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 الوجود والکينونة -األنثی

 دراسة مقارنة ب� تجربتی الشاعرت�

 الشعريَّت�) غادة الس�ن(و ) فروغ فرخزاد( 

رنا هاشم جونی
* 

 امللخص

 .د، الکينونةفروغ فرخزاد، غادة الس�ن، األنثی، الوجو  :البحثمفاتیح

                                                             
 )اسوری(جامعة ترشین، الالذقیة  ، مدرِّسة يفاألدب الفاريس دکتوراه يف *



 

 

 

 

٧٦ 

 

 مقدمة

يبقی للمرأة کيانها الخاص، وتبقی لها مطارحاتها األنثوية الّساعية إلی تحقيق 

، فکيف بها )الجسدیّة، والنفسیّة(وجودها، والتّعب�عن عواملها الداخلیّة، واحتياجاتها 

شاعرًة مرهفًة هاجسًة بصوتها املخنوق يف واقعٍ يضغط عليها بابتذاله، مستغًال 

 !ضعفها؟

املرأة الّشاعرة، التهدأ، والتستک�، وتطلق رصختها متمرّدًة علی هذه الّسطوة، جارفًة 

 .کّل ارتهان يطأ وجودها، ويقیِّد صوتها، لتعّرب عّ� يف کينونتها من اختالجاٍت ومشاعر

وهنا، نقف عند تجربت� نراه� �وذج� مّميزين لألنثی الّشاعرة املتحّررة من أّی 

، )مجتمعیّ / ذکوریّ (وجودها ويقزّمه، غ� آبهة ٍ �ا يکال لها من استالب  فکٍر يدجِّن

 ).غادة الّس�ن(، والعربیّة )فروغ فرخزاد(اإلیرانّیة : وه� تجربتا الشاعرتین

لفروغ فرخزاد،  ویعتمد هذا البحث فی خطّته علی دراسٍة نّصیٍّة لدیوان 

، إذ : ومجموعات غادة الّس�ن الشعریّة

وجد فی هذه املاّدة الشعریّة صورًة متکاملًة تحیط بالتجربتین فی سیاق الصدق 

 .الشعوریّ 

/ الرجل: (وعلیه، فقد تّم الّرتکیز علی بلورة جوهر األنثی الوجودّی، وعالقتها باآلخر

 .ملسکوت عنه اجت�عیّاً ، ونزوعها التمرّدّی، وإعالء صوتها املتحّرر من ا)املجتمع

ویسعی البحث فی تحلیله الّنصّی إلی رصد صور املکاشفة، واالنعتاق من سیاق 

استکانة املرأة االجت�عیة، واستالبها، وتقّصی أزماتها وتحّوالتها النفسیة، لیغّذی 

، یوّصف الظواهر، ویحلّل النّصوص مستقرئاً عوا�  الدراسة املقارنة �نهٍج وصفیٍّ

املنمذجة فنیّاً فی التّجربتین فی سیاق ثنائیّات، ومتتابعات البوح، والحزن،  األنثی

واالحتیاجات النفسیّة والجسدیّة، والتحّرر من قیود اآلخر، وسطوته سعیاً إلی استکناه 

أع�ق الحّب األنثوّی الّذاتی املتشظّی فی أبعاد داللیّة تشّف عن کینونة تجد فی 

 .ن عواملها الّداخلیة الّدفینة، ورؤاها النازعة إلی اکت�لهاالّشعر مالذاً للتّعبیر ع



 

 

٧٧ 

وینطلق البحث فی دراسته املقارنة متّخذاً من الرؤیة األمریکیّة املقارنة متّکأ 

لخطواته، إذ تری املدرسة األمریکیة أّن الّدراسة األدبیّة تستخدم لبیان عالقة 

یکون بینها تأثّر، أو تأثیر، أو اتّصال املشابهة بین نتاجات إبداعیّة لیس بالّرضورة أن 

لیتحّول النّّص إلی ماّدة الستکشاف مکامنه املعرفیّة والج�لیة، ما یفتح مجال 

املقارنة بین النّصوص وفق معطیات ال تشرتط وجود معرفة بین املبدعین أصحاب 

 .١النتاجات املقارنة بینها

املقارن یزّود القارئ بوسیلة �ّکنه من  وتؤکّد الّرؤیة األمریکیّة مفهومها فی أّن األدب

النّظر إلی األع�ل األدبیّة املنفصلة فی الزّمان واملکان من دون اعتباٍر لحدود 

اإلقلیمیّة الّضیّقة، إذ یشمل النشاط اإلنسانّی کلّه، ویدرس الظواهر األدبیّة من دون 

 .٢النّظر إلی املکان الذی نشأت فیه 

قارنة الیوم تُعّد أساساً متیناً من أسس التّفکیر الحدیث فی وهکذا، فإّن الّدراسة امل

 .٣جمیع الحقول املعرفیّة، وتسهم فی �ّو الفکر واألدب 

وفق هذه الرؤیة کان اختیارنا للمقارنة بین تجربتّی الّشاعرتین فروغ فرخزاد، وغادة 

 :الّس�ن، وقد دفعتنا إلی ذلک أسباب عّدة من أهّمها

 .ن تجلیّاً للصوت األنثوی الشعرّی فی العرص الحدیثالشاعرتان تشّکال 

الشاعرتان تکاشفان �ا فی دواخله� من مشاعر، واحتیاجات غیر آبهتین باملجتمع، 

وه� بهذا تجتمعان فی التمرّد علی املجتمع الضاغط علی صوت األنثی، واملستلب 

 .حریتها

 .لی اختالف مستویاتها بینه�الشاعرتان عّربتا عن حبّه�، وحاجته� للرجل بجرأة ع

                                                             
، الهیئة املرصیة العامـة ، )ظریة األدباألدب املقارن والدراسات املعارصة لن(رشید، أمینة، : ینظر ١

 ،٣للکتاب، مج 

 .٥٤م، ص  ١٩٨٣، ٣ع  
-١٩٥م، ص  ١،١٩٨٧، دار املعـارف، مرصـ، ط مکی، الطاهر أحمد،  ٢

١٩٦. 
، )ث فیـهمدارسه ومجالت البح: األدب املقارن(منظم، هادی نظری، و منصوری، ریحانة، : ینظر ٣

 .١٤٠ش، ص . هـ ٢/١٣٨٩، س ٨، ع 
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 -الحزن  –اإلحساس بالفقد : (تکتنف تجربتّی الشاعرتین قواسُم مشرتکة عّدة منها

 ....).بهجة الحّب، وغبطة الوصل، والجسد 

وسیجّد البحث فی إبراز مواطن املشابهة اعت�داً علی معطیات النّصوص مع رصد 

 .الفوارق بینه� فی املوقف واألداء التعبیریّ 

، أّما )فروغ فرخزاد، وغادة الس�ن(ونشیر إلی أنّنا وجدنا دراسات عّدة تناولت شعری 

دراسة مقارنة لقّصة من غادة الس�ن، (من حیث الّدراسات املقارنة فقد وقعنا علی 

إعداد عبد هللا آل بو غبیش، ) وأخری لبیجن نجدی من منظور املدرسة األمریکیّة

ا، ودراسة مقارنة بین فدوی طوقان، وفروغ فرخزاد والتقرتب من مجال بحثنا هذ

 .إعداد محمود حیدری) الرؤیة األنثویّة فی الخطاب الشعریّ : (بعنوان

وبهذا، فإّن أهمیّة هذا البحث تکمن فی أنه یستجلی التجربتین لیثیر نقاطاً عّدة 

ب یرجوها إضافاٍت جاّدًة فی مجال النقد املقارن، من جهٍة، وتضیء بعض الجوان

 .املهّمة فی تجربتی الشاعرتین، من جهٍة أخری

من هنا، فإّن هذا البحث سیتناول محاور عّدة فی تجربتّی الّشاعرتین تشرتک فی 

مضامین، وسیاقات فنیّة متنّوعة تدور فی عا� األنثی؛ فی وجودها وکینونتها، مهتّ�ً 

الیب التعبیر ع� بإظهار الفروقات بین مواقف الشاعرتین من الرجل واملجتمع، وأس

فی دواخله� مع االهت�م بدرجة حساسیة کل منه� وجرأتها، ورؤیتها وفق ما تعکسه 

 .معطیات نصوصه� فی األع�ل املختارة للدراسة

وسنکثّف هذه املحاور بثالثة عنوانات رئیسة تتفّرع عنها متتابعات جزئیّة تنصهر فیها، 

تداخلها الّشدید، وتکاملها فی املوقف مع إدراک صعوبة الفصل بین هذه املحاور ل

–اآلخر، الرجل، املجتمع–الّذات(من الذات واآلخر، وتجلّیها عرب الشعر فی فضاء 

 ).الشعر

 الحب/ األنوثة

یحرض الحّب حضوراً مسیطراً فی بواکیر فروغ وغادة الشعریّة، ویتجلّی فی بعدیه 

ث یعتمد علی النّص الّشعرّی الرومانسّی العذب، والحّسّی املتوّهج، وإذا کان البح

أساساً فی معطیاته الّداللیة، فلیس من الّصعب استقراء هذین البعدین فی تجربتی 
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الّشاعرتین، وملس تکرار صوره�، ومایتوالد من صور جزئیّة تدخل فی سیاقه�، فعلی 

الکآبة، والحزن، واألسی، والوحدة، : (املستوی الّرومانسّی نجد مفردات، وعبارات

مع شفافیّة التّعبیر، وجنوح ...) لعزلة، واالنتظار، وآالم الفراق، والهجران، والغیابوا

 .١الخیال، ومن هذا قول غادة

 ماذا أقول لک،«

 »...غیر أّن قلبی یحصده الحزن �نجل فراقنا

 :٢وقولها

 أعدتنی،«

 إلی عا� اللغة امللّونة،

 ی عتمة الّضجر،إلی مفرداٍت کالشوق، واالنتظار والحنین، کالشوق، ف

 ماذا تبّقی سوی ظلک؟

 أفتقدک،

 واالفتقاد،

 ..)..هل تذکر...(واالفتقاد 

 ».واالفتقاد، عذاب

؟ فإّن فروغ متیّقنة أنّه نسی زمان الوّد )هل تذکر: (کانت غادة تسأل الحبیب وإذا

 :٣والتّالقی، فتتحّرس علی لقاٍء ُمّر لیس فیه إال األ�، تقول

 ه من لقاء، آهالتقیتک، ماکان أتعس«

 أّی لقاٍء مؤٍ� کان ذاک

 لقد نسیت بال شکٍّ ذلک الزمان

 »أیام الوّد والتّالقی

                                                             
 .١٢، ص ١٩٩١، ٩، منشورات غادة الس�ن، بیروت، ط الس�ن، غادة،  ١
 .١٤املصدر السابق، ص  ٢
خلیل علی حیدر، املجلس الـوطنی للثقافـة : ، ترجمة وتقدیمفرخزاد، فروغ،  ٣

 .١١٥م، ص  ٢٠٠٩، أبریل، ٣٧٧، إبداعات عاملیة، ع ١واألدب، الکویت، ط والفنون 
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وتحرض الطبیعة املخلص الرومانتیکّی مالذاً یشارکها األسی، فتبوح للنجوم بدیمومة 

 :١حبّها علی الرغم من رحیل الحبیب

 أیتّها النّجوم التی کقطرات الّدموع«

 اللیل األسودتغفین علی أطراف وشاح 

 أیتّها النّجوم التی من أقصی الّدنیا األبدیّة

 تطلّین من تلک النوافذ علینا

 »راحٌل هو ولکّن حبّه ال یبارح قلبی

فی هذا البوح الرومانسّی تتواتر لوحات الشاعرتین، وتتدفق مشاعره� عاکسًة صدق 

وّی برقّة، وهذا ظاهٌر اإلحساس، والتّجربة الّشعوریة، بصوٍت هامٍس یُجلی الحسَّ األنث

عند الشعراء الرومنسیین عامًة، وشائع فی شعر األنثی الرشقیّة، التی تعزف عن 

مشاهد البوح الجریئة فی قصائد الحّب، وفی زمن الّشاعرتین خاّصة، أّما ما تتمیّز به 

الشاعرتان فهو هذه جرأة کل منه� فی الکشف عن املسکوت عنه من احتیاجات 

الحبیب للتمتّع بجسدها، وتدلیل الحبیب، والتغزّل بجسده، وهذا  جسدیّة، ودعوة

الحّب املمتزج بالشهوة املشتعلة، هو األک� فرادًة فی تجربتی الشاعرتین، فکیف 

زمن تُستلَب فیه األنثی التّعبیر عن  تجرؤ املرأة علی البوح بهذه املکاشفة يف

بالذکورة، فی حین للرجل القول دواخلها، وکینونتها املتعطشة إلی الوصل لالکت�ل 

والفعل عالنیة، وی�رس فحولته فی مجتمع یبارک الذکورة، ولیس لألنثی أن �ارس 

 أنوثتها؟

قضیّة؛ ألنّها بالنسبة إلی األنثی قضیّة تحّرر، : وسنفّصل فی هذه القضیّة، ونقول

الّشاعرتین،  سنفّصل فیها تحلیالً؛ ألنّها أبرز ملمح فی تجربتی. وعدالة، قضیّة وجود

وبؤرة تتجّمع فیها مضامین الشاعرتین، وصوره�، وتبلور موقفه� املغرّد خارج رسب 

املجتمع، خارج هوادج النساء، فغادة کفروغ تستحرض فی قصائدها تجارب القهر 

األنثوی، وقصص العشق، وخطوط األ�، وهذا وإن احتشد فی إطار الرومانتیکیة 

لد القصیدة فورات محمومة لجسد ینبض بالعطاء، وروح العالیة، فإنّه یشتعل تحت ج

                                                             
 .١٥٧ -١٥٦املصدر السابق، ص  ١
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، لنجد غادة تدعو الحبیب لیزهر داخل لحمها، ویتدفّق ١تتوق إلی امتالک وجودها

فی روحها، ویروی شغفها، ویمنحها الحیاة واإلحساس بکیانها األنثوی، ویفجر 

 :٢خصوبتها

 تعال وأزهر داخل لحمی«

 تدفق فی روحی کالنزیف

 انی ینابیعک،وفّجر فی ودی

 تعال، واعربنی کصاعقة

 وانترش فّی کعروق الذهب فی الصخر

 واحتونی کناٍر تأکل بیدراً 

 ...تعال کی یزهر الربق فی رماد القلب 

 ».أنت یا ربیع القلب

هذه الصور املوحیة الشفیفة تبّث غادة نزوعها األنثوّی فی الحاجة إلی اإلخصاب  يف

رید قّوة ذکورة تعادل قّوة أنوثتها الصارخة بالحاجة إلی الرجولّی العابر صاعقًة فیها، ت

االرتواء، لکن تبقی بین إیحاء وترمیز فی مستویی اللفظ والعبارة، ورسم صور الوصل، 

وتبادل الحّب الحّسّی، فرتد مالمح هذه اللغة والّصور بإثارة شبه مبارشة، إذ یفضح 

بتها العارمة بالبوح تنفلت أحیاناً من ، ورغ٣الرّمَز مدلولُه، لکن من غیر مبارشة صارخة

 :٤التجاذب املوحی إلی فضح شهوة االفرتاس املتبادل بثورة هائجة، نحو قولها

 واملرأة املتوحشة التی تقطننی« 

 خرجت إلی الّصید، 

 وأعرف أنها ستعود بجلدک الجمیل ورأسک، 

 ...لتعلقه إلی جانب أخوته علی جدار کهفنا  

                                                             
 (www.raya.com، موقع الرایة توفیق، باسم، : ینظر ١

 .م ١٤/٣/٢٠٠٩، تاریخ النرش )
 .٩١، ص ١٩٩٦، م ١٠، منشورات غادة الس�ن، بیروت، ط الس�ن، غادة،  ٢
 ).١٥٧، ١٠٦، ٩١، ٥٧(ص : ینظر املصدر السابق، مثالً ٣
 .١٣٢، ص ١٩٩٢، ٢، منشورات غادة الس�ن، بیروت، ط الس�ن، غادة،  ٤
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 :ساخرة وهی تعلمنی وستضحک کجنیّة لیلٍ  

 :هذا هو الحّب  

 »أن تأکلی أو أن تؤکلی 

، فتقّدم أصدق ١أما فروغ، فتتجه أشعارها الحارّة باألحاسیس األنثویّة إلی اإلیروتیکیّة

املعانی القویة واملفردات الساخنة للتعبیر عن حالة من الرغبة التی یحتاجها جسد 

 :٣لهیب الحّب الالفح ، ففی داخلها٢األنثی، معلنة رصخة االشتهاء

 آه إن کنت تعود ثانیة إلیّ «

 فلن تفلت منّی بعدها بسهولة

 أخاف لهیب الحّب الالفح هذا

 »أن یدّمر فی النهایة وجودک

ویتضح هذا اللهیب حسیّاً بتفاصیل متکررة منها فی الحلم والتمنی، ومنها فی التعبیر 

شاهد انتظاٍر، وتهیٍّؤ للقاء، الجوانّی عن لحظات املنح الجسدی واالتصال، فرتسم م

 :٤وتعتنی بتفاصیلها، وتظهر استعدادها لتلبیة متطلبات شهوتها

 عندما یدخل من الباب ویجلس بصمت«

 سأعزف له من روح القیثارة وقلبها

 سأطبع بشفاهی العطشی مئات القبل

 علی شفة الصهباء الوردیة

..... 

 سأرقص طوال اللیل ک� ألسنة النار

 اهنةً حتّی أسقط و 

                                                             
ین فدوی طوقـان وفـروغ فرخـزاد، حیدری، محمود، الرؤیة األنثویة فی الخطاب الشعری؛ دراسة مقارنة ب: ینظر ١

.١٨هـ، ص  ١٤٣٤، شتاء ٤، ع ٩، س مجلة
 (www.raya.com، موقع الرایة توفیق، باسم، : ینظر ٢

.( 
 .٨٢، ص فرخزاد، فروغ،  ٣
 .١٤٢-١٤١ص املصدر السابق،  ٤
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 عندما یجتذبنی بقّوة إلیه

 »أغفو نشوی بدفء أحضانه

وتتکّرر فی الّدیوان مشاهد أک� جرأًة، وتفاصیل کثیرة تتّجه إلی مدلوالت سطوة 

الّشهوة، واالستالم للرغبة، ونار الّشهوة الّروحیّة والجسدیّة، وامتالئها بالرجل الذی 

سهولة، لتعود وتروی من جدید کیف ضعفت أمام قّوة حبّها له، والذی جعله یأرسها ب

 :٢، ویعلو الّصوت جریئاً بالبوح بالدعوة املغریة١فتنت به، فتسکر روحها بالحّب 

 لدیَّ فی کأس شفاهی خمرة تقهر الرّجال«

..... 

 تعال کی أسکرک بهذه الکأس املرتعة

 »لتعی بنفسک نعیم النشوی

تطلّب اسرتساالً فی سیرورات عّدة وألنَّ تعقُّب تفاصیل هذه التجربة عند الّشاعرتین ی

الیتسع مجالها هنا، فسنوجز القول �ا وجدناه فی هذا الّسیاق بعد تتبّعنا الدقیق 

للدواوین املذکورة فی هذا البحث للشاعرتین، وقد استخرجنا دالالت وشواهد کثیرة 

 :وکلّها تصّب، فضالً عّ� تناولناه، فی� یأتی إج�الً

یّة بزیارة من الحبیب، والوصل، واالستسالم له، وعدم النّدم علی تکرار املشاهد الحلم

 .٣ذلک

 .٤األنثی أسیرة حبّها، وسجینة مقیّدة بقلبها، ورَُجلَِها املعشوق

                                                             
 .١١٣-١١٢املصدر السابق، ص : ینظر ١
 .١٣٢املصدر السابق، ص : ینظر ٢
 : ینظر مثالً ٣

 .١٥٠ -١٤٢ -١١٩ -١١٧ -١١٦األسیرة، ص  -

 ١٨ -١٦حب، ص  -

 .١٥٦ -١٣٦ -١٢٥أعلنت علیک الحب، ص  -

 .١٥٦ -١٣٦ص  -١٢٥أشهد عکس السیر، ص  -
 :ینظر مثالً ٤

 .١٤٥ -١٢٧األسیرة، ص  -

 .١٠ب، ص ح -
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 -ملّذات  -بهجة  -تجّدد  -فرح (غبطة الوصل، واالمتالک الوجودّی بالحّب، فالحّب 

التمتّع  -ین، والوصل یعادل الحیاة االتّحاد الکامل بین الحبیب -) حقیقة -متعة  -ملجأ 

 ١...امتالک املعشوق بکامل الوجود  -باللحظة الوجودیّة 

، ٣، والّرصاع بین الّرغبة والعقل٢وتربز تواترات الهروب، والتوق، والتمرّد واالستسالم 

ج الّرغبة،  لکّن التأثیر األقصی یتجلَّی عند فروغ التی تبتهل إلی هللا لیخلصها من توهُّ

، ومن الّشهوة الطافحة التی جلبت لها ٤حریر قلبها من حّب الرجل والرغبة بهوت

الخطیئة التی تتّهم بها، وهذه الخطیئة الحقتها فی شعرها، وحیاتها، فبثَّت عذاباتها 

، أّما غادة فرتدََّد ذکر الخطیئة، علی قلٍة، فی شعرها، لکنّها لیست �ستوی معاناة ٥بها

ة ذاتیّة �ّس حیاتها، لیبقی استمرار الحالة الشعوریة فروغ، إذ � تظهر کقضیّ 

املنکفئة متواتراً عند فروغ، فتتکرر دائرة األسی العاطفّی، وصور جلد الّذات املشتعلة 

ب فی وجوده، وکینونته  .٦بحثاً عن خالص من واقع ذاتّی ُمعذَّ

ناحیة النفسیّة عند تظهر صورة الّرجل عند الشاعرتین متنّوعة، وتبدو أشّد تأثیراً من ال

فروغ التی عانت ویالت حبّها معه، وال یغیب عنّا أثر زواجها املبّکر واإلخفاق فیه فی 

نفسیّتها، ووجودها کلّه، وهی التی جعلت شعرها منّصًة للبوح واملکاشفة عن حقائق 

                                                                                                                                            

 .٥٧ -٥٤أعلنت علیک الحب، ص  -

 .١٢٦ -٢٠أشهد عکس السیر، ص  -
 : ینظر مثالً ١

 .١٦٧ -١٦٦ -٩٠األسیرة، ص  -

 .٣٢ -٢٥حب، ص  -

 .١١١أعلنت علیک الحب، ص  -
 : ینظر مثالً ٢

 .٥٤ -٢٠حب، ص  -

 .١٥أعلنت علیک الحب، ص  -
 : ینظر ٣

 .١٨٢ -١٢٤األسیرة، 
 .١٥٤ -١٥٣ -١٥٢ص  ینظر املصدر السابق، ٤
 .١٢١، ١١٣، ١٠١ینظر املصدر السابق، ص  ٥
 .١٦٥، ١٦٢، ١٦١ینظر املصدر السابق، ص  ٦
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، املغرور الذی � یبلغ ١الغریب: (ذاتیّة، واجت�عیّة أیضاً، فالرّجل عند غادة هو

، أّما عند فروغ فتظهر صورة الّرجل السلبیة، بوضوح )٤، زین الشباب٣، النقیّ ٢حّب ال

، ٥أنانیّ (علی الرغم من افتتانها به، وعدم القدرة علی الخالص من رغبتها به، فهو 

منحته کل شیء فرتکها، وهی علی الرغم من انطفائه ولهیبها، فإنها وفیة، وماتزال 

 .٧، �نحه وجودها ویرمیها بالخطیئة٦دهاتریده، وهو بال وفاء، وال یری

وفی هذه العالقة تتأزم التناقضات فی عا� الشاعرة النفسی، فهی تتمنی الخالص 

، وفی الوقت ذاته یبقی هو ٩، الذی ال یعرف معنی الحّب ٨من هذا الرجل اللعوب

 .١٠العا� عندها، وغیره ال شیء، وال جدوی من حیاتها من دونه

، )عدمیّة(، وهجر وغیاب وترک )وجود(وصل : الحّب یتناوبها ضّدانوهکذا، فإّن فتنة 

ما یکرّس أزمًة نفسیًّة، حیاتیًّة، روحیًّة، جسدیًّة، تعیشها األنثی الشاعرة فی وجودها 

مع التأکید أّن الحالة االستالبیة أشّد تعقیداً عند فروغ من غادة حسب املعطیات 

 .الحیاتیّة والنصیّة

ل الوقوف علی أهّم املرتکزات األنثویّة الوجودیّة عند الشاعرتین، وألّن البحث یحاو 

وألّن التشّعبات فی عوامله� کثیرة، ومتداخلة، ک� سبق أن ذکرنا، فإّن ما قّدمناه فی 

هذا املحور نرجوه إضاءًة ألهّم جوانب مالمح الذاتیّة األنثویّة فی حبّها، وسعیها 

                                                             
 :ینظر ١

 .٣٠حب، ص  -

 .٥٣ -٤٤ -٣٧أشهد عکس السیر، ص  -
 .١٤٩الحب، ص  أعلنت علیک: ینظر ٢
 .١٤١املصدر السابق، ص : ینظر ٣
 .٢٣حب، ص : ینظر ٤
 :ینظر ٥

 .١١٤األسیرة، ص  -
 .١١٨املصدر السابق، ص : ینظر ٦
 .١١٩املصدر السابق، ص : ینظر ٧
 .١٢٧املصدر السابق، ص : ینظر ٨
 .١٣٥املصدر السابق، ص : ینظر ٩

 .١٢٢املصدر السابق، ص : ینظر ١٠
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ها، وانکفاءاتها أمام صدقها الشعوری، ومخادعته، لالکت�ل بالرجل ومعاناتها، وخیبات

أمام عّدها الحّب وجوداً، وحقیقًة، ومنحاً، مقابل ابتذال الرجل، وشکوکه، وعقلیّته، 

وتکوینه النفسّی االجت�عّی، فیتوّهم أنّها إذا منحته نفسها فإنّها أمضت حیاتها 

مرأة عنیدة قبل الحّب ، هذا واضح عند فروغ خاّصة والتی کانت ا�١نحها لآلخرین

، فی حین ال نجد هذا االنکسار ٢وذات کربیاء، وباتت بعده مستلبة، معتادة الهزیمة

 .٣عند غادة التی تظهر أقوی فی کربیائها وعنادها

، بین� ٤ونشیر هنا إلی أّن مآسی الحّب علمت غادة أن تخبِّئ جراحها وتت�سک

بلغتها الجریئة، وأدواتها الشعریّة فی  دفعت الصدمات فروَغ إلی تأثیث عاٍ� مختلٍف 

 .٥مجتمع ال صوت فیه لألنثی أمام سلطویة الذکورة

 :التمرد/ الرفض /األنثی

یلحظ قارئ الّدواوین املدروسة فی البحث، أّن الشاعرتین تتمتعان برؤیة رافضة لواقع 

التّعبیرعن املرأة، ومتمردة علی مجتمع غارق فی قیم وتقالید متعّفنة، فاملرأة مستلبة 

مشاعرها، ورغباتها، واحتیاجاتها، وهی خانعة مستسلمة الوجود لشخصیّتها، والصوت 

لها أمام سطوة الرجل واملجتمع، ونحن إذ نتحّدث هنا عن الواقع، فإّ�ا نتحدث عن 

سنوات خلت عاشتها کل من غادة وفروغ، وعانیتا منها ضغوطاً داخلیًة، وخارجیًة، 

رّدة علی مجتمعها، الرافضة لقیوده اصطدمت بقلمها وشخصها فغادة الّسّ�ن املتم

                                                             
 .١٣٣ املصدر السابق، ص: ینظر ١
 .١٦٥املصدر السابق، ص : ینظر ٢
 : ینظر ٣

 .١١٤ -١١٠أعلنت علیک الحب، ص  -

 .١٣کس السیر، ص أشهد ع -
/ ٣١، تـاریخ النرشـ ) (www.raya.com ، موقـع الرایـةفاضـل، جهـاد،  ٤

 .م ٨/٢٠١٣
، ١، ترجمة مریم العطار، دار املدی، بغداد، بیروت، دمشـق، ط : فرخزاد، فروغ: ینظر  ٥

. ، مراجعـة د)األسـیرة(أننـا اعتمـدنا ترجمـة خلیـل علـی حیـدر دیـوان ، ونشیر هنا إلی ٨ص / ، املقدمة ٢٠١٧

زبیدة علی أشکنانی، مصدراً لنصوص فروغ املستشهد بهـا فـی البحـث، ألننـا وجـدنا هـذه . نرجس کنجی، و د

 .الرتجمة أقرب فی الحساسیة الشعریة من ترجمة مریم العطار فی قراءتنا لها، وتذوقنا روحها
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، فکانت من ١مع املجتمع الشامّی، الذی کان شدید املحافظة إبان نشوئها فیه

القالئل اللواتی وقفن ضّد املجتمع فی العدید من القضایا االجت�عیّة، وأُوالها حّریة 

لها تنقم علی قیمه وعاداته البالیة، املرأة، فالقت اضطهاداً منه آلرائها التحّرریة ما جع

، وقضّیة  وکثیراً ما خاضت فی مواضیع تعد� ممنوعًة فی مجتمعنا العربیِّ الذکوریِّ

الجنس، واضطهاد املرأة جنسیا� خاصًة، فکان آلرائها أن جعلتها محّل هجوم 

 والواقع ذاته عند فروغ التی حاولت أن تکون رصیحًة فی� تعّرب عنه،. ٢ومحاربة

فرشحت أحاسیس املرأة ومشاعرها تجاه الرجل فی وقت کانت املرأة فیه فی إیران، 

وفی الرشق عاّمة، التجرؤ علی بیان ما یختلج فی صدرها من مشاعر الحّب، ورغبات 

الجسد، ک� انتقدت مجتمعها الذی تسوده العادات والتقالید البالیة، فکان أن 

ت أطلقت رصخة �رّدها الشعریة لیأتیها ر  ّد املجتمع بالنقد واالتّهامات التی عدَّ

 .٣أفکارها مخالفًة لألخالق، ومناقضة للقیم

وقد کانت فروغ تأمل أن یتحول املجتمع إلی شکٍل تستطیع فیه املرأة مجاراة 

 .٤الرجل، وأن یکون لها الحق فی القیام �ا ترید کالرجل �اماً 

ند الشاعرتین منذ قصائده� األولی، وعلیه، فإننا نلحظ بروز هذه الروح املتمرّدة ع

ترفض املجتمع الذی یقمع الحّب وتظهر أّن الفرق بین ) حّب (فغادة منذ دیوانها 

، ٥املحبّین الحقیقین ومن ال یعرفون الحّب رجاالً ونساًء کالفرق بین الع�لقة واألقزام

أة املفّرخة، وهی ترفض ساخرًة واقع املرأة التی ال تعرف متعة الحّب، وزلزاله، املر 

أن ) زین الّشباب(املرضع التی الیعرف ثدیاها غیر سکب الل�، فتطلب من حبیبها 

                                                             
 .١٤م، ص  ٢٠٠٩، ٣١١، ع ة، الس�ن، غاد: ینظر ١
مجلـة املخـرب،  العقاب، فتیحة،  ٢

 .٢٦٣-٢٦٢م، ص  ٢٠١٥، ١١الجزائر، ع 
رکـز القـومی للرتجمـة، سلسـلة ، املعبد املنعم، محمد نور،  ٣

 .٩ص / ، املقدمة٢٠١٠، ١، القاهرة، ط ١٦١٢شعر، ع 
الدهنی، نرسین، ترجمة شعر فروغ فرخزاد فی الوطن العربی، : ینظر ٤

.٤٥م، ص  ٢٠١٤/ ش. هـ ١٣٩٣، ربیع ٣٠، ع 
 .٢٧، ص الس�ن، غادة، : ینظر ٥
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 :١یخرب نساء مدینته عن متعة الحّب، وشبقه

 رغم زیجاتهنَّ املتعددة ومواه�َّ  –عوانس نفسیّاً  –قل لعوانس مدینتک «

 ا تسکبفی التفریخ کاألرانب، قل ألثدائهنَّ املتهّدلة کالّرضوع، ألنّه

 الل� فقط من دون الحنان أو حتی الشبق،

........ 

 قل لهّن هناک شیء ال تعرفنه

 »"الحّب " یا سادتی السادة، واسمه 

و کأّن غادة تبّث رسالة مزدوجة للرجال والنّساء معاً، فتستعین بالرجل إلبالغ الرّسالة 

ذی یقمع حّب املرأة إلی النساء، لتنتقد من خالل هذا األسلوب املجتمع الذکورّی ال

ورغباتها، واملجتمع النسائّی عرب صورة املرأة املسحوقة، األداة؛ أداة متعة للرجل، 

، أّما هی فمن فصیلة أخری من الّنساء، من جیل آخر یرفض ...أداة تفریخ، أداة إرضاع 

 :٢»القبضای«اإلذالل والقهر، هی امرأة التحّرر من العصا والسوط، وحکم 

 یات أجدادهاملتخم بذکر(

 أصحاب الشوارب والقبضات الضخمة

 )کالهراوات فی وجوه النّساء

وهی تطیر کفراشة ترسم بجناحیها خّط األفق، تطیر من کهوف املاضی العفن إلی 

، وهذا التحّرر یمنحها فضاءها الوجودّی، فتنعتق من مخلّفات املاضی، ٣براری الحّریة

دربها وحیاتها، بکّل ما لها من خصوصیّة وعذابات املرأة فیه، وتعلیبها، إلی رسم 

 .أنثویّة، وحّب فائض

وفروغ أیضاً تطلق املوقف ذاته، فال ترید أن تکون کأترابها الالتی یذه� إلی بیت 

، والترضی بالعیش فی حکم القوانین الطاغیة علی املرأة، وما نضالها ٤الزوج مرغ�ت

                                                             
 .٢٤املصدر السابق، ص  ١
 .١٥٠، ص الس�ن، غادة،  ٢
 .٢٤املصدر السابق، ص : ینظر ٣
 .٢٠-١٩، ص حیدری، محمود،  ٤
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ة کإنسانة فی املجتمع، ومن حّقها أن ضّد السلطة الرجولیّة إال إلثبات شخصیّة املرأ 

تحّب، وهذه هی فلسفة الحّب عندها، وخاّصة فی األشعار اإلیروتیکیّة الناتجة عن فتاة 

، وهی تبوح ١ترید أن تعلن حّریتها األنثویة بالتعبیر عن دواخلها أمام املجتمع

نساء مثلها باملسکوت عنه، وتقّدم فی شعرها مکاشفة ذاتیّة تفصح عنها، وغیرها من ال

ولکن ال یفصحن، وتعّری الناس الذین یسمعون شعرها وینتشون أمامها به، وعندما 

ونها مجنونة، وسیئة السمعة، تقول  :٢یختلون بأنفسهم یعدُّ

 من هؤالء الناس، الذین عندما سمعوا شعری«

 تفتّحوا فی وجهی کوردة فّواحة

 وعندما خلوا بأنفسهم

 »اعتربونی مجنونة سیئة السمعة؟

و�ثل فروغ �وذج القهر األنثوّی فی مجتمع ذکورّی، وکأنّها أعلنت فی شعرها عن 

تراث إیروتیکّی ّرسّی من النادر أن تتحّدث عنه امرأة فی شعرها، والسیّ� من الرشق 

الذی یکلّفها الجهر برغائبها اإللقاء فی أتون اللوم األخالقّی لتحرتق کخارجة عن 

 .٣التقالید، واألعراف

قی أن نذکر فی هذا الّسیاق أّن فروغ ناضلت من أجل أن �تلک جسدها، وأن ویب

یکون لها الحّق فی التّعبیر عن مشاعرها، وأن یکون لها الحّق أیضاً فی الکرامة 

، ٤اإلنسانیّة فی مجتمع أدرکت أنّه مشیٌَّد علی الکذب والخداع والنفاق والفساد

 .٥ح الحّب بعداً جدیداً هو الوعی اإلنسانیّ وکذلک األمر عند غادة التی أرادت أن �ن

وعلیه فإّن الشاعرتین ناضلتا لیکون لألنثی أنوثتها الحقة، لتکون لها کینونتها 

اإلنسانیّة، مع التأکید ثانیة أّن معاناة فروغ أقسی من حال غادة مع الرجل، 

                                                             
 

 .٧٩، ص فرخزاد، فروغ، - ٢
 .توفیق، باسم، - ٣
، تـاریخ )WWW.ALARABY.CO.UK(، موقـع الکرخی، محمد األمین،   ٤

 .م ١٧/٣/٢٠١٧النرش 
 فاضل، جهاد،  - ٥



 

 

 

 

٩٠ 

 

ارات واملجتمع، ففروغ کانت عالقتها سیّئة مع والدها، ومع زوجها، وعاشت انهی

عاطفیّة، وخیبات، وکانت علی املستوی املادّی تعانی من الفقر، والعوز، والتنّقل 

االضطرارّی فی أغلب األحیان، بین� عالقة غادة مع والدها مختلفة، واحتکاکها مع 

الرّجل کان أک� اتّزاناً من فروغ، فقّدمت صورة الرجل املتزّوج، واملنجب، والصدیق، 

�، ک� أّن رحالتها بین البلدان کانت أسفاراً مریحة ال اضطراریة، والحبیب بأریحیّة أک

 .فضالً عن وضع أرستها املادّی املمتاز

من هنا، فإن الشاعرتین تشرتکان بحساسیّة األنثی، بجموح رغباتها، بوعیها، 

، لکن علی املستوی التأزّم النفسی نری أّن الوضع مختلف ...ومکاشفاتها، ورؤاها 

 .بینه�

 –ا یهّمنا هو االشرتاک فی الجوهر األنثوی، وکیان األنثی الوجودّی الذاتّی وم

وألّن الّشعر األنثوّی له کینونته وخصوصیّته، فال بّد من . املوضوعّی فی الوقت نفسه

 ...أن یکون لغادة، وفروغ عالقة خاّصة مع األبجدیّة، والقلم، والقصیدة، والشعر

 وجود/ الشعر

ح عن املکنون الداخلّی، وأداة نقل املشاعر، والتصورات، واملواقف الشعر عا� اإلفصا 

والحروف عند غادة هی سندها، وعکازها فی مسیرة نسیانها  -ک� هو معروف  -

 :٢، ک� �نحها القّوة کی ال تنکرس أمام حبیبها، تقول١الخیبة

 لقد أحببتک حقاً ذات یوم،

 !ولوال عکاز األبجدیة، النکرست أمامک

ث فروغ عن الشعر مفصحة أنّه بوصفه عمًال فنیّاً، فهو شکل من أشکال الحاجة وتتحد

الالشعوریة، إلی التحّدی والّصمود أمام الفناء، ومن أشکال الجهد من أجل البقاء، 
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، وقد کان ٢، فالّشعر رفیقها، وحبُّها القصیدة١، وإلغاء فکرة املوت)الذات(وتخلید 

مواقفها، ومجابهة معاناتها، فعالقتها بالشعر معینها فی تشکیل خطاها، وإعالن 

کان یعیش معی فی املنزل کالزّوج، «: تخطت الخارج إلی الداخل، وفی هذا تقول

کالحبیب، کسائر اآلخرین، الذین یبقون لبعض الوقت مع اإلنسان، غیر أّن الشعر مّد 

علی کشف ، فمنحها الشعر وجودها، وأعانتها جرأتها ٣»جذوره فی� بعد إلی داخلی

 :٤أرسارها، تقول 

 رّ�ا � أستطع«

 أن أخفی بصمت مشاعر قلبی

 الصغیر

 دع غنائی یکشف أرساری

 »دعنی أظهر للعلن کّل ما أخفیته عنک

، ٥وس�ء الشعر املرشقة �نحها االرتقاء واأللق، فتمتلئ بدینامیّة وحیویّة الحیاة

 .٦شی بالوجودفالشعر هو نشوة الوجود، وقصیدٌة لحظة سکون تکفی لتنت

ل فی هذا االتّجاه، لکون طبیعة هذه العالقة معروفة بین الشاعر والشعر، فهو  ولن نفصِّ

هو الذی یحّقق له الط�نینة النفسیّة، والتوازن الوجودّی، وهو الّصوت الّذاتی املعّرب 

عن الج�ل، والشاعرة تختلف عن الشاعر فی حساسیتها األنثویة الخاّصة، وفی 

ائیة تدخلها فی عا� الشعر ال یکرتث الشاعر لها، وهذا واضح عند غادة تفاصیل نس

 ...وفروغ، کتناول األع�ل املنزلیة، والتّزین، و التّجم 

أّما من ناحیة األنثی عاّمًة، واألنثی الشاعرة خاّصًة، فندرک بالتأکید أّن الرفض 
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تُسلب األنثی کینوننتها والتمرّد، واملشاعر والّرغبات لیس حکراً علی الشاعرات، وال 

إن � تکن شاعرة، ولکن ذکرنا عالقة الشاعرتین مع الشعر فی بحث یتناول األنثی 

والکینونة، ألنّه مرجعیتنا األولی فیه، ویعکس من خالل التجربة الذاتیّة، البعد 

 ....األنثوّی العام؛ معاناة األنثی، رغباتها، شهوتها، قلقها، رفضها، �رّدها

هذا البحث � یغفل عن تفاصیل کثیرة تناولتها الشاعرتان ومن العسیر فی  وبعد، فإنّ 

مجاله إفراد مساحة واسعة للمضامین والّصور الجزئیّة التی تقاربت فیها الشاعرتان، 

ولکن نجمل القول من خالل ما تناولناه، وما أحلنا علیه من نصوص بأّن الشاعرتین 

مجتمعیه� وبلدیه� عاّمًة، وکان حضوره�  ولدتا فی عرص � یکن قد دخل التحّرر

الفتاً فی� جاءتا به من جرأة فی طرح قضایا محظوٌر علی األنثی تناولها، وکتابة شعر 

جریء ال یقبله الذوق العام، وناضلتا من أجل أنوثة األنثی، وإنسانیّتها، ووجودها، 

 .وکینونتها

ارنة أتاحت تقدیم تجربتین أخصبتا وبعیداً عن معطیات التأثّر والتّأثیر، فإّن املق

عرب حیاتین مختلفتین لنموذجین أنثویّین ) الکینونة –األنثی (مضمون البحث 

 .واعیین، وفی تواتر القرب والبعد أحیاناً فی بعض التفاصیل، واألسلوب واألداء

لقد شکلتا نواة مهّمة للجوهر األنثوی فی تجلیّاته الشفیفة، ووجوده الخاّص، وقد  

نا من خالله� واقع املرأة قبل نصف قرن تقریباً، وبفضل هذین الصوتین، ومن سرب 

مثله� فی مجاالت الفکر والفّن، تغیّرت نظرة املجتمع إلی املرأة، وباتت فاعلیّتها 

هی الیوم من أشهر ) غادة(حارضة �اماً، فمن کانت محاربَة فی هذا الشعر عربیاً 

داعیة لها مکانتها املتمیزة، علی الرغم من إشکالیة الّروائیّات العربیات، وشخصیة إب

التی تعرّضت إلی ما تعرّضت إلیه من ) فروغ(املوقف من شعرها عند بعض النقاد، أّما 

أذًی أخالقی، وحیاتی، فإنها تعدُّ الیوم شاعرة إیران الحداثیة األولی، وما اهت�منا 

 .بأنوثتها وکینونتها بإعداد هذا البحث إال تأکید لحضور املرأة املتمیّز

*** 

 



 

 

٩٣ 

 املصادر واملراجع

، موقع الرایة توفیق، باسم،  -١

www.raya.com) .( 

حیدری، محمود، الرؤیة األنثویة فی الخطاب الشعری؛ دراسة مقارنة بین فدوی طوقان  -٢

 .هـ ١٤٣٤، شتاء ٤، ع ٩، س وفروغ فرخزاد، 

الدهنی، نرسین، ترجمة شعر فوغ فرخزاد فی الوطن العربی،  -٣

 .م ٢٠١٤/ش. هـ ١٣٩٣، ربیع ٣٠، ع 

رشید، أمینة، األدب املقارن والدراسات املعارصة لنظریة األدب،  -٤

 .م ١٩٨٣، ٣، ع ٣، مج 

 .١٩٩٢، ٢، منشورات غادة الس�ن، بیروت، ط الس�ن، غادة،  -٥

، م ١٠، منشورات غادة الس�ن، بیروت، ط الس�ن، غادة،  -٦

١٩٩٦. 

 .م ١٩٩١، ٩، منشورات غادة الس�ن، بیروت، ط الس�ن، غادة،  -٧

 .١٤م، ص  ٢٠٠٩، ٣١١، ع ، الس�ن، غادة -٨

، املرکز عبد املنعم، محمد نور،  -٩

 .م ٢٠١٠، ١، القاهرة، ط ١٦١٢القومی للرتجمة، سلسلة شعر، ع 

 ،) (www.raya.com ، موقع الرایةفاضل، جهاد،  -١٠

 .م ٨/٢٠١٣/ ٣١تاریخ النرش 

دراسة فی دیوان لحظة األبدیة، "فتیحة، قصائد غادة الس�ن بین االلتزام والحریة  -١١

 .م ٢٠١٥، ١١، ع 

 -بغداد(، ترجمة مریم العطار، دار املدی، فرخزاد، فروغ،  -١٢

 .م ٢٠١٧، ١، ط )دمشق -بیروت

خلیل علی حیدر، : ، ترجمة وتقدیم فرخزاد، فروغ، -١٣

، أبریل، ٣٧٧، إبداعات عاملیة، ع ١املجلس الوطنی للثقافة والفنون واألدب، الکویت، ط 

 .م ٢٠٠٩

، موقع الکرخی، محمد األمین،  -١٤

)WWW.ALARABY.CO.UK( م ١٧/٣/٢٠١٧، تاریخ النرش. 



 

 

 

 

٩٤ 

 

، دار املعارف، مرص، ط ، الطاهر أحمد، مکی -١٥

 .م ١٩٨٧، ١

مدارسه ومجالت البحث فیه، : منظم، هادی نظری، و منصوری، ریحانة، األدب املقارن -١٦

 .ش. هـ ٢/١٣٨٩، س ٨، ع 

 


