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 :انخًٓٛد

 رلدطن  فد  رنتشدنرر   رلح ةثد  رلعربةد  رلشدعرة  رلتجدنر  أكثدر رلشدعرة  قبدنن  ندارر تجربد  تعد 

 .طرإلعالم  رلنق ي للج ل إثنرة طأكثرهن رلعرب ،

 رلكبةرة طرلعننف  بعضهن ف  رلمبتذل رألسلط  بة  من رلننق ة  شغلت رلت  رلعننفة  أشعنره فهننك

 رلبدنحثة  مد  كثةدر أثدنر رلدذي رألشدعنر تلدك مد  رلمدرر  رلخف  رلمغاى طبة ، رآلخر بعضهن ف 

 رلسةنسد  رلشدعر ب رةد  أ  رلنقدن  معظد  ةدرى حةد  رلمبنشدر رلسةنسد  شدعره إلد  إضنف  ،طرلنقن 

  .ر(طقم طحشةش خبا) ةقصة  مع كننت لنارر

 تد ع  رمدرأة لد ى سدجة  رلطقدت طبدنف ، بذرتد  طرلمنفدر  رلحدر رلمتمدر  رلشنعر ذلك كن  فنارر

  ........."رلقصة ة"

 :انبحذ إشكانٛت

 مبنشدرة غةر" بنرةق  رلسةنسة  أفكنره ع  تعبر رلعننفة  قبنن  نارر أشعنر كننت هل" 

 رلرما؟ رستخ رم  خالل م 

  عد  للخرطج  فع  رلذي فمن مبنشرة غةر بنرةق  سةنسة  أفكنر ع  ةعبر فعال كن  طإ 

 ؟"طقمر طحشةش خبا" قصة ت  نشر عن من رلمبنشر أسلطب  إل  طرالنتقنل رلمعتن 

 رلسةنسة ؟ رلقصنئ  طكتنب  رلسةنسة  مجنل ف  ل خطل  بع  فةمن ن   طهل 

 

 .رلتسنؤالت هذه ع  رإلجنب  ف  رلبح  هذر  طر ةأت  طهنن
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 لثأً ٔضاس اٌشاعش حٍاج األوي اٌثاب
 

 :قباَٙ َصاز انشاعس حٛاة عٍ َبرة-1- األٔل انفصم

 

 1   1923عن  م  )منر  (آذرر  21ةط  قبنن  تطفةق نارر طل 

  مشقة  أسرة ف  طبنت صبةن  أربع  ضم  رلثنن  رلطل  طرلعرةق  رلشهةرة قبنن  عنئل  ف  لةكط 

 رلثننطةد   ررسدت  فد  ندارر رلتحدق.تملكد  رلدذي رلحلطةدنت معمدل  خدل مد  تعةش رلحنل متطسن 

 ،(1941)  عن  رأل ب  رلقس  رلبكلطرةن شهن ة عل  فةهن حنا رلت  ب مشق رلطننة  رلعلمة  بنلكلة 

 قس  ف  لطرةنرلبك شهن ة عل   (1942)  رلمطرلة  رلسن  ف  لةحصل رلتجهةا م رس  إل  رنتقل ث 

 رلطننةد  رلكلةد  فد  بأسدتنذه لتدأثره كدن  لكد ,حةنتد  ب رةد  فد  رلمطسدةق ط بنلرسد  ،أهدت  رلفلسدف 

 نارر ةصف  كمن رلرجل فهذر رلرس  عنل  طلطج ف  رل ر  ل  قصر أ   "كب مر   خلةل" رلشنعر

 .رلشعري مصةره ح   رلذي هط

 قصدة ة أطل كتد  أةد  إةننلةدن، إلد 1939)   (عدن  صدة  فد  رلشعر مع ل  محنطل  أطل كننت
 كدن  حدة  عشرة، رلسن   رب  طهط بإةننلةن رطمن رر ةط م  أذرعهن بال ه إل  رلحنة  ف  شعرة 
  .بةرطت مرفأ م  بنخرة مت  عل   ررسة  رحل  ف  مبحرر
 (1945)  عن  ف  أنهنهن رلت  ب مشق رلحقطق بكلة  رلجنمعة   ررست  أت 

 إبد ر  ألطل نشدره خدالل مد  رسدطخن را ر ت بدل بدنلحرط ، رلرسد  حمد  عند  تدذه  أ   ط 
 فقد  جرةئدن، طإقد رمن فنئقد  شدجنع  من  تنل  طرلذي "رلسمررء ل  قنلت"  ةطرن  ف  تمثل شعري
 طرلعربد  خصطصدن رلمحدنفظ رلسدطري رلسدنئ ة رالجتمنعةد  رلمفدنهة  علد  رنقالبدن أشدعنره عد ت
 ف  رلننننطي عل  رلشةخ كت  من أقسنه كن  الذعن نق ر رل ةطر  هذر خالل م  الق  طق  .عمطمن
 اره  صغةر كتن  سن  منذ  مشق ف  نبع" :فقنل ،رستهارئة ط سنخرة بنرةق  "رلرسنل " مجل 
 علةد  معقدط  ،رألعدرر  ف  رلشكطالت  عل  ب  تل  رلذي رلشفن  بنلطرق ملفط  ننعم  رلغال 
 صدف  علد  منبدط  كدال  فةد  رلشدن  بدنحتالله  رلعهد  أطل رلفرنسةط  أطج  كنلذي أحمر شرةن
 طصدفن رلطقح  رلمتمرس  طرلبغ  طرلقنرح رلفنسق بة  ةكط  من طص  عل  ةشتمل ........رلشعر
 أبطة  عل  عاةا غن  م لّل هط بل ،رلخةنل رلطرسع بنأل ة  لة  صنحب  أل  فة  خةنل ال طرقعةن
 2 ".طرلننلبنت م ررسه  ف  رلنال  كتنب  قرأ طق  م رس ، ف  ننل  طهط
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 :نهشاعس انعٛاظٛت انحٛاة-2- انفصم

 رلخنرجةد  رلشدؤط  بدطاررة رل بلطمنسد  رلسدلك إلد  ندارر رنضد  عمدره م  طرلعشرة  رلثننة  ف 
 إل  رنضممت حة " :عنهن قنل حةنت  م  ج ة ة مرحل  ب رة  فكننت  1945))عن   ف  رلسطرة 
 3 ."رلقنررت كل عل  سةتننثر غبنري أ  أتصطر أك  ل  ،رلسطري رل بلطمنس  رلسلك

 
 .رلسدطرة  رلسدفنرة فد  كملحدق عمدل حدة  أي ،فةهدن رحنلد  ةحدن مهنةد  محند  أطل رلقدنهرة كننت4

 ب مشدق رألطلد  مررحلد  فد  كتبهدن قد  كدن  كثةدرة شدعرة  نمدنذج رلفتدرة هذه خالل ل ة  رجتمعت
 بشدكل رلقنهرةد  رلنكهد  فةد  بدرات "نه  نفطل " علة  أنلق ثن  شعري  ةطر  جمعهن طبنلقنهرة
 طهمدن  رلمرحل  هذه ف  كتبهمن رللذة  رآلخرة  رل ةطرنة  ف  رلنهج هذر عل  نارر طسنر طرضح،

 رلسدطرة  بنلسدفنرة نارر عة   (1952) سن  طف .  (1950) " ل  أنت"ط  (1949) "سنمبن"
 علد  فةندل قدر ، عد  رإلنجلةاةد  رلثقنفد  ةعدنةش أ  خاللهدن رسدتنن  سنطرت ثال  لفترة بلن  
 إنهن" :عنهن قنل رلت   (1960)"قصنئ " رلشعرة  بمجمطعت  رإلنجلةاة  رلحرة  م رس  م  قررئ 
 5."بنإلنسن  ررتبننن طأكثرهن رلشعرة  أعمنل  أفضل

  خالل م  مبنشر بشكل طرلسةنس  رلقطم  رلبع  تشكل مالمح رلفترة، هذه خالل تبرا ب أت كمن

 فكتد  طتننقضدنت ، رلعربةد  رلمجتمدع عةدط  علد  رلضدطء تسدلّن رلتد  المشكلة، -القصائد كتنبت 
 رلمسدنر علد  ندرأ رلدذي رلمهد  رلتحدطل ذلدك علد  بدنرا كد لةل "طقمدر طحشدةش خبدا" قصدة ت 
 .نارر عن  رلشعري
 مرحلد  فدإ  طرنفتدنح بحرةد  رأةد  عد  رلتعبةدر م  مكنت  لن   ف  فكرة  بحرة  نع  ق  كن  طإذر

 رلم ةن  أسطرر بة  أسةرر جعلت    1960ط 1958 عنم  بة )  رلصة ( ببكة رل بلطمنسة  عمل 

  عدن رته  طتفدر  سكننهن طتمةا طثقنفتهن طحضنرتهن رلصة  فسنع  رسم ؛ إننر ف  إال ةنتقل ال

 فلد  رلشدنعر، شخصدة  علد  رل بلطمنسة  رلعال  هذه رنعكست طق  ،6رلقلةل إال رلشنعر منهن ةر ل 

 رل مشدق  رلعربد  مجتمع  إل  طخةنل  ذركرت  عبر رلعط ة سطى حصنره بهن ةفك طسةل  م  ةج 

 رلقةدط  عنهدن فةفدك,شدرقة  رمدرأة شخصدة  تقمصد  خدالل مد  فةد  رلمرأة أسررر لحل محنطل  ف 

 م  رلفرة  رلتقمص هذر فأنتج رلجنهلة ، بمرحل  عنهن طةعبر رلقبةل  رجنل عصبةنت م  طةحررهن

 مرحل  فكننت "المبنلة  رمرأة ةطمةنت" طه    1968 عن  نشرت ررئع  شعرة  مجمطع  نطع 

 رلقدطم  رلحندة  معدنل  فنرتسمت ,رلعرب  طبنلام  رالسبننة  بنلذركرة رمتاج حة  بإسبننةن رلعمل

 بعد من إسدبننةن فد  رلعمدل مرحلد  رنتهدت نشدره طعند   1966 عدن  "بنلكلمنت رلرس "  ةطرن  ف 

  .طرلفكرة  رلمهنة  تنقالت  خالل رلعنل  جنسةنت رلشنعر حمل

  
 معظ  أةضن طارر طرلثقنفنت، طبنللغنت طبنلم   بنلعنل  رصن   حة  رلنق ة  م ركنت  طسع بع من
 مد  رل بلطمنسد  طنارر جه  م  طرإلنسن  رلشنعر نارر بة  عنةفن  رخلةن صررعن لةطرج  رلبل ر 
   :ةقطل أخرى، جه 

 رلمشنطرة لنفس  طتعة  رل بلطمنسة  رللغ  تقتل أ  عن   1966 ربةع ف  رلشعر لغ  رستننعت"
 رلرجدل) رلثنن  للرجل إنقنذر كننت رل بلطمنس  رلعمل م  رستقنلت  إ  طتطح هن رلتصنقهن نصفة 
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 134 ص ، نفسه رلمص ر 4
 13 ص ، نفسه رلمص ر 5
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 طرلتد  رلقدننط  علد   رئمدن طرلخنرجد  رلننئشد    رلسدةنررت عجالت تنحن  كن ت رلذي (رلشنعر
 8.(رل بلطمنسة  هةئ ) علةهن كت  بلطح  تحتم 

 

 فكن  ،ةقطل كمن( رلهش  طحكطمتهن رلسةنسة  بتننقضنتهن)  مشق إل  رلعط ة ع   نارر قرر طهكذر
  .رلمتنقل رل بلطمنس  رلعمل ف  سن  عشرة  قض  أ  بع  فةهن ةسترةح محن  أطل لبنن 

 ال رلدذي رلشدنعر إ  :"رالرتبنن هذر ع  قنل فق  عن ةن أمرر بهن طتعلق  ببةرطت ررتبنن  ةك  طل 
 مكر  غةر شنعرر ةبق ...فةهن أشعنره تنشر ال أط بةرطت، ف  ةتشكل ال أط بةرطت م  ةتخرج
 رلستةنةنت ف   خلتهن منذ "رلكطمبنر "شعررء قنئم  ف  ةبق  طإنمن رلنجطمة  مرتب  إل  ةصل طال
 نشدر بجدر  متلبسدن علد  رلقدب  طتلق  رلمنبع  بن  تكسر طل  تضه ن  طل  بش ء تضنةقن  ل 

 7....ج ة  كتن 

 رلسدبعةنةنت منتصد  فد  رلسةنسد  رلمد  بلد  حدة  ندارر عند  رلثدطرة مرحلد  بد أت طبعد هن
 لحظ  ف  رلحسن  رلعص  ضر  عل  قن رر أصبح حة  ذرطت  رلتسعةنةنت طب رة  طرلثمننةنةنت

 خبا"كت  حة  رلخمسةنةنت ب رة  ف  ضر  فمثلمن ،8طرلسةنس  طرلثقنف  رلمجتمع حةنة م  معةن 
 فد  نفسد  رلحسدن  رلدطتر علد  بقدطة ضدر  ،"رلصد ة  أطعةد "ط"حبلد "ط"طقمدر طحشدةش

 قتدل مد "ط"رلعدر  طفنة ةعلنط  مت "ط"رلمهرطلط "بقصة ة رلضج  نف  أثنر حة  رلتسعةنةنت،
 ."مهاط  رجل ةطمةنت"ط"ص ر  هجنء" ط"رإلرهن  مع أنن"ط"رلتنرةخ م ر 

 

 ف "بلقة "*اطجت  مقتل حن ث  بع  لبنن  نارر غن ر عن من بةرطت ف  قبنن  نارر مرحل  رنتهت
    (1981)رلعررقة  رلسفنرة رنفجنر
 ع  بنحثن رلمررت عشررت ةط  كل طتغتنل تحترق رألنث  بةرطت طررءه تنركن قبرص إل  متجهن

 طال ،(سطةسدرر) "جنةد "فد  طال )قبدرص" (الرنكدن" فد  ال ةج ه ل  لكن  رلثبنت، ع  رلنمأنةن ،
 لنفس  حصنن  ةج  ل  ألن   ، (1983) عن  صة  ف  بةرطت إل  رلعط ة فقرر لذلك ،"لن  "ف 

 نظرةد  أعشدهن طلد  طتنبةقدن، ممنرسد  رلحرةد  عشدت بةدرطت فد " :ةقدطل بةدرطت ف  إال رلحرة
 مد  طأكبدر رلسدلنن  م  أقطى أكط  ك  رلحصنن  أعنتن  بةرطت ..طاررةن بةننن أط إة ةطلطجة 
 13 ." رلسلنن 

 لةتمك   1990 عن  رألهلة  رلحر  قةن  رغ  بةرطت ف  رل رئم  رإلقنم  قبنن  نارر رختنر طهكذر
 طأضدح  .رسدم  تحمدل طرلتد  رلسدتةنةنت فد  أسسدهن رلت  رلنشر  رر عل  رلمبنشر رإلشرر  م 
 طرلطالةنت طلن   بةرطت بة  طإقنمت  تنقل 

 بلن  ، بنلمستشف    1998 أبرةل 30 ةط  مسنء رلمنة  طرفت  أ  إل *عالجة  ألغرر  رلمتح ة
 .أجنبة  لغنت إل  منهن رلع ة  ترج  طنثرة ، شعرة  مجمطع  خمسة  ع  ةاة  من طررءه تنركن

 

 

 

  

                                                      
 133 ص رلشعر، مع قصت  .نارر ، قبنن  8
ةطلةط   1784 ع   رللبنننة ، "رلحطر  " مجل  ، "قبنن  نارر مع حطرر " مهنت  رلمرأة " ، قبنن  "نارر . جهن  ، فنضل 7

 48ص 1873
 84ص ، رلعربة  رلثطرة ط قبنن  نارر . صبري ، رلعسكري 8
  48ص ، رللبنننة  "رلحطر  " مجل  ، قبنن  نارر مع حطرر " مهنت  رلمرأة ، قبنن  نارر ". جهن  ، فنضل 13
 تطف  عن  رلذي تطفةق منهن فله اهررء، رألطل  رلاطج  أمن .اةن  ط عمر طل ر  منهن له لنارر، رلثننة  رلاطج  ه  بلقة  *

 ه بنء ط 1973
 ع   رلبةرطتة " رلمستقبل" مجل  : ةنظر .رألمرةكة  رلمتح ة بنلطالةنت رلقل  شررةة  رستب رل عملة  له * أجرةت
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 ٔضاس شعش فً اٌغٍاعٍح اٌمصٍذج اٌثأً اٌثاب
 

 عاغفٙ انًهغٕو األٔل : انّشعس اننفصم ا

 طشدنعر رلمدرأة، شدنعر :أهمهدن مد  كثةدرة بألقدن  لقد قد  ف أعتبدره ملدك رأللقدن ندارر طكمدن 11 
 طشدنعر رإلبنحةد ، طشدنعر رلنهدط ، طشدنعر رلمررهقدنت، طشدنعر رلكدنفر، طرلشدنعر رلفضدةح ،
 رلملتا ، طرلشنعر رلقضة ، طشنعر رلتننق ، طشنعر رلهاةم ، طشنعر رلتنجر، طرلشنعر رلفجطر،
 كطنهن معن  رلمرأة أعن  رلذي طرلشنعر طرلح ، رلمرأة طمفس  رلح  طشنعر رلطننة ، طشنعر
 رلشدبن ، معند  رلجةدل أعند  طشدنعر رألنطثد ، مد  طمجر هدن رلمرأة، ع  رلقنن  طكنش  أنث ،
 رلشدنعر تجدنه أة ةطلطجة  مطرق  ع  تكش  رلت  رلنعطت م  ذلك طسطى رألجةنل، لكل طشنعر
 طأطلئدك هدؤالء طشدجع مد ح، إلد  أط هجدنء إل  طأطلئك هؤالء عن  رلنق  فتحطل .طشنعرر   إنسننن  
 ع  تأكةد  ةتطق  طل  رلصفنت، بهذه طرعتاراه طجنطن ، طتحطالت ، بتننقضنت ، رلشنعر رعترر 
حة  لد  رلع ةد  مد  رألشدعنر رلمتننقضد  جعلدت معظد  شدعرةن ، تأكةد ه إلد  تعد ره بل إعالمةن ، ذلك

 لنارر رلسةنس  رلشعر ب رة  أ  رلنقن  معظ  ةرىفكمن 12طتحلةلهن رلنقن  ةهمط  ف  تفسةر أشعنره 
 مهم  قطمة  قصة ة أطل كننت حة  (قصنئ   ( ةطرن  م  )طقمر طحشةش خباة )قصة  مع كننت
 رالعترر  طمع ؛ (طقمر طحشةش خبا) بعنطر  نق ةن رلعرب  رلضمةر صحطة ع  تعبر ، للشنعر
 ندارر أ  ةج ط  رلبنحثة  م  رلع ة  هننك أ  إال، رلمبنشر رلسةنس  طمطضطعهن رلقصة ة بجط ة
 عد  مبنشدر غةدر كدال  هدط رلعربد  رلمجتمدع فد  رلمقهدطرة رلمدرأة شدعر عد  طح ةثد  ب رةت  منذ

 هدؤالء طكدن   .رلفترة تلك ف  رأل بنء م  كغةره الرمز بأسلط  رلحرة  طع  رلسةنسة  رألطضن 
 فسرطهن رلت  رلقصنئ  هذه طم  ذلك إلثبنت رلعننفة  قصنئ ه بع  تفسةر إل  ةلجئط  رلبنحثط 
 :" حة  ةقطل فةهنمتطحش  قصنئ "  ةطرن  م " رلفنجن  قنرئ " قصة ة

 

 اِشأج   وٌذي ٌا تحٍاذِه

ْ  , عٍٕاها  اٌّعثىد عثحا

َ   فّها  واٌعٕمىد ِشعى

 وسود و ِىعٍمى ضحىرها

 ..ِّطشج   عّاء ن ٌىٓ

 ِغذود...ِغذود   وطشٌُمه

 وٌذي ٌا ..لٍثه فحثٍثح

 ِشصىد لصش فً ٔائّح  

 وٌذي ٌا وثٍش   واٌمصشُ 

 وجٕىد ..ذحشعه ووالب  

 ..ٔائّح   لٍثه   وأٍِشجُ 
 ..ِفمىد حجشذها ٌذخً ِٓ

 .. ٌذها ٌطٍةُ  ِٓ
 ِفمىد..حذٌمرها عىس   ِٓ ٌذٔى ِٓ

 ..ضفائشها فه   حاوي ِٓ
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 .. وٌذي ٌا
 ِفمىد ..ِفمىد  

  

 رلمجتمدع فد  رلحرة  لقضة  رماةن   معن ال   – طع  ب ط  أط بطع  – رلمرأة قضة  نارر رستخ  

  قصدة ت فد  طرلمدرأة رلسةنسدة  رلقضدة  بدة  رلمبنشدرة رلمارطجد   فد فعلد  مدن طذلدك ؛ رلشدرق 
 :ةقطل حة    1973 (طرلحر  رلح  ام  ف  مالحظنت)13

ّ  ورثًّ  فً جغّه خشائظ لشأخ  حاٌّذسعٍ

 إٌهىس وًّ  أعّاء أحفظ والصٌد

 اٌصخىس وًّ  وأشىاي

  اٌثىادي وًّ  وعاداخ

 ...قأفشّ  فىٍف

 أٔد جغّه حشاسج تٍٓ

 تالدي؟؟ أسض حشاسج وتٍٓ

 ..إٌٍه اٌىصىي أسٌذ ووٕد

 اٌمطاس سحًٍ لثً أٔضٌىًٔ هُوٌىّٕ 

 وثٍشا فٍه أفىشّ  ووٕد

 إٌٍه شعشي بأهشّ  ووٕد

 ..اٌحصاس تشغُ

 اٌغراس عًٍ وأسخىا ِشاسا أعذِىًٔ هُوٌىّٕ 

 طرسدتنن  رلعننفةد  قصدنئ ه بعد  فد  للرمدطا لجدأ قد  قبدنن  ندارر قدنل رلنقدن  أ  رلنرةق  بهذه

رألمدر إلد  أ  ظهدر بعبقرةد  إلد  أ  طصدل  مبنشدرة غةدر بنرةقد  رلسةنسدة  أفكدنره عد  رلتعبةدر

كمدن سدبق أ   –رلننبع رلسةنس  فد  ) خبدا طحشدةش طقمدر ( مدرطرر  ببقةد  قصدنئ ه ، بدل ارطج 

كمدن رعتدر   حظدنت فد  امد  رلحد  طرلحدر  (بدة  رلمدرأة طرلدطن  فد  قصدة ة ) مال –ذكرنن 

  ئل أةضن : لمنذر طظ  رلمرأة حت  ف  رلجنن  رلذي ةب ط سةنسةن ؟ طس

فأجن : "إ  اطجت  تقطل ل  أ  شعر رلحد  رلدذي أكتبد  هدط شدعر سةنسد  ،فد  بدن م رألمدر لد  

أقتنع بتفسةررتهن ،لك  شةئن  فشةئن  ب أت رقتنع أ  كل ش ء أصدبح فد  حةنتندن سةنسدةن  بمدن فد  ذلدك 

تشر  مع حبةبتك فنجن  رلقهطة  ط  أ  ةنفط عل  طج  رلفنجن  جس  رلح ......م  رلصع  أ  

 14بةرطت أط قنبل  رلنةترط  "

                                                      
  1888 2ن 6نارر قبنن  ) رألعمنل رلسةنسة  رلكنمل  ( منشطررت نارر قبنن  ج 13
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تطجهد  للسةنسد  فد   طلعدلطبنلتنل  فإ  نارر ةعتر  بطجط  معنن  سةنسة  ف  قصة ت  رألنثطةد  

 قصنئ ه كن  م  تأثةر رلطرقع رلعرب  علة ، فهط ككل مطرن  ةعنن  كمن كل عرب  ف  رلبال .

مد   لنقن  ألخذ نصدةبه  فع ر ف  قصنئ هرلذي ل  تعر  حقةق  نطرةنه   رألسلط  رلخف  رلمعن  لك

بحس  رؤة  كل ننق  أط بنح  فمدنه  مد  نقد  أسدلطب   لنق  حة  تع  ت رلتفسةررت لهذه رلقصنئ ر

،طمن كدن  نصدة  ندارر إال أ  لقد  شدهرة طرسدع  طإ  كنندت بصدطرة  طمنه  م  أة ه عن  رالذ نق ر  

 إةجنبة  أط سلبة .

 

 

 انزاَٙ : يسحهت انعٛاظٛت انًباشسةانفصم 

 تحطل عن  ةقنل كمن " طرلرطمننسة رلمرأة شنعر" فنارر  رلشنعر هذر عن  رلتحطل نقن  كننت هنن

خصطصدن  بعد من القدت  بدنلظهطر رلثدنئرة أفكدنره بد أت فقد  مبنشدرة بنرةقد  طرقعد  ةنتق  ثنئر إل 

 أطل نشدر عند من قصنئ ه رلعننفة  شهرة طرسع  طأصبح ل ة  عد   كبةدر مد  رلرعنةدن طكدن  ذلدك

 أكثر م  طه  "طقمر طحشةش خبا" قصة ة طه  مبنشرة بنرةق  رلعرب  رلطرقع تحنك  قصة ة

 ةقصة هذه رل ف  قبنن  نارر 15.رلمعنصر رأل   تنرةخ ف  قصنئ  م  رلعرب  رلعن  رلرأي أثنر من

 ، طرح  آ  ف  طرلمارجنت رألحطرل طتع   بنالنفصن  رلمصنب  رلعربة  رلشخصة  تعرة  ل إ عم 

 ، رلطقدت نفد  فد  شدهطرنةن طرطحننةدن ، عصد  أ  بعد  ططرعدن ، اند  أ  بعد  مصدلةن فتجد ه

 لةبكدط  رألامدنت ةصدننعط  نه أب رلعر  طص  كمن طةنئسن نمطحن ، طرقعةن طعملةن رطمننسةن

 قنل من أجمل م  رلشنعر قصة ة م  جاء هذر...ط.بال ه م  شخصةنت نارر طص  هكذر ..علةهن

 :نارر

 ..أحاليْ  و ضعف   أي

 ذذفكْ  اٌضىء إرا ٌرىالّٔا

 ..اٌغاليْ  آالف و ..فاٌغجاجٍذُ 

ً  ..األطفايُ  و .. اٌشاي لذاحُ  و  اٌراليْ  ذحر

 تالدي فً

ْْ  ٌثىً حٍث  اٌغارجى

ْ   و ْْ  ال اٌزي اٌضىء عٍى ٌعٍشى  ..ٌثصشو

 تالدي فً
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ِْ  ِٓ إٌاطُ  ٌحٍا حٍث ْْ  دو  ..عٍى

ْْ  ٌثىً حٍث  ..اٌغارجى

ْ   و  ..ٌصٍى

ْ   و  ..ٌضٔى

ْ   و  ..اذىايْ  ٌحٍى

ْ   وأىا أْ ِٕز  ..اذىايْ  ٌعٍشى

 

 علمنن فكمن طمبنشر هجطم  بشكل مطقف  ع  تكل  حة  رلغنض  نارر حقةق  رلقصة ة هذه ترةنن

 مسدنره عد  أبع تد  رل بلطمنسد  رلسدلك فد  قبدنن  ندارر تجربد  أ (-2-رلفصدل رألطل رلبدن ) م 

 منتصد  فد  رلطرقعد  رلفتدرة) ةرلثدطر مرحلد  فد  طخصطصدن رلقصدنئ  هدذه ةكتد  فبد أ رلشدعري

طلربمن أ  من ار  جرأت  للكتنب  بشدكل مبنشدر رلدرطرج   (رلتسعةننت طب رة  طرلثمننةننت رلسبعةننت

 طةقدطل "رهدن رإل مدع أندن" منهدن رلقصدنئ  مد  رلع ة  كت  حة رلكبةر ل طرطةن  رلعننفة  رلسنبق  

 16:فةهن

 ...سهاباإلت ٔحٓ ِرهّىْ

 ...واٌّشأج...اٌىسدج عٓ دافعٕا ٔحٓ إْ

 ...اٌعصّاء واٌمصٍذج

 ...اٌغّاء وصسلح

 ...إسجائه فً ٌثمى ٌُ وطٓ عٓ

 ...هىاء وال...ِاء

 ...ٔالح أو...خٍّح فٍه ذثك ٌُ

 ...عىداء لهىج أو

 . ... سهابتاإل ٔحٓ ِرهّىْ

 -2- 

 ٌٓ ذجذوا فً حىصذً 

 لصٍذج عشٌح ...

 أو ٌغح عشٌح...

 أو ورثا  عشٌح أعجٕها فً داخً األتىاب
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 وٌٍظ عٕذي أتذا  لصٍذج واحذج...

 اٌحجابذغٍش فً اٌشاسع.. وهً ذشذذي 

 

 عن من سألت  رلصحنف : كة  ةستنةع رلتطج  للمرأة طرلثطرة معن ؟ط 

فكددن  ر ه: "رلثددنئر رلكبةددر ال ةمكدد  أ  ةكددط  إال عنشددقن  كبةددرر  ،فنلددذي ةحدد  رلمددرأة ةحدد  طنندد  

 18 طرلذي ةح  طجهن  جمةال  ةح  رلعنل ."

 ربةدع فد  رلشدعر لغد  رسدتننعت"طلكن  أةضن  ق  طرج  صررعن  ف  فترة م  رلفتدررت حةد  قدنل:
 إ  طتطحد هن رلتصدنقهن نصدفة  رلمشدنطرة لنفسد  طتعةد  رل بلطمنسدة  رللغ  تقتل أ  عن   1966
 تنحند  كدن ت رلدذي (رلشدنعر رلرجدل)رلثدنن  للرجدل إنقدنذر كدن  رل بلطمنسد  رلعمدل مد  رسدتقنلت 
 هةئد ) علةهدن كتد  بلطحد  تحتمد  طرلت  رلقننط  عل   رئمن طرلخنرج  رلننئش  رلسةنررت عجالت

ةسددتنةع أ  ةكددط  سددطى  هنددن ةعتددر  بهاةمتدد  فدد  أ  ةكددط  ثددنئرر  فهددط الفهددط  .17(رل بلطمنسددة 
 عنشق أط )شنعر(.

ع  )هل رستنن  أ  ةغةر شةئن  ف  خرةن  رلح  رلعربة  ؟  طف  رعتررفنت أخرى ل  عن من سئل

تط ..طلكنهدن خرةند  فكن  ر ه: "خرةن  رلح  ف  رلعنل  رلعرب .. لةست خرةن  مد  طرق رلكر

م  رلحجر..طرل خطل ف  حطرر مع رلحجر ق  ةطصل للجنط ..أط إل  رلشعر..أط كلةهمن.."  ( أمدن 

أعلنُت رلنالَق مع  م  سن ِ  رمنذ أكثفةلخص  بقطل : "مطقف  رلسةنس  بع  ثالثة  عنمن  م  رلكتنب  

بع من ركتشفُت ف  محنطلٍ  جرةئٍ  لنق  رلذرت، أ  جمةع من كتبتُ  م  شعر سةنس   شعري رلسةنس 

ذه  مع رلرةح. فنلشعر رلسةنس  رلعرب  ال ثبنت ل  طال  ةمطم ، ألن  ةغن  علد  مسدرح عربد  

شدد ة  رالهتددارا، كثةددر رلتقلدد . إندد  مسددرحل تنقلدد  بدد  رلكطمةدد ةن إلدد  تررجةدد ةن فدد  ثننةدد  طرحدد ة. 

رألفددررُح إلدد  جنددنئا خددالل  قددنئق معدد ط رت... طرلطحدد رت رلفة ررلةدد  طرلكطنف ررلةدد   طتتحددطُل فةدد 

تمطت قبل أ  تنال م  رح  أمهن... طهكذر فإ  جمةدع رلقصدنئ  رلسةنسدة  رلعصدمنء رلتد  كتبننهدن 

   بحمدددددددددن  عظدددددددددة  لةلددددددددد  رلجمعددددددددد ، رنتقلدددددددددت إلددددددددد  رحمددددددددد    صدددددددددبنح رلسدددددددددبت.

  رلسةنسة  رلت  مألنن بهن رلد نةن قرقعد   طضدجةجن .. لد  طبكل صررح ، أعل  أمنمك  أ  كل رلمالح

 ".تتك  أكثر م  رةبطرتنجنت صحفة  طضعهن رلتنرةخ ف  سلّ  رلمهمال
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 :انخاحًت

اظزى فٙ  يٍ كم يا ظبق َضد أٌ َزصاز شزاعس يخُزاقط  زدأ شزعسِ انعزاغ

رزى فخطٕز عُديا زظى انحسٚت انخٙ ٚبحذ عُٓزا  صزٕزة حهزل انًزسأة  انًسأة 

ِ إنٗ أزض انٕغٍ ٔفٙ انُٓاٚت خزسس يزٍ ئاةزسة انُزصاد انزداخهٙ ٔصم شعس

 حازكاً انُقد ٔانخفعٛس ٔ انخحهٛم نهباحزٍٛ فٕٓ إذاً:

   عبس فٙ  عط قصاةدِ انعاغفٛت عٍ أفكازِ انعٛاظزٛت انخزٙ حزخهخ

َضد أٌ حبٛبت َصاز   انحسٚت يٍ خالل انسيص ففٙ قصٛدة قازةت انفُضاٌ

أَُا عُزديا فسغى  ٔنٛعج ايسأة يٍ نحى ٔئو قباَٙ إًَا ْٙ انحسٚت 

َقسأ أشعاز َصاز قباَٙ ظُضد انًسأة ْٙ شعسِ   ٔشعسِ ْٕ انًسأة   

حخٗ عهٗ انًعخٕٖ انعٛاظٙ ألَّ كزٛساً يا زيص نهٕغٍ  أَّ ايسأة   

ًِٓج  عط قصاةدِ انعٛاظٛت  شكم خاغئ  اعخباز أَٓا إ احٛت  ٔقد ُف

انبزراةة نكززسة حصزٕٚسِ نًُزاغق ٔخازصت  ٔٔصفّ انزبعط  انَحطزاغ ٔ

صعد انًسأة فٙ حٍٛ أَّ فٙ كزٛزس يزٍ األحٛزاٌ كزاٌ ٚسظزى خزساةػ 

انٕغٍ ٔصٕزة نهٕغٍ انعس ٙ انًغخصب انر ٛح   ٔكاٌ ٚصٕزِ  أَّ ايسأة 

 .قد اغخصبٓا انكزٛسٌٔ

 

   ٕاظززخطاد ايززخالج انضززسأة انكافٛززت نٛطززم عهززٗ صًٓززٕزِ  األظززه

رِ انضززسأة فكاَززج شززٓسحّ انًباشززس أيا األظززبا  انخززٙ أعطخززّ ْزز

إظافت إنٗ حأرسِ  انٕاقع انعس ٙ انر٘ ئفعّ نهخسٔس  ٔشعبٛخّ انٕاظعت

قصززاةد٘ انعٛاظززٛت  عززٍ أظززهٕ ّ انًعخززائ  انكخا ززت حٛززذ ٚقززٕل:  

أظًٛٓا  كم  عاغت )قصاةد ظٛاظٛت( أ٘ أَٓا كخبج نخغطٛزت حزدد  

  يا.. أٔ غعب يا.. أٔ نخعضٛم احخضاس عهٗ اَحساف قٕيٙ يا..

 

    َٔصاز فٙ اعخسافاث يُّ َضد أَزّ َزائو  عزط انشزٙة ندخٕنزّ ظزهل

 ٔ كززم  اند هٕياظززٛت ٔحٕصززّ قصززاةدِ َحززٕ انعٛاظززٛت حٛززذ ٚقززٕل :

صساحت  أعهٍ أيايكى أٌ كم انًالحى انعٛاظٛت انخٙ يألَا  ٓا اندَٛا 

قسقعًت ٔظضٛضاً.. نى حكٍ أكزس يٍ زٚبٕزحاصاث صحفٛت ٔظزعٓا انخزازٚ  

إَُٙ نعج َائياً عهزٗ يزا كخبزج يزٍ قصزاةد  .. فٙ ظهّت انًًٓالث

ظٛاظٛت  ٔنكُُٙ أشعس فٙ يساصعت انُفط.. أَُزٙ خُزج شٔصخزٙ ز 

 .انقصزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززٛدة 
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 انفٓسض

 

 انصفحت انعُٕاٌ

 3 انخًٓٛد

 4 -1-فصم-انبا  األٔل

 6-5 -2-فصم-انبا  األٔل

 9-7 -1-فصم-انبا  انزاَٙ

 11-9 -2-فصم-انبا  انزاَٙ

 12 انخاحًت+انُخاةش

 13 انفٓسض
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 48ص 1873

 

 84ص  رلعربة  رلثطرة ط قبنن  نارر . صبري ، رلعسكري

 2331منشطررت رتحن  رلكتن  رلعر  ، مشق  أحم  "شعرة  رلمرأة طأنطث  رلقصة ة" –حة طش 

 23ص  مكتب  رألسرة  2334 صالح فضل ) نبررت رلخنن  رلشعري ( 

نارر قبنن  ) رألعمنل رلسةنسة  رلكنمل  ( منشطررت نارر 
  1888 2ن 6قبنن  ج

  1888 2ن 6منشطررت نارر قبنن  ج

 ahmed15091981@yahoo.com 61ص  "رلمرأة ف  شعري طف  حةنت "  -نارر قبنن 

ص ى رلبل . كلةطبنترر  2314© حقطق رلتألة  طرلنشر 
  مة ةن
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 رألرهن  أنن مع 1428/12/12

 


