تغمرني..غمرا..

يطربني..يمالأ اأنف��شي..

ب�أم�ن..ب�شكون..دفء..

بحن�ن ي�شقيني..دهرا..

...

ي� رجال �شرقي� اأنت..

كن في نف�شي عمري الآتي..

)1(
كن في غدن� �شحو المجد..«

ثنائيا  ي�سكلن  حيث  الثنين،  بين  العلقة  عليها  تكون  اأن  يجب  التي  الم�سرقة  ال�سورة  تعلن  ثم 

متكامل؛ فينمو حبهما على �سدر الزمن، فهو قلبها الكبير، وهي له الوطن وال�سكن، وبغير هذا التعادل 

والتوازن تكون الدنيا عديمة الثمن، وكل المعارك بين الجن�سين هي معارك خا�سرة يدفع ثمنها الأثنان 

فل غالب ول مغلوب.

»ي� قلبي الكبير..

ي� حبي الذي نم� على �شدر الزمن..

اأخبرتني اليوم حديث� ذا �شجن..

اأخبرتني ب�أنك الحبيب..

واأنني الوطن..

اأخبرتني ب�أنني الحي�ة..

واأن هذه الدني� عديمة الثمن..

واأنك الذي تدنو اإلي..

)2(
تن�شد ال�شكن..«

)1( ح�سة العو�سي، اأوراق قديمة، )م،�ص( ق�سيدة لأنك رجل �سرقي، �ص 70 ،71، 75.

)2( ح�سة العو�سي،اأوراق قديمة )م،�ص( ق�سيدة حب على �سدر الزمن �ص36
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)ج( الم�ش�عر في تجربة ال�ش�عرة القطرية: 

ل اأبالغ كباحثة اإن قلت اأن اأبرز �سمات الخطاب الن�سوي تتجّلى في ارتباطه بالم�ساعر ،فالمراأة نبع 

م�ساعر ل ين�سب، فكيف �سوّرت ال�ساعرة القطرية م�ساعرها؟ وبم ارتبطت هذه الم�ساعر في تجربة 

كل �ساعرة منهن؟ .

1- زكية م�ل اهلل:

تتمّثل في وجهين هما: م�ساعر  زكية م�ل اهلل  ال�ساعرة   الم�سيطرة على خطاب  الم�ساعر  اأعظم 

الحب اأوالحزن، و هاتان العاطفتان على وجه الخ�سو�ص هما طابع اإن�ساني ل تكاد تخلو منهما حياة 

اأن هذه  اإل  اإن�سانية عامة،  اأنثى، فال�ساعرة حين تعبر عنهما فاإنها تنقل تجربة  اأو  الإن�سان ذكرا كان 

التجربة على عموميتها طبعت بخ�سو�سية الفرادة الأنثوية في ت�سكيلها اللغوي ل الم�سموني.

الظاهرة  هذه  اأن  نجد  نف�سه،  المراأة  �سعر  قراءة  من   ..« العفيف  ح�سين  فاطمة  الباحثة  وتذكر 

تفر�ص نف�سها بقوة على �سعر المراأة«، ويذهب الغذامي اإلى اأن »الحزن اأحد اأبعاد ثلثة هي اأ�سا�ص �سكل 

.
)1(

الق�سيدة الحرة«

والحزن موروث ن�سوي طبع حياة المراأة بظلله، واأ�سبابه ممتدة ومت�سعبة، فهو لي�ص وليد معاناة 

الواأد، والتهمي�ص، والت�سيوؤ، والإنكار والحتكار، مما  المراأة  تاريخ متراكم عانت فيه  اآنية، قدر ما هو 

جعلها تعي�ص عزلتها الروحية، وت�ستلذ بالألم فيتحول المكبوت اإلى �سوت حزين في الق�سيدة الن�سوية، 

هذه  لكل  ومحركا  قابعا  يظل  الحزن  �سوت  اأن  اإل  والحتجاج  والرف�ص  التمرد  المراأة  اأظهرت  واإن 

التفاعلت ال�سعرية في ق�سيدتها الن�سوية، حتى اأنه ي�سبح حال في الأنثى متحدا كما تقول ال�ساعرة  

زكية م�ل اهلل:

»الحزن اأن�..

)2(
الوهن اأن�..«

فحواء ال�ساعرة، تحمل جيناتها ماتحمل جينات الن�ساء جميعا، ويجري في عروق �ساعريتها مايّهم 

بنات جن�سها، فهي تعّبر عن ل�سان حالهن حين تقول في الحب، ولكّن الحب في خطاب الأنثى م�ستتر، 

)1( فاطمة ح�سين العفيف،لغة ال�سعر الن�سوي العربي المعا�سر، عالم الكتب الحديث، 2011، �ص11

)2( زكّية مال اهلل،  ديوان من اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2)م،�ص(.ق�سيدة اكتئاب �ص 74
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فهو بحكم العرف �سر دفين، لي�سرح به، ويحتاج اإلى جهد يتمثل في الك�سف لتحقيق الإدراك، ولّكنه 

حين يدرك، قوي قوة اليقين، وهو متكامل في جانبه المادي والمعنوي.

»ولو كنت تدرك م� ب�لحروف 

وتك�شف �شر الأن� والخي�ل 

لأيقنت اأنك للروح روح 

)1(
وللنف�س ظل وم�ء وح�ل ..«

ول يخلو الحب من حزن حين يلوح الرحيل حيث تقول:

»�شم الحب وارحل.. 

�شم ال�شوق وارحل.. 

�شم الفجر والليل وال�شجر والبحر والأر�س والأنجم..

.
)2(

واترك لي بع�شك يلتحم ببع�شي..«

وللحب وجه اآخر اأعمق،هو الع�سق النامي الذي يعالج الغتراب الذي يعاني منه الرجل والمراأة حيث 

تقول:

»واأنف�س من راحتيك اغتراب�..

.
)3(

واأ�شقيك ع�شق� نم� بينن�..«

2- ال�ش�عرة �شع�د الكواري:

تتجّلى ال�سوداوية والت�ساوؤم في تجربة ال�ساعرة �سعاد الكواري، فنجدها في كثير من الأحيان تعّبر 

عن وحدتها وانعزالها وما يتبع ذلك من م�ساعر �سلبية موح�سة فتقول:

»غريبة اأن� 

ل الدار داري 

)1( زكّية مال اهلل، ديوان مرجان ال�سوء.مركز الح�سارة العربية. ط 1، 2006 م، ق�سيدة مقولت �ص 34.

)2( زكّيةمال اهلل، ديوان مرجان ال�سوء)م،ن( ق�سيدة عذراء �ص41

)3( زكّيةمال اهلل،)م،ن( ق�سيدة مدى �ص51 
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ول الطريق طريقي

هذه الوجوه التي اأراه� منذ الطفولة 

تتم�زج،تتخ�لط 

...

تتجه نحو العدم وت�أخذني معه� 

)1(
م�شلوبة الإرادة والقرار«.

وتعزز ال�ساعرة فكرة الت�ساوؤم والعدمية راف�سة حتى العتراف بالم�ساعر فتقول:

»اأن� الخ��شرة �شلف� 

...

فلم�ذا منحتني حن�نك ون�شيت 

اأنني ل اأعرف غير الذبول وانتظ�ر الم�ش�ء 

لم�ذا ج�ءت اأن�ملك لتوقظني؟؟ 

لتمنحني الحب 

واأن� بال قلب 

بال ج�شد 

.
)2(

بال ع�طفة؟؟«

اإن هذه الم�ساعر ال�سالفة �ستخلق نوعا من اليقين بعدمية جدوى الفعل، وقد تجّلت هذه القناعة 

بو�سوح تام من خلل ت�سوير فعل ال�سمت وال�ست�سلم في موا�سع عدة من ق�سائدها حيث تقول:

»األزم ال�شمت 

جميل اأن األزم ال�شمت 

)1(  �سعاد الكواري،ديوان وريثة ال�سحراء، المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر، ط1، 2001م، ق�سيدة القرار، �ص 

11 ،10

)2( )م،ن( ق�سيدة زهرة يتيمة �ص20
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فقد تعبت من الثرثرة 

من ال�شراخ 

األزم ال�شمت؟؟

اأم اأنني اأفقد اآخر اإح�ش��س يربطني ب�لع�لم؟؟

اأفقد راأ�شي 

)1(
واأدخل في غيبوبة ل تنتهي«.

وتقّوي الذات ال�ساعرة علقتها بال�سمت؛ فتتخذه و�سيلة لعدم الفعل وال�ست�سلم فتقول في مو�سع 

اآخر:

»ال�شمت وحده ي�شتطيع اأن يغزوني بحرية 

)2(
دون اأن اأفعل له �شيئ�«.

بالمتابعة  تكتفي  ال�ساعرة؛ حيث  للذات  ال�ست�سلم  به على م�ساعر  ن�ستدل  اآخر  وتقول في مو�سع 

ال�سامتة والنظر من بعيد كمتفرج �سلبي، لأنها توؤمن اأّل جدوى من اأي فعل اآخر ممكن اأن يحدث فرقا 

ويغّير هذا العالم:

 »لم اأحلم ب�أي �شيء 

لم اأفكر اأبدا 

اأن اأفتح �شراديبي المغفلة 

كنت قد اكتفيت ب�لنظر من بعيد 

اإلى هذا الع�لم 

)3(
اكتفيت ب�لنظر فقط«.

)1( )م،ن( ق�سيدة ترنيمة �ص 18

)2( �سعاد الكواري ،ديوان وريثة ال�سحراء )م،�ص( ق�سيدة ترنيمة �ص60

)3( )م،ن( ق�سيدة زهرة يتيمة �ص26
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وتقول في مو�سع اآخر لتعزيز فعل ال�ست�سلم وما يتبعه من م�ساعر الإدراك ال�سالبة:

»لم اأعد اأ�شتطيع الم�شير خلف الح�فلة 

)1(
لم اأعد ا�شتطيع الجري«.

وتذهب النظرة المت�سائمة اليائ�سة عند الذات ال�ساعرة اإلى اإعلن هزيمتها ب�سراحة حيث اإن اأزمة 

الوجود اأفقدتها الثقة بجدوى اأي فعل  حيث تقول:

»بف�رغ ال�شبر اأنتظر اأن ت�شقط خيوط الي�أ�س لأت�شلقه� 

...

ك�أنني بذرة الهزيمة 

اأعود مرة اأخرى لكي اأوؤكد 

اأن ل جدوى من الرك�س خلف �شي�طين الوهم 

فه�نذا اأعود محملة ب�لخيب�ت 

بخفي حنين 

 اأزرع نخيل الفقد على ج�نبي الطريق 

فلم�ذا اإذن اأرتدي قن�ع� واأم�شي 

...

ل جدوى من البك�ء 

لجدوى من ال�شراخ 

)2(
لجدوى من القهقهة«.

ويتطور اأمر ال�ست�سلم اإلى محاولة للهروب، لأن كل �سيء اأ�سبح فاقدا قيمته، وتحّول الوجود اإلى 

عبثية �سوداء مقيتة.

)1( )م،ن( ق�سيدة العبور �ص70

)2( �سعاد الكواري،ملكة الجبال، دار ال�سرق، الدوحة، ط1، 2004م، ق�سيدة نبي،�ص74، 75
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»اأح�ول اأن اأقفز للجهة الأخرى 

اأح�ول الهروب 

...

اأيته� الم�ش�فة..

امنحيني جن�حيك كي اأطير 

ف�أن� محت�جة اإلى ع��شفة 

تقذفني خ�رج الحدود 

...

ال�شب�ح�ت �شكبت عطره� 

)1(
وانتحرت..«

 3- ال�ش�عرة ح�شة العو�شي:

ان�سغلت  اأنها  ذلك  العو�شي،  ح�شة  القطرية  ال�ساعرة  تجربة  في  والتفاوؤل  الأمل  م�ساعر  ت�سيطر 

بمعالجة ق�سية المراأة من منطلق اأمومي، يرمي اإلى تجاوز عوامل النق�ص المعي�ص في الواقع، والتحليق 

اإلى م�ستقبل اأكثر اإ�سراقا، يعك�ص تعا�سد الجن�سين من اأجل التكامل والبناء.

وقد تّكرر هذا الم�سمون على �ساحة عري�سة من ق�سائدها على نحو يجعلنا نذهب اإلى ق�سديته، 

فكاأنها تكتب للأمل بيقين، فعلى الرغم من اإدراكها لواقع ال�ستلب التاريخي للأنثى اإل اأنها م�سرة 

بكل عزم على تجاوزه لطرح روؤيتها الناجعة فتقول:

»ل..

لن اأموت اليوم..مزقت الكفن.. 

واللحد..والب�كون لن يبكوا عمري..لن..

والن�دبون الالطمون على الخدود..

)1( )م،ن( ق�سيدة رغبة �ص50، 51
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فو�شت اأمرهم الزمن..

واأن� �ش�أبعث من جديد..

�شبح�..ي�شيء بنوره البكر الوليد..

...

ف�ردموا قبري..وعودوا..

وا�شتفيقوا..

اإنني اأحي� لأحيي �شمتكم من كل غفلة..

)1(
اإنني اأحي� وتحي� كل اأحالمي معي العمر كله..«

لي�ست  الر�سالة  فهذه  الر�سالة،  تحقيق  نحو  الم�سي  على  بالإ�سرار  م�سحوبا  الأمل  �سوت  ويتكرر 

ورفاهيته،  رفعته  تحقق  اأن  على  قادرة  الأنثى  باأن  اأي�سا  للوطن  وعد  هي  واإنما  فقط،  للأنثى  مّوجهة 

وت�سارك بكل فعالية في بناء نه�سته فهي تقول:

»و�ش�أكبر ي� وطني..اأكبر..

و�ش�أبلغ م�ئة..اأو اأكثر..

لكني..ل..لن اأتراجع..

لكني..ل.. لن اأتقهقر..

)2(
لكني..ل..لن اأتقهقر..«

وتتخذ اليقين مطية للأمل حين تقول:

»لن يهزم فرحي ب�لمرة..

لن يقتل عر�شي..

)3(
ب�لمرة..!!«

)1( ح�سة العو�سي،ديوان ميلد، 1998م، )بل نا�سر ( ق�سيدة ميلد، �ص 44، 46

)2( )م،ن( ق�سيدة يا وطني اأهديتك عمري �ص71 

)3( ح�سة العو�سي ، ديوان ميلد )م،�ص(،  ق�سيدة مرثية ليوم خمي�ص قاتم �ص119
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ويمتزج الأمل بكينونة الذات الأنثى فت�سبح هي م�ستودعه ومنبعه حيث تقول:

»اأن� ي� ربيعي..طفولة اأم�س..

اأن� ي� ربيعي مالمح غد..

اأن� كل غ�شن به الخ�شرار 

.
)1(

ي�شع �شن�ء لع�لم �شعد..«

لت�سبح  الأمل؛  بنداء  للإن�سانية  تتوجه  فهي  الثقاب،  عود  ت�سعل  ال�ساعرة حين  الأنثى  ر�سالة  اإنها 

الحياة اأجمل حيث تقول:

»اأحب ي� اإن�ش�ن..

اأن اأقتل الظالم في عينيك..

)2(
ليبزغ النه�ر..«

( تجلي�ت الزم�ن والمك�ن في تجربة ال�ش�عرة  القطرية : د (

لعوامل  تخ�سع  متفردة  روؤية  فهي  والمكان  والوقت  بالزمن  الخا�سة  روؤيتها  �ساعرة  لكل  اأن  ل�سك 

داخلية تتعلق بتجربة كل �ساعرة على حده، ولّكن تجربة الأنثى تّوحد هذه الروؤى في اإطارات تكاد تكون 

متقاربة لتحدث التكامل في الطرح الن�سوي الجديد للعالم والحياة. 

فكيف �سّورت ال�ساعرة القطرية الزمان والمكان، وما علقتها بهما، وهل يمّثلن عن�سري معاونة 

لل�ساعرة اأم اأنهما عدوان لها ؟.

1- ال�ش�عرة زكية م�ل اهلل: 

يحدث  الذي  النتظار  تكرار  في  اهلل  مال  زكية  ال�ساعرة   خطاب  في  الوقت  من  الموقف  يتج�سد 

المفارقة بين الثنين هي والآخر حيث تتباين مواقفهما من الم�سهد الحياتي فتقول:

)1( ح�سة العو�سي ، ديوان ميلد )م،ن(، ق�سيدة طفولة حلم �ص142

)2( )م،ن(،ق�سيدة دخان �ص150
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»انتظ�ر..انتظ�ر 

خلف اأبوابك قحل 

وب�أبوابي انهم�ر 

كيف مد الظل في عينيك اأفق� 

)1(
واحتواني الحت�ش�ر..«

كما يرتبط الخطاب الدال على الوقت بالآخر )الحبيب(، ليعك�ص مراحل علقة تختل موازينها، 

فيبدو التوتر وا�سحا في التعبير عنها حيث تقول:

»الع�م الأول...رتّلني 

مزمور لق�ء ونه�ر 

الع�م الث�ني...بعثرني 

)2(
واأراق �شت�ئي اأنه�ر«.

ويظهر وعي الأنثى بالعمر الذي يم�سي بغربة الواأد، وعن تلك الأيام التي تحمل الحلم الذي لياأتي، 

اأكثر مما يقول البوح، فالم�سكوت عنه هنا تبوح به الحروف، مما  وهذا الختزال في الم�سمون يقول 

يجعلنا نلم�ص الخطاب الن�سوي المناه�ص لهيمنة الواأد في مجتمع الذكورة. 

»ذوبيني في معين الروح وا�ستق�سي

عن الأيام ل تاأتي 

.
)3(

ويم�سي العمر موؤودا غريبا«

وتتّكرر فكرة الواأد مرتبطة بالوقت في موا�سع اأخرى،  حيث يف�سح الفعل )تواأد( كل ماهو الم�سكوت 

عنه، فكاأن م�سمون الق�سيدة كلها يدور حول بوؤرة الواأد، وهو تاريخ تنفر منه المراأة، وتفّر منه، اإل اأنه 

يبزغ  للأنثى  الإرثي  المخزون  اإن  الق�سيدة،  فتفرز  الحوا�ص  تتعطل  الل�سعور حين  يطفو في طفرات 

)1( زكّية مال اهلل، ديوان اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(،  ق�سيدة انتظار �ص60 

)2( زكّية مال اهلل، ديوان اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2 )م،ن( ق�سيدة اأعوام �ص 71 

)3( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت من الأعمال الكاملة ج 2 )م،�ص( ق�سيدة مواقيت للذوب. �ص483 
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المراأة �سد كل من حاول  والع�سور، فهذا ماتحمله  بالتاريخ والزمن  الأمر  يتعلق  في غير وعي؛ حين 

تحجيمها وتهمي�سها عبر رحلة عمرها، وعمر جداتها الأوائل، وعمر من �سيخلفها من حفيدات حيث 

تقول:

»بك اأحبو فوق الأر�س 

اأنب�س عن ت�ريخ ك�ن يعيد البحر ب�أنف��شك 

.
)1(

في البوتقة ع�شور تواأد وقرابين ل تذبح«

ومن الملحظ في ق�سائد ال�ساعرة زكية م�ل اهلل التي تحمل مدلول الوقت اأنها تاأتي ق�سيرة اأو 

انق�ساء  ب�سرعة  الأنثى  ال�ساعرة  الذات  اإح�سا�ص  تقديري  في  ذلك  ومبرر  تزيد،  ل  وم�سة  عن  عبارة 

الأوقات، مع ما يفر�ص  فعل التغيير من تحّد قد يورث العجز اأحيانا، فيوّلد الح�سرة التي تعبر عنها 

ال�ساعرة بحكمة مختزلة حيث تقول:

»لل�شمعة ت�ريخ 

ولالإحزان تراث 

علمني المتنبي اأن اأحرق في ن�مو�س ال�شمعة 

قلبي 

)2(
واأكفكف اأنواري«.

وتتعّزز فكرة النق�ساء ال�سريع للوقت حين  تلتقي تجربة ال�ساعرة بتجربة الإن�سان ب�سكل عام؛ حيث 

يتج�سد الخوف من المجهول ومن الغد، وتتداعي مقاطع الق�سيدة ب�سكل ي�سّور الترقب حيث تقول:

»اأرتقب يوم� ي�أتيني 

ح�مال دق�ت �ش�ع�تك 

وتنيخ على جدار وقتي 

)3(
ل ت�شتف�شر عن الأزمنة ال�شمط�ء«.

)1( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح، الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(، ق�سيدة احتواء، �ص 231 

)2( زكّية مال اهلل،  ديوان نزيف الوقت، من الأعمال الكاملة ج 2)م،�ص( ق�سيدة تلقين �ص485. 

)3( زكية مال اهلل ديوان نزيف الوقت، من الأعمال الكاملة ج 2)م،�ص( هرولة الوقت �ص610.
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وحين يح�سل ماهو مرتقب، تتّه�سم كل المرايا لتك�سف اأنه اأطّل، واأن الحلم قد يتحقق ولكنه ل يخلو 

من اإيذاء حيث تقول:

»كل المرايا تته�سم 

عندما تطل 

حتى ال�سظايا المتناثرة 

تحت�سد فجاأة 

)1(

وتكمم �سرختي«.

وعّبرت ال�ساعرة  زكية م�ل اهلل في خطابها عن المكان بمظهرين هما:

1- النعتاق والحرية. 

 2- القيد .

فهو في مظهره الأول اأفق بل حدود، وكاأنها تعالج به قيد الأنثى فتنطلق بها اإلى عالم بل قيود حيث 

تقول: 

»ي�شعد بي 

حيث الالمطلق..

الالموجود..

حيث اإن� لم اأبذر بعد.. 

اأكتبه في الالمعنى 

)2(
يكتبني في الالمحدود«.

والذات ال�ساعرة تن�سد الحرية وترف�ص قيود المكان فتقول:

)3(
»اأهيم ب�لعراء، واأرف�س الق�شور«.

)1( زكية مال اهلل ديوان نزيف الوقت، من الأعمال الكاملة ج 2)م،�ص( )م،ن( �ص 612

)2( زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات.الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(. ق�سيدة هّلت �ص126

)3( زكّية مال اهلل، ديوان مرجان ال�سوء)م،�ص(. ق�سيدة �سفر البهرجة �ص64
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ويبدو المظهر الثاني المعّبر عن القيد في خطابها لمن يبني القيد ويحكمه با�سم الح�سارة فتقول:

»تقلع بمدينتك لأر�س تمتد اإليك 

تن�سء لحدودك مدن� اأخرى 

...

)1(
تعود لتن�شئ في اأ�شوارك مدن� اأخرى«.

2- ال�ش�عرة �شع�د الكواري:

يرتبط الزمن في تجربة ال�ساعرة �سعاد الكواري بروؤية تكّر�ص العبثية والتيه، فهي تقرر انف�سالها 

عن الزمن منذ األف عام، حين اأدركت بوعي الأنثى اللجدوى من الفعل حيث اإن الأن�سب هو اللفعل 

حيث تقول:

»ف�أن� لم اأفعل اأي �شيء ي�شتحق العزاء 

كل م�فعلته اأنني انف�شلت 

)2(
بم� يق�رب األف ع�م من ع�لمي وتهت«.

ويحتل الليل م�ساحة كبيرة في هذه الروؤية المت�سائمة التي ترى الفعل نوعا من العبثية فتتاأرجح بين 

الفعل ومحو الفعل،فتكتب في اأول الليل ق�سيدتها، ولأنها ل توؤمن بجدواها نجدها ت�سرع اإلى اإعدامها 

قبل الفجر حيث تقول:

»ثم كتبت في اآخر الليل ق�شيدة عن الموت 

)3(
وقبل ظهور الفجر حرقته� وتغطيت برم�ده�«.

وت�ستخدم الذات ال�ساعرة جو الم�ساء لتخلق كينونة منا�سبة للدخول في غيبوبة عابثة لتمار�ص فيها 

القول  فعل  بجدوى  حتى  لتوؤمن  م�ستفزة،  �سورة  في  المعاني  من  والمتجردة  التائهة  الكتابة  طقو�ص 

والكتابة لي�سبح الجرم المرتكب في حق الأبجدية و�سيلة الأنثى للتعبير:

)1( زكّية مال اهلل، ديوان اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(  ق�سيدة مدينة جديدة �ص46

)2( �سعاد الكواري،ملكة الجبال )م،�ص( ق�سيدة جحيم �ص20، 21

)3( �سعادالكواري )م،ن(، ق�سيدة بنت الطبيعة �ص 26، 27
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»في غفلة الم�ش�ء اأدخل في غيبوبة 

اأبداأ في كت�بة كلم�ت ل معنى له� 

)1(
اأرتكب جرم� في حق الأبجدية«.

خناقها،  على  يقب�ص  الذي  المخيف  كالوح�ص  في�سبح  الأنثى،  عالم  في  التيه  يت�سخم  الليل  وفي 

منتزعا ال�سعور ببقايا الأمان والطماأنينة في غربتها الموح�سة حيث تقول:

»الليلة �شواعد المت�هة تلتف حول عنقي بقوة 

)2(
وتمنعني من اأن اأ�شعر ب�لأم�ن والطم�أنينة«.

الليل كئيب لأنه م�سكن للدموع والحزن، والذات ال�ساعرة تبحث فيه عن مخباأ يف�سلها عن العالم؛ 

لتحط اأحمالها، وتبكي دموع القهر، التي و�سفتها بالتلوث فتقول:

»في اآخر الليل اأذرف دموع� ملّوثة 

واأن� اأبحث عن مخب�أ اأدفن فيه راأ�شي 

)3(
واأبكي«.

ومن الم�سامين المرتبطة بالوقت عند الذات ال�ساعرة النتظار، وهو م�سمون تكّرر كما اأو�سحنا 

�سابقا في تجربة ال�ساعرة زكية مال اهلل، وهو يعاود الظهور في تجربة ال�ساعرة �شع�د الكواري مرتبطا 

بقناعة متكررة من عدم جدوى الفعل، فالنتظار فعل ل يكلف الكثير، بل هو معادل في �سلبيته للإحجام 

الذي اأ�سبح طابعا م�ساعا في الكينونة الأنثوية التي تبنتها الذات ال�ساعرة فالوجود عبثي، والماآل عدم، 

حيث تقول:

»منذ اأ�شبوع واأن� اأنتظر �شقوط اأوراق ال�شجر 

لتغطي �ش�حة الحديقة الجرداء 

انتظر اأي�ش� عودة يم�متي الم�ش�فرة اإلى ال�شم�ل 

)1( )م،ن(ق�سيدة �سيرة ناق�سة �ص117

)2( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص( ق�سيدة خيوط ال�سم�ص �ص50

)3( �سعاد الكواري ،ملكة الجبال )م،�ص( من ق�سيدة حياة اأخرى �ص59
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اأنتظر روؤية ال�شم�س وهي ت�شرق من جديد 

الكر�شي الوحيد في الحديقة ا�شتوطنته ال�شنج�ب 

ل اأنوي على �شيء 

...

لم يبق اإل اأن اأ�شتقبل الع�م المقبل 

بدون ذاكرة ول اأحالم ول رغبة في الحي�ة 

الع�م المقبل 

اأية كذبة ن�شتقبله� 

كل ع�م ب�حتف�لت كبيرة 

اأن� التي قررت اأن تعي�س هذه العتمة 

...

ل اأنوي على اأي �شيء 

غير الهذي�ن 

والف�شف�شة 

)1(
والتث�وؤب«.

�سابقتها  تجربة  في  وجدنا  كما  اأي�سا  القيد  يعك�ص  الكواري  �شع�د  ال�ساعرة  تجربة  في  والمكان 

ال�ساعرة  زكية مال اهلل؛  فهو يمّثل �سياجا �سخما لي�ص له اآخر حيث تقول:

»واأن� اأراقب ثقب الب�ب 

�ش�أدرك اأنني مح�طة 

)2(
ب�شي�ج لي�س له اآخر.«

)1( )م،ن( ق�سيدة ح�سان جريح �ص 61، 62، 63

)2( �سعاد الكواري،ديوان باب جديد للدخول )م،�ص(، ق�سيدة قيلولة �ص20
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وتف�سح الذات ال�ساعرة جغرافية الأمكنة المغلقة والعوائق ال�ساخ�سة، التي تحول دون انعتاق الأنثى 

 في قراءتها لمقطع �سعري من ق�سيدة) �سوؤال( في ديوان ال�ساعرة �شع�د 
)1(

كما ترى وجدان ال�ش�ئغ

الكواري )باب جديد للدخول(. 

�سّورتها  المكان،  مع  دائمة  متاأزمة  مواجهة  في  ال�ساعرة  الذات  يجعل  المكان  بقيد  الوعي  وهذا 

ق�سائدها على �سكل حيرة ورف�ص حيث تقول:

»من اأي ب�ب اأدخل اإليك

 ...

اأيه� الج�ل�س على عر�س المك�برة 

)2(
على تلة الرف�س«.

ماأهولة  جديدة  اأماكن  بناء  في  تبرع  ال�ساعرة  الذات  نجد  للمكان  الراف�سة  الأزمة  هذه  ظل  وفي 

بالغرابة، في تحّد �سافر للأماكن الماألوفة الرامزة للقيد، الذي تفر منه الأنثى، ولعل هذا ماعّبر عنه 

اأو  الهند�سية  ب�سورته  ليح�سر  الكواري  �شع�د  عند  المكان  باأن  �سّرح  حين   
)3(

زغريت خ�لد  الناقد 

الواقعية الت�سجيلية، بل ي�ستعاد �سعريا بمخيلة ذاتية، تعك�سه عبر انعكا�ص التجربة ال�سعرية لل�ساعرة 

فيه.

ونجد مثال ذلك في قولها:

»اأن� الغيوم التي تتك�ثف في �شم�ئه 

اأن� الحطب الذي ي�شعل دون لم�س 

)4(
اأن� دم البحيرات وعواء الليل«.

وتعّتز الذات ال�ساعرة بقدرتها الخلقة على تطويع المكان حيث تقول:

الراية،  الروح، جريدة  الحياة على مراآة  وانعكا�ص  الكواري  2-2 �سعاد  والترميز  الإ�سقاط  الن�سويةبين  الق�سيدة  ال�سائغ،  )1(  وجدان 

العدد 7115

)2( �سعاد الكواري )م،ن( ق�سيدة باب جديد للدخول �ص32

ال�سيرة ال�سعرية، جريدة ال�سرق)مناأر�سيف ال�ساعرة  اآفاق  )3(  خالد زغريت، قراءة في ديوانها بحثا عن العمر، �سعاد الكواري تفتح 

�سعاد الكواري(.

)4( �سعاد الكواري،ديوان باب جديد للدخول )م،�ص ( �ص33
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»ملكة الخي�ل اأن� 

اأ�شتطيع اأن اأخلق ع�لم� من الال�شيء 

)1(
واأعي�شه«.

وتم�سي ال�ساعرة في خلق عوالم غريبة وجديدة لتهرب اإليها حيث تقول:

»�ش�أتركه� 

الآن عند الحدود 

لتنزف وحل الحنين 

واأغرق في ج�شد الم�ء 

)2(
ه�ربة ك�شوؤال غريب«.

وفي مو�سع اآخر ت�سور خواء المكان؛ فتر�سم ف�ساءاته، وتزخرف فوا�سله؛ لتقاوم وح�سته المقيته 

فتقول:

»ف�أ�شوغ زخرفة للفوا�شل 

اأحتل منحني�ت الفراغ 

...

ف�ألتف حوله 

اأوغل البعد حتى النه�ية 

...

)3(
في خواء المك�ن«.

الذات  فتقّرر  وقيده،  المكان  وح�سة  على  لل�سيطرة  ناجحة  تكن  لم  جميعها  الحيل  هذه  اأن  ويبدو 

المقاومة حيث  والمكوث هناك، فل جدوى من  اأعلى قمة،  اإلى  ال�ساعرة الن�سحاب تماما، وال�سعود 

تقول:

1( �سعاد الكواري، ديوان بحثا عن العمر �ص58

)2( �سعاد الكواري، ديوان لم تكن روحي،)م،�ص(ق�سيدة ال�سمت �ص64

)3( )م،ن( ق�سيدة الف�ساء �ص100، 101
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»ك�ن لي كل الحق 

)1(
في ال�شعود اإلى اأعلى قمة والمكوث هن�ك«.

متعددة  طبقات  ذات  الكواري  �شع�د  ال�ساعرة  تجربة  في  المكانية  الأف�سية  اأن  بالذكر  وجدير 

ومتدرجة ومتقابلة اأحيانا، وقد ر�سد الكاتب المغربي اإبراهيم الحجري في درا�سته ل�سعرية المكان في 

ديوان »ملكة الجبال« م�ستويات �ستة لهذه الطبقات مدلل على كل منها بنماذج �سعرية من هذا الديوان 

و هذه الم�ستويات كالآتي: » اأف�سية مفتوحة م�سرعة على الآفاق الرحبة، اأف�سية مغلقة �سيقة تهد الذات 

وت�سد الروؤية، اأف�سية قاهرة تجعل الذات مجرد حبة خردل ذائبة في ملكوت الجبار، اأف�سية عابرة تعبر 

الذات اأو تعبرها الذات دون اأن تثبت على نظام معين، اأف�سية ثابتة تظل محتفظة بنظامها وفو�ساها، 

�سكونها اأو رتابتها، اأف�سية مه�سمة، تذكر مرة اأو مرتين لت�سيء عتمة اأو تحيل على �سيء دون اأن تتخذ 

)2(

موقعا جوهريا في بنية الخطاب.«

3- ال�ش�عرة ح�شة العو�شي: 

وعند ح�سة العو�سي يلتقي الإح�سا�ص بالوقت مع الأمل المتجدد في تحقيق المنى، فنجد الطابع 

العام لهذه التجربة يكت�سي روح التفاوؤل باأن الغد اأجمل فتت�سابق الخطوات اإليه حيث تقول:

»ن�شبق ال�شوء الذي في دربن�....

ون�ش�بق اأحلى اأي�م المنى 

...

اأ�شبق الأي�م....

 اأم�شي....

.
)3(

خطون�..«

الوقت عند الذات ال�ساعرة ما�ص وم�ستقبل، وكلهما يتاألق بم�ساعر الحب والوفاء والأمل.

)1( �سعاد الكواري،ديوان بحثا عن العمر )م،�ص( �ص29

)2( اإبراهيم الحجري، �سعرية المكان في ملكة الجبال،درا�سة تم الح�سول عليها من اأر�سيف ال�ساعرة �سعاد الكواري 

)3(  ح�سة العو�سي، ديوان كلمات اللحن الأول،اإدارة الثقافة والفنونوالتراث ،الدوحة، 1ط، 1988م،  ق�سيدة اأيام المنى �ص 16، 18
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»كيف اأن�ش�ك..

واأنت الأم�س والم��شي البعيد 

)1(
و�شدى الأي�م يروي ق�شة الفجر الجديد«.

والليل عند الذات المتفائلة رمز لل�سلم، ولقاء المحبين، وال�سمر الجميل حيث تقول:

»اأيه� ال�ش�مر..

في الليل �شالم من �شي�ء 

)2(
من قلوب هتفت ب��شمك في اأحلى نداء«.

وي�ستمر �سوت الأمل ي�سدح، فلم يعد الليل مرتعا للدموع والأحزان، حيث تقول:

»اأيه� الليل..

ابت�شم لي قد م�شى عهد الدموع 

قد م�شى الحزن وولى عهده دون رجوع 

...

ل تذكرني �شديقي..ف�للي�لي في اأم�ن 

.
)3(

وغدا نلقي اأم�نين� فقد اآن الأوان..«

وت�سبح �سورة الأمل مكرورة في كل الأوقات في الليل والنهار؛ لأن ال�ساعرة من خلل الأمل تبعث 

ر�سالتها الإن�سانية، وروؤيتها الفريدة حيث تقول:

»ف�لليل �شيبعث لي نورا 

وال�شم�س �شتغزل اأفك�ري 

والعمر �شيفرح اأقداري 

)4(
والنجم يهيم..بال فخر ».

)1( ح�سة العو�سي، ديوان كلمات اللحن الأول)م،�ص(ق�سيدة ليلي وال�سراة �ص 29

)2( )م،ن(�ص 32

)3( ح�سة العو�سي،ديوان كلمات اللحن الأول)م،�ص( ق�سيدة عودة الأ�سواق، �ص 35 ،36

)4( )م،ن( ق�سيدة رباعيات بين الأوتار �ص 75
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وتقول في مو�سع اآخر معززة نف�ص الفكرة:

»الليل في قلوبن�..

�شب�ح..

وال�شوق في عيونن�..

)1(
�شفينة ت�شير في الري�ح«.

و يتّوج الحب كل الأوقات، في�سبح الآخر هو �سباحها والم�ساء حيث تقول:

»اأنت حبيبي القريب الوحيد 

وفيك لق�ء الهن� يوم عيد 

ف�أنت ال�شب�ح..

واأنت الم�ش�ء 

واأنت الب�شير..

)2(
واأنت الرداء«.

الأنثى معو�سا جّل  لأنه يحت�سن  الوطن،  ح�شة العو�شي في  ال�ساعرة  المكان في تجربة  ويتج�سد 

خ�سائرها، و حاميا لحقوقها، و مبادرا لتحقيق مطالبها كدولة قطر فهي تقول:

»ي� ثرى الدوحة الجميلة 

اأعطني..

ثوب� من الحب الن�شيع..

وافتح الأبواب للدني� الطويلة..

وانر لي..

)3(
دربي الق��شي بدمع من �شموع

)1( )م،ن(ق�سيدة حنين �ص133

)2( )م،ن( ق�سيدة رحلتي مع ال�سباح، �ص 171، 172

)3( ح�سة العو�سي،ديوان كلمات اللحن الأول)م،�ص( ق�سيدة يا ثرى الدوحة الجميلة �ص15
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كم� تقول في مو�شع اآخر ممّجدة وطنه�:

وطني قطر.. 

وطن تج�وره النجوم.. 

وي�شهر فوق �شرفته القمر.. 

وطني قطر..

وطن تع�نقه البح�ر..

وترتجي اأعت�به كل الدرر..

...

م� اأنت ي� وطني مجرد ملج�..

بل اأنت اأحالم..

)1(
واآم�ل ت�ش�ن.«

)هـ( الج�شد و الأمومة وم�شتلزم�ت الأنوثة في تجربة ال�ش�عرة القطرية:

ال�ساعرة اأنثى قبل اأن تلج في تجربة القول، وما دفعها للقول اإل رغبتها في التعبير عن اأنوثتها، وهي 

تكتب بج�سدها اأو تكتب ج�سدها، فالمقولتان تتحّدان في فكرة واحدة وهي: )لن يعبر عن هذا الم�سمون 

كامراأة (، ولن ي�سور عالمها الخارجي والداخلي بجدارة غير اأنثى عا�ست تفا�سيله بعناية،بل ونبع من 

كيانها قبل اأن تتمثّله �سعرا.

اإح�سا�ص المراأة بعالمها اإح�سا�ص فريد، لي�ساهيه ول يبرع في ت�سويره والقب�ص على تجلياته الهاربة 

�سواها، فهي الأقدر على و�سف التجربة وتوظيف الدفقة ال�سعورية اللزمة، وتحميلها مدلولت المعاناة 

الج�سدية والنف�سية التي مرت بها - على �سبيل المثال ل الح�سر - في تجربة الحمل والولدة التي توازي 

تجربة حمل هموم الن�سوية و�سعرية ولدة الق�سيدة.

م�ستلزمات  ال�ساعرات عن  بها  عّبرت  التي  ال�سعرية  المقاطع  بع�ص  العنوان  هذا  تحت  و�سنعر�ص 

المراأة الحاوية لأنوثتها، ولعل اأبرزها الج�سد.،

)1( ح�سة العو�سي،ديوان بقايا قلب،)م،�ص( ق�سيدة وطني قطر ، �ص 33، 36
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1- ال�ش�عرة زكية م�ل اهلل :

ا�ستنطقت الذات ال�ساعرة الج�سد، ووهبته طاقات خّلقه ليقوم بجميع الأفعال التي تحبها بت�سّوف 

فريد، فعليه اأن ينهل من هبات الحياة، فيلعق هذيان ال�سم�ص ويحلق في اأكوان بعيدة، ليبالي بالعبودية 

م�سيره  متحديا  يحب  كما  فليع�ص  للدود،  مرتعا  �سيكون  واأنه  المحتوم،  الختام  يدرك  فهو  والقيد، 

المحتوم، ومعتزا بكينونته الأنثوية معلنا عنها في قوله »الج�سد اأنا«.

»ل يعنيه اأن يتكّوم بين مداه، 

يلعق هذي�ن ال�شم�س 

يت�شلط خلف حدود القمر 

يلب�س ت�ج الملكوت 

ل يعنيه اأن يدعى »ب�لج�شد« الرق 

يت�آكل في دوده 

يرغب اأن يدفن في مقبرة ع�ج 

يكتب ب�ل�شل�ش�ل 

»الج�شد اأن�« 

قد كنت بم� اأحببت 

)1(
ف��شتعمرني الدود«.

حامل  مو�سل  بليغا  خطابها  فجاء  والبوح،  الكتابة  في  ج�سدها  لغة  ال�ساعرة  الذات  وظفت  وقد 

لمدلول ما كان القول ال�سفاهي لينجح في التعبير عنه،  فهي تفك عن نف�سها الح�سار اإذ تكتب حيث 

تقول:

»في �شق الورقة موعده� الأول 

...

)1( زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص( ق�سيدة هذيان ج�سد �ص30
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تغم�س عينيه� 

تبحر فوق ذراعيه� 

تن�شهر فوق ذراعيه� 

تن�شهر ببوتقة الحرف 

ت�شتقرئ مزمورا قد�شي� 

)1(
انهمري كرذاذ الم�ء الأبي�س«.

يظهر الحتجاج على لوازمها ورموزها )كالثوب الأبي�ص( في ارتباطه بذوق الذكر والعرف القبلي 

الذوق  هذا  �سبيل  وفي  )الأنثى(،  الثمينة  بمقتنياته  الم�سا�ص  وعدم  للطهر  دائما  والمتطلب  المهيمن 

العرفي تن�ساأ الجحور والكهوف لت�سكل �سجنا اأبديا،  وكتما ل�سوت الأنثى المغلوبة .

اإل اأن المناه�سة اآتية، تظهر في الأفعال الم�سادة كالرف�ص والتعري من كل قيد، وليتلوث الأبي�ص 

اأو�ساله؛ فالأنثى لي�ست مجرد ج�سد  ال�سائد ولتتقطع  المن�سود ب�سوت رف�ص القيود، وليذهب العرف 

يملكه عرف ذكوري قبلي. 

اإن المقطع ال�سعري التالي يمثل حقا الخطاب الن�سوي المناه�ص ل�سلطة الذكورة،  فا�ستخدم اأدوات 

الأنثى بامتياز،  ف�سّكل اتحادا فريدا بين الخطاب الن�سوي واأدوات الخطاب الأنثوي حين عّبر عن ق�سية 

اختيار دوال من  ب�سعرية مرتكزة على  ولكن  الذكر (  لهيمنة  والرف�ص  المراأة )الحتجاج  من ق�سايا 

م�ستلزمات الأنثى  )كالثوب الأبي�ص(.

»�شوتك ك�لمراآة 

يعك�س بوح� مكتوم� 

...

واأراك عرو�ش� 

تحتجين على الثوب الأبي�س 

ت�شيرين ع�رية 

)1( زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص( ،  ق�سيدة محا�سرة �ص26:
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لون ك�لبقعة في طرف الف�شت�ن 

يلوث الأبي�س ويتحلل بهوادة 

اإن�ش�ن يقطع الأو�ش�ل 

ين�شئ فوق جحور الدمى كهوف� 

)1(
لقب�ئل تتحدث بلغ�ت مبهمة«.

وعبّرت الذات ال�ساعرة في ق�سيدة »عذراء« عن م�ستلزمات المراأة التي ل يلتفت اإليها اإل قلة من 

ال�سعراء الرجال، واإن عّبروا عنها فلن يكون  تعبيرهم كتعبير المراأة ، فهذه الأ�سياء ال�سغيرة تعك�ص 

هوية اأنثى، وهي هنا ت�ستجدي ر�ساه بكل و�سائل الن�ساء التقليدية، اإل اأن هذا الح�سد الهائل من و�سائل 

)لون  بالتهديد  ت�سعر  التي  الأنثى  ا�سطراب  اإنه  داخليا،  ر�سى  ليعك�ص  له  المراأة  تعّدها  التي  المتعة 

الثوب،ظل الروج...واأ�سياء اأخرى في موا�سع اأخرى من الق�سيدة ن�ستطيع اأن نجملها تحت م�سمى »بيئة 

مكانية« فيها محاولة  م�ستميته  لي�ص دافعها الحب  اإنها محاولة  لهثة  لمجاراة  الآخر،  و�ستكون نهايتها 

الحتمية النك�سة، وقد ح�سل هذا حيث تبدو  �سائقة  بكل  القيود  المتراكمة،  وثائرة  على عبوديته 

الج�سدية والفكرية ، ومناه�سة  لذلك كله فتقول:

»عذراء 

اأكبر في حو�س �شبيلك 

اأقت�ت على الم�ء المغمو�س ب�أحداقك واأنتفخ 

.....

هل يعجبك لون الثوب، �شكل ال�ش�عة، ظل الروج، التحف 

المو�شوعة فوق الط�ولة ونب�ت�ت الظل؟

...

ح�ن رحيلك 

...

)1( زكّيةمال اهلل، من ديوان مرجان ال�سوء. )م،�ص( ق�سيدة جرائم، �ص27
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�شم الحب وارحل 

)1(
�شم ال�شوق وارحل«.

والحديثة  والعطور(  )البخور  القديمة  وحيلها  الأنثى  اأدوات  كل  عن  ال�ساعرة  الذات  تعّبر  كما 

على  الحر�ص  هذا  اأن  اإل  الذكر،  عيني  في  مكتملة  جميلة  لتبدو  التجميل(؛  وعمليات  )العد�سات 

ال�ستر�ساء يقف عند عتبة ا�سمها الحرية، فهي لي�ست �سمن ال�سفقة، ول �سبيل لجتيازها، فهي في 

ميزان المراأة  عتبة  مقد�سة  ل  تطوؤها  الأقدام  حتى  بمنطق  الحب.

»اأ�شد غ�شون الوجه 

اأركب عينين زرق�وين 

اأنف� مجذوع� 

... اأنجلي ب�لعطر والبخور 

تفتن بي لكنني حورية 

)2(
اأهيم ب�لعراء، واأرف�س الق�شور«

خزائن  اأر�سدة  لها  تفتح  ذهبية  ائتمان  بطاقة  فتعطيها  المراأة،  لأنوثة   متّوجة   الأمومة   وتاأتي  

مكد�سة بكنوز من ال�سعور، تجربة  الأمومة  تجربة فريدة  تعطي طاقات  م�ساعفة  للأنثى؛ فت�ستقبلها 

بالب�سر »ب�سّر عني«، ولكّن التربية معاناة تحمل الكثير من الجهد والت�سحية؛ فت�سبح الأنثى متاأرجحة 

بين »طرف الظل، وذيل ال�سم�ص،  وفي هذا الو�سع معاناة  تكاد  تمزق  ج�سد الأنثى  وهي تريد الجمع 

في  »قاب�ص«  كلمة  اأوحت  كما  نف�سه،  الوقت  في  ثباتها  على  والمحافظة  و�سم�ص«  »ظل  متباعدين  بين 

المقطع ال�سعري التالي حيث تقول:.

»ب�ّشر عّني

اأعلن مولدك الأول بين يدي 

...

)1( زكّية مال اهلل، ديوان مرجان ال�سوء، )م،�ص(،  ق�سيدة عذراء، �ص �ص41-38

)2( زكّية مال اهلل، ديوان مرجان ال�سوء، )م،�ص(ق�سيدة �سفر البهرجة، �ص60
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من فلذة كبدي اأبعث 

وكل يدعوني ب��شمه 

...

)1(
واأن� الق�ب�س طرف الظل وذيل ال�شم�س«.

ومن الملحظ هنا ا�ستخدام التعبير الذكوري في مو�سع الأنوثة الفريد »اأنا القاب�ص«،  فهل تراها 

اأرادت اأن ت�ستمد قوة الرجل في موقفها هذا؟.

والعطر اأي�سا من اأدوات الأنثى؛ فها هي تفرد له ق�سيدة بعنوان »هافانا«،  وتجعله هدية لأرق  واأقوى 

امراأة  فتقول:

»من اأجل هوان� 

و�شعور يجت�ح كلين� 

ه�ف�ن� 

لأرق واأقوى امراأة 

واأ�شم اأريجك في عطري 

واألوذ بقربك ل اأدري 

هل وقتك زمن اأر�شده 

)2(
اأم غيب ن�ء به عمري«

2- ال�ش�عرة �شع�د الكواري:

وتربط الذات ال�ساعرة بين ا�ستلبها التاريخي وبين خ�سائ�ص الأنثى لديها، فالألم الذي ي�ساحب 

للنظام  وا�ست�سلمها  انك�سارها  لمواجهة  ت�سطر  حين  يعاودها  الأنثى   بها  تمر  التي  المخا�ص  رحلة 

اإلى ميلد جديد لفعل  الذكوري الذي يحكم العالم، ولكن هذا المخا�ص غالبا ما يتحّول عند الأنثى 

مقاوم، بينما نجده عند ال�ساعرة  �شع�د الكواري يحمل م�سمونا م�ست�سلما حيث تقول:

)1( زكّية مال اهلل،ديوان على �سفا حفرة من البوح، الأعمال الكاملة ج2، )م،�ص ( ،ق�سيدة بليت بنف�سي �ص161.

)2( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت من الأعمال الكاملة ج2،  )م،�ص(،  ق�سيدة هافانا �ص465
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واأطلق المخ��س عندم� يبداأ جوفي ب�لرجوع ط�ئع�..

)1(
لالنك�ش�ر الأزلي..

ويتولد هذا ال�ست�سلم من وعي قديم قد تراكم في ذاكرة الأنثى باأن هذا الج�سد ماأ�سور ومرهون 

لمتعة الآخر، فل حرية لها في الت�سرف به حيث تقول:

»كن� نج�دل لالإق�مة 

و�شط اأ�شوار الج�شد 

متوحدين بيقظة 

مدفونة 

)2(
في الذاكرة«.

وتظهر تجربة ال�ساعرة في اأكثر من مو�سع من نتاجها الأدبي تمردها على الج�سد الأنثوي، ورغبتها 

في الخل�ص من كل عوامل نق�سه، لأنه رمز لل�سعف وال�ستلب وال�ست�سلم حيث تقول: 

»واأن� 

اأد�س ال�شم للج�شد 

)3(
المري�س لكي اأن�م«

وتتكرر رغبة الخل�ص من هذا الج�سد بتغطيته وقمعه حيث تقول:

»اأدفن وجهي بين كفي ّ

واأزيح ال�شوك 

من فوق فرا�شي 

)4(
واأغطي ج�شدي«

)1( �سعاد الكواري، ديوان تجاعيد،)م،�ص( ق�سيدة خ�سو�سيات �ص 27

)2( �سعاد الكواري،ديوان لم تكن روحي )م،�ص( ق�سيدة انزواء �ص45

)3( )م،ن( ق�سيدة الظلل�ص29

)4( �سعاد الكواري،ديوان لم تكن روحي )م،�ص( ق�سيدة ال�سواد �ص40
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ومن رف�سها للج�سد الأنثوي وتمردها عليه اأن تاأتي باأفعال متحدية )كالتحنيط(، اأو اأفعال دالة على 

)التل�سي والذوبان(  كقولها:

»اأحّنط نف�شي 

كهم�س ال�شن�بل 

ثم 

اأذوب على متحف العمر 

راف�شة 

اأن اأ�ش�طر تلك البيوت 

)1(
تن��شله�«.

ومن ذلك الرف�ص اأن تتحول اإلى حيوان يمهر في لعبة التخفي كالقند�ص حيث تقول:

ك�لقند�س 

»اأبني ال�شدود من حولي واأختبئ

...

فتغويني نب�ت�ت ال�شلوى 

ف�آتي اإليه� مندفعة 

عله� تغلق علّي بين اأوراقه� 

)2(
عله� تمنحني ف�ش�ء العزلة«.

والذات ال�ساعرة تعاود طلب التخفي في كل ما يمر بها من مواقف فهي تقول:

»ربم� ب�شبب اأح�ش��شي ب�لوحدة 

ل اأعرف 

)1( �سعاد الكواري،ديوان لم تكن روحي )م،�ص( )م،ن( ق�سيدة الأبواب �ص 49، 50

)2( �سعاد الكواري، ديوان بحثا عن العمر )م،�ص( �ص18
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اإل اأنني كنت اأنح�شر 

بين المدعوات 

)1(
واأخبئ وجهي بين كفي«.

وتم�سي ال�ساعرة راف�سة كل كينونة الأنثى، كارهة كل اأدواتها فتقول:

»اأبعد المراآة عن وجهي 

ل اأريد اأن اأرى 

اأبعده� اأرجوك 

ل اأريد اأن اأرى

...

هكذا اأن� �شعيدة 

)2(
فلم�ذا تريدني اأن اأرى؟؟«

الأمومة  بين  متاأزمة  المواجهة  فت�سبح  الأنثى،  مقومات  اأهم  رف�ص  اإلى  الج�سد  الرف�ص  ويتجاوز 

ورف�ص معالم الأنوثة، فهل تنت�سر الأمومة على ذات ال�ساعرة المتمردة على اأنوثتها؟ فتكون �سببا في 

اإيجاد العمر ال�سائع وانتهاء رحلة التيه الطويلة؟.

»م�ذا �شتفعل بي 

ي� طفلي الحقيقي؟؟

ي� طفلي الوحيد؟؟

اأن� المولودة بدون رحم 

تح��شرني الآن 

ي� طفلي المدلل

)1( )م،ن( �ص 72

)2( )م،ن( �ص 58 ،59
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نعم وحدك اأ�شعرتني بمعنى الأمومة 

هذا ال�شعور الذي لم اأ�شعر به قط 

رغم كل تج�ربي ال�ش�بقة 

لم اأ�شعر لحظة واحدة 

اأنني اأمنح هذه الك�ئن�ت الدفء والحن�ن 

وكنت اأقول دوم� - ف�قد ال�شيء ل يعطيه -

فكيف فجرت الين�بيع في �شدري؟؟

كيف حولت م�ش�عري 

)1(
اإلى �شاللت مندفعة بقوة نحو الأر�س؟؟«

3- ال�ش�عرة ح�شة العو�شي:

الأنثى اأم، والأمومة تحتل م�ساحة �سا�سعة في نتاج ال�ساعرة ح�شة العو�شي، فل غرو في ذلك حيث 

ابنها  بتعلم  الأم  فرحة  م�سّورة  ال�ساعرة  وتقول  الكثير،  له  فاأبدعت  الطفل  اأدب  في  �ست  تخ�سّ اإنها 

وعبوره اإلى الأمام �ساقا طريقه نحو الم�ستقبل:

»ولدي 

والفرحة تغمرني 

واأراك بع�لمك الأرحب 

تمخر في جّد بحر العلم 

وتعبر في الموج الأ�شهب 

تخطو لالأفق مع الأي�م 

)2(
بلهفة حب ل ترهب«.

)1( �سعاد الكواري، ديوان بحثا عن العمر )م،�ص( )م،ن(�ص 75

)2( ح�سة العو�سي،ديوان بقايا قلب )م،�ص(ق�سيدة ولدي �ص70
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 وتت�سع دائرة الأمومة ال�سخ�سية اإلى محيط اأو�سع ي�سمل جميع الأطفال البوؤ�ساء والمحرومين في 

عالمنا العربي والإ�سلمي؛ فتقول مت�سامنة مع اأطفال الحروب:

»ي� كل اأطف�ل الهالك..

م� كل ذاك..!!

�ش�عت خط�كم ي� رف�ق.. 

في الطريق..

ولي�س من �شديق..

ولي�س من ج�ر لكم يعينكم..

ب�أذرع الحن�ن..

)1(
وب�شمة الأم�ن«.

اإلى الأطفال ذوي الإعاقة، فتداوي جراحهم، وتحنو  ويتكرر الأمل في تجربة ال�ساعرة حين تعمد 

عليهم بكلماتها العذبة ليتم�سكوا بروح الأمل في م�سيرتهم ال�سعبة فتقول:

»ي�طفلي الغ�س الطري..

انظر اإلى الحي�ة..

الدفء ي�شري في الوجود.. 

يحي� بوجهك البهي..

...

هل جربت اأن تقّبل الأم الروؤوم..!!

كل الحن�ن..قلبه�..

كل الوجود نب�شه�..

حب يدوم..

)1( ح�سة العو�سي،ديوان ميلد )م،�ص( ق�سيدة اأطفال الهلك �ص15
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حب يدوم..

وي� �شغير..ي� �شغير..

ي� من حرمت لذة الب�شر..

هي� ابت�شم..

...

وي��شغير..ي� �شغير..

ي� من غدوت فوق مقعد العجل..

�شّيره ب�لإيم�ن 

�شّيره ب�لأمل 

...

وي��شغير..ي� �شغير..

ي� من غدوت �ش�مت� بين ال�شجيج.. 

اهن�أ..

)1(
فكل ع�هة لي�شت نه�ية الطريق..«

الموقف من الطبيعة في تجربةال�ش�عرة القطرية :  ) و (

الن�ص الن�سوي ن�ص بيئي من الطراز الأول، حتى يمكن اأن ن�سف الطبيعة باأنها بيت الأنثى الأ�سيل 

ال�ساعرة  الن�سوية  الذات  تهرب  ما  وكثيرا  يلوثها،  اأو  اإليها  ي�سيء  من  وتهاجم  كل حين،  ت�سكنها  التي 

اإلى الطبيعة وتتماهى بعنا�سرها، تن�سد فيها ال�سلم والأمان فنجدها حا�سرة في ق�سائدها كح�سور 

الذات الأنثوية.

)1( ح�سة العو�سي، ديوان ميلد،)م،�ص(،  ق�سيدة دعوة للحياة �ص �ص 137-134
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1- ال�ش�عرة زكية م�ل اهلل:

يتجّلى  خطاب  الأنثى  رقيقا وهي متجهة اإلى الطبيعة،  ولكّنه يطلب باإلحاح العتراف بالموهبة 

التي و�سفتها ال�ساعرة بقولها:  »اأهزوجتي«، والأنثى حين تطلب حقها في التعبير عن الذات ل تحمل 

�سيفا، ولكنها ت�سّخر عنا�سر الكون لخدمة اأهدافها، تّتحد بالطبيعة، ت�ستمّد منها القوة لتلد ق�سيدة 

»في مو�سم الح�ساد« فتقول: 

وددت لو تحدث النه�ر عن اأهزوجتي 

تف�شي الأ�شرار لالأمط�ر 

ي�شقط ال�شح�ب فوق تربتي 

وتغرق الأحب�ر مو�شم� 

ح�شدت فيه 

)1(
م�حويت من حقيقتي«.

لتعّبر عن  الطبيعة في عناوين دواوينها  وبع�ص عناوين ق�سائدها؛  ال�ساعرة قوى  الذات  وتح�سد 

اأنثوية الطبيعة وطبيعة الأنثى فكلهما متحد في الأ�سل، فنجد مثل من عناويين دواوينها »وردة النور«، 

الذاكرة«، »م�سابيح في  البنف�سج«، »نجمة في  يورق  العقيق«، »في عينيك  ال�سوء«، »موا�سم  »مرجان 

وال�سجرة«،  »ال�سبي  الق�سائد فمنها:  اأما عناوين  البحر«،  »اأع�ساب وطحالب«، »كتاب  النهار«،  عيون 

»الربيع ل ياأتي«، »الرياح«، »اأنب�ص زهري«، »في ح�سرة غيمتك النهرية«، »غيم في جدران الليل«. 

2- ال�ش�عرة �شع�د الكواري:

�ساأن  »فالطبيعة  �سكونها،  اإلى  تركن  الأنثى  اأدوات  من  اأخرى  اأداة  �سورها  ب�ستى  الطبيعة  وتمّثل 

ن�سوي بامتياز ، فهي ت�سّكل في قامو�ص الن�سوية اأنوثة الحياة... فالتربة، والحجارة، والأ�سجار، والماء، 

والظلل، والنبات، و�سائر الم�ساهد الطبيعية للعالم توؤلف فيما بينها وحدة كونية حية �ساملة ل تحد ول 

 ومن هذا المنطلق تتّو�سلها الذات ال�ساعرة لتتحد بها، حيث تقول �شع�د الكواري :
)2(

تنتهك«،

)1( زكّية مال اهلل ، ديوان مرجان ال�سوء، )م،�ص(، ق�سيدة �سفر البهرجة �ص60

عبر  ال�سعر  نظرية،موقع جهات،جهة  بالطبيعة،درا�سات  للوعي  كمختبر  الن�سوي  الإيكوفمينزم،الن�ص  العبا�ص،�سعرية  )2(  ينظرمحمد 

www.jehat.com/jehaat/janatAltaaweel/drasatnadaryah/m_alabass.htm  الرابط الإلكتروني



151

»ف�أخلع غربتي 

واأهز ب�ب العدم 

اأرمي 

في �شكون الكون 

)1(
ذاتي

وتقول في مو�شع اآخر:

ف�ألقي في �شن�م البحر 

اأ�شج�ني 

)2(
واأم�شي ه�ربة«

وتعتبر مجموعة »ملكة الجبال« ن�سو�سا بيئية بامتياز كما يرى الناقد محمد العبا�ص، لما تختزنه من 

روح بيئوية فائ�سة، تجهد لمجا�سدة الطبيعة، ومماهاة كل ا�ستظهاراتها بحوا�ص و�سعور الأنثى... واإن 

لم تتاأ�س�ص على النبرة الحقوقية، و�سعارات الن�سوية ال�ساخبة، بقدر اتكائها على رومان�سية الإح�سا�ص 

)3(

بالمّكون البيئي وعبر اأنوية الأنثى بنت الطبيعة.

»اآه..

كم اأتمنى اأن اأت�شول و�شط �شفوح البراري القرمزية 

اأحوم حول جبل �شخم 

بيدي �شعلة ال�شب�ح 

على ج�شدي معطف ال�شن�بل 

ليتني اأداعب الأمواج الم�شطربة ب�أن�ملي 

ليتني اأفتر�س الع�شب 

)1( �سعاد الكواري ديوان لم تكن روحي )م،�ص( من ق�سيدة الظلل، �ص30

)2( )م،ن( ق�سيدة الج�سد �ص 89

)3( محمد العبا�ص )م،�ص(
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التحف الغيوم 

بنت الطبيعة 

خرجت من نتوءة مجهولة 

ن�ش�أت بين اأح�ش�ن ظبية وح�شية 

�ش�دقت اأ�شراب الطيور 

)1(
قطيع الظب�ء«.

ولكن الطبيعة لي�ست دائما هي ملذ الأنثى، اأو اأداتها المطيعة، فتقول �شع�د الكواري في موطن اآخر 

مظهرة اأن الطبيعة قد تتمرد عليها راف�سة �سمتها، دافعة اإياها للفعل الإيجابي:

»والبروق التي تتحدى 

عب�ءة �شمتي 

تهفو 

على ن�شوة الحلم 

ت�شبقني دائم� 

)2(
وت�شد ف�ش�ء الخلود«

تارة،  منها  ورثته  لما  ت�ستكين  فهي  والعدم،  للخلق  ممّثلة  الكواري  �شع�د  عند  ال�سحراء  وتبدو 

وتتمرد على موروثها القديم منها تارة اأخرى، كما يرى الناقد ح�شن توفيق في قراءته لديوان »وريثة 

)3(

ال�سحراء«. 

)1( �سعاد الكواري، ديوان ملكة الجبال، دار ال�سرق،الدوحة، ط1، 2004م،  ق�سيدة بنت الطبيعة، �ص 27، 28 

)2( �سعاد الكواري، ديوان لم تكن روحي )م،�ص( ق�سيدة المدارات �ص52

الراية  جريدة  الكبيرة،  النفو�ص  يعوق  ل  القديم  الميراث  الكواري  �سعاد  طوبل،  والطريق  تم�سي  ال�سعر  جمر  على  توفيق،  )3(  ح�سن 

القطرية، العدد7035، ال�سبت 11اغ�سط�ص2001.
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3- ال�ش�عرة ح�شة العو�شي: 

 ، الأخ�سر  العمر  ب�ساحبة  تّلقبها  التي  الأم  وحب  الطبيعة  بين  العو�شي  ح�شة  ال�ساعرة  وتربط 

فتجعل الطبيعة وعنا�سرها كلها متحدة لإ�سعادها والعتراف بف�سل جميلها حيث تقول:

»ولمن كل طيور ال�ش�طئ..

تغدو فوق الموج وتبحر..!!

ولمن اأزه�ر حديقتن�..تتفتح في فجرك اأكثر..!!

ي� �ش�حبة العمر الأخ�شر..

...

قلبي اأمواج تتالقى..

ببحور الأحالم..وتبحر..

...

ومرافئ ن�شبت اأ�شرعة.. 

في كل دروب تتبختر..

...

ي� �ش�حبتي.. 

ي� ريح�نة..

)1(
كل ربيع..لك يتعطر..«

من  كنوزا  القاحلة  الديار  هذه  فت�سبح  الأوطان،  بحب  الأنثى  تتغنى  عندما  الطبيعة  تتجّلى  كما 

الجمال الطبيعي، من خلل روؤية الع�سق الأنثوية لموطن ال�سكن، حيث تقول ال�ساعرة را�سدة عنا�سر 

الجمال في بع�ص مدن الخليج فتقول في الريا�ص:

)1( ح�سة العو�سي،ديوان انتظار )م،�ص( ق�سيدة يا �ساحبة العمر الأخ�سر �ص9 ،11، 12
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»هذي الري��س..

بدوية..والنخل يح�شن ظله�..

وال�ش�دي�ت ال�شمر ت�شكن ليله�..

والبدر يع�شق اأهله�..

والليل اإن هّل ا�شتراح بح�شنه�..

والخير قد عّم البوادي.

)1(
وا�شتف��س..«.

وتقول را�سدة جمال الطبيعة في عمان:

»عم�ن..ي� عم�ن..ي� عم�ن..

البحر في جنبيك قد ع�شق الغن�ء..

ون�دم البح�ر في عينيك..

اأفالك ال�شم�ء..«

...

كل يغّني في موا�شمك الخ�شيبة..

)2(
ب�لحن�ن..«

وللوطن الأ�سيل ن�سيب كبير من الحب، ولطبيعته �سحر خا�ص يجّللها الع�سق ال�سادق حيث تقول 

في قطر :

»وطني قطر..

وطن تج�وره النجوم..

)1( ح�سة العو�سي، ديوان انتظار )م،�ص( ق�سيدة تحية اإلى الريا�ص �ص74

)2( )م،ن( ق�سيدة عمان..يا عمان �ص 80
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وي�شهر فوق �شرفته القمر..

وطني قطر..

وطن تع�نقه البح�ر..

وترتجي اأعت�به كل الدرر..

وطني قطر..

الموج رافقه طويال..

منذ اآلف الع�شور الغ�برات..

وم� انفطر..

والمد اأفنى عمره..

بين ال�شواطئ وال�شخور..

فم� انتثر..

...

ع�شق الثري� وال�شدى..

ع�شق ال�شقور ال�ش�بح�ت على المدى..

ع�شق الورود الن�ع�ش�ت..

)1(
مع الندى..«

)1( ح�سة العو�سي،من ديوان بقايا قلب) م،�ص( ق�سيدة وطني قطر�ص33، 35، 
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( الموقف من التراث في تجربة ال�ش�عرة القطرية: ز (

اأربعة عنا�سر من عنا�سر  اإح�سان عبا�ص في كتابه )اتجاهات ال�سعر العربي المعا�سر( بين  مّيز 

التراث بح�سب توظيف المبدعين لها في نتاجهم ال�سعري وهي:  

1- التراث ال�سعبي. 

2- الأقتعة. 

3- المرايا .

)1(

4- التراث الأ�سطوري..

ذلك  من  غاياتهن  اختلفت  وقد  اأ�سعارهن،  في  ووظفنها  التقنات،  هذه  لبع�ص  لجاأن  وال�ساعرات 

فاأحيانا  ي�ستخدمن التراث لي�سهل قول مال يمكن البوح به  ، واأحيانا ياأتي توظيف الأنثى  للتراث  لتثري 

تهمي�ص ذكوري  دائما من  وال�سحالة، كما يح�سل  بال�سطحية  تو�سم  ل  كثيفة، حتى  بعنا�سر  تجربتها 

لنتاج الأنثى. 

1- ال�ش�عرة زكية م�ل اهلل:

توظيفه  في  افتّنت  حيث  التراث،  برموز  اهلل  م�ل  زكية  لل�ساعرة  ال�سعرية  التجربة  زخرت  وقد 

بمختلف اأنواعه لإثراء فن القول ال�سعري لديها بثقافة عميقة، ك�سفت عن اطلع وا�سع وتمّكن فريد، اإل 

اأن ا�ستخدامها للرمز جاء �سمن »حدود الحاجة كو�سيلة ل غاية، فهي ت�سقطه اإ�سقاطا ح�ساريا واعيا 

.
)2(

على واقع حياتي معا�ص«

و�ساأعر�ص فيما يلي بع�ص النماذج المنتقاة لهذه التجربة حيث تلب�ص الذات ال�ساعرة قناع الأ�سطورة 

اإيزي�ص رمز الأمومة وال�سمود، لتبين حاجة الأنثى اإلى ال�سمود في وجه العوا�سف المتعاقبة، وتظهر 

الحاجة اإلى تجدد وا�ستمرار �سمودها، فكان لبد لها اأن تختار وجها غير وجهها  تحتمي به لترهب من 

ي�سكك في ثباتها فتقول.

والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجل�ص  المعرفة،  المعا�سر(، عالم  العربي  ال�سعر  اتجاهات  اإح�سان عبا�ص في كتابه )  )1(  ينظر  

الكويت، 1998، �ص109

)2(  محمد منذر لطفي،ال�ساعرة الدكتورة زكّيةمال اهلل بين اأ�سفار الذات واأ�سفار الآخرين، مجلة المنتدى، ال�سنة العا�سرة،العدد 120 

يوليو 1993، )من اأر�سيف ال�ساعرة زكّيةمال اهلل(
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»تعرفني نهرا غجري� 

اأتو�ش� من برك�ن ال�شم�س 

)1(
واأخلع اإيزي�س علي«.

لب�ست الأنثى في خطابها هنا قناعا م�ستمدا من الأ�سطورة القديمة في ثوب حداثي جديد كي تحمله 

ر�سالة للمجتمع الذكوري م�سمونها اإن )النهر الغجري ل يرّو�ص، ومن يتو�ساأ من بركان ال�سم�ص ل تهزم 

ثورته، ومن ي�ستمد من موروث الزمن حكمة الأ�ساطير قادر على اأن ي�سكل حياته ويحقق ذاته وحريته( .

»اأنت الم�شلوب على اأوت�دك

تتلم�س قد�شك اأ�شع�ر الليل

مواويل الحزن 

اأح�ديث القلب 

...

ت�شري في النهر / ال�شدر

يقذفك ال�ش�طئ 

ل مر�شعة 

)2(
ل اأّم..«

العودة للتراث بذكاء حداثي هو ما تتقنه ال�ساعرة زكية م�ل اهلل، ففي المقطوعة ال�سابقة تت�سكل 

عنا�سر من الموروث الديني في ق�سة نبّي يبحث عن النجاة في تابوت يرمى بالنهر، وتربطها الذات 

ال�ساعرة بحكاية ال�سعر الذي يبحث عن القد�سية في اأحاديث القلب، وما بها محمول اإن�ساني يتج�سد 

النبوءة بتحقيق  ال�ساطئ، تجمعهما  وال�سعر )الإبداع( على  النبي )الإن�سان(  يلتقي  في الحزن، فهنا 

الن�سجام الأف�سل للأ�سياء في هذا الكون، من خلل »الجتياح« )عنوان الق�سيدة ( فالبناء ل يتاأتى 

بغير هدم يحققه الجتياح. 

)1(زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات، .الأعمال الكاملة ج2)م،�ص(، ق�سيدةحكايات ق�سير ة �ص92

)2( )م،ن(،  ق�سيدة اجتياح �ص95
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وفي مو�شع اآخر تقول:

»الت�بوت المقذوف بوجه النهر 

الت�بوت المخترق عب�ب ال�شمت 

واأمواج الظل 

ات�شبث ب�لأعواد 

واألقفني 

وجه� مقروءا 

)1(
زنبقة«.

في  الأنثى  وقد طّوعته  اأمينة،  نجاة  و�سيلة  ال�شالم -  - عليه  مو�شى  �سيدنا  زمن  في  التابوت  كان   

زمان الحداثة ليكون مخزن الأ�سرار الآمنة، يحملها مخترقا عباب ال�سمت، لي�سل اإلى �ساطئ الأمان، 

فتخرج من رحمه الق�سيدة، تتلقفها الأنثى كزنبقة جميلة ووجه مقروء للبوح، فيعود الموروث الديني 

من جديد ليوؤكد اأن الإنجازات العظيمة وليدة معاناة عظيمة، فالتابوت في خطاب ال�ساعرة زكية م�ل 

اهلل يحوي الأ�سرار، ي�سق عباب ال�سمت، يم�سي.... ينجو... ينتج ق�سيدة.

وفي ق�سيدة »ع�ستار بيننا« توظف الأ�سطورة ع�ستار )اإله الحب عند الإغريق القدماء( في �سياق 

وذلك  الحب،  ق�سة  مباركة  عن  عاجزة  تقف  الحب  اإلهة  هنا  فع�ستار  عنها،  عرف  الذي  غير  جديد 

لأ�سباب �ستو�سحها هذه المقطوعة المنتقاة حيث تقول:

»مك�شّو ب�لنظرات 

وبرق في العينين يوؤرخ للغيث موا�شم 

هل تمطر هذا ال�شيف 

...

ع�شت�ر فوق الأفق  وبين الفينة  والأخرى 

ك�نت تقذفك ببع�س الع�شق  وت�شتت جمعك 

)1( زكّيةمال اهلل،  ديوان من اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2)م،�ص(، ق�سيدة احت�سار الزنابق.�ص96
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ل اأفهم م�ذا تق�شد ع�شت�ر 

وب�أي لغ�ت الع�لم كنت ت�ش�مره� وت�شير اإلي 

...

قلت:

ل ل اأعب�أ برواي�ت تظهر بعد زوال البدء 

...

قلت:

تلك قي�مة ع�شت�ر 

)1(
وح�شد من اأقوام يتر�شدن�«.

تعجز ع�ستار عن اإي�سال �سوتها بو�سوح، فهناك من ل يوؤمن بهباتها... والح�سود تتر�سد عواطف 

الحب وتاأدها.. فتقوم قيامة ع�ستار، حين يحارب الحب.

2- ال�ش�عرة �شع�د الكواري:

الأنثى  وهي  الأ�سطورة،  �سغلت بحرث  فقد  المختلفة،  التراث  بعنا�سر  الكواري  �شع�د  نتاج  ويزخر 

ال�ساعرة التي تدرك قيمة الكلمة واإيحاءاتها، فهي تختار لها فعل الحرث بما يحمل من طاقة التخفي 

في العمق، فتّوظفها بعناية لخلق اأجواء من الغمو�ص وال�سبابية على قول الأنثى المراقبة لتحفظ لها 

�سلمة كينونتها حيث تقول:

»لأحرث الأ�شطورة التي بحجم لوعتي..

)2(
ه�ئمة اأجثو بقرب ال�شجر الع�ري..«

لبث  العمر«؛  بحثا عن  »ديوان  الأ�سطورية في  الرموز  العديد من  الكواري  �شع�د  ال�ساعرة  وتح�سد 

ال�ساعرة  ترى  كما  الملفوظ  الإن�ساني  الموروث  على  تعتمد  القارئ،  ذاكرة  في  ا�سترجاعية  اإيقاعات 

)1( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت من الأعمال الكاملة ج2، ق�سيدة ع�ستار �ص �ص524-522 

)2( �سعاد الكواري، تجاعيد،)م،�ص( ق�سيدة خ�سو�سيات �ص26
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الكواري«  �شع�د  عند  الأنا  وهلمية  اليومي  »بثريات  المعنونة  درا�ستها  في  خوجة  غ�لية  ال�سورية 

بوذا،  اأوفيديو�ص،  هايدرا، هرقل،  »ال�سنطور، هيوميرو�ص،  وهي  الرموز  نماذجا من هذه  �ساقت  وقد 

.
)1(

التنين«

ولم تنح�سر الرموز الأ�سطورية في عمل �شع�د الكواري في ديوان »بحثا عن العمر« بل كانت هذه 

جو  ي�سبه  خيالي  جو  ر�سم  في  نجحت  فقد  للنظر،  لفت  ب�سكل  ال�سعري  نتاجها  في  مبثوثة  الظاهرة 

الأ�ساطير، يجعل القارئ ي�سعر باأنه في مجاهيل عالم من الغرابة،  يزخر بالآف ال�سور المركبة من 

عنا�سر ي�سعب اأن تلتقي في عالم الحقيقة، فيتوقف مدهو�سا من هذا الروؤى المجّنحة التي تنقله اإلى 

خارج حدود الماألوف، في عالم بعيد، ل ت�سيطر عليه �سلطة الب�سر فتقول:

»ك�نوا �شبعة..

و�شرا�شير �شفراء ب�هتة قرب النبع..

يمزجهم لون التمر والمجهول..

وحب�ل ال�شفينة مربوطة في اأو�ش�ل 

اأ�شم�ك القر�س واليوم المقطوع..

يتعفن ك�لق�ر الأ�شود..

�ش�ئل لزج يفر�س الوجه الم�شفر..

تداخلني ظلمة..اأنكب على ك�ئن�ت الليل 

)2(
واأغزل ط�حونة..«

وتقول في مو�سع اآخر مج�سدة هذا الخيال الغرائبي الذي ي�سبه جو الأ�ساطير والخرافات التي ل 

يت�سورها العقل لغرابتها:

»وحو�س �ش�ردة تثقب اأف�ق عط�شي 

وحو�س مجنحة ت�ش�بق الظالل 

خيمة تحترق 

)1( ينظر غالية خوجة، نثريات اليومي وهلمية الأنا عند �سعاد الكواري،مجلة نزوى العدد 35 يونية 2003.

)2( �سعاد الكواري،تجاعيد )م،�ص( الج�سد �ص 80
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جم�ل موبوءة ب�لبر�س تتجمع عند المدخل

...

وحدي في الغ�بة من خلفي تنه�ر الكثب�ن الرملية 

الجم�ل تغو�س في كومة التراب 

في يدي كت�ب اإلكتروني 

قطيع من الفيلة ينحدر من �شاللة اأ�شيوية منقر�شة 

زح�م ببغ�وات ملونة 

وحدي في الغ�بة 

اأرتل اأن��شيد حزينة واأبكي 

)1(
فتنتحب معي جني�تي«.

مدى  لتبين  الأنثوي،  ال�ستلب  بتاريخ  يتعلق  ما  الأ�سطورة  لعنا�سر  النتقاء  عند  ال�ساعرة  وتعي 

�سوداوية تاريخ المراأة الممتد عبر مئات ال�سنين، والذي ما يزال حا�سرا باأ�سكاله المختلفة حتى يومنا 

هذا.

»ومن الجهة الأخرى يحط ال�شن�طير 

هذا المخلوق الأ�شطوري 

لن�شف ح�ش�ن ون�شف اإن�ش�ن 

مخلوق اأ�شطوري 

اأو هكذا تقول الأ�شطورة 

وتقول اأي�ش� اإن اله�يدرا التهم العديد 

)2(
من الفتي�ت الجميالت قبل اأن يذبحه هرقل«.

)1( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء، )م،�ص( ق�سيدة وريثة ال�سحراء �ص94، 99

)2( �سعاد الكواري،بحثا عن العمر )م،�ص( �ص33 
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وتتحد الذات ال�ساعرة بالأ�سطورة، فنراها في معاناتها الوجودية تلب�ص قناع �سيزيف رمز العذاب 

في ماأ�ساته الأ�سطورية الخالدة، حيث ارتكب الإثم الذي خلده في العذاب، فكان عذابه الخالد حمل 

فاإنها  فاإن كان يحمل �سخرة  اأكبر من معاناة �سيزيف،  الأنثى  الجبل، ولكن معاناة  وارتقاء  ال�سخرة 

تحمل جبال من المعاناة. 

»اأحمل هذه الجب�ل على ظهري 

واأم�شي 

)1(
اأ�شعد �شاللم م�شتعلة ب�لنيران واأم�شي«.

وللتخفيف من تلك المعاناة الوجودية الخالدة تلجاأ الأنثى اإلى وجه اآخر ل�سخ�سية ترمز اإلى الحب 

والحرية فت�ستعين به في رحلة �سقائها حيث تقول:

»ي� اأوفيديو�س 

ي� �ش�عر الحب والحرية 

رتل كلم�تك في م�شمعي 

)2(
اب�شط رداءك فوق الع�شب الأخ�شر«

كما تلجاأ اإلى فينو�ص تناديها وتطلب منها العون لأنها اأنثى تحمل الكينونة ذاتها فتقول:

»فينو�س ي� فينو�س 

لفي و�ش�حك حول خ�شري 

...

كحلي عيني بخيوط ال�شوء 

فينو�س ي� زهرة اللوت�س 

من اأجلك اأنت 

)1( )م،ن(�ص66

)2( )م،ن(�ص59
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اأيته� اله�ربة من كينونة الوجد 

طوقت ج�شدي ب�أجنحة الفرح 

)1(
ادخليني حقلك المقد�س«

3- ال�ش�عرة ح�شة العو�شي:

وتعمد ال�ساعرة ح�شة العو�شي اإلى �سخ�سيات من التراث العربي كقي�س وابن زيدون والبحتري، 

لتر�سم من خلل اأ�سعارهم �سورة لمدينة مثالية تلتقي في �سمودها ب�سمود الأنثى حيث تقول:

»عين�ي وعين� مدينتي �شواء..

...

ويعبر الت�ريخ عبر عينيه� القرون..

يعيد مجد ب�بل.. 

ويغلق ال�شجون..

يتلو �شطورا من روائع النغم..

من �شعر قي�س..

وابن زيدون..

و�شعر البحتري..

)2(
عين�ك ي� �شديقتي..من�فذ ال�شمود«.

ويرتبط التراث في تجربة ح�شة العو�شي غالبا بال�سعر اأو فن القول؛ فوادي »عبقر »الذي كان حكرا 

على الرجال في رحلة ال�ستلب الأنثوي التاريخي، اأ�سبح ير�سل زواره من �سياطين ال�سعر اإلى الأنثى 

ال�ساعرة؛ فتحتفي بهم وتكرمهم، متحدية ال�سورة القاتمة لتاريخ الحتكار الذكوري:

)1( �سعاد الكواري، ديوان مملكة الجبال، ق�سيدة زهرة اللوت�ص �ص41،40

)2( ح�سة العو�سي،ديوان اأوراق قديمة )م،�ص( ق�سيدة عيني وعينيها �ص28، 29
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»من وادي عبقر �شيفي ك�ن..

يدعى عبقر..يدعى ج�ن..

ل اأ�شل له..ل جذر له..

قد ولد..ترعرع في الودي�ن..

هذا ال�شيف الأكرم ج�ء..

طرق الفكر بكل رج�ء..

ج�ء وحي� كل �شرود..

)1(
ي�شكن عقلي.. كل م�ش�ء..«

وتوظف الذات ال�ساعرة الحكاية ال�سعبية في ق�سة �سهرزاد وهي رمز القيد الأبدي لتبين قيد النظام 

الأبوي الذي يمار�ص �سد الن�ساء حتى في المدن الحديثة، ولكنها ل تتخلى اأبدا عن اأملها المعهود في 

انجلء القيد وك�سره.

»مدينتي الجميلة..

وحلمه� الرخيم..

تحكي عن �شهرزاد..

وحزنه� العقيم..

عن حلم األف ليلة..

مع�قل الحريم..

...

غدا..غدا �شينجلي..

ليل الأ�شى..وينح�شر..

)1( )م،ن( ق�سيدة من وادي عبقر �ص42
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غدا..اأ�شوار بلدتي..

)1(
�شتنتهي وتندثر..«

ولأن بع�ص الأوطان ل يكون لها تاريخ من الأ�ساطير، فاإن المراأة ت�سبح هي الأ�سطورة الملهمة فيها 

كما ترى الذات ال�ساعرة الأنثوية حيث قالت للتعبير عن الفكرة:

»لي�شت لبالدي اأ�شطورة 

)2(
ترويه� كل الأجي�ل

ثم بينت في مو�شع اآخر:

هذي المراأة..هي اأ�شطورة..

)3(
هي اإله�م..«

)ح( القول وميالد الق�شيدة عند ال�ش�عرة القطرية:

اإن  ولكن  ال�ساعرة،  الأنثى  خطاب  في  لل�سمت  المناه�ص  البوح  من  نوع  هو  والقول  الق�سيدة  اإن 

تحدثت الأنثى ولب�ست ثوب البوح فماذا ع�ساها تقول؟  وكيف �سيكون خطابها؟..

1- ال�ش�عرة زكية م�ل اهلل:

احتل هذا الم�سمون م�ساحة كبيرة في خطاب ال�ساعرة زكية ما ل اهلل فهي ت�سور ميلد الق�سائد 

وقد اقتربت لحظة البوح في مقابل ال�سمت الذي ين�سج القيد، اأو القيد الم�سكوت عنه حيث تقول:

»ال�شمت 

رداء ثلجي يغزلني اأربطة 

اأو�شك اأن اأنه�ر 

)4(
على �شقف الكلم�ت«

)1( ح�سة العو�سي،ديوان اأوراق قديمة )م،�ص( ق�سيدة حلم �سهرزاد�ص 48، 50

)2( )م،ن( ق�سيدة اأن�سودة �ص32

)3( ح�سة العو�سي )م،ن( ق�سيدة هذي المراأة �ص56

)4( زكّية مال اهلل ديوان من اأ�سفار الذات من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص( ق�سيدة حين تلجها الطبقات ال�سبع من �سموات القلب �ص17 
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تحر�ص ال�ساعرة على اأن يكون خطابها غام�سا لطيفا، ل يجرح الآخر، فتعود لخطاب الذات حائرة 

تبحث عمن كان �سبب في قيدها وعبوديتها كاأنثى على مر الع�سور، هي هنا ل تحّمل المجتمع الذكوري 

كل الذنب، ولعلها تقول اإن الأنثى تحمل جانبا من الم�سوؤولية، وتكمن الم�سوؤولية هنا في ق�سور الوعي 

الذي عبرت عنه بقولها )ل اأعرف (. 

»اأعرف اأني 

ل اأعرف ق�مو�س الزاد لأعوامي المقبلة 

حروف �شنيني المدبرة 

وتف��شيل...تف��شيل 

ل اأعرف من اأثقلني ب�لأغالل 

اأ�شكنني رق الترح�ل 

اأولجني طين� �شجيال 

)1(
ف�أورقني ع�شف� م�أكول«.

فكيف  الإ�سكال  اأ�سا�ص  اإدراك  عن  الوعي  ق�سر  فاإن  الحل،  ن�سف  هو  الم�سكلة  جذر  معرفة  اإن 

�سيتحقق العلج؟.

واإذا كانت الق�سيدة هي المعادل المو�سوعي الذي يناه�ص القيود، فاإن ولدتها لي�ست بالأمر الي�سير 

فكيف �سّورت ال�ساعرة معاناة ميلد القول ال�سعري حين تختفي القيود؟. 

»اأقراأني حرف� همجي� 

اأتعثر بين �شطور الخط واأفواج الكلم�ت 

تن�شق نق�طي 

)2(
لقيد...قد حل وث�قي«.

)1( )م،ن( ق�سيدة اعترافات �ص24 

)2( )م،ن(  ق�سيدة المراأة /المراآة �ص28 
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وتوؤكد الذات ال�ساعرة اإن الألم والجرح هو �سبب الإلهام والعطاء المتمّثل في فعل القول وما يحمل 

من بوح فتقول:

»من جرح ف��شت اأقالمك 

جفت األوانك 

ك�شرت 

)1(
محبرة البوح«.

عنا�سر ال�سورة ال�سابقة �سكلت األم الأنثى )جرح، جفاف، ك�سر( فكان النتاج في�ص عطاء القلم.

اإن الألم والقيد ل ينتج ق�سيدة فقط،  بل تتحول المراأة بكليتها اإلى ق�سيدة مقد�سة توؤثر على حياة 

الذكر حيث تقول:

»فت�س عني في اأوراقك 

...

ل احت�ج اإلى حكم عرفي ي�شملني 

اأو غّل 

اأن� الموثوقة في اأح�ش�ئك 

...

وا�سعة  فهي  والظل،  ال�سوء  ظاهرة  اهلل  م�ل  زكية  تجربة  في  ال�ساعرة  الذات  خطاب  في  ويبرز 

اأ�سبح هو القول،  النت�سار في نتاجها ال�سعري، وتاأتي غالبا مرتبطة بالق�سيدة والقول، فكاأن ال�سوء 

ويقابله على الجانب الآخر عناق ال�سمت والظل حيث تقول:

»اأتبرقع في �شوء الال�شوء 

...

)1( زكّية مال اهلل ، ديوان من اأ�سفار الذات من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص( ق�سيدة من بين جراحك تنبع �ص66
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تتحرر

تنتزع م�شم�ك 

تجهلك 

يعرفك ال�شوء 

هو ال�شوء في ال�شوء 

حرف ت�شلل بين الثقوب 

...

تتعرى 

)1(
حتى يلب�شك ال�شوء«.

وفي مو�سع اآخر ياأتي الظل معبرا عن ال�سمت في مقابل البوح فتقول:

»األقيت على ثلجي الكتل ال�شمعية والب�شرية 

تنكرت بظلي 

لن تعرفني الأ�شق�ع 

ل لون لعيني 

)2(
ل لون لجلدي«

وتتكرر م�ساهد الظل معبرة عن ال�سمت في موا�سع اأخرى حيث تقول:

)3(
»انتحيت من الظل �شق� و�شرت اإليه«.

)1( زكّية مال اهلل ديوان من اأ�سفار الذات من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص( ق�سيدة من �سوء الل�سوء �ص119

)2( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(. ق�سيدة اأتنكر بجلدي �ص154.

)3( )م،ن( في ق�سيدة البواكير �ص160
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2- �شع�د الكواري:

اأ�سعر  اإلى دائرة المعرفة وبدت  �شع�د الكواري »الن�ص اأخرجني من دائرة الحيرة  تقول ال�ساعرة 

.
)1(

بتقلباتي وهلو�ستي وهذياني، الآن بداأت اأعرف فني«

ويف�ّسر د.ا�شم�عيل ال�شم�دي ذلك بقوله »اإن الق�سيدة عند �شع�د الكواري ت�سكل و�سيلة وقائية من 

اإمكانية الت�سظي، كما اأنها ت�سكل حالة علجية ت�سالحية لتخفيف ال�سدامية مابين الذات الباحثة عن 

فرادتها والمو�سوع العام التقليدي ال�سارم الذي ل يعطي هام�سا من الحرية للأنا الفردية على ح�ساب 

 فحين تتعذر حرية الفعل للأنا الفردية، فاإن فن القول وميلد الق�سيدة هي 
)2(

م�ساحة الأنا الجماعية«

اأداة طيعة في يد الأنثى للتعبير عن الذات المهزومة وفي ذلك تقول �شع�د الكواري:

)3(
»القول يمنح الفوؤاد.. روعة..«

اإلى  فتحتاج   
)4(

الثقيل، بحملها  تنوء  ال�ساعرة حين  الذات  اإليها  تلجاأ  الأ�سرار  م�ستودع  والق�سيدة 

التخفف بالف�سف�سة، اإن فعل الف�سف�سة يحمل دللت ن�سوية مكثفة تنا�سب طبيعة الأنثى التي عانت 

طويل من ال�سمت تحت طائلة التهمي�ص وال�ستلب، فهي تقول للتعبير عن كينونتها وذاتها كرد فعل 

على خفوت �سوتها عبر الع�سور التي و�سمت الن�سوية )بالخر�ساء( بدعوى الأنوثة.

 »ل اأكتب اإل عندم� 

اأ�شعر برغبة قوية وملحة 

)5(
في الف�شف�شة«.

)1(  �سعاد الكواري في حوار �سحفي، ينظر نعيم عبد مهلهل )كاتب عراقي (، في مقالته ال�ساعرة القطرية �سعاد الكواري، ال�سعر اأيقونة 

حلم المراأة جريدة الزمان، الف ياء، ال�سنة ال�سابعة العدد 1957 الثلثاء 2نوفمبر 2004م.

)2(  ا�سماعيل ال�سمادي،وريثة ال�سحراء ل�سعاد الكواري ن�سو�ص تاأخذ زمنها من الواقع والتخيل والحلم، جريدة الوطن القطرية،اتجاهات 

فنية،العدد 2179،الثلثاء 21اغ�سط�ص 2001م.

)3( �سعاد الكواري،ديوان تجاعيد،)م،�ص( ق�سيدة خ�سو�سيات �ص25

تمّثله  لما  الخا�سة  روؤيتها  تو�سح  الكواري  ل�سعاد  �سحيفة  مقولة  الجبال  ملكة  لديوان  تعريفها  في  اهلل   زكّيةمال  ال�ساعرة  )4(  نقلت 

الق�سيدة حيث تقول » الوجود بالن�سبة لي هو ما اأفعله وما اأكتبه لذلك تبداأ الكتابة عندي عندما ينقطع حواري مع الآخرين. ولأن 

اأ�سع نهاية لأي �سوؤال »ينظر زكّيةمال اهلل ، نافذة على الوطن، ملكة  الوجود عندي يظل مفتوحا على كل الحتمالت والأ�سئلة،ل 

الجبال، جريدة الوطن القطرية، العدد 3242، الأثنين 19يوليو 2004

)5( �سعاد الكواري، ديوان وريثة ال�سحراء،المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث، الدوحة، ط 1، 2001م، ق�سيدة ال�سياج ن�ص 75
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اندماجًا  فيحدث  وال�ساعرة،  ال�ساعر  يطرقه  للحرية  كمتنف�ص  الق�سيدة  ت�سّور  اآخر  مو�سع  وفي 

مقد�سا بينهما تباركه قرابين الكتابة، وتعتبر هذه الروؤية المتفردة عند �شع�د الكواري التي تدمج الرجل 

والمراأة في عمل هام كالق�سيدة طرح غير م�سبوق فيما ر�سدت من كتابات ن�سوية، فهل تراها ت�سعى من 

وراء هذا الطرح المتوازن اإلى �سياغة روؤية جديدة لن�سوية فاعلة، تجمع الجن�سين لفتح �سفحة جديدة 

من اأجل البناء، متجاوزين كل عنا�سر ال�ستلب التاريخي الموروث الذي اأخل بالموازين الكونية؟

»ح�ول ال�ش�عر 

اأن يخرج من �شجنه ملفوف� 

ب�أنف��س الق�شيدة 

بينم� �ش�عرة يوؤلمه� نزف الك�آبة 

ف�حتواه� 

بهبوب �شر�س

واندمج� 

)1(
و�شط قرابين الكت�بة«.

الذات  اإثبات  اإلى  الرامي  الحرية  اأفعال  من  فعل  اإل  ماهو  ال�ساعرة  الذات  عند  الكتابة  فعل  اإن 

وتاأكيدها، ويعزز هذا الراأي د. عبدالعزيز المق�لح الذي يرى اأن التجربة ال�سعرية عند �شع�د الكواري 

العام قبل  المعّبرة عن  للكتابة  باختيارها  وقيوده  الما�سي  اأفلتت من �سغوط  العربية  المراأة  اأن  تثبت 

)2(

الخا�ص.

 3- ح�شة العو�شي:

وتتحد ذات الأنثى بالق�سيدة في تجربة ال�ساعرة ح�شة العو�شي، فت�سبح المراأة اأن�سودة تتحدى 

الواقع، مطّوعة لأدوات الكتابة كالحرف وال�سورة ل�سناعة الأمل حيث تقول:

»هي اأن�شودة..

تتحدى واقعه� الأغبر..

)1( �سعاد الكواري،ديوان لم تكن روحي )م،�ص (،ق�سيدة قراءة اأولى في �سراديب الوجود،�ص56

)2( عبدالعزيز المقالح،�سعاد الكواري وباب جديد للخول اإلى ال�سعر،جريدة الوطن العدد 456ال�سنة الثانية،ال�سبت 29دي�سمبر 2001م 
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ت�شنع �شنبلة الأي�م..

تعك�س في يده� الأحالم..

ت�شنع كون�..من اأوه�م..

تكتب ب�لحرف..

)1(
وب�ل�شورة..«

والق�سيدة في تجربة ال�ساعرة ممار�سة اأنثوية تتما�سى مع ر�سالتها الخالدة في جعل الكون اأجمل، 

لذلك تعتني بها، فتنف�ص عنها كل الغبار العالق، وتتعهدها بالرعاية والتدوين لتنثرها كالعطر والزهور، 

وتقاوم بها عوامل الهرم حيث تقول:

 »اكتبيه�..

بين اأ�شع�ري زهورا..

من ري�حين العدم..وانف�شيه�..

انف�شي كل الغب�ر الع�لق..

في طي�ته� منذ القدم..

ثم ه�تي..دونيه�..

...

وانثريه� 

ي��شمين�..وعطورا..وزهورا..

ل تدانيه� القدم..

كل م� يهرم ي� بنت اللي�لي..

�شوف يبقى ن�ب�ش�..

)2(
بعد الهرم..«

)1( ح�سة العو�سي، ديوان اأوراق قديمة،  )م،�ص( ق�سيدة هذي المراأة �ص 56

)2( ح�سة العو�سي،ديوان انتظار )م،�ص( ق�سيدة الق�سيدة �ص50، 51
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)خ( ق�ش�ي� المراأة  والمجتمع  والإن�ش�نية عند ال�ش�عرة القطرية:

الن�سوية قامت  فالنظرية  الحياة،  �سوؤون  بكل  ليهتم  ال�سيقة؛  الأنثى  دائرة  الن�سوي  الطرح  يتجاوز 

في الأ�سا�ص لحفظ حق المراأة في اأن تكون فردا ذا كيان قادر على النتاج والعطاء، ولذلك نجد اأنها 

قد حاربت كل العوامل التي حالت دون تحقق ذلك، و�سنعر�ص فيما ياأتي اأهم تجليات الهتمام بق�سايا 

المراأة والمجتمع والإن�سانية عند كل من ال�ساعرات الثلث. 

1- زكية م�ل اهلل:

انتظمت تجربة ال�ساعرة زكية مال اهلل  في بعدين هما: البعد الذاتي كما قدمنا والذي تركز على 

 الذي ينقل التجربة ال�سعرية من 
)1(

البوح وخلق كينونة الأنثى، والبعد »الإن�ساني الجتماعي ال�سمولي«

الخا�ص اإلى العام. 

الذكورة مجرد  يعتبرها مجتمع  الثقيل حيث  الأنثى  لهم  الإن�ساني نجد حملها  البعد  فمن مظاهر 

ج�سد، ي�ستبدل باآخر حين تنتهي �سلحيته.

»ل ت�أ�شي اإن ا�شتبدلت عنوانك واأرق�م هواتفك ب�أخرى 

فكل الن�ش�ء حواء 

)2(
وحواء كل الن�ش�ء«.

كما تحاول الذات ال�ساعرة اأن تعالج ق�سية النق�ص التي و�سمت به الأنثى معالجة اإن�سانية ذكية، 

فيزخر خطابها بالثقة والإيجابية، فكلما انتهك الورد، فاحت رائحته، فو�سمها بالنق�ص والعوجاج ل 

نق�سها  ال�سلم، في�سبح  وي�سود  الكون،  ويعمر  الأمل،  �سيتكاثر  والخ�سوبة، فمنها  العطاء  يثنيها عن 

كمال، وينك�سف زيف من و�سمها بالنق�ص حيث تقول:

»ق�لوا لي: �شلع اأعوج 

قلت:ومن هذا ال�شلع 

�شتنبت حواء اأخرى 

1993)من  اآذار  اأ�سفار الذات واأ�سفار الآخرين، مجلة الثقافة، دم�سق  )1(  محمد منذر لطفي، ال�ساعرة الدكتورة زكّية مال اهلل  بين 

اأر�سيف ال�ساعرة زكّية مال اهلل(.

)2( زكّية مال اهلل، ديوان مرجان ال�سوء، )م،�ص( ق�سيدة اأعجوبة �ص102 
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وي�شج الكون ب�أجن��س 

)1(
وتحلق اأ�شراب حم�م«.

وترّكز الذات ال�ساعرة على اإبراز �سورة الحب�ص الذي يمار�سه المجتمع الذكوري �سد المراأة حيث 

تقول:

)2(
في ال�شرنقة عذارى تتحلل

وتعّبر ال�ساعرة عن اآلم المراأة التي  اآمنت بق�سية )مي�شون قدورة( فت�سورة رحلة كفاحها، ولكن 

كفاح المراأة ما يزال خجول مح�سورا باأدواتها الفطرية الرقيقة )كالدموع والأ�سوات( اإل اأنها قادرة 

على التاأثير من خلل �سمودها.

»من يعيرني منعطف� 

اأنق�س عليه �شيرتي 

اأن� المولودة في قبر ن�ري 

...

اأند�س ك�لن�شل في �شدري 

ترابي�س على عيني 

�شي�أتون بعد قليل ب�لمع�ول 

يحفرون قبور اأخرى 

...

اأتن��شل في عظمي 

...

اأقذف دموع� متحجرة 

)1( زكّية مال اهلل، ديوان نجمة في الذاكرة من الأعمال الكاملة ج2)م،�ص(. ق�سيدة حواء اأخرى، �ص346

)2( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(، ق�سيدة طي الزنزانة �ص513 
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اأذوب ال�شهد المتراكم 

...

األطم على �شوتي 

)1(
اأتعثر في ن�شي�ني«.

اأمتها  في  ال�سعيف  ترثي حال  فهي  وتعاطف،  ب�سدق  عنها  وتعّبر  الإن�سانية  ق�سايا  الأنثى  وتعي�ص 

العربية حين ل يجد من ين�سره، فيحن عليه الغريب، وياأويه، بينما يتنكر له بنو جلدته، فقد كتبت في 

عامل عربي اأ�سيب بالجذام في اأحد الم�ست�سفيات، ولم يجد من يعالجه �سوى طبيب اأمريكي بعد رف�ص 

الأطباء العرب لذلك فتقول :

»�شت�أتي الأب�بيل يوم� لترمي البغ�ث 

ونغرق في لجة الكون 

كل ال�شفن 

قبلة لل�شليب تمخ�س عن وردة 

ت�شتغيث بنخلة 

قبلة للغريب تقهقر في مركب ال�شم�س 

)2(
يغفو بظله«.

�سوت الأنثى الحكيم ين�ساب بدفء، وهو يراقب الأحداث الطاحنة، فيبدو خطابها محمل بحرب 

ال�سدور،  في  النابت  والجفاف  القحط  الأنثى �سد مظاهر  تقودها  المعلنة، حيث  الحرب  خفية �سد 

اإلى الكون، لت�سرق ال�سم�ص في الأفق من جديد، لعلها تنجح  فالأنثى في حربها تتطلع لإعادة التوازن 

في ر�سالتها فتعيد بعث التاريخ )رغم �سرنقة ال�سعف التي و�سمت بها(، وحينها �ستحقق مالم يحققه 

مجتمع الذكورة، حيث كتبت ق�سيدة في اأعقاب الحرب باليمن 1994م تقول:

)1( زكّية مال اهلل، ديوان نجمة في الذاكرة من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(، وفي ق�سيدة بين طعنة واأخرى �ص308 

)2( زكّية مال اهلل، من ديوان نجمة في الذاكرة من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(. ق�سيدة ا�ستغاثة �ص330
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»اأ�شهر في وجوهكم 

عيني 

وابت�ش�متى المن�شدة 

برق يجول في غم�متي 

...

وتغر�شون في �شدوركم 

موا�شم للقحط والجف�ف 

وتنثرون قمحكم 

اأف�شي لكم 

من يعيد ال�شم�س لالأفق 

...

)1(
رب ع�شور تتخلق في �شرنقة امراأة«.

وهكذا تم�سي الذات ال�ساعرة تحمل ق�سايا بنات جن�سها، وق�سايا عالمها العربي والإن�ساني فح�سار 

الأنثى يلتقي ب�سياجات اأكبر تعميما هو ح�سار الإن�سان العربي؛ فيلتقي الهم الخا�ص بالهم العام في 

)2(

دائرة الهتمام ال�سعري.

2- �شع�د الكواري:

العربي  الإن�سان  هموم  لنا  نقلت  الكواري  �شع�د  ال�ساعرة  »اإن  نجيم  محمد  المغربي  الناقد  يقول 

)3(

وهموم المراأة العربية على الخ�سو�ص في عالم ي�سهد التغيير وال�سمحلل والت�سظي.«

)1( زكّية مال اهلل، من ديوان نجمة في الذاكرة من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص( ق�سيدة بيني وبين الأوطان. �ص342

اأر�سيف  1991م، )من  23مار�ص  العهد  �سبابية، مجلة  اأجواز  لرتياد  ف�سائية  لغة  ذاتها  اأ�سفار  في  اهلل  مال  زكّية  )2(  ر�سدي حب�سي، 

ال�ساعرة زكّية مال اهلل(.

)3(  محمد نجيم،مقالة لم تكن روحي ديوان جديد لل�ساعرة القطرية �سعاد الكواري، محاولة في تدوين الألم �سعريا جريدة الزمان، 

�سفحة الف ياء، العدد 1190، ال�سبت 20 اأبريل 2002م.
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الن�ساء  كل  اأرواح  لتتقم�ص  فوق جراحها  »ترفعت  الكواري  �شع�د  اإن  الرحبي  �شيف  محمد  ويذكر 

اللتي تمردن على ال�سجان وتجاوزن ال�سعف ليقررن اأن الدمع حال خا�سة ل تمنع من قول ل، واإن كانت 

الريح عا�سفة،  تاأتي عليها  الكلمة فيها خطوات  الرمل و�سحراء قاحلة ت�سيع  من خلف كثبان عميقة 

)1(

تقتلع الرمل، لكنها لتقدر على الإن�سان المتم�سك بذاته.«

بينما ترى الباحثة القطرية د.كلثم جبر اأن �شع�د الكواري »ج�سدت حلم المراأة العربية في كونها 

غير مفككة الأو�سال، فهي تدخل بم�سكلت الحياة واأزماتها المعا�سرة �سمن مدار عالمها الجمالي، 

وتعيد �سياغة الم�سكلة لتك�سف لنا عبر روؤيتها معنى وجود ما ي�سمى بالحرية المخلخلة اأكثر بكثير مما 

)2(

يخطر بخواطرنا.«

اإل اأنني اأجد اأن المراأة عند الذات ال�ساعرة امراأة م�ست�سلمة بائ�سة، واأفعالها �سلبية من�سحبة فتراها 

اإما مت�سائلة محتارة، اأو تدفن الأمل وتطفئ ال�سعلة، اأو هي من�ستة �سلبية ل�سفير الريح حيث تقول:

»كطفل الأدغ�ل ج�ء هذا الليل 

فزع� من اأ�شواتن� الموزعة في اأرج�ء 

المنزل 

ج�ء على مهله وراح يحتك ب�أج�ش�دن� ال�شلبة 

ك�نت )وردة ( ت�شكب اأ�شئلته� فوق الهرم 

الوقت 

وك�نت )اآم�ل ( تكفن �شعلة الم�ش�ء 

اأم� )�شهى ( فك�نت تن�شت ل�شفير الريح 

)3(
وكن� جميعن� م�شت�شلم�ت«.

)1(  محمد �سيف الرحبي، �سعاد الكواري في »لم تكن روحي »وطن بات�ساع الحزن والجرح،جريدة الحياة، �سفحة الأدب والفنون، العدد 

14050،الأثنين 3 �سبتمبر  2001م.

)2( كلثم جبر، مقالة في�ص الخاطر ملكة الجبال،جريدة الراية القطرية العدد 8148،ال�سبت 28اغ�سط�ص 2004م

)3( �سعاد الكواري،بحثا عن العمر،)م،�ص(�ص62 ،63
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ومن هذه الأفعال البائ�سة التي تن�سبها اإلى المراأة النزواء والتحنيط بما يحمل من اإيحاء ال�ست�سلم، 

اأمره والم�سلوب لحق الفعل، فهي حبي�سة لغايات المتعة واللذة  اأنها �سّورتها ب�سور المغلوب على  كما 

والتنا�سل فقط  حيث تقول:

»لقد جرفتني دوائر يركبه� 

�شلع �شيدة تدعك النور 

يتبعه� راأ�س اأخرى محنطة..

تنزوي..

...

حبي�شة ك�لهدوء 

وبنت من ال�شوف ك�نت كواجهة 

تتن��شل فيه� القوافل..

واأخرى تن�م ك�شحن الفواجع.. 

اأقدامه� في حقيبة راي�ته المنتحرة..

مقعده� بركة التوق.. 

مكتوبة في نحيب اللزوجة..

موبوءة ب�لتمخ�س..

)1(
..منقو�شة في ق�شور من المرمر الفخم..«

وتظل لعنة ال�ستلب تطارد الأنثى، حتى اإذا اأرادت اأن تلحق بركب المدنية والح�سارة فاإنها ل تجيد 

فت�سبح �سورتها م�سحكة لأنها لن تح�سل على جوهر الحرية واإن ات�سحت بو�ساحها ظاهريا.

»بدوية..

قفزت قفزات �شريعة 

)1( �سعاد الكواري،تجاعيد )م،�ص(ق�سيدة مقاطع �ص51، 55، 56
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قفزات م�شحكة 

ف�أ�شبحت ك�لكنغر 

تحمل جنين التخلف 

في كي�شه� 

)1(
المتدلي اإلى الأ�شفل!«.

وتظل هذه ال�سورة القاتمة للمراأة مرافقة للذات ال�ساعرة، فهي تحمل خبرة �سلبية عن الأنثى بداأت 

بعلقتها المبكرة مع الأم حيث تقول:

»الف�ش�ء اأغلق اأبوابه في وجهي وان�شحب 

اأمي د�شت خنجره� في �شدري 

اأمي نف�شت ثوبه� 

فت�ش�قط اأف�ع �ش�مة على الأر�س 

هل هذا هو الح�شن؟

من خلف المراي� اأنظر 

اأمي ك�نت �ش��شعة ك�لعدم 

واأن� كنت اأر�شع �شخطه� 

اأمي ك�نت تدثرني بو�ش�ح الط�عة 

)2(
واأن� كنت اأمزق �شرنقتي بكفي ال�شغيرة«.

والنزاعات  الحروب  مناطق  في  المراأة  ق�سايا  ال�ساعرة  الذات  �سورت  الإن�ساني  الم�ستوى  وعلى 

الم�سلحة، وهي �سورة قاتمة اأي�سا، حيث تزهق الروح الإن�سانية ب�سرا�سة ووح�سية، حيث تقول:

»امراأة بج�شد نحيف تتجول و�شط المدينة 

ك�ن ينبغي اأن تدخل اإحدى البيوت 

)1( �سعاد الكواري، بحثا عن العمر )م،�ص( �ص 91

)2( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء،)م،�ص(ال�سفينة �ص13، 14
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تدخل متجرا للعطور 

متجرا لالأقم�شة الم�شتوردة 

)1(
لكن الر�ش��شة اخترقت �شراخه� المتقطع«.

وفي مو�سع اآخر من نف�ص الق�سيدة ت�سور ماأ�ساة المراأة الإن�سان في هذه المناطق الملتهبة فتقول:

»اآخر ال�ش�رع ينحدر اإلى اأطراف بحيرة 

ركعت على ركبتيه� 

المراأة الريفية �شرخت بقوة 

ال�شبية انت�شروا في و�شط ال�ش�حة 

حدقت بكبري�ء مطعونة 

ثم ا�شت�شلمت لأن�مل الن�ر 

تنت�شر فوق ج�شده� المعلب 

ب�أطراف ال�شمعة ذاته� 

)2(
�شمعة عيد الميالد الملونة«.

 اأن من الق�سايا الهامة التي تناولها ديوان »بحثا عن العمر« 
)3(

ويرى الباحث �شمير اأحمد ال�شريف

في  قابعا  التخلف  جنين  بينما  الخارج  من  الحداثة  قناع  لب�ص  في  تحتوينا   التي  الم�سخ  حالة  رف�ص 

الداخل في�سبح الإن�سان المعا�سر كالكنغر في  قفزه الم�سحك حيث تقول:

»قرن العولمة 

والف�ش�ئي�ت 

والأقم�ر ال�شن�عية 

قرن التكنولوجي� 

)1( �سعاد الكواري، ملكة الجبال، )م،�ص( ق�سيدة م�سارعة الثيران �ص86 

)2( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،ن( ق�سيدة م�سارعة الثيران �ص88، 89

)3( �سمير اأحمد ال�سريف، مقالة بعنوان البحث عن اأمان في ديوان بحثا عن العمر، )من اأر�سيف ال�ساعرة �سعاد الكواري (.
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والتطور 

قرن القرون..

بدوية 

قفزت قفزات �شريعة 

قفزات م�شحكة 

ف�أ�شبحت ك�لكنغر 

تحمل جنين التخلف 

في كي�شه� 

)1(
المتدلي اإلى الأ�شفل«.

3- ح�شة العو�شي:

وقد اهتمت ال�ساعرة ح�شة العو�شي بهموم الإن�سان ل�سيما هموم المراأة المطلقة وما �ستعانيه من 

قهر وملحقة ال�سائعات لها في مجال�ص الن�ساء، وعّبرت عن ذلك �سراحة في قولها:

 »اأنت اإن�شي ومثلي..

كل اإن�شي يع�ني.. 

من �شروف الدهر..

من ظلم وقهر..

من بق�ي� الزيف في عمري..

ومن نزفي الذي..

قد ب�ح ب�لجرح المندى 

ك�لمط�رق..

)1( �سعاد الكواري،بحثا عن العمر �ص91
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اأنت ط�لق..!!

وبق�ي� من هموم.. 

من لظى في الجوف ي�شري.. 

من اإ�ش�ع�ت..

حك�ي�ت �شتروى..

في لي�لي الأن�س..

)1(
في لغو الن�ش�ء ال�ش�هرات..«

كما تعنى الذات ال�ساعرة بق�سايا الإن�سانية على م�ستوى العالم؛ فت�سّور بوؤ�ص ال�سعوب الواقعة تحت 

طائلة الحروب، وحال الأطفال في تلك المناطق التي ت�سهد الظلم والقتل بوح�سية والعالم يتفرج ول 

يبادر لإيقاف المجازر حيث تقول:

 »هن� راأى الع�لم اآلف المج�زر..

الطفل..قطعت اأو�ش�له..

واأمه..

فري�شة الخن�جر 

لكنهم..ك�نوا يغ�شون الب�شر 

 ويمالأون الكون اأعوان�..و�شر..

)2(
ولي�س من يجيب..«

مع  فتعاطفت  الإعاقة  ذوي  الأطفال  بق�سايا  ال�ساعرة  الذات  اهتمت  ثرّي  اأمومي  منطلق  ومن 

الكفيف، و�سّورت وعيه النا�سج بق�سايا الأطفال في كل العالم، فقد عّو�ص فقد الب�سر بب�سيرة واعية، 

تحيا هموم الإن�سان، وتعقل معاناة ال�سعوب المقهورة والمقموعة تحت طائلة الظروف ال�سيا�سية والفقر 

وال�ستعمار والحروب حيث تقول م�سوّرة حواره الموؤثر مع اأمه:

)1( ح�سة العو�سي،بقايا قلب،)م،�ص( ق�سيدة انت طالق �ص120، 121

)2( ح�سة العو�سي،ديوان ميلد،)م،�ص( ق�سيدة اأطفال الهللك �ص17
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»اأمي.. ي� اأمي.. في الع�لم..

اأعي�د ت�أتي.. وتروح..

واأن��س تفرح.. واأن��س..

ل تدري ب�لعيد..يلوح..

...

هل �ش�هدت الن�شرة اأمي.. 

و�شمعت مذيع التلف�ز..!!

يعلن اأن الق�شف رهيب..

في بيروت..وفي الأهواز!!

...

ومالعب اأطف�ل ال�شفة..

ومالعب اأطف�ل الغ�بة..

واحدة..لول اأوله�..

للوح�س الإن�ش�ن..مه�بة..

ي� اأمي..اأفغ�ن�شت�ن..

)1(
فيه� كل �شغير..يقتل..«

( الحكمة والموت والحي�ة عند ال�ش�عرة القطرية : ر (

الروؤى  فاإن هذه  لأنثى  ال�سعر  كان  فاإن  والحياة،  للكون  المختلفة  بروؤيته  الحكمة  فيل�سوف  ال�ساعر 

ل محاله مطبوعة بطابع الأنثى وفكرها المختلف؛ فكيف تجلت الحكمة عند ال�ساعرة الن�سوية القطرية؟ 

وما المجالت التي ارتبطت بها؟ وما نظرتها الخا�سة للموت والحياة؟.

)1( ح�سة العو�سي،ديوان ميلد )م،�ص(،ق�سيدة الكفيف �ص56-54
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1- زكية م�ل اهلل:

اأن نقف على   زكية م�ل اهلل، ولكننا ن�ستطيع  ال�ساعرة  تاأتي الحكمة مبا�سرة في خطاب  نادرا ما 

فل�سفتها ونظرتها للحياة حيث تقول عن الدنيا: 

»هذه الدني� مزاد 

)1(
بعته� يوم� واإن �شئت ا�شتريت«.

ول تبتعد ال�ساعرة  عن دائرة الخطاب الن�سوي المحّمل بالمخزون المتوارث من التاريخ، حين كانت 

النخا�سة،  �سوق  تباع علنا في  فالمملوكة  �سيدة،  اأو  القهر مملوكة كانت  بها  ويلحق  تباع،  �سلعة  المراأة 

وال�سيدة الحرة تباع وت�سترى بحكم التقاليد البالية فل تملك من م�سيرها اإل مايحّدده الرجل، فل 

غرو اإذن من اأن ترى ال�ساعرة الدنيا مزاد.

وتتجلى الحكمة اأي�سا عند ال�ساعرة زكية مال اهلل  حين ت�سّور م�سير الأ�سياء والذوات فالنهاية 

حتمية لكل �سيء حيث تقول: 

»ق�ل: الوف�ء خلود 

...

لم�ذا الأفول؟

ق�لت:

لكل �شروق غروب 

)2(
ولالبتداء انته�ء«.

باأفعال متتالية تبعث الحياة من  ويبرز الموت مهزوما في خطاب الأنثى، فهي قادرة على الإتيان 

جديد حين تقول:

»اأزيح الموت 

واأ�شتلقط اأنف��شك 

)1( زكّية مال اهلل، ديوان نجمة في الذاكرة من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(ق�سيدة بيني وبين الأوطان.�ص342

)2( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت.الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(. ق�سيدة نهاية �ص531
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األملمك 

)1(
اأرتبك في ن�مو�س الأحي�ء«.

وتطلب الأنثى حياتها باإلحاح في كنف الرجل  فتقول:

»واريني كي اأحي� اأبدا 

)2(
واأروم لق�ءك اأزم�ن�.«

2- ال�ش�عرة �شع�د الكواري

في تجربة ال�ساعرة �شع�د الكواري تتجّلى النظرة اإلى الحياة في اللجدوى، ويتكرر هذا الم�سمون 

بكثافة عالية في نتاجها ال�سعري حيث تقول:

»اأيقنت اأن ل ف�ئدة 

�شلمت اأ�شلحتي لط�ئر �شخم 

�شلمت راأ�شي لل�شي�ف 

)3(
اأيقنت اأن لف�ئدة 

وتكّرر الالجدوى في مو�شع اآخر حيث تقول:

ل جدوى من البك�ء 

لجدوى من ال�شراخ 

)4(
لجدوى من القهقهة«

اإن اللجدوى التي ت�سيطر على نظرة ال�ساعرة للحياة تجعلها ت�ستنكر على من يدعي اعتناق الفل�سفة 

الع�سرية، ذلك اأن الحقيقة غير ذلك حيث تقول:

)1( زكّية مال اهلل،  ديوان نجمة في الذاكرة من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(. حواء اأخرى �ص345، 346 

)2( زكّية مال اهلل ، ديوان نزيف الوقت )م،�ص( ق�سيدة هافانا �ص466

)3( �سعاد الكواري،بحثا عن العمر )م،�ص( �ص38

)4( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص(�ص75
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»اأية فل�شفة ع�شرية نعتنقه�؟

)1(
النتظ�ر بوابتن� الأخيرة«.

ثم تعزز اأن ال�ستلب قدرها، فل فائدة من التح�سر على اللبن الم�سكوب، لأن هذه �سنة الحياة:

»علمتني الحي�ة..

األ اأبكي على اللبن المن�شكب 

لأنه� ك�نت تعطيني دائم� 

الكثير 

الكثير 

وم� اأن اأغم�س عيني 

)2(
اأو اأرم�س قليال حتى ت�شحبه مني ث�نية«.

وترى الذات ال�ساعرة اأن الموت خل�ص، فتطلبه حيث اإنه باب للنفاذ، �سيخل�سها من جميع عثراتها 

و�سوداويتها حيث تقول:

»اأريد اأن اأرك�س 

اأن اأ�شرخ 

اأريد اأن اأهرب 

...

اأريد فقط اأن اأموت«)3( .

)1( )م،ن(�ص120

)2( �سعاد الكواري بحثا عن العمر )م،�ص( �ص56

)3( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء )م، �ص(�ص24
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3- ال�ش�عرة ح�شة العو�شي:

اأما ال�ساعرة ح�شة العو�شي فنظرتها للموت نظرة الراف�ص للنهاية لأن لديها ر�سيد زاخر بالأعمال 

الجليلة ل تريد اأن يتوقف فهي تقول:

»يعز ي� قلبي علّي اأن اأموت..

وفي حديقتي زرعت األف وردة..ووردة..

�شقيت كل وردة بلهفة المودة..

اإن غبت عنه� مرة ت�شت�قني..

وتر�شل الأريج نحو خيمتي..

ف�أندى..

ي�شق ي� قلبي علّي اأن اأموت..

واأنت ك�لدفين داخلي..

)1(
م� زالت م�أ�شورة بفتنة الحي�ة..

ثم تعلن نظرتها للحياة المفعمة بالأمل فتقول:

ل..

لن اأموت اليوم..مزقت الكفن..

واللحد..والب�كون لن يبكوا عمري..لن

...

)2(
واأن� �ش�أبعث من جديد..

ويتجدد الأمل دائما في نظرتها للحياة فتقول في مو�سع اآخر:

)3(
والليل �شيرحل..لالآخر.«

)1( ح�سة العو�سي، ميلد،)م،�ص( ق�سيدة ميلد �ص42

)2( ح�سة العو�سي،ميلد، )م،�ص( �ص44

)3( )م،ن(ق�سيدة العيد في قلب ال�سغير �ص61
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وتتّلخ�ص حكمتها في الحياة »في اأن الحب هو العلج الناجع لكل �سيء« فتقول:

»الحب كالدواء 

كالغذاء 

كالهواء 

الحب في قلوب الحب.. 

كال�سياء 

كالعبير للزهور..

)1(

للطيور..كالغناء«.

)1( ح�سة العو�سي، كلمات اللحن الأول، ق�سيدة حنين �ص136
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المبحث الث�ني: ال�شم�ت الفنية في �شعر الن�شويةالقطرية

الجملة،  وبنية  اللغة،  حيث  من  الكلم  »بنية  في  تتجّلى  مميّزة  خ�سائ�ص  ال�ساعرة  الأنثى  لكتابة 

)1(

والعلقات النا�سئة بين عنا�سر الخطاب، وت�سكيل ال�سور المجازية والخيالية.«

و�ساأقف عند هذه الظواهر التي مّيزت تجربة ال�ساعرة القطرية محاولة ا�ستجلء بع�ص ملمحها 

من حيث اللغة ال�سعرية، والتراكيب الأ�سلوبية، وال�سور الفنية،والإيقاع المو�سيقي، ثم ال�سكل الكتابي 

للق�سيدة الن�سوية.

) اأ ( اللغة وق�مو�س الأنثى ال�شعري:

تتمّيز لغة الأنثى ب�سكل عام بال�سهولة واللين، على خلف لغة الرجل الذي يعمد غالبا اإلى ا�ستخدام 

الألفاظ الموحية بالقوة وال�سيطرة والتمكن، كما اأن اللغة التي ت�ستخدمها الأنثى محملة بطاقات من 

ال�سعور والكثافة الإيحائية المرتبطة بالتجربة الن�سوية.

ال�ساعرات  عند  ال�سعري  الأنثى  بقامو�ص  المتعلقة  اللغوية  الخ�سائ�ص  هذه  بع�ص  تتبع  وباإمكاننا 

الثلث و�سنبداأ بال�ساعرة زكية م�ل اهلل :

1- ال�ش�عرة زكية م�ل اهلل:

احتّلت �سيغة الفاعل م�ساحة عري�سة من خطاب الأنوثة عند ال�ساعرة زكية م�ل اهلل، وكانت في 

الأنثى من نق�ص ودونية، فقد طرحت في  به  اّتهمت  لتعالج ما  اإيجابية فاعلة،  مجملها محاولة لخلق 

مقابل فكرة ال�سلب وال�سعف والعجز، �سيغ الفاعل التي توحي بالعطاء والثقة والثبات مثل:

 
)4(

 )اأ�شحو ك�لق�ب�شة على جفني(،
)3(

 )اأن� الب�قية ك�لأزل(،
)2(

)م� اأدراك اأني الواهبة �شي�ئي(،

 )واأجيك م�شعلة اأ�شواء القلب، واهبة اإي�ك �شموع 
)6(

 )�ش�هقة ك�لجب�ل(،
)5(

)ج�محة فوق م�ش�رك(،

)1( ينظر حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الن�سوي وما بعد الن�سوية )م،�ص( �ص345

)2( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت،الأعمال الكاملة ج 2)م،�ص(، ق�سيدة التحام �ص475

)3( )م،ن( �ص476

)4( زكّية مال اهلل، ديوان نجمة في الذاكرة )م،�ص( ق�سيدة اأربطة �ص406

)5( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت الأعمال الكاملة ج2، )م،�ص( ق�سيدة �سر الدمعة �ص502

)6( )م،ن( ق�سيدة اإ�ساعة �ص552
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)3(

)ك�ئنة في عري الموج األملم اأربطتي الزرق�ء(،
 )2(

 )�ش�لكة اأمواج الغيم(،
)1(

الأحق�ب المدبرة(،

)4(
)اأن� الن�مية على اأ�شالع تتك�شر... واأن� ال�ش�لكة دروب الغيم... واأن� الواهبة عرو�شي(.

وقد جاءت �سيغ الم�سارع المتكلم في تجربة ال�ساعرة زكية م�ل اهلل لتعّزز قيمة الفعل الإيجابي 

الم�ستمر والمتجدد للأنثى؛ �سواء في علقتها بالرجل، اأو بالمجتمع، اأو بالكون، اأو بالحياة،  ومن هذه 

الأفعال:

»اأنثر بدفء وريق�تي 

واأ�شوغ لأنوارك عقدا..اأمتد بكل �شح�ب�تي 

)5(
واأبلل ب�شت�ئي الورد.«

وبنف�ص الروح الإيجابية المتجددة، لتفتاأ الأنثى تعمل من اأجل اأن تحقق اأهدافها وكينونتها، متجاوزة 

ما يعتر�ص طريقها من عقبات، ويمكن اأن نتلم�ص من هذه الأفعال طبيعة الأنثى الحري�سة على اغتنام 

الفر�ص متى �سنحت، مع الحذر الفطري المتجذر في ذاتها، فهي تدرك اأن تحقيق الكينونة قد يقابل 

برد فعل معاك�ص عنيف، فقد اقتربت من منطقة محذورة خطرة، لذلك فاإنها تلجاأ اإلى الحيل الناجعة 

في راأيها كتلم�ص الدرب بحذر، والن�سلل، وتحين الفر�ص المتاحة  حيث تقول:

»اأت�شفر �شوء ال�شم�س 

...

اأتحين وقع الخطوات 

الأبواب المو�شدة اأقف�ل ومزاليج 

احتطب الآ�شر والم�أ�شور...

اأتلم�س دربي..اأن�شل 

)1( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت الأعمال الكاملة ج2، )م،�ص(ق�سيدة تعليق �ص521

)2( زكّية مال اهلل، من اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2، ق�سيدة حين تلجها الطبقات ال�سبع من �سموات الق�سيدة �ص14

)3( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفاحفرة من البوح،  ق�سيدة ن�ساء �ص225

)4( زكّية مال اهلل، نجمة في الذاكرة، ق�سيدة حواء اأخرى �ص346، 347

)5( )م،ن( من اأ�سفار الذات، ق�سيدة فوا�سل �ص123
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...اأف�س الأقف�ل 

...

)1(
واأرت�د الأعم�ق«

فالأنثى  اهلل،  م�ل  زكية  ال�ساعرة  عند  الن�سوي  الخطاب  في  �سا�سعة  م�ساحة  البوح  فعل  ويحتل 

المحملة بالأ�سرار، المثخنة بالم�ساعر، الملتهبة بال�سمت، تحلم بالبوح وتمار�سه في اأ�سكال عدة: منها 

عنوان الديوان )على �سفا حفرة من البوح(، اأو تمار�ص فعل البوح في ثنايا الق�سائد ومن ذلك على 

�سبيل المثال:

)3(
 )واإلم �شبوت؟ لروح ت�شتعطف فَي البوح(.

)2(
)واأبوح توؤرقني الأزمنة(،

وفي ق�سيدة اأخرى تقول:

»من جرح ف��شت اأقالمك  

جفت األوانك 

ك�شرت 

)4(
محبرة البوح.«

وتقول في مو�سع اآخر مظهرة عظم اأثر البوح وخطورته، وعظم حاجة الأنثى اإليه لتغيير واقعها: 

»البوح ك�لرحيل يح�شد البذور والجذور وال�شجر 

)5(
والبوح ك�لغريق يرتجي �شف�ئن �شوف تمر.«

وتقول م�ستنه�سة البوح لينتج الق�سيدة في مو�سع اآخر:

»الكلمة لمن؟!

الأوراق لمن؟!

)1( )م،ن(ق�سيدة ارتياد �ص98، 99

)2( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت،الأعمال الكاملة ج2)م،�ص( ق�سيدة لم�سة �ص481

)3( )م،ن(ق�سيدة خطايا �ص 472

)4( زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2)م،�ص( ق�سيدة من بين جراحك تنبع �ص66 

)5( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت الأعمال الكاملة ج2)م،�ص( ق�سيدة عام جديد �ص505
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الحرف المعقوف على ن��شية ال�شفة 

تدلى 

بح ب�ل�شم�س 

خيولك ت�شتقدم اأفواج الكلم 

)1(
ت�شّرح كن.«

ويتكرر البوح اأي�سا في مو�سع اآخر حيث تقول:

»اأ�شيح، اأو اأبوح

من يردد ال�شدى 

)2(
ويطلق الهواج�س ال�شجينة.«

 اإلى اأن �سيغة الم�سدر هي الغالبة على قائمة العناوين في ديوان 
)3(

وقد اأ�سار  د. ح�ش�م الخطيب

»نجمة في الذاكرة«؛ عاك�سا تطّلع الذات ال�ساعرة اإلى المطلق واللمحدود والنهائي في ال�سعي الأنثوي 

باتجاه الحرية ومن هذه العناوين )ت�شلل، اإراقة، األفة، ا�شطف�ء،رج�ء،ا�شتف��شة(.

ولل�سمت متكاأ وثير في الخطاب ال�سعري عند ال�ساعرة زكية مال اهلل، حيث ن�ستدل عليه من تلك 

على  الدالة  ال�سيغ  اأن  اإل  اأ�سلفنا،  كما  ال�ساعرة  الأنثى  تمار�سها  التي  البوح  لفعل  ال�سارية  المقاومة 

ال�سمت قد تاأتي �سريحة مبا�سرة في الخطاب ال�سعري كما في الأمثلة التالية :

 )م�ش�حة من ال�شمت 
)5(

 )ال�شمت رداء ثلجي يغزلني اأربطة(،
)4(

)ين�شهر ال�شمع، يرمده ال�شمت(،

)6(
الال�شيء(.

)1( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح، ق�سيدة تدلى �ص222

)2( زكّية مال اهلل، نجمة في الذاكرة، ق�سيدة اختباء �ص266

العدد  القطرية  الراية  جريدة  الذاكرة«  في  نجمة  ديوان«  في  »قراءة  الذاكرة  اللنهاية  بعطر  المتوهجة  الخطيب،النجمة  )3(  ح�سام 

)5393( الثلثاء 11فيراير 1997م .

)4( زكّية مال اهلل، على �سفا حفرة من البوح، ق�سيدة تدلى )م،ن( �ص66

)5( زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات الأعمال الكاملة ج2)م،�ص( ق�سيدة حين تلجها الطبقات ال�سبع من �سموات القلب �ص17.

)6( زكّية مال اهلل، نجمة في الذاكرة، ق�سيدة �سجائر �ص367
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اأنها تعود اإلى  ورغم تجّلد الأنثى، ورغبتها في انتزاع فكرة ال�سعف والدونية التي و�سمت بها، اإل 

اإراديا في خطابها، محدثا ما يف�سل بين خطابها وخطاب الرجل،  وقد  طبيعتها فينفلت ال�سعف ل 

تجّلى ت�سوير ال�سعف الأنثوي في تجربة ال�ساعرة زكية م�ل اهلل في انتقاء الأفعال الدالة عليه كالتعثر 

اأواللطم اأو البكاء ومن اأمثلة ذلك قولها:

»اأقذف دموع� متحجرة

اأ�شل في الم�ش�رات

األطم على �شوتي 

)1(
اأتعثر في ن�شي�ني.«

وتظهر التجربة ال�سعرية لل�ساعرة زكية م�ل اهلل �سعف الأنثى، وا�ستلبها، من خلل ا�ستعمال �سيغ 

المفعول؛ لت�سور مال تجد منه الأنثى انفكاكا فتقول: 

»اأن� الع��شقة لك 

الموثوقة بحب�لك

 ...

)2(
والمبعوثة في رحم الغيب ق�شرا.«

وفي مو�سع اآخر تقول:

»واأن� الموهومة 

)3(
ب�شفينة ت�أتي من ع�شر نوح.«

وتكر�ص معنى ال�ستلب وال�سعف في موا�سع اأخرى فتقول:

 )اأن� الموثوقة في اأح�ش�ئك، الم�شبوبة 
)5(

 )موءدة في الوفرة(،
)4(

)منحوتة في حبة في �شخرة(،

)7(
 )اأن� المولودة في قبر ن�ري(.

)6(
من طوبك(،

)1( )م،ن ( ق�سيدة بين طعنة واأخرى �ص311

)2( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت، الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص (، ق�سيدة خبر �ص512 

)3( زكّية مال اهلل،ديواننجمة في الذاكرة الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص (، ق�سيدة في �سرايين الموت ت�سري حكاية 

)4( )م،ن(ق�سيدة موا�سم لهبوبك �ص338

)5( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(،  ق�سيدة الزعانف تت�سلق �ص152

)6( زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(، ق�سيدة ا�ستر�سال �ص69

)7( زكّية مال اهلل، نجمة في الذاكرة، )م،�ص( ق�سيدة بين طعنة واأخرى �ص308 
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واأدواتها: )كالتنا�سل، والر�ساعة، والحبل ( وهي ما  الأمومة  اأفعال  الأنثى في خطابها  وت�ستخدم 

لنجد له مثيل في خطاب الرجل، وقد عّبرت ال�ساعرة زكية مال اهلل  في اأكثر من مو�سع في خطابها 

ال�سعري واأمثلة ذلك:

 )اأكتم �شرك واأحبل ب�لأ�شج�ر والأزه�ر، اأجه�س كل م�ش�ء ل ت�أتي ويتيه 
)1(

)اأتن��شل في عظمي(،

اأنجب  )لم   
)4(

وب�لأ�شواء(، ب�لأ�شوات  )تحبل   
)3(

ال�شم�س(، رحم  من  يتمخ�س  )بريق   
)2(

م�ش�رك(،

.
)8(

 )علقة في م�شيمة �شلحف�ة(
)7(

،)واأر�شع �شوقي(،
)6(

، )جنين في م�شيمتي (
)5(

معتوه� (

وتقول اأي�سا في المعنى نف�سه:

»كم من ال�شب�ب �ش�خ 

ون�ش�ء تهتكت اأثداوؤهن 

)9(
وهن ير�شعن حليبهن لأطف�ل ب�أ�شن�ن.«

وقد وظفت ال�ساعرة زكية م�ل اهلل الكثير من الألفاظ الدالة على عالم الأنثى وطبيعتها المتذوقة 

للجمال في المظهر والرائحة، ل�سيما واأن المراأة الخليجية ب�سكل خا�ص مولعة بالبخور كتراث متوارث 

منذ ع�سر جدتها الأولى ومن ذلك قولها:

»مثخنة ببخور الحلم 

)10(
اأغزل في ذاكرتي اأرق�م الأي�م.«

ومن طبيعة المراأة العا�سقة للعطر والزينة نجد قولها:

)1(  )م،ن ( ق�سيدة بين طعنة واأخرى �ص310

)2( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت، الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(، ق�سيدة الطريق اإلى كولومبو �ص519

)3( زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(، ق�سيدة مقامرة �ص54

)4( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح ق�سيدة ن�ساء �ص224

)5( )م،ن( ق�سيدة اعتقال �ص 226

)6( )م،ن( ق�سيدة جنين في م�سيمتي �ص234

)7( زكّية مال اهلل، نجمة في الذاكرة )م،�ص( ق�سيدة ت�سلل �ص267

)8( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت )م،�ص( ق�سيدة ا�ستفزاز �ص609

)9( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت )م،�ص( ق�سيدة قاطع طريق �ص556

)10( زكّية مال اهلل،  من اأ�سفار الذات )م،�ص( ق�سيدة غيم في جدران الليل �ص14
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»وتويج�ت ب�شعري 

تقطر العطر وتقذفه 

)1(
ربم� تطفو على م�ئك زهرة.«

والأنثى مولعة بالتطريز والحياكة،  ولن تنفك ال�ساعرة عن هذه الطبيعة الأنثوية الخلقة، التي تبدع 

اأ�سكال فنية تعك�ص ذوقها وميولها، ولكن حياكة الأنثى ال�ساعرة تنتج �سيئا جديدا دائما، فهي بحكم 

موهبتها ال�سعرية تلعب دور الرائي الذي ين�سج عوالم مختلفة بالق�سيدة وبالحلم وبالخيال فتقول: 

»طرزت على الأ�شرطة الحرف الأول 

)2(
من اأ�شف�ري..«

الأنثى )الخياطة( وخ�سائ�سها  اأدوات  الفعل م�ستعملة  الفعل وعدم  بين  اآخر مزجت  وفي مو�سع 

)الولدة والعقم( فقالت:

»الأقزام على الكتفين 

يخيطون �شواعد 

ل تلدي اليوم 

)3(
عقم ب�ل�ش�حة يتعملق.«

ومن الألفاظ ذات الدللة في عالم المراأة البرقع، وقد كان رمزا للحياء والح�سمة، اإل اأن الرمز تغير 

مع مطالبة المراأة بكينونتها فاأ�سبح البرقع رمزا للتخلف والرجعية المنبوذة، وقد عبرت عن البرقع في 

اأكثر من مو�سع حيث تقول:

)5(
 )اأتبرقع في �شوء الال�شوء(.

)4(
)تبرقع لوني بلونك(،

)1( زكّية مال اهلل،  نجمة في الذاكرة )م،�ص( ق�سيدة نجمة في الذاكرة �ص263، 264

)2( زكّية مال اهلل، من اأ�سفار الذات )م،�ص( ق�سيدة حين تلجها الطبقات ال�سبع من �سموات القلب �ص16

)3( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح )م،�ص(  ق�سيدة ن�ساء �ص225 

)4( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح )م،�ص( ق�سيدة اأ�سمد نزفي �ص199

)5( )م،ن( ق�سيدة من �سوء الل�سوء �ص119
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كبنات  الألوان  تحب  اأنثى  ال�ساعرة  والذات  العالم،  تزين  روؤيتها  في  لأنها  الألوان  المراأة  وتع�سق 

كلها  وحياتها  تزين ملب�سها  كما  وال�سحارى،  والبحار  وال�سماء  الزرع  األوان  تجدد  فتجدها  جن�سها؛ 

فتقول:

»يرفل ب�لأجنحة الخ�شراء 

البالد../ الروابي/ ال�شف�ف/ ال�شواقي 

القطوف..تدانت 

الدروب..تالقت 

)1(
اليب�ب..نم�.

وتقول في مو�سع اآخر: 

ا�شطنعت لقبعتي 

)2(
�شرائط حمراء، بي�ش�ء، بنف�شجية.

ومن ولع الأنثى بالألوان نجد اأي�سا:

الأبي�س يتبعن� 

...

)3(
الأبي�س يملوؤن�.«

واأفعال الأنثى التجميلية تنعك�ص على فن القول لديها ومن ذلك العقا�ص، حيث تقول:

 )واأ�شفر �شعر دميتي الأ�شقر، وبين كل عقدة وعقدة، اأحيك األف 
)4(

)�شتعق�س الأوت�ر �شف�ئر(،

)5(
ق�شة(.

)1( زكّية مال اهلل، من اأ�سفار الذات )م،�ص( ق�سيدة حين تلجها الطبقات ال�سبع من �سموات القلب �ص14

)2( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح )م،�ص( ق�سيدة مقاي�سة �ص243

)3( زكّية مال اهلل، نجمة في الذاكرة )م،�ص( ق�سيدة ت�سلل �ص267

)4( زكّية مال اهلل، على �سفا حفرة من البوح )م،�ص( ق�سيدة ن�ساء 2 �ص240

)5( زكّية مال اهلل، نجمة في الذاكرة )م،�ص(  ق�سيدة من وحي ت�سي�سينيا �ص395
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تختار  والأنثى  اأنثى،  فالطبيعة  ين�سب،  ل  الذي  معينها  من  تغرف  بالطبيعة  متحدة  الأنثى  وتظل 

اللغوي  القامو�ص  ال�سجرة تحتل مكانة كبيرة من  البيئي، فنجد  لتكوينها  العنا�سر  اأقرب  من الطبيعة 

للأنثى كرمز للعطاء المتجدد، ولل�ساعرة زكية م�ل اهلل مخزون لفظي وافر من عنا�سر الطبيعة، اإل اأن 

تركيزها على النخلة جاء وا�سحا جليا في موا�سع عديدة من نتاجها ال�سعري حيث تقول:

»اأدرت مفت�حي للمرة الأولى 

الطفلة كبرت 

اأدرته للمرة الث�نية 

امتدت بعنقه� لل�شم�ء 

�ش�رت نخلة 

المرة الث�لثة 

)1(
نبعت في ال�شدر اآب�ر اأغرقت النخلة.

وفي مو�سع اآخر تقول:

نجمة ت�شعد ك�لنخلة 

ت�شقي من �شروع البحر 

اأمواج� يتيمة

تعجن الخبز لأ�شداف اأ�ش�رى 

وتر�س الوقت ب�لملح الندي 

)2(
نجمة ترق�س في �ش�حة �شنبلة.

وقد تكون النخلة رمزا لل�ست�سلم في رحلة الأنثى، حيث تقول:

ك�لنخلة اأ�شت�شلم للطين المغ�شول بقطر المطر واأبلل روحي 

)3(
من يمنحني طهر اللحظة ويجلل اأنف��شي.«

)1( زكّيةمال اهلل، من اأ�سفار الذات، )م،�ص( ق�سيدة طفلة تكبر 257

)2( زكّية مال اهلل،  نجمة في الذاكرة، )م،�ص( ق�سيدة نجمة في الذاكرة �ص264

)3( زكّية مال اهلل،ديوان نزيف الوقت، )م،�ص(  ق�سيدة ا�ست�سلم �ص529
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والذات ال�ساعرة ابنه بيئتها الخليجية، التي تطغى عليها البيئة ال�سحراوية، ولل�سحراء نباتات ذات 

طبيعة خا�سة كال�سمر، تلك ال�سجرة الرامزة اإلى القدرة الفائقة على المقاومة والعي�ص في ظل اأق�سى 

اأن توظف ا�سم هذه ال�سجرة في قامو�سها  الظروف البيئية حين ينعدم الماء، فال�ساعرة حين تختار 

اللغوي، فاإنها ل�سك قد اأدركت مالهذه ال�سجرة من مزايا تتفق وطبيعة المراأة الخليجية ال�سامدة على 

مر الزمان، فتتغيا من وراء توظيفها في القول اأن تحّمل المعنى المدلوللت الإيحائية لهذه ال�سجرة 

فتقول:

»وال�شمر 

يب�شر بموا�شم ل ت�أتي 

)1(
وال�شمر ل تجرفه ريح.«

ول تقت�سر طبيعة الخليج على الجانب البري المثمثل في ال�سحراء ونباتاتها، بل ي�سمل بيئة البحر 

وما تزخر به من موروث �سخم، والذات ال�ساعرة تنتقي من هذا الإرث المت�سل بثقافة البحر ما ينا�سب 

متطلبات الجمال والزينة عند الأنثى ومن ذلك التعبير عن اللألئ والأ�سداف والدانات حيث تقول:

»وا�شتنجدت ب�لمدن المغمورة تحت الم�ء 

وتجليت كغوا�س ت�شتهويه الدانة 

واآلف من اأ�شداف ع�ئمة فوق �شغ�ف القلب 

ا�شتعطف الم�رد 

)2(
يوفدني للوؤلوؤة الدانة واأ�شع.«

وقد وظفت ال�ساعرة  زكية م�ل اهلل  لغة �سوفية ثرية في ق�سائدها، ومن مظاهرها الألفاظ الآتية:  

)التجلي، والفناء، والو�سل، والتحاد، والفي�ص، والحلول، والعروج، والتطهر(، حيث تقول:

)1( زكّية مال اهلل، نجمة في الذاكرة، )م،�ص( ق�سيدة زائر في الم�ساء �ص370، 371

)2( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت، )م،�ص( ق�سيدة ع�ستار بيننا �ص522، 523
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اآي�ت  )تقروؤني   
)2(

مت�شل(، و�شول،الو�شل  قرب،الرحيل  )البعد   
)1(

النور(، اأقبيه  في  )ت�شعد 

 
)5(

 )اأف��س علّي، اقتب�شت فيو�شي، و�شحت فيه (،
)4(

اأنوارك(،  )انتثرت 
)3(

الو�شل وتراتيل الوجد(،

اإلّي،  الغي�ب، وم�شتغرق في الح�شور (،)6( )تعرج في..  اإليه، فمن مغدق في  )فن�ئي به وانق�ش�ئي 

)7(
يجت�ز براقك اأكوامي... طهر اأثوابك، رتل اأ�شف�رك(.

2- ال�ش�عرة �شع�د الكواري:

وفي تجربة ال�ساعرة �شع�د الكواري ي�سبح الفعل الم�سارع دليل على الأزمة الوجودية التي تحملها 

ال�ساعرة الأنثى في رحلة بحثها عن الذات والكينونة، حيث عّبرت عن ذلك في موا�سع عدة منها: 

ليعيد  ر�ش�م ه�و  اأبحث عن   
)9(

الممزقة؟، اأرمم روحي  اأن  لي   كيف 
)8(

)اأقف الآن و�شط الطريق،

 
)13(

 اأح�شد �شن�بل الغب�ر،
)12(

 واأزعم اأنني امراأة حديدية،
)11(

 اأح�شو قلبي برم�د الطرق�ت،
)10(

ت�شكيلي،

 اأت�شدع 
)16(

 اأعبر على �شلك م�شتعل،
)15(

 اأحوم حول جبل �شخم،
)14(

اأبحث عن رخ�م ب�رد اأتمدد فوقه،

)17(
من الداخل(.

)1( زكّية مال اهلل، ديوان اأ�سفار الذات، )م،�ص( ق�سيدة حين تلجها الطبقات ال�سبع من �سموات القلب �ص13

)2( )م،ن( �ص 17

)3( )م،ن( ق�سيدة بعث جديد �ص21

)4( )م،ن( �ص21

)5( )م،ن( ق�سيدة في حدائقي يثمر المحبون �ص37

)6( )م،ن( �ص36

)7( )م،ن( ق�سيدة المعراج اإلي �ص49.

)8( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص( ق�سيدة بداية القول �ص5

)9( )م،ن( �ص5

)10( )م،ن( ق�سيدة تلبات مزاجية �ص23

)11( )م،ن( ق�سيدة تفاحة الحظ �ص24

)12( )م،ن( �ص24

)13( )م،ن( ق�سيدة بنت الطبيعة �ص26

)14( )م،ن( �ص26

)15( )م،ن( �ص27

)16( )م،ن( �ص29

)17( )م،ن( �ص29
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كما يعّبر الفعل الم�سارع في تجربتها عن قرار بالهروب وال�ست�سلم؛ حيث ل مجال لتغيير الواقع 

المحتوم في م�سير الن�ساء ب�سكل خا�ص اأو م�سير الإن�سان ب�سكل عام، ومن ذلك قولها: )اأتمنى اأي�ش� 

 
)3(

 )علّي اأن اأق�ي�س مالك الموت(،
)2(

 )اأغلق كل الأبواب والنوافذ(،
)1(

لو اأدخل في قوقعة الف�شول(،

 )�شوف اأتحول اإلى امراأة من ق�س، واأ�شبح 
)4(

)لأحلق بعيدا عن مدينتي المتر�شبة في ح�شن ال�شجر(،

اإلى  اأ�شغي  �ش�متة  )اأم�شي   
)7(

الآن(، منك  )�ش�أهرب   
)6(

الهروب(، )اأح�ول   
)5(

ال�شمت(، من  بركة  في 

)اأرمي   
)10(

راأ�شي(، )�ش�أخف�س   
)9(

مق�ومة(، دون  المجنونة  لرغبتك  )اأ�شت�شلم   
)8(

الروح(، اختن�ق 

)12(
 )واأن� اأتقوقع في نقطة بحجم ال�شفر(.

)11(
رايتي(،

وتاأتي �سيغ ا�سم الفاعل لتدور في �سياق اللجدوى الذي توؤمن به الذات ال�ساعرة وتلقي بظللها 

على تجربتها ال�سعرية، حيث نجد هذه ال�سيغ منت�سرة في غالب النتاج ال�سعري لل�ساعرة �سعاد الكواري 

ونلتقط من ذلك بع�ص النماذج المتفرقة ومنها:

اأتمنى،  ل  �شيء،  على  اأنوي  )ل   
)13(

جهة(، كل  من  علي  تهجم  النمل  من  لقبيلة  م�شت�شلمة  )واأن� 

 )اأراني واقفة عند الب�ب، انتظر قدوم القط�ر، لي�أخذني معه اإلى 
)14(

م��شية هكذا اإلى نه�ية العمر(،

 )ف�أقذف 
)17(

 )�ش�أبقى مك�ني �ش�متة(،
)16(

 )واأن� اأت�شكع ح�ملة جثة الف�شل على كتفي(،
)15(

البعيد(،

)18(
نف�شي في مت�هة لذيذة، اأن� المتدثرة ب�ش�ل العثرات(.

)1( )م،ن( �ص28

)2( )م،ن( �ص28

)3( )م،ن( �ص30

)4( )م،ن(�ص 30

)5( )م،ن( ق�سيدة امراأة من ق�ص �ص33

)6( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء )م،�ص( ق�سيدة رغبة �ص50

)7( �سعاد الكواري، بحثا عن العمر �ص82

)8( �سعاد الكواري، باب جديد للدخول، )م،�ص( ق�سيدة ف�سل �ص8

)9( )م،ن( ق�سيدة في ال�سحو �ص 9

)10( )م،ن( ق�سيدة في لمح الب�سر �ص16

)11( �سعاد الكواري، لم تكن روحي، )م،�ص( ق�سيدة الج�سد �ص86

)12( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص( ق�سيدة خواء �ص52

)13( )م،ن( ق�سيدة رومان�سية �ص42

)14( )م،ن( ق�سيدة رتابة مملة �ص44

)15( )م،ن( ق�سيدة محطة �ص92

)16( )م،ن( ق�سيدة �سو�ساء �ص104

)17( �سعاد الكواري،بحثا عن العمر )م،�ص( �ص103

)18( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء، )م،�ص( ق�سيدة دوران �ص56
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اإلى ولع ال�ساعرة  وتطغى على نبرة الخطاب �سيغة »�سمير المتكلم المت�سح ب�سبغة �سردية ت�سير 

بكتابة الن�ص المفتوح �سمن اآليات الكتابة ال�سعرية الجديدة التي تمثل اأحد اأبرز �سمات ق�سيدة �شع�د 

 وقد تتبعت هذه الظاهرة في ق�سائدها فوجدت من 
)1(

الكواري »كما يرى الناقد عبد الرزاق الربيعي

ذلك قولها:

»اأن� الخ��شرة �شلف� 

اأح�ول اأن اأتخل�س من لزوجة الأفق 

واأدنو من �شب�بة الرطب 

اأرمي ج�شدي من الن�فذة اأقذفه طع�م� لم�شرط 

�شف�ح محترف 

اأبذر روحي في حديقة جرداء 

ثم اأجل�س على عتبة 

)2(
انتظر قدوم جن�زة لأتوه و�شطه�.«

ثم ت�ستعين ال�ساعرة بفعل الأمر لتطرح روؤيتها الجديدة الرامية اإلى خلق عالم مختلف، عالم خيالي 

�سريالي ينتمي اإلى اللمعقول، حيث تمار�ص فيه الذات ال�ساعرة كينونتها بعيدا عن هذا العالم المثقل 

بالقيود، والمنغلق في واقعيته، لأنها تراه بيئة فا�سدة ل ت�ستحق عناء التغيير ومن ذلك قولها:

)ي� مدينتي ال�ش�متة، ال�ش�رمة ك�لعدم، اعتقيني اأطلقي �شراحي، حرريني ي� مدينتي الق��شية، 

 )اأيته� الم�ش�فة، امنحيني جن�حيك كي اأطير، ف�أن� محت�جة اإلى ع��شفة تقذفني خ�رج 
)3(

اتركيني(،

 )اتركوني اأ�ش�رع الأ�شب�ح، اأيه� الأ�شي�ء المتن�ثرة من حولي، تك�تفي معي، اأخفي نور 
)4(

الحدود (،

)5(
الفجر الط�لع(.

ياء،ال�سنة  الف  �سفحة  الزمان،  جريحة،جريدة  ذات  جناح  على  العبور  ال�سحراء  وريثة  في  الكواري  �سعاد  الربيعي،  )1(  عبدالرزاق 

الرابعة،العدد )1027( الجمعة 21 �سبتمبر 2001

)2( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء، )م،�ص( ق�سيدة زهرة يتيمة �ص19

)3( �سعاد الكواري، باب جديد للدخول، )م،�ص( ق�سيدة باب جديد للدخول �ص46

)4( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء )م،�ص(  ق�سيدة رغبة �ص50

)5( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص(  ق�سيدة �سيناريو�ص115 
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 الدالة 
)1(

ومن الظواهر البّينة في القامو�ص اللغوي لل�ساعرة �سعاد الكواري ال�ستعانة باألفاظ الحداثة

المفردات  بع�ص هذه  تتبعت  وقد  ومفرداتها،  العالمية  بالثقافة  والممتزجة  وثقافته  الع�سر  روح  على 

فوجدت اأن ال�ساعرة وظفتها في نتاجها الأدبي ب�سكل يعزز الروح الع�سرية للمراأة المنفتحة على ثقافة 

العالم باأ�سره، فلم تعد هذه المراأة مح�سورة في بيتها ترقب العالم من خلل نافذة �سغيرة  �سقت في 

عر�ص حائط غرفتها المظلمة، لقد اأ�سبحت المراأة الع�سرية مّطلعة على مايزخر به هذا العالم من 

تقدم في مجال العلم والتكنولوجيا واللغات والآداب ومن ذلك:

»الب�تم�ن 

اأو الرجل الوطواط 

من ال�شخ�شي�ت الك�رتونية الخي�لية 

الأمريكية 

تمثل رجال يقوم بحم�ية الق�نون في مدينة 

خي�لية 

رجال يطير 

�شخ�شية خرافية

كثيرا م� ا�شتهوتني في مراحل طفولتي 

الأولى 

واأن� واقفة على �شطح المنزل 

ت�ركة يدّي للريح ومغم�شة عيني ّ

 الب�تم�ن 

ال�ساعرة لم�سطلحات الحداثة مثل  ا�ستخدام  الكواري ك�سف فيها عن  ل�سعاد  الجبال  )1(  قّدم مقداد رحيم قراءة في مجموعة ملكة 

دون  بروميثيو�ص،  المخابرات،  واأجهزة  تنكرية،  وحفلة  اللوت�ص،  والفرنكوفونية،مبرمجة،فينو�ص،وزهرة  ودكتاتوري،  )جنرالت 

كي�سوت، العولمة، نت�سه( ولم يبين الباحث اأن هذه الم�سطلحات تحوي على رموز اأ�سطورية قديمة ولكن وجه الحداثة فيها يكمن 

الم�سطلحات جاءت  اأن جميع هذه  يعتقد  العادي  القارئ  قد يجعل  الحديثة،مما  النثرية  الق�سيدة  تقنات  توظيفها كقناع في  في 

ل�سعاد  الجبال  ملكة  مجموعة  في  الورق،قراءة  على  الروح  ت�سيل  رحيم،عندما  مقداد  اإلى  ينظر  الحديث،  الع�سر  ابتكارات  من 

�سبتمبر   21 بتاريخ   )10670( العدد  التحاد  جريدة  في  الدرا�سة  نف�ص  طرحت  2005،وقد  يناير   41 العدد  نزوى  الكواري،مجلة 

2004دونما ذكر ل�سم الموؤلف 
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رجل اأ�شطوري 

له مالمح ت�شبه مالمحن� 

له جن�ح�ن ت�شبه�ن اأجنحتن� 

المحوكة بخيوط الخي�ل 

له الزمن الذي لم ي�أت 

)1(
والأحالم التي م�شت.

ومن ذلك تقول اأي�سا:

اأوراق متن�ثرة على الخريطة 

اأوراق متط�يرة تلت�شق بج�شد القرن 

القرن الح�دي والع�شرين 

قرن العولمة 

والف�ش�ئي�ت 

والأقم�ر ال�شن�عية 

قرن التكنولوجي� 

والتطور 

)2(
قرن القرون.«

وتحمل الذات ال�ساعرة ق�سايا مجالها الأدبي وما يزخر به عالم الحداثة ومابعدها من اإ�سكاليات 

نقدية و�سراع م�سطلحي واكب تدهور الحريات، واختلل موازين القوى في العالم الحديث  فتقول:

»من اأجل اغتي�ل الحرية 

لنحت�ج اإلى جنرالت ومدافع

)1( �سعاد الكواري، بحثا عن العمر )م،�ص( �ص52، 53

)2( �سعاد الكواري، بحثا عن العمر )م،�ص( �ص90، 91
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واأ�شلحة دم�ر �ش�مل 

ومن�بر مدفوعة الأجر م�شبق� 

يكفي اأن ينت�شب تمث�ل دكت�توري

في و�شط ميدان مكتظ ب�لب�شر 

لنرى الحم�م�ت تت�ش�قط الواحدة تلو الأخرى 

والحكمة ترتدي قبعة الط�عة 

...

مق�هي الفال�شفة 

ال�شجالت الطويلة في فو�شى الم�شطلح

موت الموؤلف والفرنكوفونية

)1(
الره�ن الأخير لنهو�س الديمقراطية من �شب�ته� العميق.«

ل�سيما  بتكرار لفت  الكواري  �سعاد  ال�ساعرة  �سا�سعة من خطاب  (م�ساحة  )الريح  لفظة  واحتلت 

في ديوانها »وريثة ال�سحراء«؛ حيث تجاوزت اأكثر من ع�سرين مو�سعا حيث مثلت في مجملها الرغبة 

المكبوتة في الذات ال�ساعرة لك�سر للقيد ولكل ماهو ثابت و�ساكن، لكونها رمز للنعتاق والحرية ومن 

تلك الموا�سع قولها:

)ف�منحيني حن�نك اأيته� الريح، توؤرجحني الريح، لتكن الريح اأول الم�ش�فرين لن اأ�شبقه�، وحده� 

.
)2(

الريح �شت�ش�بق نف�شه�، واأن� اأحلق ت�ركة ج�شدي بين اأن�مل الريح، اأقدامك اتركه� للريح(

مجملها  في  واقترنت  والرماد،  والرمال،  وال�سحراء،  )كالعا�سفة،   بعينها:  األفاظ  تكررت  كما 

ب�سياقات �سالبة تقترن بالموت والتيه وال�سياع، وتك�سف عن عدم تناغم الذات ال�ساعرة مع هذا العالم 

المرفو�ص؛ مما يمّهد للتمرد عليه والإطاحة به.

)1( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص( ق�سيدة اأ�سرعة الطوفان �ص10، 13

)2( �سعاد الكواري وريثة ال�سحراء)م،�ص( �ص12، 14، 19، ،36، 68 ، 70 
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)2(

 ال�شحراء رائحة نتنة تخرج من ق�رورة الموت،
)1(

)وقف �شبح النه�ية يحدق في رم�د الع��شفة،

.)
)4(

 اأح�شو قلبي برم�د الطرق�ت
)3(

القلب بعثر اأجزاءه فوق رم�ل الخيبة،

3- ال�ش�عرة ح�شة العو�شي:

الخلق  على  بقدرتها  الأنثى  قناعة  بعمق  موحيا  العو�شي  ح�شة  ال�ساعرة  عند  الأنا  �سمير  يتكّرر 

والإبداع والتغيير فتقول:

 )اأنني اأحي� لأحيي 
)5(

)واأن� �ش�أبعث من جديد، واأن� �ش�أبعث من هن�، واأن� في ذات طفلي �شوف اأنمو(،

 )اأن� كل غ�شن به الخ�شرار 
)6(

�شمتكم من كل غفلة، اإنني اأحي� وتحي� كل اأحالمي معي العمر كله(،

)7(
ي�شع �شن� لع�لم �شعد(.

ورف�ص  الم�سيرة،   موا�سلة  على  والإ�سرار  الأمل،  ليعك�ص  النافية  اأداته  مع  الم�سارع  يتكّرر  كما 

ال�ست�سلم حتى يتم تحقيق الر�سالة الأنثوية ال�سامية فتقول:

)9(
 )لن يهزم فرحي ب�لمرة، لن يقتل عر�شي ب�لمرة(.

)8(
)لن اأموت اليوم مزقت الكفن(،

الأمومة  على  الدالة  للألفاظ  وا�سع  بانت�سار  العو�سي  ح�سة  لل�ساعرة  اللغوي  القامو�ص  تمّيز  وقد 

والطفولة مما اأ�سفى على نتاجها الأدبي م�سحة اأنثوية بارزة، ومن ذلك نجد:

»فلنترك الن�ئم ي� طفلي..

اإلى اأن ي�شتفيق 

ولنترك الع�لم يغفو في �شكون..

فلي�س ك�لنوم عالج ن�جع..

)1( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص( ق�سيدة �سبح النهاية �ص109

)2( )م،ن(  ق�سيدة نبوءة �ص81

)3( )م،ن( ق�سيدة �سور الحديقة �ص118

)4( )م،ن( ق�سيدة تفاحة الحظ �ص24

)5( ح�سة العو�سي، ميلد، )م،�ص( ق�سيدة ميلد �ص45

)6( )م،ن( �ص46

)7( )م،ن( ق�سيدة طفولة حلم �ص142

)8( )م،ن( ق�سيدة ميلد �ص44

)9( )م،ن(ق�سيدة مرثية ليوم خمي�ص قاتم �ص119
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من كل �شيق ..

...

هن� راأى الع�لم اآلف المج�زر..

الطفل.. قطعت اأو�ش�له..

واأمه..

)1(
فري�شة الخن�جر..«

وفي ق�سيدة »العيد في قلب ال�سغير«  تنقل حوارا بين طفل واأمه،  وهذا الطفل ل ي�سعر بحلوة 

العيد ول يفرح؛ لأنه ير�سد ماآ�سي اأطفال العالم حوله، فياأتي �سوت الأم الحنون باعثا للأمل في تغّير 

الأحوال و�سلح الماآل فتقول :

»طفلي غّنى ذات �شب�ح..

للعيد..ف�أبدع ي� �ش�ح..

اأن�شد من قلب ك�لزهرة..

ينمو..يزهر في الأفراح..

...

ه�..كيف راأيت �شغيري العيد..!!

قل لي..عّبر.. ب�لتحديد..

...

اأمي..ي�أمي..هل عيدي..

بل كل الأعي�د..الحلوى..!!

اأمي هل عيدي اأغنية..

ب�لطبل �شرت..والمزم�ر..!!

...

)1( ح�سة العو�سي، ميلد، )م،�ص( ق�سيدة اأطفال الهلك �ص16،17
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اأمي..ي�أمي..في الع�لم..

اأعي�د ت�أتي..وتروح..

واأن��س تفرح..واأن��س..

ل تدري ب�لعيد..يلوح..

...

اأمي..ي� وطن� يح�شنني..

و�شالم�..�شعب التحقيق..

ي�أمي..ال�شلم ق�شية..

وطريق يق�شر ، وي�شيق..

...

طفلي..ي� عمرا قد اأقبل..

ب�لفجر.. وب�ل�شبح �شي�شرق..

ل تحزن..ل تفزع اأبدا..

فدروب الظلمة..ل تقلق..

وغي�ب البدر �شي�شحبه..

بعد غي�ب..بدر اآخر..

والفجر �شيتلوه نه�ر..

)1(
والليل �شيرحل..لالآخر..«

وفي درا�سة بعنوان« تقنية العنوان في مجموعة �سعرية: مجموعة ميلد اأنموذجا » قّدم د. �شبري 

تاأويلية لعناوين هذه المجموعة ال�سعرية وربطها بم�ساعر الأنثى الخا�سة   مجموعة تحليلت 
)2(

م�شلم

)1( ح�سة العو�سي،ميلد )م،�ص(  ق�سيدة العيد في قلب ال�سغير �ص61-51

)2(  ينظر د.�سبري م�سلم، تقنية العنوان في مجموعة �سعرية: مجموعة ميلد نموذجا، اأدب وثقافة رقم ال�سفحة 6�سحيفة 26�سبتمبر، 

26sep.net العدد )1530(، التاريخ 13 ابريل 2014 عبر الرابط
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»فالميلد« يوحي بالبدء والأمل ورف�ص للموت المطلق، وعنوان »دعوة للحياة« محاولة لتعبئة قلب طفل 

ال�سغير«  قلب  في  »العيد  وعنوان  الآخرين،  من  اأقل  نف�سه  وجد  منها حين  التي حرم  بالغبطة  اأعمى 

انعكا�ص لتاأثيرات العيد الوا�سحة على ملمح طفل �سغير وما يحمل ذلك من مظاهر البهجة والمتلء 

بالأمل وحب الحياة.

)ب( التركيب الأ�شلوبي:

لعل من اأبرز الظواهر الفنية المتعّلقة بالبناء الأ�سلوبي عند ال�ساعرة القطرية ذلك التنوع  الوا�سح 

في  ا�ستخدام الأ�ساليب الإن�سائية والخبرية، والمراوحة بين الجمل الفعلية وال�سمية، و�سنعر�ص فيما 

ياأتي لهذه الظواهر ببع�ص التف�سيل، مو�سحين الغاية منه عند كل �ساعرة من ال�سواعر الثلث.

1- ال�ش�عرة زكية م�ل اهلل:

اعتمدت ال�ساعرة زكية مال اهلل في بع�ص ق�سائدها على الجمل الق�سيرة المحّملة بدفقات ال�سعور 

المت�سارعة التي تتنا�سب مع اأنفا�ص الأنثى الق�سيرة حيث تقول:

»ب�متداد ال�شعور 

قيظ الف�شول 

نور النه�ر 

طرح الحقول 

عهد قطعن�ه األ نبوح 

)1(
ونحذر اأن ن�شتريح.«

والأنثى الّمتهمة بالدونية وق�سور الفعل تنا�سل كي تثبت العك�ص؛ فهي تح�سد الجمل الفعلية وتكررها 

للدللة على اأنها قادرة على ال�سيطرة على زمام الأمور فتقول: 

»يخ�لجني الجتي�ح 

اأه�جم زرقة الموج

)1( زكّية مال اهلل، ديوان مرجان ال�سوء، )م،�ص( ق�سيدة �سكون �ص153
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اأهزم ح�شد الطيور 

اأختطف الختالء 

)1(
واأن�أى بعيدا.«

وتدرك الأنثى �سعفها فتنفلت منها الأ�ساليب الدالة عليه حيث توظف اأ�سلوب التعجب تارة لتج�سيده 

فتقول باعتراف مبا�سر:

»اآه م� اأ�شغر �ش�أني 

)2(
م� اأ�شعف �شلط�ني.«

والأنثى كائن اجتماعي، يحن اإلى الآخر بكل اأ�سكاله؛ �سواء كان ب�سريا اأم غير ب�سري، ومن ملمح 

هذا الرتباط بالآخر ما نجد من تكرار لأ�سلوب النداء، وح�سد هذه العنا�سر المختلفة لت�سارك الأنثى 

التعبير عن تجربتها ك�ساهد اأو معين وم�ساند.

اأطرافي  وت�شلل  ح�شورا  غيم  ي�  )اأمطرني   
)3(

الأم��شي(، اأعرا�س  موكب  في  المن�شل  )اأيه� 

ترامى  الغيب  خلف  .ي�  بجرح..  المغمو�س  �شوقي  ي�  بوعد...  الموهوم  قلبي  )ي�   
)4(

الموقدة(،

)6(
 )ي� المالح، الم�شب�ح، البحر، الوطن، ال�شجر... ي� عمرا يغرب فلتهداأ ن�ر القرب(.

)5(
ك�لأ�شوار(،

والأنثى ال�ساعرة معّتزة بثقافتها، فهي ل تنفك توظف هذه الثقافة في قولها ال�سعري، لتباهي بها من 

يّتهم نتاجها بالق�سور والنق�ص، اإ�سافة اإلى اأنها منتمية اإلى هذا الموروث الإن�ساني المتجذر في ذات 

الإن�سان، ولذلك نجدها تطعم ق�سائدها باقتبا�سات مختلفة من اأدوات التنا�ص، حيث تكثر ال�ساعرة 

زكية م�ل اهلل  من الألفاظ المقتب�سة من الموروث الديني فت�سمنها ق�سائدها فتقول:

 )توج�شت اأن 
)8(

 )وقلت اأحلق بين خوار الج�شد، لعلي اأت�شكل ذهب� وينيب اإلي(،
)7(

)ن�را من �شقر(،

 )غلقت الأبواب 
)9(

ت�شطفيني النف�ي�ت، وتلفظني ع�دي�ت الزمن... وبي وقدة من لظى الح�ئرين(،

)1( )م،ن( ق�سيدة قيود �ص153 

)2( زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات،الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص( ق�سيدة بعث جديد �ص22 

)3( )م،ن( ق�سيدة فوا�سل �ص123

)4( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح، )م،�ص(  ق�سيدة اأنب�ص زهري �ص174

)5( زكّية مال اهلل ، ديوان نزيف الوقت،)م،�ص( ق�سيدة موات �ص534

)6( )م،ن(  ق�سيدة مناداة �ص536

)7( زكّية مال اهلل، ديوان من اأ�سفار الذات، الأعمال الكاملة ج2)م،�ص( ق�سيدة فوا�سل �ص123

)8( زكّية مال اهلل،ديوان على �سفا حفرة من البوح،)م،�ص(  ق�سيدة اأنب�ص زهري �ص174

)9( )م،ن( ق�سيدة لظى �ص210
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 )الويل لي 
)2(

 )ت�أتيك بم� لم تب�شر، حتى يرتد اإليك الطرف(،
)1(

وقلت: ل اأجد قمي�ش� ات�شبث به(،

اأن   )اأخ�شى 
)3(

اإن كنت يوم� قد دعيت مطفف� و�شح�في اكت�لت واأرقني �شمير في قلوب الع�برين(،

)5(
 )والقيود جنة النعيم، والفرار ن�ر موؤ�شدة(.

)4(
يكت�شفني ال�شّي�رة يغت�شبونني مع الأ�شولة(،

وفي مو�سع اآخر تبني اأ�ساليبها على القتبا�ص غير المبا�سر مثل القتبا�ص من ق�س�ص ذوي العزم 

من الر�سل كمو�سى ونوح عليهما ال�سلم فتقول:

»اأ�ش�ألك النهر توابيت 

تت�شلق قدا�س الروح 

وترب�س في الأح�ش�ء 

واأ�ش�ألك الطوف�ن 

لأغرقه الفلك 

)6(
واأطفو فوق الأنف��س عبيرا.«

2- ال�ش�عرة �شع�د الكواري:

وال�ساعرة �شع�د الكواري مولعة بال�سوؤال لأنه يفتح اأمامها اآفاق اأو�سع من هذا العالم ال�سيق، ولكن 

اأ�سئلتها غالبا ماتثير اإ�سكالية عبثية تكر�ص ال�ست�سلم والعجز بحجة اللجدوى حيث تقول:

»اأك�ن لبد اأن اأزحزح ال�شخرة 

لتخرج العنق�ء ث�نية وت�شكنني؟

اأك�ن لبد اأن اأنزع قلبي واأرميه للذئ�ب؟

)1( )م،ن( ق�سيدة مراودة �ص 213

)2( )م،ن( ق�سيدة ت�سكيل �ص220

)3( زكّية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح، )م،�ص(  ق�سيدة موازنة �ص221

)4( )م،ن( ق�سيدة بل اأقدام �ص235

)5( زكّية مال اهلل، نجمة في الذاكرة،)م،�ص(  ق�سيدة اختباء �ص266

)6( )م،ن(  ق�سيدة اإلى اأمة تنعي حلمها �ص282
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اأك�ن لبد اأن اأنحرف عن قطيع الثي�ب المعلقة منذ الأزل؟؟

)1(
اأك�ن لبد اأن اأحمل ال�شخرة«.

وتقول في مو�سع اآخر محاولة الو�سول اإلى اإجابات لأ�سئلتها الكونية المتمحورة حول الأنا والحياة 

والعالم:

 )اأي الطرق اأقرب 
)2(

)هل ت�شتطيع اأن تحرر نف�شك من ورطة القدر، وتم�شي اإلى حتفك مبتهج�(،

اأغلقه  ب�ب  اأي  تعي�شة؟  اأحالم  اإلى  الأمني�ت  تحولت  )كيف   
)4(

،) اأخرج  ثقب  اأي  )من   
)3(

،) للهروب 

اأي �شراع يت�شكل على هيئة ن�شر مط�رد من كل  اأن نخو�شه�،   )اأي معركة تلك التي علين� 
)5(

علّي؟(،

 )اأية ذاكرة تح�ولين اأن تفتتيه�؟ 
)7(

 )م�ذا تملك ي� قلبي المبعثر في رده�ت الفو�شى(،
)6(

ج�نب؟(،

)8(
اأية نه�ية تعي�شة تح�ولين اأن تحتمي به� ف�شولك الأخيرة؟(.

وينت�سر اأ�سلوب النداء ب�سكل ملحوظ في تجربة ال�ساعرة �سعاد الكواري، فهي غالبا ما توجه النداء 

لغير العاقل بق�سدية وا�سحة ترمي من ورائها اإلى العبور اإلى عالم الخل�ص ومن اأمثلة ذلك:

 
)10(

ال�شع�دة؟(، اأيته�  اأنت  )اأين   
)9(

الآن؟(، حتى  نفهمه�  لم  حقيقة  اأية  الق��شية  )ي��شحراءن� 

 )اأيه� 
)12(

 )اأيته� الم�ش�فة، امنحيني جن�حيك كي اأطير(،
)11(

)خل�شيني من �شطوتك اأيته� الجب�ل(،

الح�ئط  هذا  )ي�   
)14(

ال�شواحل(، زبد  زحزحن  الهم،  فقم�ت  )ي�   
)13(

الك�آبة(، حقول  ارتد  البرق، 

)1( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء، )م،�ص( ق�سيدة �سفرة �ص15

)2( )م،ن( ق�سيدة قدر �ص67

)3( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص( ق�سيدة حياة اأخرى �ص59

)4( )م،ن( ق�سيدة موت بطيء �ص84

)5( )م،ن( ق�سيدة عري �ص102

)6( )م،ن( ق�سيدة �سقوط ال�سم�ص �ص119

)7( )م،ن( ق�سيدة �سفارة الخل�ص �ص108

)8( �سعاد الكواري، ملكة الجبال،)م،�ص(  ق�سيدة م�سارعة الثيران �ص88

)9( )م،ن(  ق�سيدة هدهدة �ص34

)10( )م،ن( ق�سيدة �سطوة الجبال �ص35

)11( )م،ن( �ص38

)12( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء)م،�ص(  ق�سيدة رغبة �ص50

)13( �سعاد الكواري، بحثا عن العمر)م،�ص(  �ص34

)14( �سعاد الكواري، باب جديد للدخول )م،�ص( ق�سيدة اختناق �ص14
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 )اأيته� الموجة الق�دمة من اأبعد كهف، تط�يري وا�شطدمي ب�أطراف 
)1(

اأخبرني م�ذا يوجد خلفك؟(،

)2(
المدينة(. 

ويحتل اأ�سلوب النفي م�ساحة �سا�سعة من الخطاب ال�سعري عند ال�ساعرة �سعاد الكواري، وي�سير في 

نف�ص �سياق العبثية الم�سيطرة على روؤيتها الفنية؛ حيث نجدها في موا�سع عديدة ترف�ص الفعل بنفي 

اإرادته فتقول:

)3(
)ل اأريد اأن اأرى، ل اأريد اأن اأرى... هكذا اأن� �شعيدة، فلم�ذا تريدني اأن اأرى؟(.

ثم تقرر الذات ال�ساعرة - فيما ي�سبه العتذار للنف�ص الراف�سة للفعل - حقيقة اأن ل غالب ول مغلوب، 

لي�سبح الفعل ذاته عبثي يت�ساوى فيه الإقدام والإحجام فتقول في ذلك:

»ل غ�لب ول مغلوب 

ل منت�شر ول مهزوم 

ل�شيء اأبدا 

غير اأنن� منذ زمن طويل 

قبل اأن نعرف معنى للكلم�ت 

منذ البداية اأيقن� اأنن� هكذا 

كم� نحن 

ل غ�لب ول مغلوب 

)4(
ل منت�شر ول مهزوم«.

وفي مو�سع اآخر تتحول كلمة )ل( اإلى رف�ص �سريح �سديد اللهجة، يك�سف عن روؤية الختلف التي 

تبنتها ال�ساعرة منذ الطفولة حيث تقول:

)1( )م،ن( ق�سيدة �سوؤال �ص25

)2( )م،ن( ق�سيدة الخلود �ص26

)3( �سعاد الكواري، بحثا عن العمر )م،�ص( �ص58، 59

)4( �سعاد الكواري،بحثا عن العمر )م،�ص( �ص21
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»تعودت اأن اأقول ل 

لأي �شيء اأقول ل 

منذ طفولتي الأولى 

اأقول ل 

واأفرح لأنني اأقول ل 

اأفرح اأي�ش� 

عندم� اأرى الطرف الآخر 

غ��شب� 

ف�أتخيل عمود الم�ء الخ�رج من ظهر الحوت 

اأتخيله الآن وك�أنه �شيتحول اإلى حوت 

)1(
بينم� اأن� اأردد ل..ل.«

 وفي مو�سع اآخر يتكرر النفي )بلم(  ليحدث �سيغة اأخرى للرف�ص حيث فتقول:

»لم اأحلم ب�أي �شيء

لم اأفكر اأبدا 

اأن اأفتح �شراديبي المغلقة 

..

لم اأحلم ب�شيء 

...

ك�أنني لم اأكن اأن� 

)2(
كنت �شراب اأعمى يتخبط في الطرق�ت«.

)1( �سعاد الكواري، بحثا عن العمر )م،�ص( �ص93

)2( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء، )م،�ص(  زهرة يتيمة �ص26
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وحركاتها  واأقوالها  اأفعالها  وو�سف  النف�ص،  عن  الحديث  اأ�سلوب  الكواري  �سعاد  تجربة  في  ويكثر 

التي  اليومية  المذكرات  كتابة  اأو  الداخلي،  المونولوج  اأ�سلوب  �سكل  على  الق�سيدة  فتاأتي  وتاأملتها؛ 

تتداعى فيها الأحداث ب�سكل درامي، وكاأن القارئ اأمام �سا�سة �سينمائية محترفة ومثال ذلك:

»اأحرك راأ�شي 

فت�شقط تلك الم�ش�فة 

اأمحو بق�ي� الحك�ي�ت 

من فوق زنزانة ال�شوق 

اأن�شت للريح وهي تئن 

)1(
وتغ�شل ن�فذتي.«

وتقول في مو�سع اآخر: 

»اأن�شت للق�شيدة الك�شلى 

تجوب في طح�لب البراري وال�شجر 

ينخرني �شريره� 

ف�ألب�س التوهج الوحيد..نجمة 

واأجتر الخواء 

اأح�ور الريح بثوب ال�شخب الم�شلول دائم� 

اأهرب ال�شب�ح�ت الكئيبة 

)2(
التي تو�شدت خ��شرتي«

وفي مقابل حديث المتكلم عن النف�ص وو�سف اأفعالها الذي ا�ست�سهدنا عليه في الموا�سع ال�سابقة، 

 التي قدمت درا�سة لديوان »ملكة الجبال« تو�سلت فيه اإلى اأن �سمير 
)3(

نجد راأيا اآخر لإحدى الباحثات

)1( �سعاد الكواري،لم تكن روحي)م،�ص(  ق�سيدة الف�ساء �ص99

)2( �سعاد الكواري، ديوان تجاعيد )م،�ص( ق�سيدة خ�سو�سيات �ص25

ال�سبت   )152859( العدد  الحياة  جريدة  الأثر،  لت�سنع  الأنا  تحّرف  الكواري  �سعاد  القطرية  ال�ساعرة  بعنوان  مقال  فا�سل،  )3(  عهد 

5 فبراير 2005 .
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المتكلم يتنحى ظاهريا فل يعود الكلم مرتبطا بقائله،  وا�ست�سهدت ببع�ص المقاطع من ديوان »ملكة 

الجبال«، ويدل هذا التنوع في تكري�ص الح�سور حينا والغياب حينا اآخر على قدرة غير اعتيادية عند 

الذات ال�ساعرة الأنثوية في تملكها لزمام ملكة الإبداع، وتوجيهها ح�سب روؤيتها و�سياقها المتبدل في 

�سيرورة م�ستمرة : 

»يدب على ركبتيه

هذا الليل المتقلب المزاج 

كم� لو اأنه يتمرغ و�شط الرم�ل المتحركة 

كم� لو اأن القمر يفر�س و�ش�حه على ظالل ه�ئلة 

كم� لو اأن ن�شف اليقظة تتن�ثر في لعبة جنونية 

كم� لو اأن النه�ية تتقم�س اأ�شك�ل الوحدة 

)1(
وتعود من حيث انتهت«

الأنثوية  طبيعتها  بحكم  الو�سف  فن  في  براعتها  عن  لتعبر  ال�سمية  الجمل  ال�ساعرة  وت�ستخدم 

وا�ستعدادها الفطري، »فولع ال�ساعرة بالو�سف هو جزء من محاولتها تاأثيث عالمها المقترح بما يجعله 

 
)2(

قابل لل�سكن، وهذا الولع غالبا ما كان �سببا في �سقوط الق�سيدة في فخ ال�سرد الذي يقلق الإيقاع«

ونجد من ذلك:

»ال�شب�ح�ت الملبدة بدفء الم�ش�عر 

انفجرت هذا ال�شب�ح الأ�شج�ر 

ق�ذفة اأ�شالءه� المته�لكة على راأ�شي 

ال�ش�بحة في الف�ش�ء خلعت ق�شوره� 

)3(
ووقفت ع�رية تم�م� في وجه العوا�شف.«

)1( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص(  ق�سيدة الرمال المتحركة �ص7

)2(  فاروق يو�سف، ال�ساعرة �سعاد الكواري في »لم تكن روحي »ذاكرة تعبث بالعالم وتقترح وح�ستها، جريدة الوطن القطرية، العدد 

)1653(، الثنين 13مار�ص 2000

)3( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء )م،�ص( ق�سيدة لتكن اآخر خفقة فرح اأو رع�سة حلم �ص28
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ويذهب بع�ص النقاد1 اإلى اأن الجمل الو�سفية تزيد الغمو�ص؛ فل ي�سلنا من قول ال�ساعرة اإل القليل 

في حين هي اأرادت اأن تقول الكثير، ومثال ذلك:

»هو الزفير الم�شتعل.. 

وهي الرم�ح الن�ئمة.. 

تعطر المن��شف التي تلّوث..

 ال�شقوق والنح��س ح�جب.. 

)2(
يجر ع�شب القوقعة..«

وغالبا ما توظف الجملة ال�سمية الوا�سفة في اإطار الطبيعة التي تعتبرها الأنثى جزءا من كينونتها 

فتقول:

»حول البئر تجمعت مجموع�ت 

تتميز ب�أن ذكوره� واإن�ثه� على حد �شواء 

بقرون مقو�شة 

ال�شب�ب انت�شر 

عيونه� ال�شوداء تنتقل بحذر 

مجموع�ت �شغيرة تك�ثرت عند البئر 

فلم اأعد اأميز بينه� وبين ظالله� 

التي راحت تقفز في الهواء 

فهل اأرث هذه القطع�ن الأليفة؟

هذه الكنوز المدفونة في ال�شحراء 

اأرث هذا الفراغ 

هذه الوح�شة وال�شمت 

)1( محمد الزينو ال�سلوم، درا�سات اأدبية، �سعراء تحت ال�سوء، دار الر�سوان،�سورية �ص340، )من اأر�سيف ال�ساعرة �سعاد الكواري(.

)2( �سعاد الكواري، ديوان تجاعيد )م،�ص(  ق�سيدة ال�سوكة �ص8 
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الرم�ل، الجب�ل، ال�شخور 

ال�شمت المطبق على نف�شه 

اأرث ال�شحراء بم� فيه� 

واأغط�س في ن�شوة واقعية 

)1(
وريثة ال�شحراء.«

3- ح�شة العو�شي:

وتكثر ال�ساعرة ح�شة العو�شي في ق�سائدها من ا�ستخدام الجمل ال�سمية، وتقويها اأحيانا بالتاأكيد، 

ذلك اأنها امراأة تعرف ما تريد، فر�سالتها وا�سحة م�ستقرة، ت�سعى لإعمار العالم من خلل البحث عن 

عنا�سر الن�سجام فيه، فهي تقول:

»اإنني 

اأبحث عن �شوت رطيب..

ل ك�شوت الن�ي ي�شجي..اأو ك�شوت العندليب 

لحنه يجمع م� بين ابت�ش�م..ونحيب 

فيه اأحالم..واآم�ل..وطيب 

)2(
فيه رجع الهم�س يبدو لي قريب.«

كما توظف الجمل الإ�سمية والجمل الفعلية في تعاقب متوازن؛ لتوؤكد اعتزازها بكينونتها الأنثوية 

حين تقول:

»هذي المراأة لم� تحلم 

تتعدى كل حدود الكون 

...

)1( �سعاد الكواري، وريثة ال�سحراء،)م،�ص( ق�سيدة وريثة ال�سحراء �ص92، 93

)2( ح�سة العو�سي، كلمات اللحن الأول)م،�ص( ،ق�سيدة اأ�سرار الحياة �ص51
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هذي المراأة لم� تحلم 

تعبر درب الحب الأخ�شر 

...

هي اأن�شودة 

تتحدى واقعه� الأغبر 

...

هذي المراأة هي اأ�شطورة 

)1(
هي اإله�م.«

كما ت�ستخدم اأ�سلوب الأمر على �سبيل الن�سح والإر�ساد، فهي الأنثى الأم المولعة بالتربية والتوجيه؛ 

لتحقيق م�ستقبل اأف�سل بتعا�سد الجن�سين فتقول:

يلق�ك  كي  اخرج  الكون،  كل  وامالأ  اخرج  عن�وينك،  للكون  وابعث  عرينك،  ب�ب  وافتح  )اخرج 

)3(
، )اكتبيه� بين اأ�شع�ري زهورا من ري�حين العدم، وانف�شيه�، ثم ه�تي دونيه�(.

)2(
الن��س( 

وتقول في مو�سع اآخر موجهة خطابها لطواغيت الظلم وم�سعري الحروب:

»فّكوا الح�ش�ر..

عن اأمة عربية يفنى به�..

كل ال�شغ�ر..

ف�لأر�س جوعى..والجداول اأقفرت..

)4(
والجوع ج�ر..«

)1( ح�سة العو�سي، اأوراق قديمة، )م،�ص( ق�سيدة هذي المراأة �ص54، 55، 56

)2( ح�سة العو�سي، انتظار، )م،�ص( ق�سيدة اأ�سد الغابات �ص8

)3( )م،ن( ق�سيدة الق�سيدة �ص50

)4( ح�سة العو�سي بقايا قلب،)م،�ص(  ق�سيدة اأن�سودة حب قبل ال�سباح �ص52
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وت�ستخدم اأ�سلوب الأمر كذلك؛ لبّث ر�سالة الأمل في قلوب الأطفال ذوي الحاجات، و الذين حرموا 

بع�ص النعم الب�سرية فتقول:

»ي�طفلي الغ�س الطري..

انظر اإلى الحي�ة..

الدفء ي�شري في الوجود..

يحي� بوجهك البهي..

...

وي� �شغير..ي� �شغير..

ي�من حرمت لذه الب�شر..

هي� ابت�شم

ف�لنور في قلبك اأقوى للنظر..

...

وي� �شغير..ي� �شغير..

ي� من غدوت فوق مقعدالعجل..

�شّيره ب�لإيم�ن..

�شّيره ب�لأمل..

واترك طيور الرو�س تبني ع�شه�..

)1(
بال وجل..«

)1( ح�سة العو�سي، ديوان ميلد)م،�ص(  ق�سيدة دعوة للحياة �ص134- 140
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)ج( ال�شور الفنية:

تقوم ال�سورة الفنية على الخيال، والخيال عند الأنثى ممزوج بطبيعتها وتكوينها الفطري، فتاأتي 

�سورها مختلفة في بنائها، مغرقة في تفا�سيلها، دقيقة في و�سفها دقة متنا�سبة مع ذات مولعة بالتنظيم 

والإبداع والتركيب الخّلق؛ الذي ي�ستمد هوّيته من تجارب اأدركتها الأنثى وعاي�ستها، وغابت عن تجربة 

الرجل وكينونته.

1- زكية م�ل اهلل:

تلجاأ الذات ال�ساعرة اإلى تج�سيد الم�ساعر في اأ�سكال مادية ملمو�سة؛ لتعبر عن �سورة مفعمة بالثراء 

الحركي الذي يمّيز البناء الفني لل�سور ال�سعرية في ق�سائدها حيث تقول:

 )يته�دى في حن�ي� ا�شتي�ق، تته�وى كل اأجزاني 
)1(

)الحزن نهر تدفق حتى احتواني احتراق (،

 )مزقت الوجد، نثرت ال�شوق على 
)3(

، )لملم الليل هوان� وارتوين� من ال�شكون الليل حزن�(،
)2(

ب�شمت(

)4(
ال�شط�آن(.

وتعتمد الأنثى في ر�سم �سورها الكاملة على ترا�سل الحوا�ص بين الم�سموع والمرئي لتكمل الت�سكيل 

البنائي لل�سورة فتقول:

»مو�شيقى الجيت�ر الأجوف 

والتحديق ب�أنغ�م ن��شبة 

اأقبلت اإليه 

متكئ� فوق دي�جير تلملم �شحو الليل ويلهج 

ا�شتنفدت نه�ري وهويت 

)5(
اإل من فجر ي�شتنفدني ويعيد اإلى الرمق.«

)1( زكّية مال اهلل، ديوان من اأجلك اأغني، الأعمال الكاملة ج1 ق�سيدة عندما تتعرى الأغ�سان �ص268

)2( )م،ن( �ص269

)3( )م،ن( �ص270

)4( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت )م،�ص( ق�سيدة مدائن تحت البحر �ص510

)5( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت،)م،�ص( ق�سيدة خطايا 472 
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ال�سورة  ت�سكيل  مجال  في  جديدة  اكت�سافات  للأنثى  يتحقق  والب�سر  ال�سمع  حا�ستي  خلل  ومن 

الفنية، فكاأنها تمار�ص طقو�سا خا�سة لإنتاج القول ال�سعري، يعتمد على خلطة خا�سة بها، برعت فيها 

المراأة واأجادتها،  فبحكم طبيعتها المدبرة تبرع في مزج الظل بال�سوء، وال�سمت بال�سوت، حين تقول:

»في حرفي 

خلطت ال�شوء ب�لظل 

)1(
وال�شوت ب�ل�شمت، وا�شتخرجتك

وتقول في مو�سع اآخر:

»وكن� نن�شت لل�شم�ر وللمح�ر 

)2(
ومواويل توؤلف بين ال�شوت وبين ال�شوء«

وتظل �سور الأنثى متفردة بطبيعة المزج الخا�سة حيث تقول:

»قريب� �ش�أ�شكب في الم�ء لون� 

واأمزج بين المد وال�شح�ب 

لتحنو علين� نجوم الأم��شي 

)3(
وترحل طوع� ح�شود ال�شب�ب.«

ال�سورة  يجعل  قد   
)4(

�سديد، بغمو�ص  النزياح  تقنية  الخطاب  حالت  بع�ص  في  الأنثى  وت�ستخدم 

)1( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت، )م،�ص( ق�سيدة التحام �ص476

)2( )م،ن( ق�سيدة مدائن تحت البحر �ص511

)3( زكّية مال اهلل ، ديوان دوائر، مركز الح�سارة العربية، القاهرة ط1، 2007م ق�سيدة �سهرزاد �ص70

)4(  تنّبه ح�سان عطوان - في درا�سته حطب الده�سة في ديوان اأ�سفار الذات لل�ساعرة زكّية مال اهلل - لهذا الغمو�ص في اأ�سعار زكّية 

مال اهلل حيث يقول »اإنها تتجا�سر على تحطيم بنية العلقات المنطقية في الواقع... فهي ت�سوغ روؤيتها بلغة رمزية تجريدية ذات 

م�ستويات اأ�سطورية ميثولوجية ودينية واأبعاد زمانية مكانية، روؤية زاخرة بالطقو�ص والنبوءات«... ويذكر اأن ظاهرة الغمو�ص التي 

اإلى كثافة التعبير واإلى اإحالت  اأدت  يح�سها المتلقي ال�ستهلكي في قراءته ل�سعر زكّية مال اهلل جاءت نتيجة لكثرة الرموز التي 

متعددة الدللت تنبثق من اأجواء تلك العبارات ينظر ح�سان عطوان نحطب الده�سة درا�سة لديوان اأ�سفار الذات، لل�ساعرة زكّية مال 

اهلل ، موؤ�س�سة الفرات، دم�سق،ط1، 1993م، �ص9، 111

 وعلى الرغم من اتفاقي مع مذهب ح�سان عطوان في مقارباته لديوان اأ�سفار الذات لل�ساعرة زكّية مال اهلل اإل اأني وجدت اآراء تخالف 

هذا الراأي لعل اأهمها ما اأورده �سيف جمعة الرا�سد في جريدة ال�سروق في عددها 62 عام 1993م حيث يذكرفي مقالة وجهها اإلى 

ح�سان عطوان، بعنوان نقد ليغو�ص اإلى العمق..كيف؟ ذكر فيها اأن ح�سان عطوان في كتابه »حطب الده�سة« ل ينطلق من قاعدة 

منهجية لقراءة ال�سعر، ول يلتقط خا�سية معينة تنفرد بها الق�سيدة فقراءته للق�سيدة هي قراءة انطباعية �سحافية �سريعة بعيدا 

عن قراءة الناقد الذي يمتلك روؤية نقدية محددة. 
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اأن عنا�سرها ح�سية؛ ففي المقطع التالي  تتج�سد �سورة الوقت ك�ساقية  اإلى حد التعمية، رغم  بعيدة 

تدور وعنقها عبارة عن �ساعة متدلية، والأنثى في ال�سورة مع�سوبة العينين تقاد اإلى م�سير مجهول 

فتزداد التعمية، وينغلق المعنى على المتلقي؛ ل�سيما مع هذا ال�سعور الطاغي بال�ست�سلم البالغ حد 

الهذيان حيث تقول:

»تهذي 

وال�ش�عة عنق 

تتدلى من �ش�قية الوقت وتدور 

ب عيني و�شر بي  ع�شّ

)1(
اإني في اليقظة مطمور«

ومن هذه ال�سور الغريبة التي تجمع عنا�سر متباعدة ل يكاد يجمع �ستاتها العقل نجدها تقول:

»العن�كب ال�شوداء 

تقر�س �شّرة الموجة 

تنثني بركبة الزبد 

تف�س بك�رة �شمكة 

العن�كب المحت�شمة 

ت�شتخل�س الم�ش�ئم 

)2(
تنمو على فق�ع�ت الج�شد«

اليوم  �سباب  ال�سباعي في مقالة عر�سها في مجلة  النقد عن ح�سان عطوان كذلك ع�سام  انتقدوا منهجية  الذين  الباحثين   ومن 

موؤرخة بـ 18 اأكتوبر 1993م )ح�سلت عليه من اأر�سيف ال�ساعرة زكّية مال اهلل( وتحمل عنوان »زكّية مال اهلل  على �سفا حفرة« وقد 

نقل كلما نقديا �سادرا من ح�سان عطوان ثم علق عليه بالجزم اأنه »ليمكن لأي ناقد اأن يجد مدخل علميا ومو�سوعيا لنقده اإل 

من خلل و�سيلة علمية بدون ا�ستخدام كلمات مطاطية«، ثم اقترح اعتماد طريقة متفق عليها وهي ا�ستخدام حقول الدللة لتحليل 

الن�ص الأدبي.

)1( زكّية مال اهلل، من ديوان نجمة في الذاكرة من الأعمال الكاملة ج2 )م،�ص(  ق�سيدة تحويم. �ص306

)2( زكّية مال اهلل ، على �سفا حفرة من البوح، )م،�ص( ق�سيدة العناكب تتاآكل �ص248
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وتلب�ص الأنثى ثوب الآدمية وخ�سائ�سها على الموجودات حولها، لتجعلها معين لها في رحلة اإثبات 

الذات ومن هذه الموجودات عالم الطبيعة )الغيوم، ال�سم�ص، ال�سخر، الأمطار، الأر�ص(:

 
)3(

ك�لموج(، ت�شمخ  )�شخرة   
)2(

وتذرف(، ال�شم�س  عين  )تلعقه�   
)1(

،) غيوم  من  حملت  م�  )اأقذف 

)5(
 )تنتحب لأن الأر�س �شتحزن حين نمّزق (.

)4(
)اأعبئ زج�جي بغيومك واأمطر(،

وتقول كذلك في مو�سع اآخر مدجنة للطبيعة، وكاأنها ت�سو�ص عنا�سرها بفي�ص رعاية، تميزت بها 

الأنثى، فت�سبح علقة الأخذ والعطاء متبادلة بينها وبين عنا�سر الطبيعة حيث تقول:

»واأذهب في خلوة برية 

اأطعم الح�ش�ئ�س 

اأ�شقي الغيوم

واأعود اآخر النه�ر 

وفي جيوبي بع�س الخبز 

)6(
وبع�س الحلوى وبع�س ال�شم�س«.

2- �شع�د الكواري: 

 
)7(

وقد برعت ال�ساعرة �شع�د الكواري في ر�سم ال�سور الخيالية الغريبة التي تنتمي اإلى عالم �سوريالي

)1( زكّية مال اهلل، ديوان نجمة في الذاكرة )م،�ص( ق�سيدة بيني وبين الأوطان �ص342

)2( )م،ن( ق�سيدة حواء اأخرى �ص345

)3( )م،ن( ق�سيدة �سموخ �ص350

)4( )م،ن( ق�سيدة زجاج يمازجني �ص381

)5( )م،ن( ق�سيدة تاآويل �ص392

)6( زكّية مال اهلل، على �سفا حفرة من البوح)م،�ص( ، ق�سيدة جيوب معباأة �ص254

)7(  ا�ستعملت غالية خوجة م�سطلح »�سريلة الأبعاد »لت�سف ال�سور في �ساعرية �سعاد الكواري حيث ترى اأن البنية ال�سورية تتحرك 

بغرائبية في �سبكة تخالف ح�سور الموجودات بح�سور ل ماألوف يمر اإليه اليومي العادي ليتحول اإلى يومي غير عادي، ينظر غالية 

خوجة، نثريات اليومي وهلمية الأنا عند �سعاد الكواري )م،�ص(.

المعنونة ب  يقول في درا�سته  الكواري حيث  �سعاد  ال�ساعرة  الغمو�ص في تجربة  اإلى  الميل  با�سم عبود على هذا  الناقد   كما وقف 

»ال�ساعرة �سعاد الكواري تتغطى برماد الق�سيدة في ليل متقلب المزاج »تتراكم عند ال�ساعرة �سور غام�سة كارتعا�ص الطبيعة والقبر 

المفتوح وال�سفن المحترقة، وتذهب اإلى اأبعد من ذلك حين تجد اأن نقاء الطفولة بطهره يتمزق باأيدي الزمن، لكنها ل تفقد الأمل 

حين تبحث عمن يعيد ت�سكيلها من جديد »ينظر با�سم عبود، مقالة ال�ساعرة �سعاد الكواري في ملكة الجبال تتغطى برماد الق�سيدة 

في ليل متقلب المزاج، جريدة الوطن القطرية، العدد )3347(،الأثنين 1نوفمبر 2004
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 ي�سعب فك رموزه، اأو تخيل اجتماع العنا�سر الموؤلفة له، وتبّرر د. وجدان عبدالإله ال�ش�ئغ 
)1(

غام�ص؛

هذا التّوجه حيث ترى اأن المبدع »يعقد و�سائج خا�سة بينه وبين اأ�سياء هذا الكون واأحيائه، فتتّلون هذه 

وعبر  المبدع  فكاأن  والبتكار،  الإبداع  �سفة  اإلى  الماألوف  �سفة  لتجتاز  وم�ساعره  باإح�سا�ساته  الأ�سياء 

تقنية الإ�سقاط يحول الم�ساهد الغريبة التي تطلع عليه من اأعماقه الل�سعورية اإلى مو�سوعات خارجية 

 ومن ذلك مثل قولها:
)2(

يمكن اأن يتاأملها الآخرون«

»على ال�ش�عة المعلقة على الجدار 

فوجئت ب�أن الدق�ئق تنتحر بهدوء 

)3(
والثواني تنفجر وتنزف قطرات حمراء داكنة على الأر�س.«

ففي ال�سورة ال�سابقة يجد القارئ نف�سه اأمام لوحة م�سهدية غريبة، قائمة على الو�سف الخارجي 

المتحرك بتناوب الهدوء والنفجار، فاألأبطال تم�سي في �سيناريو الموت في حيز مكاني �سيق ل يخرج 

عن اإطار �ساعة معلقة على الجدار، و على مراأى من متفرج حا�سر في الحدث بدللة الفعل )فوجئت (،  

وتجري الأحداث الدرامية المتناق�سة بين انتحار بهدوء وبين انفجار دام ظهرت اآثاره على الأر�ص على 

�سكل قطرات من لون اأحمر داكن كعلمة فارقة في هذه ال�سورة القاتمة. 

دقيقة  درامية  بتفا�سيل  للحدث  هائل  م�سرحا  �سّورت  واختزالها  كثافتها  على  ال�سابقة  فال�سورة 

ي�سعب اأن يت�سورها اإل اأنثى تمّيزت بطبيعة فطرية تعنى بالتقاط التفا�سيل ون�سجها باإبداع وطرافة 

 لهذه الخا�سية في تجربة ال�ساعرة �شع�د الكواري اإل اأنه و�سفها 
)4(

غير م�سبوقة، وقد تنّبه اأحد النقاد

باأنها ت�سفي على ال�سعر �سحنة باهتة من فراغ المعنى و�سرارات من الت�سظي واللتناغم وا�ستدل على 

ذلك باأبيات من ق�سيدة ال�سمت تقول:

)1(  ف�سرت �سعاد الكواري غمو�ص المفردة اللغوية وال�سورة ال�سعرية لديها،باأن هذه التقنية تعد من عنا�سر الت�سويق في العمل الإبداعي، 

ينظر حوار �سحفي اأجراه عبدالرحيم كمال، �سعاد الكواري:قلمي ل يبوح بما يرف�سه مجتمعي عبر الرابط 

http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=134052

)2(  وجدان عبدالإله ال�سائغ، الق�سيدة الن�سويةالقطرية بين الإ�سقاط والترميز )1-2( مقاربة تاأويلية لبلغة مجموعة »باب جديد 

للدخول »لل�ساعرة �سعاد الكواري،جريدة الراية )م،�ص(.

)3( �سعاد الكواري، ملكة الجبال، )م،�ص(  ق�سيدة حداد �ص65

)4(  م�سطفى غلمان،ديوان لم تكن روحي لل�ساعرة القطرية �سعاد الكواري محاولة خروج من تيه ع�سير اإلى دائرة روح ل محتملة، جريدة 

الوطن القطرية،العدد) 3732( الأثنين 21 نوفمبر 2005
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»معلقة في الهواء 

كط�حونة

 يده� تحرك عن 

فت�ت الري�ح 

عن�كبه� تت�شرب ق�دمة 

من �شن�ديق �ش�خبة ك�لف�شول 

وحين يزلزله� خوفه� 

)1(
�شيطير رذاذ ك�شيح.«

والمثال ال�سابق لي�ص هو الوحيد في تجربة �سعاد الكواري ال�سعرية؛ فقد زخر نتاجها الفني باإمثال 

هذه ال�سور المبنية على اأ�سا�ص ت�سور دقيق للأحداث والأماكن وال�سخو�ص ومن ذلك قولها:

»اأعرف الآن حجم �شي�عي 

نعيق الف�شول ي�شيء

بحيرات يقظتهم 

كين�بيع مهجورة منذ اأزمنة 

بخن�جرهم 

اأطعن القمر المتحرر 

من قب�شة الحلم 

اأدخل زخرفة البوؤ�س 

اأنق�س همهمة �شخمة 

و�شط قلبي 

واأنق�س اآث�مهم 

)1( �سعاد الكواري،لم تكن روحي،)م،�ص( ق�سيدة ال�سمت �ص61
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في مي�دين زاخرة 

ب�لت�شحر 

األ�شقهم بخي�لي 

)1(
كنور�شة مرهقة.«

يقف القارئ م�سدوها اأمام هذه ال�سورة الخادعة للحوا�ص بزخم ل يحتمل التاأويل، فاأحيانا يبرز 

ب�سكل  اآثره  القتل تل�سى  فعل  اأن  الحدث تجد  تتبعت  فاإن  اأمام معركة حقيقية،  وكاأنك  القتل  عن�سر 

بعدها  التركيز  ويتحول  والنق�ص،  الزخرفة  يقوم على  فنيا  اأمام عالم عجائبي ي�سور عمل  مفاجئ،  

من المرئي اإلى الم�سموع 2 في هذه الهمهمة ال�سخمة التي تتخذ حيزا مكانيا �سغيرا هو القلب رغم 

�سخامتها الهائلة، ثم يعود فعل النق�ص في ميدان زاخر اإل اأن عن�سر المفاجاأة الأول يباغت القارئ 

من جديد ويك�سر اأفق توقعه، فهذا الميدان الزاخر لي�ص كرنفال �سعيدا اإنه زاخر بل�سيء، فهو زاخر 

بالت�سحر، وت�سبح الأحداث ال�سابقة كلها معارك خيالية في ذهن نور�سة مرهقة.

ويغلب اللون الأ�سود والرمادي على ال�سور التي تر�سمها الذات ال�ساعرة، حين تكون �سديدة الت�ساوؤم 

وال�سوداوية، اأو حين ي�سيطر عليها الحزن والياأ�ص، ونجد هذا الملمح بارزا بو�سوح في نتاج ال�ساعرة 

�سعاد الكواري حيث برعت في ر�سم �سورا حالكة عك�ست الجو النف�سي العام لتجربتها ال�سعرية، حيث 

تكرر في اأكثر من مو�سوع ا�سوداد اللون اأو رماديته ومثال ذلك نجد:

 »هذه الظلم�ت

 �شت�شق غي�هب �شحوي 

وتخنق ذاكرتي 

...

وبق�ي� الغب�ر 

)1( )م،ن( ق�سيدة وجعي رماد �ص 13

)2(  ترى ال�ساعرة ال�سورية غالية خوجة اأن المخيلة ال�سعرية عند ال�ساعرة �سعاد الكواري ترتكز على بعثرة العنا�سر وبعثرة الموجودات 

عبر م�ساهد تمار�ص حركتها النقلبية بين الحوا�ص » ينظر غالية خوجة نثريات اليومي وهلمية الأنا عند �سعاد الكواري، مجلة 

نزوى العدد )35(  يونية  2002
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الرم�د 

)1(
يلطخ خ�شر الرخ�م

وفي مو�سع اآخر تقول:

لم�ذا لهيب ال�شواد 

يمر بطيئ� على ج�شدي؟ 

ولم�ذا قوافلهم 

)2(
تمتطي حيرتي

وفي ق�سيدة بعنوان �سواد تقول:

الموج في �شدري 

واجت�ح رم�د الحلم 

)3(
مرات عديدة

وتقول في مو�سع ثالث:

اغلقوا الأبواب 

يزعجني �شوء ال�شم�س 

لهيب الظهيرة 

�شراخ الب�عة المتجولين« 

)4(
ن�ش�ئح الن�شوة المدثرات ب�ل�شواد

كما يتكرر الرمادي الكئيب في جو جنائزي خانق، ينذر بميلد الياأ�ص معززا فكرتها الأولى حيث 

اللجدوى فتقول:

)1( �سعاد الكواري، لم تكن روحي،)م،�ص( ق�سيدة وجعي رماد �ص8

)2( )م،ن( �ص19

)3( �سعاد الكواري، لم تكن روحي،)م،�ص( ق�سيدة �سواد �ص39

)4( �سعاد الكواري، ملكة الجبال،)م،�ص(ق�سيدة نقطة في جدار �ص69، 70
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»تحت اأغ�شية ال�شجر يحبو تنين كهل 

عند المقبرة الأثرية يت�ش�عد دخ�ن رم�دي

بف�رغ ال�شبر اأنتظر اأن ت�شقط خيوط الي�أ�س لأت�شلقه� 

واأطفو فوق غيمة غير مرئية 

اأق�تل غول ك�شول ب�شيف خ�شبي 

ك�أنني دونكي�شوت الم�شكين 

ك�أنني اأب�طرة المغول 

ك�أنني بذرة الهزيمة 

اأعود مرة اأخرى لكي اأوؤكد 

اأن ل جدوى من الرك�س خلف �شي�طين الوهم 

)1(
فه�نذا اأعود محملة ب�لخيب�ت.«

3- ح�شة العو�شي:

وال�سورة الفنية عند ح�شة العو�شي وا�سحة معبرة عن تجربة تك�سف الت�سالح مع الذات، وتقف 

يدفعه  اأمل  لنف�سه  ويبنى  الم�سّرفة  التاريخ  تجارب  من  ي�ستفيد  عالم  خلق  في  لحوحة  رغبة  وراءها 

لل�سمود والموا�سلة، وقد تجلى هذا الطرح لديها في ق�سيدة عيني وعينيها حيث تقول:

»عين�ي وعين� مدينتي �شواء..

فيهم� ينق�شم الزم�ن..

...

فيهم� يختلط الح��شر ب�لغد 

وتخلط الأمور..

البحر..ب�لأنه�ر..ب�لج�شور..

)1( )م،ن(  ق�سيدة نبي �ص74
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ويعبر الت�ريخ عبر عينيه� القرون..

يعيد مجد ب�بل 

ويغلق ال�شجون..

يتلو �شطورا من روائع النغم..

من �شعر قي�س..

وابن زيدون..

و�شعر البحتري..

عين�ك ي� �شديقتي..من�فذ ال�شمود..

...

عيني..وعينيه�..

هموم..وغيوم..

ونجوم..

)1(
ل تغيب«.

( المو�شيقى ال�شعرية: د (

 لأنها تمّكنها من فعل القول ب�سكل اأكثر كفاءة في نقل دفقات 
)2(

لجاأت الأنثى اإلى الق�سيدة المنثورة

ال�سعور الأنثوي، ولأن تجربة الأنثى في الأ�سا�ص هي محاولة لك�سر قالب ال�ستلب المعهود فقد نا�سبها 

ال�سكل الحداثي للق�سيدة في تعريه من قيود التقفية واأوزان التفعيلة التقليدية.

)1( ح�سة العو�سي، اأوراق قديمة )م،�ص( ق�سيدة عيني وعينيها �ص28، 29، 31

)2(  يرى د، حبيب بوهرور اأن التفرد في الت�سكيل ال�سعري عند المراأة الخليجية لن يتحقق اإل عندما تبتعد عن �سياج ال�سكل في الق�سيدة 

العربية القديمة وتبحث عن اأنموذج ت�سكيلي يراعي متطلبات الذات الراف�سة ويحقق رغبة النعتاق والتحرر، ينظر حبيب بوحرور، 

دار  منتقاة،  خليجية  ن�سوية  نماذج  في  المتنية  والمت�سكلت  الروافد  في  الخليج،قراءة  منطقة  في  الحداثية  ال�سعرية  االظاهرة 

المنظومة كتابات - م�سر،ع 1، )2011(، �ص �ص 288 - 317. الرابط الإلكتروني 

http://0-qnl.opac.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw%2Cwrdl&q=%D

8A%D8%A9+%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%8%A7%D9
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وال�ساعرات القطريات الثلث لم يتخلين تماما عن الإيقاع المميز لل�سعر حتى في النماذج المنثورة 

منه، واإنما تمكّن من تقديم كما هائل من الإبداعات الإيقاعية القائمة على التنوع المرتبط بالم�ساعر 

على تنوعها بين خوف وحزن وفرح وقلق... 

و�سنقتفي فيما يلي بع�ص الظواهر  الإيقاعية البارزة عند ال�ساعرات الثلث:

1- زكية م�ل اهلل :

كتبت ال�ساعرة زكية م�ل اهلل ال�سعر العمودي في باكورة نتاجها الأدبي فيما اأ�سمته ق�سائد البراعم 

 ولم تتخلى عن هذا ال�سكل ال�سعري 
)2(

 و)ق�سيدة عزم وت�سميم(،
)1(

ومنها )ق�سيدة ق�سة النف�ص(،

 في ديوان مرجان ال�سوء وهو 
)3(

حتى في دواوينها اللحقة حيث كتبت كذلك ق�سيدة )غرائبية العي�ص(

اأحد دواوينها المتاأخرة التي كتبت في مطلع الألفية الثانية. 

الإيقاعية  القوالب  مناه�سة  في  رغبة   
)4(

المزجية« »المزواجة  مرحلة  اإلى  ال�ساعرة  انتقلت  ثم 

)ال�سعر  التفعيلة  فكتبت ق�سيدة  الأنثى،   يدور في خلد  التعبير عما  انطلقة  التي تحد من  الجامدة 

الحر( ومن ذلك:

»في ني�ش�ن توؤوب الوردة للوردة

ويرفرف ظالن 

وفي ني�ش�ن 

تت�ش�لح كل الألوان 

وفي ني�ش�ن ت�شكن في كفيك زنبقتي 

)5(
ويحلق طيرين.«

)1( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت )م،�ص( �ص 623

)2( )م،ن( �ص631

)3( زكّية مال اهلل، مرجان ال�سوء )م،�ص( �ص75

الراية  جريدة  نموذجا،  الذاكرة  في  نجمة  اهلل  مال  زكّية  عند  ال�سعري  الخطاب  على  نقدية  اإطللة  مبروك،  عبدالرحمن  )4(  مراد 

القطرية،العدد ) 5337( ،الثلثاء 17دي�سمبر 1996

)5(  زكّية مال اهلل، ديوان وردة النور، مطابع الحياة ط1، 2008م،ق�سيدة ني�سان، وقد حافظت على الن�ص الأ�سلي للق�سيدة في جملة 

»يحلق طيرين«.
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الأنثوية  لتجربتها  المميز  الطابع  هي  فكانت  النثر،  ق�سيدة  اهلل   مال  زكية  ال�ساعرة  كتبت  كما 

ونتاجها الأدبي في غالبيته: 

»دقت نواقي�س البحر واأتتني ح�ملة اأ�شرعته� 

الرخ�مية وا�شتلقت على كتفي، ابتهجت لروؤيته� 

وك�أنه� تنت�شب على اأعمدة روحي المتخ�شبة 

واأنواره� تحفر في مت�ه�ت الغيب وت�شيء 

اأكدا�س الأزمنة الم�شطفة حولن� 

�ش�ألته� من اأنت؟

ق�ل: كنت ال�شر الق�بع في ق�ع الم�ء 

األملم اأ�شت�ت الأمواج 

)1(
واأ�شطنع من الأ�شداف لح�ف�«.

وقد زخر نتاج ال�ساعرة زكية مال اهلل ال�سعري ب�سروب عديدة من التقنيات المو�سيقية  ومنها:

1- الإيق�ع:  ومن األوانه )ال�شوتي وال�شردي والحواري (:

-  فمن اليقاع ال�سوتي ما نجده من اإ�سباع للحروف بمدها في الكلمات التالية )اأبدا، اأزمانا، 

ربانا( وتبادلية الأزمنة في الأفعال بين الأمر والم�سارع والما�سي )واريني، اأروم، اجتزت( 

في المقطع التالي :

»واريني كي اأحي� اأبدا 

واأروم لق�ءك اأزم�ن� 

م� اجتزت بح�رك لكني 

)2(
في الع�شق األقب رب�ن�.«

)1( زكّية مال اهلل ، دوائر،مركز الح�سارة العربية، القاهرة ط1، 2006م ق�سيدة مالكة القلب �ص75

)2( زكّية مال اهلل، من ديوان نزيف الوقت )م،�ص(. ق�سيدة هافانا �ص465
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-  ومن الإيقاع ال�سردي مانراه في المقطع التالي من اأحداث متتالية من خلل الأفعال )تفت�ص، 

تقذف، تنهمر، �سب، اأ�سقي، اأرمق(، وفاعليها ومفاعيلها فكاأننا اأمام �سخو�ص واأحداث واأماكن 

واأزمنة ت�سكل عنا�سر ال�سرد الإيقاعي: 

»تفت�س الحلمة 

تقذف ب�لقطرات ال�شحب الم�رقة 

تنهمر خط�ي�

 طرق ب�لب�ب وفي الأذنين

�شندان �شب

ي� لأطف�ل 

رم�دا اأ�شقيكم 

تنمو في الأ�شالع خرائب 

)1(
اأرمقكم.«

-  ومن الإيقاع الحواري ما نجد في المقطع التالي من تكثيف الهوّية والغاية واختزالها في ب�سعة 

اأ�سطر مركزة، حيث تقول :

»في اللحظة ينفرط الحلم 

ينزلق اللوؤلوؤ فوق جبينك

م� ا�شمك؟

الملك المفتون 

ولأي بلد جئت 

لمدينتك 

اأبعثر م� احتملته جيوبي 

)2(
واألملم طهرك«.

)1( زكّية مال اهلل، من ديوان وردة النور،.)م،�ص(  زينب تاأتي �ص29

)2( زكّية مال اهلل، ديوان نزيف الوقت )م،�ص( ق�سيدة المملكة الحلم 467
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2- التقفية:

وقد نّوعت ال�ساعرة زكية م�ل اهلل في قوافي ق�سائدها ومن اأمثلة ذلك: 

- القافية المنوعة: 

»حينم� حل كغيمة 

اأمطرت فوقي وردا

و�شوت في الأفق نجمه 

ف�حتميت ب�شكوني 

وتجليت نجمة 

ف�إذا بي اأدنو منه 

)1(
ولأعم�قي اأ�شمه.«

- قافية الجملة ال�سعرية:

وت�ستعين ال�ساعرة في نقل م�ساعرها بقافية الجملة ال�سعرية لتحّملها دللة مو�سيقية تتعلق بدفقة 

ال�سعور ومن هذا النوع نجد:

»اآب�ر ت�شخ براكينه� 

اإلى ع�شور الن�شي�ن 

التي ت�شربلت ورقدت فوق �شدور ع�رية 

)2(
و�شعور مغبرة.«

3- ومن التقني�ت المو�شيقية الأخرى ا�شتخدمت التكرار والتدوير والت�شمين.

دون  اأحدهما  على  فلي�ست هي حكرا  الرجل  دون  المراأة  بها  تتفرد  ل  المو�سيقية  التقنيات  وهذه   

الآخر، ولكن ن�سويتها تكمن في تحميلها دفقات �سعور الأنثى المرتبطة بتجربتها المختلفة عن تجربة 

الرجل.

)1( زكّيةمال اهلل، ديوان وردة النور )م،�ص( ق�سيدة زائر. �ص26

)2( زكّيةمال اهلل، من ديوان دوائر )م،�ص( ق�سيدة فو�سى الأطوار  �ص91 .
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- التكرار:

فمن تقنية التكرار نجد:

»وكون تفرق بين البداهة 

والبالهة وال�شطب�ر 

�شب�عية الن�شه�ر،

الن�شه�ر، الن�شه�ر،  الن�شه�ر، 

)1(
  الن�شه�ر،  الن�شه�ر،  الن�شه�ر،«

- التدوير:

قد يكون التدوير بمنطق بع�ص المنظرين - كن�زك المالئكة - غير متوافق مع ق�سيدة ال�سعر الحر، 

لأنه حيلة لم تعد الحاجة اإليها قائمة في ظل الحرية التي كفلها التنوع الإيقاعي الحديث الم�ساحب 

تجربته  في  ال�ساعر  على  م�سيطرة  العمودي  ال�سعر  حكمت  التي  القوالب  تلك  تعد  فلم  الحر،  لل�سعر 

الحديثة، بل انطلق اإلى عالم رحب يمّكنه من بناء اأن�ساقه الإيقاعية على نحو مبدع وغير م�سبوق توافقا 

من تجربته الفريدة وعالمه المتطور الذي يرف�ص الثبات.

 ولكننا من ناحية تطبيقية تعتمد على معالجة الن�سو�ص نجد اأن هذا التدوير اأ�سبح في كثير من 

الأحيان �سفة متوافرة ب�سكل ملحوظ في ق�سائد ال�سعر الحر وق�سائد النثر اأي�سا، وذلك لأن الإيقاع 

التقطيعات  هذه  اإلى  فيعمد  المبدع  يخلقه  الذي  النف�سي  الجو  على  اأ�سا�سا  يعتمد  الق�سائد  هذه  في 

والتوزيعات في المو�سيقى على نحو ما ذكرت ال�ساعرة زكية م�ل اهلل في المقطع التالي:

»امتدت في ق�شب�ت ال�شهد...�شوارعن�

اختطفتن� اأخيلة القرب 

قرا�شنة الع�ش�ق 

خب�أت لكفيك الفل 

لعينيك 

)2(
نحرت قرابين الأ�شواق.«

)1( زكية مال اهلل، ديوان على �سفا حفرة من البوح )م،�ص( ق�سيدة فتائل نهار �ص.144

)2( زكّية مال اهلل، من ديوان من اأ�سفار الذات )م،�ص( ق�سيدة حين تلجها الطبقات ال�سبع من �سموات القلب �ص 12 
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فنجد اأن ال�سطر الثالث ما اكتمل دلليا اإل حين انتقلنا اإلى ال�سطر الذي يليه، ومثل ذلك تكرر بين 

ال�سطر الخام�ص وال�ساد�ص. 

- الت�سمين:

به  لتثري  الم�ستح�سر  للن�ص  الأول  الجو  ت�ستح�سر  اإنها  والت�سمين تقنية مثرية للإيقاع من حيث 

الن�ص الحا�سر، وقد ا�ستعانت زكية م�ل اهلل بها حين �سمنت مقطعا �سعريا لل�ساعر اإيلي� اأبي م��شي 

في اإحدى ق�سائدها لتك�سف عن غربة الذات ال�ساعرة في مجتمعها وواقعها ال�سلبي: 

»من يح�بي �شحبة �شلوا ب�أنف�ق المف�رق 

من ي�ش�وم 

من يخ�دع 

من ين�فق 

ق�ل:

»جئت لاأعلم من اأين ولكني اأتيت 

ولقد اأب�شرت قدامي طريق� فم�شيت 

)1(
و�ش�أبقى �ش�ئرا اإن �شئت هذا اأو اأبيت.«

2- �شع�د الكواري:

اأنها �سخرت   يرى 
)2(

النقاد اأن بع�ص  بل  العمودية،  الق�سيدة  �شع�د الكواري عن  ال�ساعرة  ابتعدت 

لغ�سان  با�ست�سهاد  تجاعيد«  ديوان  »الده�سة من  مبا�سرة عندما �سدرت ق�سيدتها  �سخرية غير  منها 

ال�سهابي كان يقول فيه: »فعول مفاعيل مفعول مفاعل.. متى تنتهي النكتة؟«.

)1( زكّية مال اهلل  من ديوان نجمة في الذاكرة )م،�ص(. ق�سيدة بيني وبين الأوطان �ص342 

)2(  كان هذا الراأي لح�سن توفيق،في مقالته »باب جديد للدخول »..ولكن ل اأمل في الو�سول!ال�ساعرة �سعاد الكواري �سيل من الت�ساوؤلت 

دون اإجابة،جريدة الراية،العدد )6980( ، الأحد 17يونية 2001
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 وذلك لأن الذات ال�ساعرة 
)1(

ويغلب على النتاج ال�سعري ل�سعاد الكواري ال�سكل النثري للق�سيدة،

المتفردة مع  لنقل تجربتها  الأن�سب  الكل�سيكي هو  التاأطير  المنفلت من حدود  ال�سكل  اأن هذا  اآمنت 

عالم تمّيز بقدرته ال�سريعة على التغير وك�سر ديمومة اللحظة.2

وقد عرفت هذه الق�سائد اأنواع مختلفة من الإيقاع نذكر منها:

1- الإيق�ع ال�شوتي:

داخليا  اإيقاعا  لتحيك  اللينة  الحروف  ذات  الألفاظ  اختيار  اإلى  تعمد  حين   الإيقاع  هذا  ويتجلى 

من�سجما كقولها:

»�شت�شبقني غربتي 

وتبوح لط�ولة الحزن 

للفقد 

للبحر 

)3(
زاخرة بدواعي الرحيل.«

)1(  يرى فاروق يو�سف »اأن ال�ساعرة �سعاد الكواري اندفعت بقوة في اتجاه ق�سيدة النثر �ساربة عر�ص الحائط بكل ماعلق بها من غبار 

�سعاد  يو�سف،ال�ساعرة  ينظرفاروق   « ال�سكلي  الحتيال  ومحاولت  الألعاب  كل  من  ال�سعر  اإلى  تقودها  التي  الطرق  فنظفت  الوزن، 

الكواري في »لم تكن روحي »ذاكرة تعبث بالعالم وتقترح وح�ستها، جريدة الوطن القطرية، العدد )1653(،الثنين 13مار�ص 2000

 واتفق معه في هذا الراأي د.عبدالعزيز المقالح حيث يرى اأن �سعاد الكواري وا�سلت رحلتها مع الق�سيدة المفتوحة على اآفاق القرن 

الواحد والع�سرين غير مكترثة - �ساأن عدد قليل من ال�ساعرات – بال�سيحات العالية التي تتعالى �سد هذا النوع الجديد من ال�سعر...

كما اأنها من المبدعات القليلت اللتي يرف�سن الندفاع وراء جلد الذات وال�سعور باأثر رجعي من وقع الظلم الذي نزل بالمراأة في 

القهر ما يكفي لجعلهما  اأنظمة  الع�سور من  تلك  لقيا في  والرجل كلهما  المراأة  باأن  تام  انطلقا من حالة وعي  الظلم  ع�سور 

يقلعان عن ا�سطهاد بع�سهما، ينظر عبدالعزيز المقالح،مقالة �سعاد الكواري وباب جديد للدخول اإلى ال�سعر،جريدة الوطن،العدد 

)456(،ال�سنة الثانية ال�سبت 29دي�سمبر 2001م.

 ومن الجدير بالذكر اأن ال�ساعرة �سعاد الكواري ترف�ص م�سطلح ق�سيدة النثر وترى اأن ال�سجلت الدائرة حول الم�سطلح اأبعدتنا 

عن روح الإبداع وهو التطور والنمو، وترى اأن من الأف�سل اأن ن�سمى هذه النوع من ال�سعر الق�سيدة الجديدة اأو الحديثة، ينظر حوار 

اأجراه عبدالرحيم كمال مع �سعاد الكواري بعنوان:قلمي ل يبوح بما يرف�سه مجتمعي عبر الرابط

http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=134052 

الذاكرة  ن�سرها تحت عنوان  التي  ل�سعرية ن�سو�سها  الكواري - في قراءته  �سعاد  ال�ساعرة  ال�سردية عند  اللغة  ال�سهيد  )2(  يف�سر زيد 

الن�سائية ورهافة البوح لتبيي�ص ال�سواد - فيرى اأن ال�سرد بات ملحا في البث برغبة اإي�سال الدللة بطريقة �سورية ب�سرية تنبني 

داخل اإطار المخيلة وتت�سكل كتعبير اأي�سر للعر�ص، ينظر  زيد ال�سهيد، قراءة في �سعرية القطرية �سعاد الكواري،الذاكرة الن�سائية 

ورهافة البوح لتبيي�ص ال�سواد، عبر الموقع الإلكتروني kikah.com )من اأر�سيف ال�ساعرة �سعاد الكواري(

)3( �سعاد الكواري،لم تكن روحي، )م،�ص( ق�سيدة الف�ساء �ص 97
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اأو خارجيا ومن ذلك  اإما داخليا  ويلعب التكرار دورًا في الإيقاع بما ي�سفيه من مو�سيقى ملمو�سة 

مانجده فيما ي�سبه اللزمة في الق�سيدة على غرار »ق�سيدة باب جديد للدخول« الذي تكررت فيها 

جملة ال�سوؤال )من اأي باب اأدخل اإليك ( اأكثر من اأربع مرات.

وتكّررت كذلك بع�ص الكلمات متتالية في �سطرين �سعريين اأو اأكثر مما اأدي لإيجاد مو�سيقى عالية 

الو�سوح ومنها:

»ل مدينة 

ل محطة 

ل قط�ر 

لحقيبة تحملني اإلى المنفى 

ول منفى ي�شتقبلني ف�آوي 

اأن� الن�ر التي ت�شتعل دون لم�س 

اأن� الن�ر واأنت الريح 

)1(
اأن� الريح واأنت الن�ر«.

2- الإيق�ع ال�شردي الدرامي:

 ويتمثل في م�ساهد تحكي حدثا معينا، مقترنا بزمن و �سخو�ص، ويتمّيز هذا ال�سكل بتماهي الفوارق 

على  وتركيزه  ال�سديد  بتكثيفه  يقترب  اأنه  كما   
)2(

الق�سيرة، الق�سة  اأو  والرواية  ال�سعر  بين  وتل�سيها 

التفا�سيل من الم�ساهد الم�سرحية اأو الدراما ال�سينمائية، وهذا مايعتبره البع�ص »ثغرة تعتر�ص ال�سعرية 

 ومثال ذلك:
)3(

المن�سودة«

)1( �سعاد الكواري، باب جديد للدخول،)م،�ص( ق�سيدة باب جديد للدخول �ص34

لمثل  حاجة  في  ونحن  الق�س�سي...  للأ�سلوب  تميل  الكواري  �سعاد  موؤلفات  في  الكبرى  الن�سبة  »اإن  المغربي  �سالم  الباحث  )2(  يذكر 

هذا الأدب اأو الفن في ع�سر طغت عليه مكونات الف�ساء و�سبحت في اأجوائه تقنيات واأفكار جعلتنا في حيرة م�ستمرة« ينظر �سالم 

المغربي،ال�ساعرة �سعاد الكواري البحث عن الخل�ص من خلل الإبداع،جريدة الراية، العدد )97124( الخمي�ص 8 نوفمبر 2001

)3(  خالد زغريت،قراءة في ديوانها بحثا عن العمر، �سعاد الكواري تفتح اآفاق ال�سيرة ال�سعرية، جريدة ال�سرق القطرية )من اأر�سيف 

ال�ساعرة �سعاد الكواري(.
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»الم�شهد الأول:

يحمل م�شد�ش� معب�أ ب�لر�ش��س

يختبئ خلف جذع �شجرة يترب�س ب�لم�رة 

يركب �شبي دراجة بثالثة عجالت 

يعلق على الكر�شي الخلفي ب�لونة حمراء

ك�ن ينبغي اأن يقطع ال�ش�رع اإلى الجهة الأخرى 

لكنه توقف وراح يحدق 

ك�أنه ك�هن اأزعجه �شجيج المدينة 

يحدق في الفراغ 

ف�نطلقت الر�ش��شة من فوهة مجنونة 

ك�ن ينبغي اأن يقطع ال�ش�رع اإلى الجهة الأخرى 

اإلى حديقة النتظ�ر ك�ن ينبغي لكن الر�ش��شة 

اخترقت �شراخه المتقطع.«)1(

3- الإيق�ع الحواري: 

اأحادي ال�سوت الذي  اأي�سا عند ال�ساعرة �سعاد الكواري ذاك الإيقاع الحواري  اأنواع الإيقاع  ومن 

يغّيب فيه الآخر، وتلعب الذات ال�ساعرة  فيه دورال�سوت الوحيد؛ مما يجعل هذا النوع الإيقاعي �سبيه 

بحديث الذات )المونولوج الداخلي ( وقد ر�سدت العديد من النماذج المعززة لهذه الظاهرة في نتاج 

ال�ساعرة الأدبي  ومن ذلك على �سبيل المثال:

»لأنك اأو�شلتني اإلى اآخر المط�ف 

اأ�شت�شلم لرغبتك المجنونة دون مق�ومة 

منت�شية ب�لفكرة ذاته� 

)1( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص( ق�سيدة م�سارعة الثيران،�ص 85،86
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فكرة العبور اإلى مدائن الحلم 

على طرف موجة ت�ئهة 

لأنك اأو�شلتني اإلى النه�ية 

�ش�أ�شع �شال�شل العبودية حول عنقي 

منت�شبة كتمث�ل فريد لأجمل مع�ني النك�ش�ر 

)1(
اآملة اأن ت�شدني اإلى الأعلى يد اأكثر حن�ن� وراأفة.

وفي مو�سع اآخر تحتفل بحوار اأحادي ال�سوت فتقول:

من اأي ب�ب اأدخل اإليك؟

من اأي ثقب اأدخل واأرفع عنك الغط�ء؟

غط�ء الجه�ت واأقترب من ج�شدك المنه�ر 

)2(
قل لي: من اأي ب�ب اأدخل اإليك؟.«

3- ح�شة العو�شي:

ق�شيدة التفعيلة: 

اعتمدت ال�ساعرة ح�شة العو�شي في �سائر نتاجها الفني على مو�سيقى قوية الو�سوح عمادها ال�سعر 

الحر القائم على نظام التفعيلة، فالقارئ لهذا ال�سعر يلم�ص هذا النوع من المو�سيقى المتناغم مع الجو 

النف�سي الذي ت�سير في ن�سقه الق�سيدة.

ومن ذلك نجد ق�سيدة �سلة ا�ست�سقاء التي يغلب عليها جو الدعاء بجمل متتالية تنتهي في اأغلبها 

بالهمز حيث تقول:

»قلبي واح�ت بدوية..

ت�شكنه� الريح ال�شفراء 

)1( �سعاد الكواري، باب جديد للدخول، )م،�ص( ق�سيدة في ال�سحو �ص9

)2( )م،ن(ق�سيدة باب جديد للدخول �ص32
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تقطن اأنف��شي و�شجوني..

في قلب هدير ال�شحراء 

تقتلع جذور قب�ئله�..

تع�شف بخي�م الفقراء 

...

م�ذا ي� غنمي لو جفت..

اأع�ش�ب الأر�س المعط�ء 

م�ذا ي� اأبلي لو ط�لت..

ثورة حب�ت الرم�ش�ء..

...

قلبي اخ�شو�شر..

لم� كّبر..

�شجدت كلم�ت ال�شعراء 

�شلت اأوت�ر رب�بتهم..

)1(
للروح �شالة ا�شت�شق�ء.«

2- ال�شعر العمودي: 

واتخذت بع�ص الق�سائد �سكل ال�سعر العمودي المعتمد على المو�سيقى الخارجية القائم على الوزن 

والقافية ومن ذلك ق�سيدة اآهات الحياة التي تعد من بواكير عمل ال�ساعرة حيث اأرخت بتاريخ 1972م 

وتقول في مطلعها:

)1( ح�سة العو�سي، كلمات اللحن الأول، )م،�ص( �سلة ا�ست�سقاء �ص158، 159
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                           »ج�ر الزم�ن مع الحي�ة       ..         والوعتي..والوعت�ه

                           ي� والدي دمعي جرى           ..         والعين ت�هت وال�شف�ه 

)1(
                           هذا ربيعي قد م�شى             ..         والدرب من مثلي م�ش�ه«.

ومن الأ�سكال الأخرى نجد كذلك ق�سيدة الرباعيات التي ق�سمت كل اأربعة اأبيات في مقطع منف�سل 

ولكل منها مو�سيقى خا�سة تعتمد على تقفية مختلفة: 

»اأ�شمعني اللحن مع ال�شعر 

                               من �شوت ال�ش�دي والطير 

من بين القلب �شت�شدولي 

                                حب الأي�م مع العمر 

ي� ه�و كيف �شت�شجيني 

                                ب�لعود على �شوء البدر 

بل كيف �شتحيي اأي�مي 

                               برطيب ال�شوت اأم العطر 

✻ ✻ ✻

ي�من في الحلم يغنين� 

                              في فجر الحب يحيين� 

ب�لأم�س ال�ش�حر يدنين� 

                             ب�للحن الخ�فت يهدين� 

غن..للنبع..وللتل..

                            واعزف لليل اأم�نين� 

واطربني وارو م��شين� 

)2(
                           للموج على �شط البحر«

)1( ح�سة العو�سي، كلمات اللحن الأول،)م،�ص( ق�سيدة اآهات الحياة �ص60

)2( )م،ن( ق�سيدة رباعيات بين الأوتار �ص74
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3- الإيق�ع ال�شردي الحواري:

ومع اأن نتاج ال�ساعرة ح�سة العو�سي قد قام في اأغلبه على �سعر التفعيلة ذات الإيقاع المو�سيقي 

داخل  والحوار  ال�سرد  على  القائم  الإيقاع  من  اأخرى  اأ�سنافا  نر�سد  اأن  اأي�سا  باإمكاننا  اأن  اإل  القوي 

ق�سيدة التفعيله، ومثال ذلك مانجده في ق�سيدة »في اأروقة الحلم« التي تاأتي على �سكل حدث درامي 

محكي يحتوى ال�سرد والحوار:

»�شيء يفتح ن�فذتي دوم� ب�لليل..

ي�أتي..

لي�شيع معي في اأروقة الأحالم..

يم�شك ب�أح��شي�شي اليقظة..

يم�شك بي..

اأخ�شى اأن يقترب �شعوري منه..

اأخ�شى منه..

هو يدنو مني..ل يت�أخر..

هو يدنو من كل �شب�تي..

لكن في �شمت..يتعثر..

...

هل تعرفني؟

اأ�ش�أله لم� قدم لي اأوراقه..

ق�ل..نعم..

اأعرف كنهك.  اأعرف حجمك..

اأعرف كل خالي� دمك الن�ب�س..

)1(
اأعرف اأين.. وكيف..«

)1( ح�سة العو�سي،انتظار،)م،�ص( ق�سيدة في اأروقة الحلم �ص24، 26، 27 
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4- التكرار:

ومن اأ�سكال المو�سيقى اأي�سا نجد التكرار في موا�سع عديدة في ق�سائدها ومن ذلك:

 )لن يرحم دمع الأطف�ل.. حتى اأ�شغر طفل يبكي.. حتى اأقوى دمع 
)1(

)ي�أتي �شهوا..ي�أتي قهرا(،

�ش�ل.. حتى ركع�تي ي� اأختي.. حتى �شلوات الأنف�ل.. كّل يبكي في �شومعتي.. كّل �شّبح.. كّل يدعو.. 

)2(
كّل ي�شترحم في الح�ل(.

)هـ( ال�شكل الكت�بي للق�شيدة: 

حظيت الق�سيدة الن�سوية باأ�سكال كتابية لمتناهية، تفّننت المراأة في ابتكارها م�ستندة اإلى مالديها 

اأن ق�سيدة المراأة قد  من طبيعة خا�سة ذات دراية وعناية ب�سوؤون التنظيم الجمالي ومتطلباته، كما 

انفلتت من كل عقال  التي  النثر  لها من ق�سيدة  الموهوبة  الحرية  الكتابي من  ت�سكيلها  ا�ستفادت في 

يوؤطر التجربة الإن�سانية في قوالب ثابتة ل تتغير.

فجاءت  القاعدة  ا�ستفادت من هذه  القطرية  ال�ساعرة  اأن  يجد  القطري  الن�سوي  للنتاج  والدار�ص 

الأنثى  لطبيعة  نرجعه  الذي  الأمر  الن�سوية،  للق�سيدة  الكتابي  الت�سكيل  من  تح�سى  تكاد  ل  باأنماط 

التنوع  وثوبها، فلديها قدرة على  اهتمامها بمظرها  الجمالية  العنا�سر  بتفا�سيل  تهتم  والتي  الخلقة 

الثري بحكم هذه الملكة الأنثوية التي تنعك�ص اآثارها على الأنثى العادية قبل اأن ينعك�ص على ال�ساعرة 

ذات التجربة الفريدة والروؤية ال�سفافة.

و�سنعر�ص فيما ياأتي لأبرز نماذج الت�سكيل الكتابي للق�سيدة عند كل �ساعرة على حدة:

1- زكية م�ل اهلل:

) اأ ( نموذج المق�طع المعنونة اأو المرقمة:

تق�ّسم   حيث 
)3(

القلب؛« �سموات  ال�سبع من  الطبقات  تلجها  النموذج في »ق�سيدة حين  وياأتي هذا 

الق�سيدة اإلى �سبع مقاطع بعد المقطع الفتتاحي، و يحمل كل مقطع منها عنوانا مختلفا، مكونا من 

)1( ح�سة العو�سي،انتظار،)م،�ص( ق�سيدة اإلى اأختي التي رحلت باكرا �ص91

)2( )م،ن( �ص92

)3( زكّية مال اهلل،  ديوان من  اأ�سفار الذات�ص12
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كلمتين، فالكلمة الأولى »ال�سماء« وهي كلمة ثابتة في جميع العناوين، وي�ساف اإليها رقم كتابي مت�سل�سل 

حتى المقطع الأخير، فنبداأ من ال�سماء الأولى، وننتهي بال�سماء ال�سابعة. 

)ق�سيدة   
)1(

الموت(، )�سونيتات  ق�سيدة:  منها  اأخرى  ق�سائد  في  الكتابي  الت�سكيل  هذا  ويتكرر 

)5(

 ق�سيدة )اأوراق م�سافر(.
)4(

 ق�سيدة )اأ�سباغ(،
)3(

 وكذلك ق�سيدة )في هرولة الوقت(،
)2(

موزة(،

)ب( ال�شكل النثري:

وتاأتي اأغلب ق�سائد ال�ساعرة زكية مال اهلل  على هذا النحو، ولكنها تاأتي متفاوته الطول، فياأتي 

بع�سها  يطول  بينما   
)7(

)اختل�ص(،  
)6(

)�سعود(، كق�سيدة  اأ�سطر  ثلثة  عن  يزيد  ل  ق�سير  بع�سها 

)8(

ليتجاوز ع�سر �سفحات كما في ق�سيدة )اأغنيات من الم�ساء(.

)ج( اأ�شك�ل اأخرى:

ونجد اأ�سكال اأخرى فريدة وغير مكرورة من الت�سكيل الكتابي للق�سيدة ومنها:

1-   اأن تختم الق�سيدة بمربع ن�ص يت�سمن بع�ص الأ�سطر، ومثال ذلك في ق�سيدة )خبر(،9 حيث 

اأدرجت  الق�سيدة  اآخر  وفي  المعروفة،  النثر  ق�سيدة  ب�سكل  كتبت  قد  الأولى  الأ�سطر  كانت 

ال�ساعرة ثلث اأ�سطر في مربع ن�ص وكاأنها تقول هذه خل�سة الخبر على �ساكلة موجز الأنباء 

النحو  على هذا  وتركيزها  القول  فكرة  ل�ستخل�ص  الأنثى  لجوء  وكاأن  الطويلة،  الن�سرات  في 

تقاوم ما ي�ساع عنها من �سفة الثرثرة المطولة: 

)1( )م،ن( �ص18

)2( زكّية مال اهلل،  ديوان نزيف الوقت )م،�ص( �ص545 

)3( )م،ن( �ص 610 

)4( زكّية مال اهلل، ديوان نجمة في الذاكرة )م،�ص( �ص415 

)5( زكّية مال اهلل، ديوان في عينيك يورق البنف�سج )م،�ص(  �ص335

)6( زكّية مال اهلل  ديوان على �سفا حفرة من البوح )م،�ص( �ص219

)7( )م،ن( �ص218

)8( زكّية مال اهلل،  ديوان في معبد الأ�سواق، الأعمال الكاملة ج1 )م،�ص( �ص9.

)9( زكّيةمال اهلل، ديوان نزيف الوقت)م،�ص( �ص512   انظر ال�سكل رقم 1 في ملحق الأ�سكال 



244

ك�نت زاهية الألوان 

متقلبة ك�لأزم�ن 

والمبعوثة في رحم الغيب ق�شرا 

وتنتظم  الراأ�سي  الم�ستوى  على  ق�سمين  اإلى  ال�سفحة  تق�سم  اأن  الكتابية  الأ�سكال  هذه  2-  ومن 

الق�سيدة ب�سكل راأ�سي على الجانب الأيمن اأول ، حتى اإذا اكتمل حيز الجانب الأيمن تم النتقال 

اإلى الحيز المكاني   للجانب الأي�سر، ويوحي هذا ال�سكل بالميزان الكتابي الذي تنتظم في جانبه 

الأيمن الإيجابيات و في جانبه الأي�سر ال�سلبيات، لأولئك الذين يحاولون درا�سة جوانب الإيجاب 

وال�سلب للمو�سوع قبل اتخاذ القرار المنا�سب.

 حيث تقول:
)1(

وقد تجّلى هذا ال�سكل الكتابي عند ال�ساعرة زكية م�ل اهلل  في ق�سيدة »غيمة بل موعد«

الغيمة التي طرقتني بال موعد  خب�أتك في الغيمة    

واأنب�أتني بعوا�شف وبروق ق�دمة    ودعوت المطر لينهمر  

الغيمة التي حملته� مالئكة  على كفي     

مقد�شون  وفي عيني     

الغيمة التي اأمطرتني نق�وة  كي اأبحر في اأق�شى الغيمة   

اغت�شلت به� وقلت لالآخرين اإنه� رحلت  واأ�شوغ للقي�ك مرافئ    

قبل اأن ت�شقيني  كي ن�شمت      

كي نقفز فوق خطوط الن�ر ل نتحدث اإل ب�لأ�شع�ر      

ونفيق بحلم ي�شهرن� لي�س اإل �شت�وؤك    

الليل لن� وال�شبح لن�كي ل اأب�شرك ترتحل. رمل اأح�شو به مقلتي    

الذات  اأن  الأولى  للوهلة  يدرك  الكتابي،  الت�سكيل  هذا  جانبي  على  الأفكار  تق�سيم  في  والمتاأمل 

الوهب  بين  التناق�ص  عنا�سر  فيها  تح�سد  طريقة  اإيجاد  اإلى  الت�سكيل  هذا  وراء  من  ترمي  ال�ساعرة 

)1( زكّية مال اهلل ، ديوان على �سفا حفرة من البوح)م،�ص(  �ص276 ، وانظر ال�سكل رقم 2 في ملحق الأ�سكال 
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المتمثل عند الذات ال�ساعرة في الأنا، وبين موقف الآخر المرتحل كما ي�سير ختام المقطع ال�سعري في 

الق�سم الأي�سر من الت�سكيل الكتابي للق�سيدة.

2- �شع�د الكواري:

نظمت ال�ساعرة ق�سائدها في غالبيتها العظمى على هيكلية ق�سيدة النثر المرنة؛ فلم تتخذ لها 

�سكًل مّوحدًا، حيث اختلفت وتفاوتت بين الق�سائد الق�سيرة التي تحمل طاقة مكثفة فتاأتي على �سكل 

 التي لم تتجاوز خم�ص جمل فقط، وبين ق�سائد طويلة تحتل م�ساحتها 
)1(

وم�سة كق�سيدة )اختناق(

الديوان باأكملة كق�سيدة )بحثا عن العمر( التي بلغ عدد �سفحاتها حوالى 110 �سفحة. 

اأن نر�سد بع�ص الأ�سكال التي انتظمت فيها الق�سائد ل�سيما في:  باإمكاننا  اإلى ما تقدم  واإ�سافة 

)ديوان ملكة الجبال، وديوان تجاعيد، وديوان بحثا عن العمر ومنها:

1-  ق�سيدة المقاطع غير المعنونة: وقد تكرر هذا الت�سكيل الكتابي في ديوان )ملكة الجبال( في 

عدة ق�سائد منها ق�سيدة )بداية القول، ق�سيدة الرمال المتحركة، وق�سيدة اأ�سرعة الطوفان، 

ق�سيدة هدف، ق�سيدة جحيم، ق�سيدة بنت الطبيعة، ق�سيدة ملكة الجبال(.

اأمثلتها ق�سيدة )م�سارعة الثيران( في ديوان ملكة الجبال،  2-  ق�سيدة الم�ساهد المعنونة ومن 

الذي ق�سمته ال�ساعرة اإلى م�ساهد �ستة، وحمل كل م�سهد رقما مت�سل�سل فبداأ بالم�سهد الأول، 

حتى الم�سهد الخام�ص ثم ختمت الق�سيدة بعنوان الم�سهد الأخير الذي اأعلن نهاية الم�سرحية 

كما اأوردت ال�ساعرة حيث تقول في الم�سهد الأخير:

»الم�شهد الأخير 

ك�ن ينبغي اأن ي�شتمر الم�شهد حتى النه�ية 

لول اأن اأحد م�..

قطع الحبل ف�شقطت ال�شت�رة 

)2(
وانتهت الم�شرحية«.

)1( �سعاد الكواري، ديوان باب جديد للدخول )م،�ص( �ص14 

)2( �سعاد الكواري، ملكة الجبال )م،�ص( ق�سيدة م�سارعة الثيران �ص89
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ومن هذا النوع المعتمد على المقاطع المعنونة نجد كذلك ق�سيدة )اأوقات( في ديوان تجاعيد حيث 

ق�سمتها ال�ساعرة اإلى مقاطع خم�سة بالعناوين التالية: )وقت للهذيان، وقت للتذكر، وقت للموت، وقت 

لل�سمت، وقت للوقت(. 

ياأتي  الكواري �سكل مربع الن�ص الذي  ال�ساعرة �سعاد  التي ا�ستخدمتها  الكتابية  3-  ومن الأ�سكال 

على �سكل �سندوق في جزء من ال�سفحة يخترق اأ�سطر الق�سيدة المت�سل�سلة، ويحمل مجموعة 

من الأ�سطر ال�سعرية، تاركة الخيار للقارئ لتحديد نقطة البدء في قراءة ال�سفحة، مع رهان 

�سمني على اأن العين �ستلتقط ر�سالة ال�سندوق قبل غيرها من الأ�سطر الأخرى.

 على النحو التالي:
)1(

وقد جاء هذا ال�سكل في ق�سيدة )ال�سوكة(

»في الظل م�زال 

هن�ك مك�ن..

- ان�شي�شبرغر - 

هو الزفير الم�شتعل..

وهي الرم�ح الن�ئمة..

تعطر المن��شف التي تلوث..

ال�شقوق والنح��س ح�جب..

يجر ع�شب القوقعة

اأقفز من ثقب الو�شول..

والخف�في�س تزفني اإلى ذئب �شرير..

وطب��شير الف�شول ت�أخذ الطعنة 

من اأح�ش�نه�..«

4-  ومن الأ�سكال المتكررة في ق�سائد �سعاد الكواري مانجده من اعتماد التقطيع المائل بين الجمل 

ومن اأمثلة ذلك ما ورد في خاتمة ديوان بحثا عن العمر حيث ا�ستغرق هذا التقطيع �سفحة كاملة 

على هذا النحو:

)1( �سعاد الكواري، تجاعيد،)م،�ص( ق�سيدة ال�سوكة �ص8 ، وانظر ال�سكل رقم 3 في ملحق الأ�سكال 
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»بحث� عن العمر ال�ش�ئع 

عن الأحالم / عن الأوق�ت / عن الغب�ت /

عن الم��شي / عن الح��شر / عن الأفك�ر 

المبنية على الال�شيء /عن الأهل الذين لم 

اأع�س بينهم / عن الأخوة الذين ل اأعرفهم /

عن الأم التي لم اأ�شعر به� / عن الأب الذي 

ل اأذكره / عن الطفولة التي لم اأع�شه� / عن 

ال�شب� الذي لم اأمر بمرحلته / عن المن�زل 

التي تركته� ولم اأحزن عليه� / عن الأطف�ل 

الذين ولدتهم ولم اأجدهم / عن الأ�شدق�ء 

الذين ل اأعرفهم / عن العمر الذي م�شى 

هكذا دون اأن اأ�شعر به / عن الم�ش�عر التي 

ت�هت و�شط الطريق / عن اللي�لي التي 

�شهرته� وحدي / عن الأحالم التي حلمته� 

ذات يوم ولم اأ�شتطع تحقيقه� حتى الآن /

عن ال�شوارع والودي�ن والأر�شفة التي لم 

اأعبره� / عن العمر الذي يم�شي مندفع� 

)1(
نحو النه�ية!«

قد ي�ستدل المتاأمل في غاية الذات ال�ساعرة من ا�ستخدام هذه القاطعة المائلة بدل من الفا�سلة 

المعهودة، على اأن ما تبحث عنه هائل في ا�ستغراقه للزمان والمكان، فكاأن الذات ال�ساعرة تحتاج اإلى 

ما هو اأعظم من الفا�سلة كوقفات ا�ستراحة للتقاط النف�ص، كما اأن امتداد البون بين هذه العنا�سر 

)1( �سعاد الكواري، بحثا عن العمر )م،�ص(�ص94،95
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التي تترامى اأطرافها بعر�ص الدنيا ي�ستوجب وقفات اأطول لترتيب الأفكار وا�ستجماع القوى والعود من 

جديد.

3- ح�شة العو�شي:

لم يحو نتاج ال�ساعرة ح�شة العو�شي على اأ�سكال كتابية متعددة في ق�سائدها فقد ر�سدت �سكلين 

فقط من هذه الأ�سكال الكتابية وهي:

النموذج جميع  اأمثلة هذا  ومن  فوا�سل  دونما  المن�سابة  الطويلة  اأو  الق�سيرة  التفعيلة  1-  ق�سيدة 

ق�سائد ديوان )انتظار( وديوان )اأوراق قديمة( ومنها هذا المقطع من ق�سيدة بين )الزحام(:

»�شوارع المدينة..

�شديدة الزح�م..

وقلبي ال�شغير..كزحمة المدينة..

ل يعرف الهدوء..

)1(
ل يعرف ال�شكينة..«

2-  ق�سيدة التفعيلة ذات المقاطع غير المعنونة وينت�سر هذا النوع من الق�سائد في ديوان )بقايا 

التي  ال�سامت(  ومنها ق�سيدة )الحب  الأول(  اللحن  وديوان )كلمات  وديوان )ميلد(  قلب( 

ق�ّسمت اإلى مقاطع غير معنونة على هذا ال�سكل:

»حبيب اأنت اأم دني� من الأحالم 

عذاب اأنت اأم �شوك به اآلم 

نعيم اأنت..اأم يوم من الأي�م 

�شعير اأنت..اأم من ت�شعل النيران 

حي�ة اأنت..اأم عمر بال اأحزان 

)2(
�شق�ء اأنت..اأم دمع من الأوج�ن«.

)1( ح�سة العو�سي اأوراق قديمة،)م،�ص( بين الزحام �ص15

)2( ح�سة العو�سي، كلمات اللحن الأول،)م،�ص( ق�سيدة الحب ال�سامت �ص69
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الخ�تمة

العو�سي  ال�ساعرات القطريات: ح�سة  »الن�سوية في �سعر  الر�سالة �سورة عن  لقد قدمت في هذه 

وزكية مال اهلل و�سعاد الكواري، وفي الجزء التمهيدي لهذه الر�سالة تناولت اإ�سكالية م�سطلح الن�سوية، 

وا�ستعر�ست مجموعة من الآراء لمنظرين عرب وغربيين، ومن خللها تّلم�ست الفوارق الدقيقة بين 

م�سطلح »الن�سوية« و«الن�سائية« و«الأنثوية« من وجهة نظر اأ�سحابها، فحّيدت م�سطلح »الن�سائية« لأنه 

في نظري يعبر عن ن�ساط المراأة غير المق�سود، وتو�سلت اإلى اأن الن�سوية والأنثوية عملة ذات وجهين 

تعبر عن عمل المراأة المق�سود والموّجه، فاإن اتحدت الم�سامين بينهما فالأدوات اللغوية تعد فارقة 

اإلى ال�سوت الجهوري فيعلن التمرد والع�سيان على الأو�ساع  هامة، حيث يميل الخطاب في الن�سوية 

الراهنة ليطرح روؤيته الجديدة، بينما يتحّول اإلى وجه الآخر )الأنثوي( حين يعبر عن الم�سامين ذاتها 

ال�سجيج  عن  بعيدا  وحكمة  بهوادة  روؤيتها  لتطرح  مختلفة   لغوية  اأدوات  تتو�سل  ن�سجا،  اأكثر  بطريقة 

الأنثوية  اأن  له �سابقا من  والن�سوي ما قّدمت  الأنثوي  اإليه من علقة بين  والعراك، ويعزز ما تو�سلت 

ظهرت في مرحلة لحقة للن�سوية حين برزت روؤية جديدة للمراأة تجعلها هي المركز الفاعل بخ�سائ�سها 

البيولوجية وطبيعتها القائمة على الختلف عن طبيعة الرجل.

في  ت�سب  اأنها  فوجدت  الن�سوي؛  الفكر  بلورة  في  اأ�سهمت  التي  المنطلقات  اأهم  اإلى  تّو�سلت  وقد 

م�سارين: فالم�سار الأول هو ال�ستلب اللغوي والثقافي الذي ظلم المراأة على امتداد تاريخها الطويل، 

والم�سار الثاني هو التحري�ص الفكري الذي مار�سه ال�ستعمار وموالوه على الدول الم�ستعمرة. 

جديدة  اإن�سانية  هوية  وخلق  للمراأة،  اأف�سل  حياة  تحقيق  على  واأهدافها  الن�سوية  غايات  وان�سبت 

الأدبي  التعبير  في  وممار�سة حقها  ال�سيا�سية،  والم�ساركة  والعمل،  التعليم،  في  بحقوقها  لها فطالبت 

والنقدي. 

اإلى ر�سيد الح�سارة  والمتتبع للحركة الن�سوية �سير�سد الكثير من الإنجازات الحقيقية الم�سافة 

العظمى وهي رفاهية  الغاية  اإلى بع�ص نحو  يقود بع�سها  النمو  الإنجازات م�سطردة  الإن�سانية، وهذه 

والمجال  واللغة،   الأدب  منها:  عدة  مجالت  في  الن�سوية  الإنجازات  تجّلت  فقد  و�سلمها،  الإن�سانية 

ال�سيا�سي،  التاأريخي والفل�سفي، والمجال  البيئي، والمجال  الجتماعي، والمجال الأكاديمي، والمجال 

والمجال الفني.
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كالليبرالية  المتعددة  وتفريعاتها  م�سمياتها  واختلف  العالم  في  الن�سويات  تنوع  من  الرغم  وعلى 

ثابتا  يظل  بينها  مايجمع  اأن  اإل  والوجودية  والإ�سلمية  وال�سوداء  والبيئية  والراديكالية  وال�ستراكية 

وملحا، يرعاه التوجه العالمي الجديد للن�سوية عابرة القارات، وهو المطالبة بالحقوق الإن�سانية ونبذ 

كل اأ�سكال التمييز والتع�سب.

التي  المراأة  تحرير  بدعوات  متاأثرا  النه�سة،  بدايات ع�سر  مع  العربي  الن�سوي  الحراك  بداأ  لقد 

الحريات،  نيل  العربيات على  الن�ساء  وان�سبت مطالب  اأمين،  الرجال كقا�سم  المفكرين  قادها بع�ص 

اأوطانهّن، فاأنجزن في مجالت عدة منها: التعليم  التي تكفل لهّن الحق في الإ�سهام الفاعل في بناء 

وتطوير المناهج، الن�سال الوطني والعمل ال�سيا�سي، اإ�سلح القوانين، محاربة البغاء، واأخيرا الإ�سهام 

في ثورات الربيع العربي.

بطيئة؛  بخطى  �سائرا  ظل  العربية  المراأة  اأو�ساع  تح�ّسن  اأن  اإل  الإنجازات  هذه  من  الرغم  وعلى 

فدعوة التحرر لم تجد قبول في اأي مجتمع ظهرت فيه على مدى تاريخ الن�سوية كله.

وقد تاأخر ظهور الن�سوية الخليجية كحركة اجتماعية واأدبية؛ لطبيعة هذه البلدان المحافظة، ولما 

اأفراده من حتمية الخ�سوع ل�سلطة العادات والتقاليد الموروثة،  يمار�سه هذا المجتمع المحافظ على 

التي يرى في بقاء ا�ستمرارها ر�سوخا لهويته وكيانه. 

وقد تبين من خلل البحث اأن بع�ص الدول الخليجية بادرت اإلى تح�سين و�سع المراأة، وتوفير كامل 

حقوقها كوفاء بالتزاماتها للمواثيق الدولية، مما جعل الحراك الن�سوي ياأخذ منحى اآخر، يقترب كثيرا 

في ملمحه من الن�ساط الن�سائي العام، الذي يختلف عن التيار الن�سوي في توجهه وغاياته.

وقد حظيت المراأة القطرية بعناية مثلى من مراكز ال�سلطة العليا في عهد �سمو ال�سيخ الوالد حمد 

بن خليفة اآل ثاني، وال�سيخ تميم بن حمد اآل ثاني - يحفظهما اهلل -، فقد كانت هذه الفترة مرحلة 

ذهبية في تاأريخ الإن�سان القطري ب�سكل عام، والمراأة القطرية ب�سكل خا�ص فقد �سنت القوانين التي 

تحفظ حقوق المراأة في مختلف جوانب الحياة، وهيئت  لها فر�ص العمل والإنجاز على مختلف الأ�سعدة 

ال�ساعرات  من  المختارة   نماذجنا  فيه  برعت  الذي  ال�سعر،  مجال  في  الإبداعي  العمل   - �سيما  ل   -

القطريات. 

�ساحة  والمعا�سرة على  الحديثة  الريادة  ذوات  القطريات  ال�ساعرات  وفح�ص لنتاج  درا�سة  وبعد 

ال�ساعرات،  هوؤلء  مع  وموثوقة  معتمدة  علمية  باإدوات  ومكتوب  �سفاهي  توا�سل  وبعد  القطري،  الأدب 
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يمكنني اأن األخ�ص ما و�سلت اإليه من نتائج، تجيب عن اإ�سكالية البحث الرئي�سية والمتمثلة في ال�سوؤال 

الرئي�سي )هل عرفت ال�ساعرة القطرية »الن�سوية« - كنظرية اأدبية -  قائمة من منطلق التمرد والمطالبة 

بالحقوق اإزاء الواقع ال�ستلبي الذكوري، وهل تمثّلت اأفكار الن�سوية وطرحتها في نتاجها ال�سعري؟(.

وفي  الم�سمون  في  الخا�سة  ملمحها  من  كثيرا  الن�سوية  من  القطرية  ال�ساعرة  ا�ستلهمت  لقد 

ال�سمات الفنية، كما اّت�سح لنا من الأمثلة المذكورة في مختاراتنا ال�سابقة من نتاجها الثري، اإل اأنها 

ن�سوية، خلت من روح التمرد ولب�ست في كثير من وجوهها خ�سائ�ص الأنثوية المت�سمة بالحياء والخجل 

والحت�سام، فعو�ست �سعرية الخطاب فيها عن �سوت الحتجاج والرف�ص الن�سوي المعهود.

كما اأن ال�ساعرات اأنف�سهن عبرن جميعا - في ال�ستبانة التي وجهت اإليهّن - عن الرف�ص القاطع 

لت�سنيف اأدبهّن �سمن التيار الن�سوي اأو غيره من التيارات الأدبية، حيث اأجمعن على اأن الأدب له طابع 

اإن�ساني، وت�سنيفه ل يتنا�سب مع هذا الطابع الوا�سع في امتداده، والراف�ص لكل تحجيم وتحّيز. 

في  خا�سة  ملمح  من  وجدت  ما  مع  الن�سوي،  للت�سنيف  الراف�ص  ال�ساعرات  موقف  دفعني  لقد 

نتاجهّن تنتمي اإلى ال�سمات العامة للن�سوية اأن اعتبر التجربة القطرية ممثلة للوجه الأنثوي للن�سوية، 

فقد جاءت مفعمة بروح المراأة المّتزنة؛ ذات اللتزام اليجابي نحو نف�سها ووطنها بعيدا عن اإيحاءات 

النا�سج ذي  الجانب  اأخذت  القطرية  ال�ساعرة  فكاأن  والتمرد،  الرف�ص  على  القائمة  ال�سالبة  الن�سوية 

الإ�سراق من التجربة الن�سوية، فقطفت الثمرة بعد اكتمال ن�سوجها، ل�سيما واأن مجتمعها المدني قد 

كفل لها حقوقها، فانعدمت مبررات المطالبة بالحقوق  التي كانت ال�سمة البارزة في المرحلة الأولى 

لنطلقة »النظرية  الن�سوية«.

فلو تتبعنا الم�سامين التي عنيت بها تجربة ال�ساعرة القطرية لوجدنا اأنها ت�سب جميعا في مجال 

الطرح الروؤيوي الإيجابي الذي يهتم بالبناء اأكثر من الهتمام بالهدم والتقوي�ص، ففي مجال الذات هي 

مت�سقة مع ذاتها، همها البحث عن المعرفة لتحقيق الكينونة الأنثوية المثالية.

 وفي مجال العلقة مع الآخر كان الرجل يمثل لها الملهم والحبيب وكانت المراأة هي الأم وال�سديقة 

التي تعطي وتحتوي الآخر وت�سامحه، فعلى الرغم من وعيها العميق بما كان عليه تاريخ الأنثى القديم 

من ا�ستلب وخذلن على يد الرجل، اإل اأنها تتجاوز تلك الظروف ال�سالبة اإلى خلق عالم وا�سع من الأمل 

يتعاي�ص الجن�سان فيه ب�سكل تكاملي مثالي.
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وفي مجال الم�ساعر نجدها مت�سقة مع ذاتها في رحلة الحياة، فقد �سورت جميع الم�ساعر ممكنة 

اإيجابيتها  تتخلى عن  لم  اأنها  اإل  والت�ساوؤم  بالغربة  وال�سعور  والحزن  الأنثى: كالحب  نف�ص  الت�سكل في 

المعهودة فدائما ما يكون الأمل هو المرفاأ الأخير الذي ترنو اإليه ال�سفن. 

وفي موقفها من الزمن والمكان عك�ست تجربة ال�ساعرة القطرية وعيا ب�سرمدية الزمن واأبديته كما 

اأثبتت قدرة فائقة في ر�سم الأفنية المكانية متعددة الأبعاد ب�سكل يتنا�سب مع محمول التجربة ال�سعرية 

المتفردة.

بكل  الأنثوي  عالمها  ت�سوير  في  تفّننت  والأمومة،  كالج�سد  الأنوثة  م�ستلزمات  عن  عبرت  وحين 

متعالقاته، مع حر�ص على ا�ستنها�ص هذا الج�سد ال�سعيف والتمرد عليه، للتخل�ص من عوامل نق�سه 

و�سعفه، والنطلق به اإلى عالم الكمال من خلل فعل البوح والكتابة وممار�سة الأمومة. 

بمثابة  فكانت  ووطنها،  الأ�سيل  بيتها  تعد  التي  الطبيعة  بعنا�سر  القطرية  ال�ساعرة  تو�سلت  كما 

المتنف�ص والماأوى لها من ناحية، والمحر�ص المحرك على الفعل والإنجاز من ناحية اأخرى.

واحتفت بالموروث التراثي - ل�سيما الن�سوي منه - فوظفت ثقافتها في ذلك بحكمة ووعي لخدمة 

اأنوثتها في تعميق روؤيتها ال�سعرية المتنامية؛ لترباأ بها عن اأي و�سم قد ي�سمها بال�سطحية وال�ساآلة.

فحملت  البوح،  فعل  خلل  من  القيود  تناه�ص  اأن  حاولت  الق�سيدة  وميلد  القول  م�سمون  وفي 

الحرف  بتطويع  الق�سايا  معالجة  اإلى  يهدف  روؤيوي  توازن  لإحداث  بها  واّتحدت  اأ�سرارها،  الق�سيدة 

واأدوات الكتابة.

اأما الم�سمون الذي يخت�ص بق�سايا المراأة والمجتمع والإن�سانية فقد ربطت فيه ال�ساعرة القطرية 

بين البعد الذاتي والبعد الإن�ساني، فقد نقلت كل �ساعرة منهن روؤيتها الخا�سة للتعبير عن واقع المراأة 

العام، فعّبرت عن ا�سطهاد الأنثى وربطته با�سطهاد الإن�سان في مواطن الحروب والنزاعات الم�سلحة، 

واألحت في دعوتها لمنا�سرة اأ�سحاب الحقوق لينعم المجتمع الب�سري بال�سلم والرفاهية.

اإلى  وقد جاء م�سمون الحكمة في نتاج ال�ساعرات بعفوية خال�سة من التعقيد، وتفاوتت نظرتهن 

اأن الموت �سبيل للخل�ص من عبثية اللجدوى الكونية، في حين ترى  الموت والحياة فاإحداهن ترى 

الأخريات اأن الموت قابل للهزيمة مع اإرادة البعث والنجاز، فهي ت�سعى اإلى زرع الأمل وبث الحب كنوع 

من العلج الناجح والمقاوم لكل عوامل الف�سل وال�ست�سلم. 



253

 اأما من حيث ال�سمات الفنية لخطاب الأنثى فقد تتبعناه في عنا�سر عديدة منها: اللغة ال�سعرية، 

والتراكيب الأ�سلوبية، وال�سور الفنية،و الإيقاع المو�سيقي ثم ال�سكل الكتابي للق�سيدة الن�سوية.

بالخبرات  الزاخر  عالمها  بطبيعة  الفنية  ال�سمات  هذه  ال�ساعرة  الأنثى  حمّلت  كم  لنا  تبين  وقد 

اللينة  الفريدة، فقد جاء القامو�ص اللغوي الأنثوي محمل بطاقات ال�سعور العالية من خلل الألفاظ 

البوح،  الأنا،  مثل:  معينة  ثيمات  تعزز  األفاظ  الأنثى على  واحد، حيث ركزت  اآن  في  والموحية  ال�سهلة 

ال�سمت، الأمومة )وما يتعلق بها من حبل واإر�ساع(، الألوان، الطبيعة، واألفاظ تعك�ص البيئة المحلية 

والجمال،  الأنوثة  واأدوات  وال�سراع،   واللوؤلوؤ،  ال�سمر،  و�سجر  كالنخلة،  والبحرية:  البرية  بمدلولتها 

واألفاظ الحداثة والمعا�سرة.

اأما من حيث التراكيب الأ�سلوبية فقد نوعت الأنثى في بنائها الأ�سلوبي بين الجمل الفعلية وال�سمية، 

والنهي والأمر لتحقيق  والنفي  واأ�سلوب ال�ستفهام  النداء  كاأ�سلوب  الأخرى  الأ�ساليب  كما طرقت باب 

غايات  يجليها ال�سياق في كّل، وقد بيناها في موا�سعها ال�سابقة، اإل اأني لم�ست اأن هذه الأ�ساليب ل تخلو 

اأحيانا من التورط في فخ ال�سرد الذي ل ي�سيف للمعنى اإ�سراقة بقدر ما يوؤدي اإلى الغمو�ص والتعميه.

والدقائق ون�سجها في �سورة كلية  التفا�سيل  بالتقاط  الأنثى  تمّيز خيال  الفنية  ال�سور  وفي جانب 

ناب�سة بالحياة والحركة، فتعمد اأحيانا اإلى ترا�سل الحوا�ص لتخلق الزخم الحركي الناطق، وتلجاأ في 

مزج  في  البارعة  الأنثى  �سناعة  على  يقوم  الذي  كالنزياح  الحرفية،  عالية  تقنات  اإلى  اأخرى  اأحيان 

العنا�سر المتباعدة، لخلق خيال جديد غير م�سبوق، اإل اأن هذه البراعة ل تخلو من مخاطرة  قد توقع 

الآفاق ال�سعرية في دائرة غمو�ص جديد غير م�ستحب.

 وفي مجال المو�سيقى ال�سعرية وجدت اأن ال�ساعرة القطرية عرفت جميع الأن�ساق ال�سعرية، فنظمت 

بال�سعر العمودي، وكتبت �سعر التفعيلة، اإل اأن جل تجربتها اقترنت بال�سعر المنثور، اأو ق�سيدة النثر 

التي تنا�سبت اإمكاناتها الهائلة مع تجربة الأنثى الحداثية المعا�سرة، كما عزفت ق�سائدها على اأوتار 

اأغلب هذه  اأنماط عدة منها: الإيقاع ال�سوتي، والحواري، وال�سردي، وجاءت  اإيقاع داخلي يتجلى في 

الإيقاعات مت�سقة مع المحمول الدللي الذي عبر عنه الم�سمون.

النثر،  ق�سيدة  لها  وهبتها  التي  الحرية  م�ساحة  من  ال�ستفادة  في  القطرية  ال�ساعرة  برعت  وقد 

اإدارة  على  العالية  الدربة  ذو  الأنثى  ذوق  يحكمها  مختلفة،  فنية  بت�سكيلت  ن�سو�سها  ت�سوغ  فراحت 

وال�سعري، فجاءت ق�سائدها  الواقعي  بعالمها  التي تحيط  المكانية،  الجمالية للأف�سية  الفنية  الأطر 

كاللوحات الفنية، التي يعّبر فيها الف�ساء عن محمول خا�ص كما يعبر المكتوب تماما.
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ولن يكون من نافلة القول اأن ا�سرح بما وقر في �سدري يقينا من اأن »الن�سوية« و»الأنثوية« كم�سطلحين 

حداثيين فيهما الممدوح والمذموم والمتروك والمحتفل به وكذا الجيد والرديء، وعليه فاإن تو�سيات 

البحث �ستكون مخت�سة بالممدوح منه ل المذموم الذي يهدم القيم ويدمر التراث والهوية.

كان هذا الجهد ح�سيلة مثابرة �سادقة ومخل�سة للبحث العلمي، ل�ست اأزعم اأبدا اأنه كامل واٍف، 

فما زال ميدان ال�سعر القطري يطلب جهودا حثيثة اأخرى، تنقب عن ثيماته، وت�سبر اأغواره، وتفتح اآفاقه 

للنقد البّناء، فيكون ذلك بمثابة المثير المحرك الذي يغّذي ال�ساحة النقدية، فتنع�ص بدورها قريحة 

الأدباء وال�سعراء؛ ليجّودوا عطاءهم، ويزيدوا نتاجهم ال�سعري . 

وقد �سعيت من وراء هذا الجهد  لتقديم جزء ي�سير من حق اهلل، وحق الوطن، و�ساكنيه.

واأدعو القائمين على برنامج الماج�ستير في ق�سم اللغة العربية اإلى توجيه الدار�سين اإلى ما يخدم 

مجتمعهم، وينه�ص باأدب وطنهم، من خلل اإعداد الر�سائل الجامعية، والبحث في عوامل بطء الحركة 

الأدبية في قطر.

كما اأتوجه لجميع المنتديات ومواقع التوا�سل الإجتماعي المتخ�س�سة في مجال الأدب والثقافة، 

والجهات الحكومية كوزارة الثقافة والفنون والتراث ببذل الجهد المّركز لت�سجيع المواهب ال�ساّبة من 

خلل الم�سابقات والموؤتمرات والندوات وكل ما من �ساأنه اأن ينتج لنا اأقلما محترمة، كاأقلم �ساعراتنا 

الثلث، اأ�ساأل اهلل اأن يحفظهّن، وي�سدد ر�سد اأقلمهّن؛ ليحملن اأمانة التعبير عن �سوت الإن�سان على 

اأر�ص هذا الوطن رجل كان اأو امراأة. 

بالن�سوية  والتاأثر  الن�سوي  الأدب  تذوق  على  ال�ساعد  الن�صء  تربية  اأي�سا  اإليه  التنبه  ينبغي  ومما 

المرجو  المواد  في  التعليمية  والم�سادر  المناهج  معايير  تنقيح  وذلك من خلل  لتعزيزها  المحمودة 

خدمتها للذائقة الأدبية الوطنية كاللغة العربية والتربية الإ�سلمية والوطنية والتاريخ والفل�سفة.

وفي �سياق التعزيز والتكريم اأدعو لتح�سين خطة اإعلمية ناه�سة نكت�سف بها المبدعات ونكرمهن 

ر�سميا و�سعبيا.

وفي كل ما �سبق لن تكون حرا�سة الدب وحمله �سهلة ما لم يتلق الدعم المادي والمعنوي المنا�سبين 

لن�سل من بعد اإلى ما نطمح اإليه من مكانة ادبية في العالمين .
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الم�ش�در والمراجع

✻ القراآن الكريم.

اأوًل: الم�ش�در.

✻ الدواوين ال�شعرية .

✻ العو�شي )ح�شة(. 

دار الموؤلف، بيروت، ط1، 2004م. •�انتظار، 

ط1،2004م. الموؤلف،بيروت،  قديمة،دار  •�اأوراق 

2012م.  ،1 ط  بيروت،  الع�سرية،  ح�سن  مكتبة  ن  قلب  •�بقايا 

1988م. الدوحة،ط1،  والفنون،  الثقافة  اإدارة  الأول،  اللحن  •�كلمات 

)بل نا�سر( ط1، 1998م. •�ميلد، 

✻ الكواري )�شع�د(.

الدوحة، ط1،2001م. ال�سرق،  للدخول،دار  جديد  •�باب 

ط1،2001م. الأدبية،بيروت،  الكنوز  العمر،دار  عن  •�بحثا 

. 1995م  قطر،ط1،  الدوحة،  ال�سرق،  دار  •�تجاعيد،مطابع 

روحي، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ط 1، 2000م. تكن  •�لم 

ال�سرق،الدوحة، ط 1،،2004م. الجبال،دار  •�ملكة 

والفنون والتراث،الدوحة،قطر،ط1، 2001م. للثقافة  الوطني  المجل�ص  ال�سحراء،  •�وريثة 

✻ م�ل اهلل )زكية(. 

الذات.الأعمال الكاملة ج2 المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث،ط 1،2006 م •�اأ�سفار 

2006م العربية،القاهرة،ط1،   الح�سارة  مركز  •�دوائر، 

من البوح من الأعمال الكاملة ج 2 المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث ط  �سفاحفرة  •��على 
1، 2006م. 
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الكاملة ج1 المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث،ط1،  الأعمال  البنف�سج،  يورق  عينيك  •��في 
 2005

•�في معبد الأ�سواق، الأعمال الكاملة ج1 المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث، ط1، 2005 م.

2006م. ط1،  العربية،القاهرة  الح�سارة  مركز  ال�سوء،  •�مرجان 

1. المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث، ط1، 2005 م اأغني،الأعمال الكاملة ج  اأجلك  •�من 

•�نجمة في الذاكرة من الأعمال الكاملة ج2 المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث ط1،2006 م

•�نزيف الوقت،الأعمال الكاملة، ج2،المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث ط1، 2006م

م.  2008  ،1 ط  الحياة،الدوحة،،  النور،مطابع  •�وردة 
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ث�ني�: المراجع.

) اأ ( الموؤلف�ت.

) اأ (

1- ابراهيم )�شعد الدين(. 

 تقديم �سعد الدين ابراهيم، تحرير نجاح ح�سن، المراأة العربية والحياة العامة، مركز ابن خلدون 

للدرا�سات الإنمائية، دار الأمين، القاهرة، ط 1، 1997م.

2- اإبراهيم )عبداهلل(. 

الن�سر،  للدرا�سات  العربية  الموؤ�س�سة  والج�سد،  الأنثوية،  الهوية  الأبوية،  الثقافة  الن�سوي،   ال�سرد 

بيروت، ط 1، 2011م.

3- اأبو بكر )اأميمة(. 

الن�سوية والدرا�سات  الدينية، ترجمة رندة اأبوبكر، موؤ�س�سة المراأة والذاكرة ط1، 2012م.
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4- بدران )م�رجو(.

ترجمة علي بدران، رائدات الحركة الن�سويةالم�سرية والإ�سلم والوطن، الم�سروع القومي للترجمة، 

المجل�ص الأعلى للثقافة،ط1،2000م

5- بدري )اأميرة (.

الم�سلحة،  النزاعات  مناطق  في  المراأة  و�سع  وتح�سين  ال�سلم  اإحلل  في  الن�سوية  الحركات   دور 

موؤتمر الن�سوية العربية روؤية نقدية، مركز درا�سات الوحدة العربية، تجمع الباحثات اللبنانيات،اإعداد 

وتحرير جين �سعيد المقد�سي، رفيف ر�سا �سيداوي، نهى بيومي ط 1، 2012م. 

6- بعلي )حفن�وي(. 

) اأ ( مدخل نظرية النقد الثقافي المقارن،الدار العربية للعلوم، الجزائر ط1، 2007 م

)ب(  مدخل في نظرية النقد الن�سوي وما بعد الن�سوية،الدار العربية للعلوم، من�سورات الختلف ، 

الجزائر ، ط1،  2009م.
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)ج(

7- ج��شم )�شيخة(. 

المراأة والعدالة من منظور ليبرالي، دار الحروف، الكويت، ط1، 2009 م.

8- ج�مبل )�ش�رة(.

الن�سوية وما بعد الن�سوية، ترجمة اأحمد ال�سامي، المجل�ص الأعلى للثقافة القاهرة ط1، 2002م. 
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) د (
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�سطور و�سور«، دار ال�ساقي ط1، 2012م.
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كتاب   ،3 العربي  العالم  في  الن�سوية  الحركة  �سل�سلة  وواقعها  تاريخها  اليمن  في  الن�سوية   الحركة 

البيان، ط1، 2007م.

14- خليل اأحمد )خليل(.

 المراأة العربية وق�سايا التغيير، بحث اجتماعي في تاريخ القهر الن�سائي، دار الطليعة، بيروت، ط3 

1985م.
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 المراأة في الم�سرح الخليجي، المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والتراث،ق�سم الدرا�سات والبحوث، 
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1998م.

21- �شليم مريم.
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المغربي  المجتمع  وو�سائله،  اأهدافه،  منطلقاته،  بالمغرب  الي�سارية  الن�سوية  الحركة   م�سروع 

اأنموذجا، �سل�سلة الحركة الن�سوية في العالم العربي2، كتاب البيان ط 1، 2006م. 
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30- عمرو )اأحمد(.

 الن�سوية من الراديكالية حتى الإ�سلمية.. قراءة في المنطلقات الفكرية، المركز العربي للدرا�سات 

الإن�سانية.

31- عميرة )اأمل(.

اأجل التحّرر: تاأملت في الحركة الن�سائية الفل�سطينية، موؤتمر الن�سويةالعربية روؤية   ن�سالت من 

�سعيد  جين  وتحرير  اإعداد  اللبنانيات،  الباحثات  تجمع  العربية،  الوحدة  درا�سات  مركز  نقدية، 

المقد�سي، رفيف ر�سا �سيداوي، نهى بيومي

)ف(

32- فرج)ريت�( واآخري�ت.

 ثورة الن�ساء مخاوف من الربيع العربي،مركز الم�سبار للدرا�سات والبحوث،دبي، الإمارات العربية 

المتحدة،ط1، يناير 2014م

) غ (

33- غرّيب.)روز(.

والن�سر،  للدرا�سات  العربية  الموؤ�س�سة  المعا�سر،  العربي  الن�سائي  ال�سعر  في  واأعا�سير   ن�سمات 

بيروت، لبنان، ط1، 1980م.

34- الغذامي )عبداهلل(.

لبنان  المغرب،  العربي،  الثقافي  واللغة،المركز  المراأة والج�سد  الوهم،مقاربات حول  ) اأ (  ثقافة 

ط3، 2011م.

)ب( تاأنيث الق�سيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، ط2، 2005م.

)ج( المراأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البي�ساء، ط2، 1997م.

دار  واإ�سكاليات،  واأ�سئلة  حوارات  ال�سعودية  الرواية  ال�سميري،  طامي  لكتاب  كتبها  (  مقدمة  د (

الكفاح للن�سر والتوزيع، المملكة العربية ال�سعودية، ط1، 2009م.
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35- الغفلي حمدان محمد )�شيف(.

 الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة في دولة الإمارات العربية المتحدة )العهد الجديد للمراأة الإماراتية، 

دار النه�سة العربية ط1، 2011م.

36- غنيم ع�دل ح�شن، ال�شلق اأحمد )زكري�(.اآخرون

 التاريخ الجتماعي للمراأة القطرية المعا�سرة، مركز الوثائق والدرا�سات الإن�سانية، جامعة قطر، 

الدوحة، 1989م.

)ف(

37- الف��شيهتون )اأجواد (.

الوحدة  درا�سات  نقدية،مركز  روؤية  الن�سويةالعربية  موؤتمر  في  ورقة  �سعودية؟  ن�سوية  هناك  هل 

�سيداوي،نهى  ر�سا  المقد�سي،رفيف  �سعيد  جين  وتحرير  اللبنانيات،اإعداد  الباحثات  تجمع  العربية، 

بيومي ط 1،2012 م

38- ف�طمة )الوهيبي(.

 المكان والج�سد والق�سيدة، المواجهة وتجليات الذات، المركز الثقافي العربي ط1، 2005م 

39- الفرح�ن حمد )ح�شن(.

والفنون،الدوحة،ط1،  الثقافة  اإدارة  العو�سي  ح�سة  لل�ساعرة  الأول  اللحن  كلمات  لديوان  تقديم 

1988م 

40- فرمون )نيكول(. واأخري�ت 

 ترجمة عدنان ح�سن، ثنائية الكينونة، الن�سوية والختلف الجن�سي، دار الحوار، �سورية، اللذقية، 

ط2، 2009م.

41- الفريح �شه�م عبد )الوه�ب(.

 المراأة العربية والإبداع ال�سعري، �سعاد ال�سباح ديوان اأمنية، حق الحياة،دار جرير،الأردن، ط 1، 

2010م.
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)ق(

42- الق�طرجي نهى )عدن�ن(.

الحركة الن�سوية في لبنان،كتاب البيان،�سل�سلة الحركة الن�سويةفي العالم العربي،الريا�ص،1428ه 

43- القب�نجي )اأحمد(.

النت�سار  الديني،موؤ�س�سة  الخطاب  في  المراأة  لق�سايا  جديدة  والحقوق،قراءة  المفاهيم  المراأة 

العربي،بيروت،لبنان،ط1،2009م

44- قطب)خ�لد(. واآخرون

الم�سري  المجتمع  الإ�سلمية  المجتمعات  الن�سويةوخلخلة  زعفان،الحركة  الهيثم  تحرير   

اأنموذجا،،كتاب البيان،�سل�سلة الحركة الن�سويةفي العالم العربي، ط1،2006م

45- قنيببي ح�مد )�ش�دق(.

 نقد اأدبي حديث، مفاهيم وم�سطلحات واأعلم، كنوز المعرفة، الأردن،ط2، 2012م.

                                                                )ك(

46- كاّل�س )جورج(.

الحركة الفكرية الن�سوية في ع�سر النه�سة 1849 - 1928 - دار الجيل - بيروت ط1، 1996م.

47- الكواري خ�لد مب�رك )زامل(.

المراأة القطرية وو�سائل الإعلم المحلية،خط الكتاب مملوك ل�سحيفة الوطن القطرية ط1،2000م

عماد  وتدقيق  مراجعة  ابراهيم،  عماد  ترجمة  بارتكوفي�سكي،  فران�سي�ص  )كولمار(،  كيه  48-  ويندي 

عمر، النظرية الن�سوية مقتطفات مختارة، الأهلية للن�سر والتوزيع، الأردن، بيروت، ط1، 2010م.

) ل (

 49- لوك��س. ك�ري اإل 

الن�سوية المعا�سرة، ترجمة: وائل محمود الهلوي، �سطور الجديدة،م�سر ط 1، 2010م.
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) م (

50- المب�رك )مع�شومة(.

 ورقة بحثية بعنوان م�سيرة الحقوق ال�سيا�سية للمراة الكويتية، الواقع والتحديات الم�ستقبيلة، عن 

ندوة المر�سوم الأميري بمنح المراأة حقوقها ال�سيا�سية وا�ست�سراف دورها الماأمول وتحدياته، 4 - 5 

اأكتوبر 1999م، مركز درا�سات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، ط1، 2000م 

51- متم�شك )ر�ش�(. واآخرون

 المراأة وق�ساياها، درا�سات مقارنة بين النزعة الن�سويةوالروؤية الإ�سلمية، مركز الح�سارة لتنمية 

الفكر الإ�سلمي، �سل�سلة الدرا�سات الح�سارية،ط 2،  2013م.

52- المحمداوي علي )عبود(.

الرباط،  الأمان،  دار  �سفاف،  من�سورات  للفل�سفة،  الأكاديمية  العربية  والن�سوية،الرابطة   الفل�سفة 

ط1، 2013م

53- المحمداوي علي )عبود(.

الرباط،  الأمان،  للفل�سفة، من�سورات �سفاف، دار  الأكاديمية  العربية  الرابطة   الفل�سفة والن�سوية، 

ط1، 2013م.

54- محمد )عن�ني(.

 الم�سطلحات الأدبية،الحديثة، درا�سة ومعجم انجليزي - عربي ال�سركة الم�سرية العالمية للن�سر، 

لونجمان ط3، 2003م.

55- المحميد )خديجة(. 

) اأ ( حركة تغريب المراأة الكويتية، ط5، 2007 )دون نا�سر(.

)ب(  المراأة الم�سلمة ومتطلبات التنمية والبناء، المركز الإ�سلمي للدرا�سات، بيروت، لينان ط 1، 

1999م.

56- المن��شرة )ح�شين(.

  الن�سوية في الثقافة والإبداع، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط1، 2007م.
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) ن (

57- النج�ر )م�شلح(.

مابعد  ودرا�سات  الثقافية  الدرا�سات   ،2007 الأردن  في  العلمي  للبحث  الثالث  الموؤتمر   وقائع 

الكولونيالية.

58- النفي�شي )عبداهلل(.

العمل الن�سائي في الخليج الواقع والمرتجى، �سركة الربيعان للن�سر والتوزيع، ط1 ،1986م. 

) و (

59- وا�شل )ع�ش�م(.

) اأ ( في تحليل الخط�ب ال�شعري، درا�ش�ت �شيمي�ئية، دار التنوير، الجزائر ط1، 2013م.

)ب( الدرا�ش�ت ال�ش�درة من الجه�ت الر�شمية الحكومية وغير الحكومية .

1- اإ�شدار اإدارة المعلوم�ت والبحوث، وزارة الخ�رجية القطرية .

 المراأة القطرية، الحا�سر... والم�ستقبل، اإ�سدار اإدارة المعلومات والبحوث، وزارة الخارجية، 

الدوحة، قطر، يناير 1999م.

2- الأمم المتحدة، حقوق الإن�ش�ن، مكتب المفو�س ال�ش�مي 

المراأة والحق في ال�سكن اللئق، نيويورك وجنيف 2012م.

3- �شل�شلة درا�ش�ت الإم�رات العربية المتحدة. 

 درا�سة لتاأثير القيم على المراأة العاملة في دولة الإمارات ، دار البحار، بيروت، مكتبة القراءة 

للجميع،دبي، 1ط 1990 م

4- مركز درا�ش�ت الوحدة العربية.

 المراأة العربية بين ثقل الواقع وتطلع�ت التحرر، �سل�سلة كتب الم�ستقبل العربي 15 ، بيروت 

ط 1، 1999م

5- المنظمة العربية للتنمية الإدارية،ج�معة الدول العربية

 المراأة العربية في الحي�ة الع�مة وال�شي��شية، اأعمال الموؤتمرات، بحوث واأوراق عمل الملتقى 

الأول لريادة الأعمال العربية »ريادة الأعمال الن�سائية«، بيروت، اأبريل 2010م.
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)ج( الر�ش�ئل الج�معية.

1- ديرانيه مي�شون )حمدي(.

مي�سون  اإعداد  ع�سر،  التا�سع  القرن  من  الثاني  الن�سف  في  و�سعرها  ال�ساعرة  العربية   المراأة 

حمدي ديرانيه، اإ�سراف:عبدالرحمن ياغي،الجامعة الأردنية،كلية الآداب، ق�سم اللغة العربية، 

ر�سالة ماج�ستير 

2- �شه�ب )اأ�ش�مة(. 

 اأدب المراأة في فل�سطين والأردن 1948 - 1988، اإعداد اأ�سامة يو�سف محمد �سهاب، اإ�سراف 

محمد عبدالمطلب، ر�سالة دكتوارة،جامعة عين �سم�ص، كلية الآداب، ق�سم اللغة العربية واآدابها، 

القاهرة 1991م.

3- الق��شي )اإيم�ن(.

 ال�سمات النف�سية والفنية للرواية الن�سوية في بلد ال�سام 1950 - 1985،اإعداد اإيمان القا�سي، 

اإ�سراف ح�سام الخطيب، جامعة دم�سق، كلية الآداب، ق�سم اللغة العربية، ر�سالة ماج�ستير.

4- الكبي�شي علي ح�شين )ف�طمة(.

في  المراأة  دور  عن  ميدانية  درا�سة  المدني،  المجتمع  تنظيمات  في  القطرية  المراأة   م�ساركة 

�سامية  الدكتورة  ال�ستاذة  اإ�سراف  الكبي�سي،  ح�سن  علي  فاطمة  اإعداد:  الأهلية،  الجمعيات 

م�سطفى الخ�ساب، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ق�سم علم الجتماع، 2003م، ر�سالة مقدمة 

للح�سول على درجة الدكتواراة في علم الجتماع

5- اللعبون بن عبدالعزيز )فواز(.

 �سعر المراأة ال�سعودية المعا�سرة ندرا�سة في الروؤية والبنية، 1963 - 2002م، �سل�سلة الر�سائل 

العربية  المملكة  العالي،  التعليم  وزارة  الإ�سلمية،  �سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  الجامعية، 

ال�سعودية، تقديم عميد البحث العلمي فهد بن عبدالعزيز الع�سكر، ط1، 2009م، ر�سالة دكتوراة 

6- المراي�تعبداهلل )رفعت(.

المرايات،  عبداهلل  رفعت  اإعداد  من  جامعية،  ر�سالة  الحديث،  العربي  لل�سعر  الناقدة   المراأة 

باإ�سراف محمد اأحمد المجالي، جامعة موؤتة، كلية الآداب، ق�سم اللغة العربية، ر�سالة ماج�ستير 
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7- الم�شهر عبدالرحمن الجبرين )اأمينة(.

الجبرين  عبدالرحمن  اأمينة  اإعداد   ،2009  -  1999 نقدية  درا�سة  ال�سعودية،  الن�سائية  المقالة   

الم�سهر، اإ�سراف �سالح زياد الغامدي، المملكة العربية ال�سعودية،جامعة الملك �سعود، عمادة الدرا�سات 

العليا، كلية الآداب، ق�سم اللغة العربية.

( ال�شحف والمجالت والدوري�ت. د (

1- توفيق )ح�شن(. 

  على جمر ال�سعر تم�سي والطريق طوبل، �سعاد الكواري الميراث القديم ل يعوق النفو�ص الكبيرة، 

جريدة الراية القطرية، العدد)7035( ، ال�سبت 11اغ�سط�ص2001م

2- جبر )كلثم(. 

 مقالة في�ص الخاطر ملكة الجبال، جريدة الراية القطرية العدد )8148(، ال�سبت  28 اأغ�سط�ص 

2004م.

3- ح�شن ال�شيخ )عي�شى(.

العو�سي، ع�سافير ال�سباح �سرقتني من  ال�ساعرة والقا�سة القطرية ح�سة   حوار �سحفي مع 

فبراير   23 الأحد   ،)17( العدد  القطرية،  ال�سرق  لجريدة  الثقافي  الملحق  الإبداعي،  عالمي 

2014م.

4- حي�وي )�شليم(، م��شي )وف�ء (، وف�ء)ك�ظم(.

 رائدات الحركة الن�سوية في العراق المعا�سر. مجلة درا�سات تاريخية - العراق،ع 8، )2010(، 

�ص �ص 35 - 56.

5-الخطيب )ح�ش�م(.

 النجمة المتوهجة بعطر اللنهاية الذاكرة »قراءة في ديوان« »نجمة في الذاكرة« جريدة الراية 

القطرية العدد )5393( الثلثاء 11 فيراير 1997م 

6- خوجة )غ�لية(.

 نثريات اليومي وهلمية الأنا عند �سعاد الكواري، مجلة نزوى العدد )35( يونية 2003م.
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7- الربيعي )عبدالرزاق(.

 �سعاد الكواري في وريثة ال�سحراء العبور على جناح ذات جريحة، جريدة الزمان، �سفحة الف 

ياء،ال�سنة الرابعة،العدد )1027(، الجمعة 21 �سبتمبر 2001م

8- الرحبي )�شيف(.

 �سعاد الكواري في »لم تكن روحي »وطن بات�ساع الحزن والجرح، جريدة الحياة، �سفحة الأدب 

والفنون، العدد )14050(، الأثنين 3�سبتمبر 2001م

9- رحيم )مقداد(.

) اأ (  عندما ت�سيل الروح على الورق، قراءة في مجموعة ملكة الجبال ل�سعاد الكواري، مجلة نزوى 

العدد )41( يناير 2005

)ب( جريدة التحاد العدد )10670( بتاريخ 21�سبتمبر 2004 م

10- ال�شم�دي )ا�شم�عيل (.

 وريثة ال�سحراء ل�سعاد الكواري ن�سو�ص تاأخذ زمنها من الواقع والتخيل والحلم، جريدة الوطن 

القطرية، اتجاهات فنية، العدد )2179(،  الثلثاء 21 اأغ�سط�ص 2001م.

11- عبد مهلهل )نعيم(. 

 حوار �سحفي مع �سعاد الكواري في بعنوان: ال�ساعرة القطرية �سعاد الكواري ال�سعر اأيقونة حلم 

المراأة جريدة الزمان، الف ياء، ال�سنة ال�سابعة العدد )1957(الثلثاء 2نوفمبر 2004م

12- عبود )ب��شم (.

 مقالة ال�ساعرة �سعاد الكواري في ملكة الجبال تتغطى برماد الق�سيدة في ليل متقلب المزاج، 

جريدة الوطن القطرية، العدد )3347(، الأثنين 1 نوفمبر 2004.

13- غلم�ن )م�شطفى(. 

 ديوان لم تكن روحي لل�ساعرة القطرية �سعاد الكواري محاولة خروج من تيه ع�سير اإلى دائرة 

روح ل محتملة، جريدة الوطن القطرية، العدد )3732(، الأثنين 21 نوفمبر 2005م.
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14- ف��شل )عهد(.

)15285( العدد  الحياة  جريدة  الأثر،  لت�سنع  الأنا  تحّرف  الكواري  �سعاد  القطرية   ال�ساعرة 

ال�سبت 5 فبراير 2005م.

15- م�ل اهلل )زكية(. 

19يوليو  الأثنين   ،)3242( العدد  القطرية،  الوطن  جريدة  الجبال،  ملكة  الوطن،  على   نافذة 

2004م

16- مبروك )مراد(.

الذاكرة نموذجا، جريدة  ال�سعري عند زكية مال اهلل  نجمة في  الخطاب   اإطللة نقدية على 

الراية القطرية،العدد )5337(، الثلثاء 17دي�سمبر 1996م

17- م�شلم )�شبري (.

 تقنية العنوان في مجموعة �سعرية:مجموعة ميلد نموذجا، �سحيفة 26�سبتمبر، اأدب وثقافة، 

26sep.net العدد )1530(، التاريخ 13ابريل 2014م، �ص6، عبر الرابط الإلكتروني الرابط

18- المغربي )�ش�لم(.

 ال�ساعرة �سعاد الكواري البحث عن الخل�ص من خلل الإبداع،جريدة الراية، العدد )7124(، 

الخمي�ص  8 نوفمبر 2001م.

19- المق�لح )عبدالعزيز(.

الثانية،  ،ال�سنة  العدد)456(  الوطن،  ال�سعر، جريدة  اإلى  للدخول  وباب جديد  الكواري   �سعاد 

ال�سبت 29 دي�سمبر 2001م

20- نجيم)مفيد(.

) اأ (  الأدب الن�سوي: اإ�سكالية الم�سطلح، مجلة علمات، النادي الأدبي الثقافي بجدة - ال�سعودية 

ج57، م15، �سبتمبر 2005م.

)ب(  لم تكن روحي ديوان جديد لل�ساعرة القطرية �سعاد الكواري، محاولة في تدوين الألم �سعريا 

جريدة الزمان، �سفحة الف ياء، العدد )1190(، ال�سبت 20 اأبريل  2002م.
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21- يو�شف )ف�روق(. 

 ال�ساعرة �سعاد الكواري في »لم تكن روحي »ذاكرة تعبث بالعالم وتقترح وح�ستها، جريدة الوطن 

القطرية، العدد )1653(، الثنين 13مار�ص 2000م

)هـ( مراجع اأخرى: )اأر�شيف ال�ش�عرات القطري�ت(.

1- حب�شي )ر�شدي(.

 زكية مال اهلل في اأ�سفار ذاتها لغة ف�سائية لرتياد اأجواء �سبابية، مجلة العهد 23مار�ص 1991، 

)اأر�سيف ال�ساعرة زكية مال اهلل(.  

2- الحجري )ابراهيم (.

�سعاد  ال�ساعرة  )اأر�سيف  من  عليها  الح�سول  تم  درا�سة  الجبال،  ملكة  في  المكان   �سعرية 

الكواري(.

3- زغريت )خ�لد(.

ال�سعرية، جريدةال�سرق  ال�سيرة  اآفاق  تفتح  الكواري  �سعاد  العمر،  بحثا عن  ديوانها  في   قراءة 

القطرية )من اأر�سيف ال�ساعرة �سعاد الكواري(.

4- ال�شلوم محمد )الزينو (.

 درا�سات اأدبية، �سعراء تحت ال�سوء، دار الر�سوان،�سورية �ص340، )من اأر�سيف ال�ساعرة �سعاد 

الكواري(.

5- ال�شريف �شمير )اأحمد (.

 مقالة بعنوان البحث عن اأمان في ديوان بحثا عن العمر، )من اأر�سيف ال�ساعرة �سعاد الكواري(

6- ال�شهيد )زيد(. 

  قراءة في �سعرية القطرية �سعاد الكواري،الذاكرة الن�سائية ورهافة البوح لتبيي�ص ال�سواد، عبر 

الموقع الإلكتروني kikah.com )من اأر�سيف ال�ساعرة �سعاد الكواري(. 

7- ال�ش�ئغ )وجدان(. 

) اأ (  الق�سيدة الن�سوية القطرية بين الإ�سقاط والترميز )1 - 2( مقاربة تاأويلية لبلغة مجموعة 

�سعاد  ال�ساعرة  اأر�سيف  الراية، )من  الكواري، جريدة  �سعاد  لل�ساعرة  للدخول«  »باب جديد 

الكواري (.
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2 - 2 �سعاد الكواري وانعكا�ص الحياة على مراآة  )ب(  الق�سيدة الن�سوية بين الإ�سقاط والترميز 

الروح، جريدة الراية، العدد )7115(.

8- عهد )ف��شل(.

 القطرية �سعاد الكواري واللبنانية �سباح زوين:الذات الأنثوية في ياأ�سها و�سكواها )ق�سا�سة من 

جريدة ) من اأر�سيف ال�ساعرة �سعاد الكواري(، وقد اقتطعت دونما تاريخ اأو عنوان للجريدة(.

9- لطفي محمد )منذر(.

) اأ (  ال�ساعرة الدكتورة زكية مال اهلل  بين اأ�سفار الذات واأ�سفار الآخرين، مجلة الثقافة، دم�سق 

اآذار 1993 )من اأر�سيف ال�ساعرة زكية مال اهلل(. 

)ب(  ال�ساعرة الدكتورة زكية مال اهلل  بين اأ�سفار الذات واأ�سفار الآخرين، مجلة المنتدى، ال�سنة 

العا�سرة،العدد )120( يوليو 1993، )من اأر�سيف ال�ساعرة زكية مال اهلل(.

( المواقع الإلكترونية. و (

1- الموقع الإلكتروني اأون اإ�سلم.

 فاطمة حافظ، الحركة الن�سوية الخليجية »�سجيج بل طحن »،،عبر الرابط الإلكتروني 

http://www.onislam.net/arabic/adam-eve/women-voice/105559-2014%02-04-2008-

15-15.htm

الرابط  ، عبر  ال�سباح  �سعاد   : ال�ساعرة  نبذة حول   ، اأدب  العربي   لل�سعر  العالمية  2-  المو�سوعة 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&sh الإلكتروني 

id=335 الموقع

3- موقع جريدة الخليج ت�سدر عن دار الخليج لل�سحافة والن�سر. 

 عبدالرحيم كمال�سعاد الكواري: قلمي ل يبوح بما يرف�سه مجتمعي عبر الرابط 

http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=134052
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4-  موقع جريدة الثورة �شي��شية يومية ت�شدرعن موؤ�ش�شة الوحدة لل�شح�فة والطب�عة والن�شر 

اأو�ص اأحمد اأ�سعد، الأدب الن�سائي و�سوؤال الخ�سو�سية، عبر الرابط الألكتروني،

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=64360569220050321102033-

5- موقع جريدة الراية القطرية 

) اأ (  كلثم جبر، في�ص الخاطر.. �سعاد الكواري.. �سفيرتنا في عالم ال�سعر، جريدة الراية القطرية 

2009/6/8 عبر الرابط:

http://www.raya.com/writers/pages/57a40115470-4738-b-a45c-f1f08ca2cc33

raya.com ب( مقالت ح�سة العو�سي في جريدة الراية القطرية ، عبر الرابط الإلكتروني(

بالطبيعة،  للوعي  كمختبر  الن�سوي  الن�ص  الإيكوفمينزم،  العبا�ص،�سعرية  محمد  جه�ت،  6-  موقع 

درا�سات نظرية، جهة ال�سعر، عبر الرابط الإلكتروني

www.jehat.com/jehaat/janatAltaaweel/drasatnadaryah/m_alabass.htm

7- موقع موؤ�ش�شة ج�ئزة عبدالعزيز �شعود الب�بطين لالإبداع ال�شعري عبر الرابط

http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0596.htm

8- موقع دار المنظومة. 

) اأ (  حبيب بوهرور، الظاهرة ال�سعرية الحداثية في منطقة الخليج، قراءة في الروافد والمت�سكلت 

الرابط  )2011(،عبر   ،1 م�سر،ع   - كتابات  منتقاة،  خليجية  ن�سوية  نماذج  في  المتنية 

http://0-qnl.opac.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/cgi-bin/ الإلكتروني 

86%D8%%84%D9%koha/opac-search.pl?idx=kw%2Cwrdl&q=%D8%A7%D9

8A%D8%A9-%88%D9%B3%D9ا

وزارة   - الدوحة  مجلة  تف�سير.  اإلى  تحتاج  المدنية  الدولة  مثل  الن�سوية  الطحاوي:  )ب(  ميرال 

والأنوثة،  والأنثى  الن�سوية  موي،  توريل   .،)2012(  ،59 ج  �ص5،   ، قطر   - القطرية  الإعلم 

http://0- ترجمة كورنيليا الخالد، كلية الآداب جامعة البعث �ص32عبر الرابط الإلكتروني

qnl.opac.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?

8A%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%idx=kw%2Cwrdl&q=%D8%A7%D9

%D8%A9
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9- موقع �شبكة عم�ن الإلكترونية وزارة الإعلم، �سلطنة عمان، مقدمة، عبر الربط الإلكتروني 

http://www.omanet.om/arabic/social/dev11.asp?cat=sdev&subcat=sdev2

10-  موقع �سبكة النباأ المعلوماتية، م�سطلحات ن�سائية، الكتابة الأنثوية 

http://www.annabaa.org/nbanews/62390/.htm

11- موقع المجلة .

تاريخ  المجلة،  التاأ�سي�سي.  والوعي  التعليم  الخليج..  في  الن�سائية  الحركة  تاريخ  النجار.   �سبيكة 

19دي�سمبر 2013، عبر الرابط الإلكتروني. 

www.Majalla.com/arb/201312//article55249257

12-  موقع مجلة دف�تر الختالف الإلكترونية �سابر الحبا�سة في مقالة بعنوان الأدب الن�سائي في 

الخليج العربي ،عبر الرابط الإلكتروني

http://cahiersdifference.over-blog.net/m/article-33467859.html

13-موقع ملتقى ال�شبكة الن�ش�ئية الع�لمية. 

 الملتقيات العامة، ملتقى المراأة الم�سلمة، د.ح�سة العو�سي: تدعو القطريات لخلع النقاب عبر 

Fin3go.com الرابط الإلكتروني

14- موقع وزارة الإعالم، �شلطنة عم�ن. 

) اأ ( المراأة العمانية والن�ساط الثقافي، عبر الرابط الإلكتروني

http://www.omanet.om/arabic/social/dev17.asp?cat=sdev&subcat=sdev2

)ب( دور المراأة العمانية في المجال الإعلمي، عبر الرابط الإلكتروني 

http://www.omanet.om/arabic/social/dev14.asp?cat=sdev&subcat=sdev2

15- موقع وزارة التنمية الجتم�عية ب�شلطنة عم�ن .

http://www.mosd.gov.om/women_4.asp الجمعيات الن�سائية،عبر الرابط الإلكتروني

16- موقع وك�لة اأنب�ء العم�ل العرب .

 بيان لجنة المراأة العربية العاملة والطفل للتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عبر الرابط 

5692/04-34-06-Omalarab.org/index.php/2012 :الإلكتروني
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الملخ�س

تدر�ص الر�سالة اإ�سكالية هامة نعر�سها عن طريق ال�سوؤال التالي: 

هل عرفت ال�ساعرة القطرية  »الن�سوية« بو�سفها نظرية اأدبية من منطلق التمرد والمطالبة بالحقوق 

اأفكار »الن�سوية« وطرحتها في  لرف�ص الواقع ال�ستلبي الذكوري، واإلى اأي مدى تمثّلت هذه ال�ساعرة 

نتاجها ال�سعري؟.

اإن ما وّجهني لختيار هذا المجال البحثي؛ هو اإدراكي باأن �ساحة النقد الأدبي في بلدي مازالت 

�سكله  في  ال�سعري  للبناء  ال�سامل  بالتحليل  تعنى   التي  المعمقة  الأكاديمية  الجهود  من  المزيد  تن�سد 

وم�سمونه، �سعيا وراء تنمية الذائقة الفنية والأدبية، فما بحثي في تجليات »الن�سوية« في �سعر المراأة 

القطرية اإل حلقة في �سل�سلة البحث الإن�ساني عن المعرفة في اأقاليم جديدة لم ينلها مجال بحث �سابق 

في المو�سوع نف�سه. 

وقد اعتمدت في هذه الر�سالة على منهجين رئي�سين من مناهج البحث الأدبي، وجدت اأنهما الأن�سب 

لطبيعة المادة المعالجة في هذا البحث وهما:

البحث  مادة  اإعداد  في  الو�سفية  اأدواته  بتطبيق  التزمت  الذي  التاريخي  المنهج  الأول:  المنهج 

انتقال  ثم  الغربي،  العالم  في  الأولى  ن�ساأتها  منذ  »الن�سوية«  النظرية  تاريخ  تتبع  النظرية، من خلل 

والعالم  الغربي  العالم  الن�سويات في  الرائدات  اأهم جهود  والوقوف على  العربي،  العالم  اإلى  مبادئها 

العربي، و�سول اإلى مظاهر الن�ساط الن�سوي في دول الخليج العربية ومنها دولة قطر. 

المنهج الثاني: اخترت اأن يكون ذا طبيعة حديثة ومرنة تتنا�سب مع طبيعة الن�سو�ص الن�سوية بثرائها 

اأن ا�ستعنت ببع�ص الأدوات الم�ستمدة من نظرية القراءة والتلقي، فقد كانت الأن�سب  وكثافتها، فكان 

بما تحمل من اإمكانيات اأفق التوقع لباحث في مجال الن�سوية، يهدف اإلى الك�سف عن تجليات و�سمات  

الخطاب الن�سوي فيما يقارب من ن�سو�ص �سعرية. 

باأداة  ا�ستعنت  بال�ساعرات،  ات�سال  من  كان  لما  فبالإ�سافة  الم�ستخدمة  البحث  اأدوات  عن  واأما 

انوجاد  يخ�ص  فيما  ال�ساعرات  راأي  ل�ستجلء  �سممت  ا�ستبانة  وهي  العلمي،  البحث  تطّلبها  اأخرى 

الن�سوية ومدى تمّثلها في ق�سائدهن، وا�ستطلع راأيهن فيما يخ�ص �سمات الخطاب الن�سوي الممّيز 

لتجربة الأنثى.



275

وقد ك�سفت الدرا�سة في نتائجها اأن  ال�ساعرة القطرية ا�ستلهمت من الن�سوية كثيرا من ملمحها 

الخا�سة في الم�سمون وفي ال�سمات الفنية، اإل اأنها ن�سوية، خلت من روح التمرد ولب�ست في كثير من 

فيها عن  الخطاب  �سعرية  والحت�سام، فعّو�ست  والخجل  بالحياء  المت�سمة  الأنوثة  وجوهها خ�سائ�ص 

�سوت الحتجاج والرف�ص الن�سوي المعهود.

 كما اأن ال�ساعرات اأنف�سهن عبرن جميعا – في ال�ستبانة التي وجهت اإليهن - عن الرف�ص القاطع 

لت�سنيف اأدبهن �سمن التيار الن�سوي اأو غيره من التيارات الأدبية، حيث اأجمعن على اأن الأدب له طابع 

اإن�ساني وت�سنيفه ل يتنا�سب مع هذا الطابع ال�سا�سع في امتداده، والراف�ص لكل تحجيم وتحييز.

في  خا�سة  ملمح  من  وجدت  ما  مع  الن�سوي،  للت�سنيف  الراف�ص  ال�ساعرات  موقف  دفعني  لقد 

نتاجهن تنتمي اإلى ال�سمات العامة للن�سوية، اأن اعتبر اأن التجربة القطرية تمّثل الوجه الأنثوي للن�سوية، 

فقد جاءت مفعمة بروح المراأة المّتزنة؛ ذات الإلتزام اليجابي نحو نف�سها ووطنها بعيدا عن اإيحاءات 

الن�سوية ال�سالبة القائمة على الرف�ص والتمرد، فكاأن ال�ساعرة القطرية اأخذت الجانب النا�سج والم�سرق 

من التجربة الن�سوية، فقطفت الثمرة بعد اكتمال ن�سوجها.
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Abstract

The thesis study an important problem presented in the following question: 

Did the Qatari female poet understands “ feminism” as a literary theory emerging 

from rebellion and claiming rights to refuse the reality of the male alienation, and 

to what extent did she represents the “feminism” ideas and raise it in her poetic 

production? 

What motivated me to research this area is my knowledge that the literary criticism 

area in my country is still needing more deep academic efforts concerned by the 

comprehensive analysis for the poetic structure, both in shape and content, aiming to 

develop the artistic and literary sense. My research in the feminism manifestation in 

the Qatari female poet is nothing but a ring  in the human quest chain for knowledge 

in new fields never been researched for the same subject. 

I adopted for this thesis had two principal methodologies of the literary research 

syllabus, as I found that they are the most suitable for the nature of the subject 

addressed in this research, detailed as follows:

First methodology: The historical methodology which I committed to implement 

its descriptive tools in preparing the theoretical research material, by tracking the 

history of the “ feminism theory” since its emergence in the western world, then the 

movement of its principles to the Arab World, and to focus on the most important 

efforts of the feminism pioneers in the west as well as in the Arab World , until seeing 

the feminism activism in the Arab Gulf countries and Qatar as well. 

Second methodology: I elected it should be of a modern and flexible nature suits 

the nature of the feminism texts with all its richness and weight. I used some of the 

tools derived from the reading and receiving theory. It was the most suitable because 

of its potential expectation horizons it carries for a feminism researcher, aiming to 

reveal the features and manifestations of the feminism discourse in a manner close 

to poetic texts

With regard to the tools used in the research, and in addition to connections with 

female poets, I used another tool required by the scientific research, a questionnaire 
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designed to survey the female poets opinions with regard to …. And to what 

extent she is represented in their poems, and surveying the opinions pertaining the 

distinctive features of the feminism discourse for the female experience.

The outcome of the study revealed that the Qatari female poet was inspired by 

feminism in many of its special features, both in the content and the artistic features. 

But it is kind of feminism free from the rebellion spirits and holds in many of its 

sides the feminism attributes characterized with modesty, shyness and decency, 

substituting the protestation and the usual feminism refusal by the poetic discourse

The female poets themselves expressed, in the questionnaire, their refusal to 

classify their literature among the feminism currents or any other literary currents, as 

they unanimously agreed that the literature has a human nature and this classification 

doesn’t suit this character vast in its extension and which refuses any bias and …

The female poets attitude of refusal to the feminism classification, along with 

the special attributes in their production which  relates to the common feminism 

characteristics, made me consider the Qatari experience as representing the feminine 

part of feminism, as it came full of the spirit of a balanced woman, who has positive 

commitment towards herself and her country and distant from the negative feminism 

suggestions based on refusal and rebellion. Its seems the Qatari female poet adopted 

the bright and mature side of the feminism experience, and picked a ripe fruit. 
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فهر�س المحتوي�ت

رقم ال�شفحةالمحتوى

1العنوان

7تقديم 

9مقدمة 

15الف�شل الأول ماهية الن�شوية 

17المبحث الأول الن�شوية ) الماهية، المنطلق، الغايات (.

17) اأ ( ماهية الن�سوية.

28)ب( منطلقات الفكر الن�سوي 

43)ج( غايات الن�سوية.

46المبحث الثاني: الن�شوية الخليجية. 

46) اأ ( ملمح ظهور  الن�سوية في الخليج.

148- المراأة الإماراتية.

252- المراأة البحرينية.

355- المراأة ال�سعودية.

458- المراأة العمانية.

561- المراأة الكويتية.

66)ب( دور المراأة القطرية في الحياة المدنية ) تاريخ ونمو (. 

76دور �سمو ال�سيخة موزا بنت نا�سر الم�سند في تعزيز م�سيرة المراأة القطرية

77الف�شل الثاني: تجليات الخطاب الن�شوي في �شعر المراأة القطرية.

79المبحث الأول : الم�شامين الن�شوية في �شعر المراأة القطرية.  

80) اأ ( الموقف من الذات في تجربة ال�ساعرة القطرية.

99)ب( الموقف من الآخر في تجربة ال�ساعرة القطرية.

119)ج( الم�ساعر في تجربة ال�ساعرة  القطرية.
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رقم ال�شفحةالمحتوى

( تجليات الزمان والمكان في تجربة ال�ساعرة القطرية.  د (126

138)هـ( الج�سد والأمومة وم�ستلزمات الأنوثة في تجربة ال�ساعرة  القطرية.

( الموقف من الطبيعة في تجربة ال�ساعرة  القطرية. و (149

( الموقف من التراث في تجربة ال�ساعرة  القطرية. ز (156

( القول وميلد الق�سيدة  عند ال�ساعرة القطرية. ح (165

( ق�سايا المراأة والمجتمع والإن�سانية عند ال�ساعرة القطرية. خ (172

( الحكمة والموت والحياة عند ال�ساعرة القطرية. ر (182

188المبحث الثاني: ال�شمات الفنية في تجربة ال�شاعرة الن�شوية القطرية. 

188) اأ ( اللغة وقامو�ص الأنثى ال�سعري.

207)ب( التركيب الأ�سلوبي. 

219)ج( ال�سور الفنية.

( المو�سيقى ال�سعرية. د (228

242)هـ( ال�سكل الكتابي للق�سيدة: 

249الخاتمة.

255الم�سادر والمراجع.

274الملخ�ص

278فهر�ص المحتويات 
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اإ�شدارات وزارة الثق�فة والفنون والتراث

اإدارة البحوث والدرا�ش�ت الثق�فية

ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2000ح�سة العو�سيالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية اأخرى2

2000د. ح�سن ر�سيداأ�سوات من الق�سة الق�سيرة في قطر3

2000دلل خليفةدنيانا .... مهرجان الأيام والليالي4

2000جا�سم �سفرقالت �ستاأتي5

2001فاروق يو�سفغنج الأميرة النائمة6

2001�سعاد الكواريوريثة ال�سحراء7

2001اأحمد ال�سديقيويخ�سر غ�سن الأمل8

2001حمد مح�سن النعيميب�ستان ال�سعر9

2001ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت10

2001د. ح�سام الخطيبالأدب المقارن من العالمية اإلى العولمة11

2001د. ح�سن ر�سيدالح�سن البارد12

2001خالد عبيدان�سحابة �سيف �ستوية13

2001اأمير تاج ال�سر�سيرة الوجع14

2001ح�سة العو�سيوجوه خلف اأ�سرعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة المو�سيقى16

2001د. هيا الكواريق�س�ص اأطفال17

2001د. اأحمد عبد الملكاأوراق ن�سائية18

2001اإ�سماعيل ثامرالفريج19

2002د. اأحمد الدو�سريالأعمال ال�سعرية الكاملة ج1 -  ج202

2002معروف رفيقعلمني كيف اأحبك21
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ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2002خليفة ال�سيدق�س�ص وحكايات �سعبية22

2002�سدى الحرمانرحلة اأيامي23

2002عبد الرحيم ال�سديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طلق حكاية25

2002د. اأحمد عبد الملكدرا�سات في الإعلم والثقافة والتربية26

2002د. عبد اهلل اإبراهيمالنثر العربي القديم27

2002جا�سم �سفركاأن الأ�سياء لم تكن28

2002عبد ال�سلم جاد اهللنعا�ص المغني29

2002د. زكية مال اهللمدى30

2002خليل الفزيعقال المعنى31

2002د. عوني كروميالم�سرح الألماني المعا�سر32

2002محمد ريا�ص ع�سمتالم�سرح في بريطانيا33

2002ح�سن توفيقاإبراهيم ناجي - الأعمال ال�سعرية المختارة34

2003د. �سلح الق�سبم�سرح ال�سورة بين النظرية والتطبيق35

2003�سيتة العذبةالنوافذ ال�سبع36

2003جمال فايزالرحيل والميلد37

2003د. كلثم جبراأوراق ثقافية38

2003علي الفيا�ص/ علي المناعيبدائع ال�سعر ال�سعبي القطري39

2003ظافر الهاجري�سبابيك المدينة40

2003د. �سعاع اليو�سفح�سارة الع�سر الحديث41

2003غانم ال�سليطيالمترا�سقون »م�سرحية«42

2003د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب في اأ�سعار ال�سياب43

2003�سنان الم�سلماني�سحائب الروح44
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ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2003د. عبد اهلل اإبراهيماأ�سوات قطرية في الق�سة الق�سيرة45

2003خالد البغداديذاكرة الإن�سان والمكان46

2003عبد اهلل فرج المرزوقياإبراهيم العري�ص �ساعرًا47

2004اإبراهيم اإ�سماعيلال�سحافة العربية في قطر48

2004علي ميرزااأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواري�سباح الخير اأيها الحب50

51

ال�سحافة العربية في قطر 

»مترجم اإلى الإنجليزية«

اإبراهيم اإ�سماعيل

ترجمة / النور عثمان

2004

2005علي عبد اهلل الفيا�صلآلئ قطرية52

2005مبارك بن �سيف اآل ثانيالأعمال ال�سعرية الكاملة53

2005دلل خليفةالتفاحة ت�سرخ.. الخبز يتعرى54

2005عبد العزيز الع�سيرياإدارة التغيير55

2005د. عبد اهلل فرج المرزوقيال�سعر الحديث في قطر56

2005خليفة ال�سيدال�سرح المخت�سر في اأمثال قطر57

2005خالد زيارةلوؤلوؤ الخليج ذاكرة القرن الع�سرين58

2005محمد اإبراهيم ال�سادةعلى رمل الخليج59

اإبداعات خليجية60

)م�سابقة الق�سة الق�سيرة 

لدول مجل�ص التعاون(

2005

2005د. ح�سام الخطيبالأدب المقارن و�سبوة العالمية61

2005د. موزة المالكيمهارات الإر�ساد النف�سي وتطبيقاته62

2005نورة محمد اآل �سعدتجريبية عبد الرحمن منيف في مدن الملح63

2005د. اأحمد عبد الملكالمعري يعود ب�سيرًا64

2005ح�سن توفيقوردة الإ�سراق65

2005ح�سة العو�سيمجاديفي66



283

ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2005د. زكية مال اهللالأعمال ال�سعرية الكاملة ج671

اأ�سباب للنتماء68

رانجيت هو�سكوتي

ترجمة: ظبية خمي�ص

2005

2005ب�سرى نا�سرتباريح النوار�ص69

2005د. ح�سن ر�سيدالمراأة في الم�سرح الخليجي70

2005حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�سية71

تطور التاأليف في علمي العرو�ص والقوافي72

د. اأنور اأبو �سويلم

د. مريم النعيمي

2005

2005اأمير تاج ال�سراأحزان كبيرة73

2005عيد بن �سلهام الكبي�سيالديوان ال�سعبي74

2006علي بن خمي�ص المهنديذاكرة الذخيرة75

76

تجليات الق�ص 

»مع درا�سة تطبيقية في الق�سة القطرية«

2006با�سم عبود اليا�سري

2006د. اأحمد �سعد�سمط الدهر »قراءة في �سوء نظرية النظم«77

2006خولة المناعيكان يا ما كان78

2006د. ح�سن ر�سيدالظل والهجير »ن�سو�ص م�سرحية«79

2006مجموعة موؤلفينالرواية والتاريخ80

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�سابهة »ق�س�ص ق�سيرة«81

2006د. يون�ص لوليديالم�سرح والمدينة82

2006د. زكية مال اهللالأعمال ال�سعرية الكاملة ج832

2006ح�سة العو�سيالدفتر الملون الأوراق84

2006ن�سرين قفةالظل واأنا85

2006�سفاء العبدحقيبة �سفر86

87)Gulf  2006غانم ال�سليطيم�سرحيات قطرية )اأمجاد يا عرب - هلو



284

ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2006د. اإ�سماعيل الربيعيالعالم وتحولته ) التاريخ - الهوية - العولمة(88

2006حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »ن�سان م�سرحيان«89

2006مريم النعيميحكاية جدتي90

2006اإمام م�سطفى�سورة المراأة في م�سرح عبدالرحمن المناعي91

2007ح�سن حمد الفرحانديوان ابن فرحان92

93

موال الفرح والحزن والفيلة 

»مترجم اإلى الفرن�سية«

2007حمد الرميحي

2007خالد البغداديالفن الت�سكيلي القطري.. تتابع الأجيال94

2007حمد الفرحان النعيميدرا�سة في ال�سعر النبطي95

2007فاطمة الكواريبداية اأخرى »مترجم اإلى الإنجليزية«96

2007د. كلثم جبروجع امراأة عربية »مترجم اإلى الإنجليزية«97

2007�سلح الجيدةالخيل.. ريا�سة الآباء والأجداد98

99

النقد بين الفن والأخلق، 

حتى نهاية القرن الرابع الهجري

2008د. مريم النعيمي

2008ح�سين اأبو بكر المح�ساروداع الع�ساق100

2008د. لطيفة ال�سليطيالوزة الك�سولة101

2008خليفة ال�سيد محمد المالكيالمهن والحرف وال�سناعات ال�سعبية في قطر102

2008خولة المناعيالع�سر الأوائل.. رائدات الفن الت�سكيلي في قطر103

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن المعنى104

105

درا�سات في تاريخ الخليج 

العربي الحديث والمعا�سر

د. عبد القادر حمود 

القحطاني

2008

ال�سلحف البحرية في دولة قطر106

د. جا�سم عبد اهلل الخياط

د. مح�سن عبد اهلل العن�سي

2008

107

 تجليات اللون في ال�سعر العربي الحديث

في الن�سف الثاني من القرن الع�سرين

2008د. ماجد فار�ص قاروط
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ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2009د. زكية مال اهللالمو�سوعة ال�سيدلنية108

109

المدار�ص الم�سرحية

منذ ع�سر الإغريق حتى الع�سر الحا�سر

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة

2009علي عبد اهلل الفيا�صمن اأفواه الرواة110

2009د. اإبراهيم اإ�سماعيل�سورة الأ�سرة العربية في الدراما التلفزيونية111

112

دور الدراما القطرية 

في معالجة م�سكلت المجتمع

 د. ربيعة الكواري

د. �سمية متولي عرفات

2009

2009اإ�سماعيل تامرديوان الغربة113

2009خالد �سالم الكلبانيالحب والعبودية في م�سرح حمد الرميحي114

2010حمد الرميحيق�سة حب طبل وطارة »مترجم اإلى الإنجليزية«115

2010د. ح�سن المخلفالتراث وال�سرد116

2010تحقيق: د. محمود الر�سوانيديوان الأع�سى )جزاآن(117

2010لولوة ح�سن العبداهللتوظيف التراث في �سعر �سميح القا�سم118

119

 اإ�ساءة الوالدين اإلى الأبناء

وفاعلية برنامج اإر�سادي لعلجها

2010اأمل الم�سلماني

2010يا�سين الن�سير�سحنات المكان120

2010عبدالكريم قا�سم حربمن اأدب الزنوج الأمريكان121

2010ح�سن توفيقاأزهار ذابلة وق�سائد مجهولة لل�سياب122

123

 و�ساح اليمن

درا�سة  في موروثه ال�سعري

2010د. با�سم عبود اليا�سري

2011ندى لطفي الحاج ح�سينقطر الندى124

2011ف�سل الحاج عليالوحي الثائر »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«125

2011الجيلي �سلح الدين�سيء من التقوى »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«126

2011محمد عثمان كجرايفي مرايا الحقول »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«127
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ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2011م�سطفى طيب الأ�سماءالمغاني »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«128

2011اأبو القا�سم عثمانعلى �ساطئ ال�سراب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«129

2011ال�سيخ عثمان محمد اأون�سةديوان اأم القرى »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«130

2011محمد عثمان عبدالرحيمفي ميزان قيم الرجال »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«131

2011د. �سعد الدين فوزيمن وادي عبقر »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«132

2011ح�سين محمد حمدنا اهلل�سّبابتي »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«133

2011محمد المهدي المجذوبغارة وغروب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«134

2011د. محيي الدين �سابرمن التراب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«135

136

المجموعة ال�سعرية الكاملة 

»�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«

2011محمد محمد علي

2012اأ.د. رعد ناجي الجدهالنظام الد�ستوري في دولة قطر137

2012اإ�سماعيل تامرالفريج )رواية( - الطبعة الثانية138

2013محمد اإبراهيم ال�سادةال�سردية ال�سفاهية139

2013خليل الفزيعحادي العي�ص140

2013د. هند المفتاحهموم في الإدارة141

2013عبدالرحمن المناعيهال�سكل يا زعفران )م�سرحيتان باللهجة العامية(142

2013عبدالرحمن المناعيمقامات ابن بحر143

2013محمد قجةالقد�ص في عيون ال�سعراء144

2013ح�سين الجابرالم�سورون في قطر145

2013ب�سرى نا�سرعناكب الروح146

147

الخليج العربي

درا�سات في الأ�سول التاريخية والتطور ال�سيا�سي

2013د. م�سطفى عقيل الخطيب

148

فّن الر�سم عند الأطفال:

جمالّياته ومراحل تطوره

2013�سو�سن ع�سفور
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ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2013اأحمد محمد ال�سديقواحات وظلل149

2014ح�سن توفيقحلم يتفتح في �سخر150

2014محمد ابراهيم ال�سادةانا�سيد البلبل151

2014عبد اهلل ال�سالمعيوب ال�سعر 152

2014اأحمد من�سور محمد عليالم�سكلت العملية في المناق�سات والمزايدات153

2014اأحمد بن يو�سف الخليفيالخليج ح�سارة وتاريخ 154

2014اأ.د. ح�سن ح�سين البراويالحماية القانونية للماأثورات ال�سعبية القطرية155

156

الإعلم المعا�سر و�سائله، 

مهاراته، تاأثيراته، اأخلقياته

2014د. اإبراهيم ا�سماعيل

157

الإ�سدارات الثقافية 

لوزارو الثقافة والفنون والتراث 

من 1976 - 2013

محمد الكواري 

�سيخة الكواري

2014

158

»�سحر الطبيعة في قطر 

»The Magic of Qatar landscape «

2014اأحمد بن يو�سف الخليفي

2014د. يحيى زكريا الأغا�سميح القا�سم في ظل الغياب159

2014لولوة البنعليالأرنب خرنوق 160

2015خالد الم�سلمانيلم�سات معمارية161

162

البنية النحوية في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني

)درا�سة نحوية دللية(

2015د. علي الطوالبة

2015ب�سام علوانيقاريء ال�سرفات163

2015عبد الغفور الهيتيحراثة في الذاكرة التربوية164




