
 

 

 

 

 

  املرأة بني فروغ فرخزاد و غادة السمان

 خوارزمی جبامعة مشارك استاذ. 1

 خوارزمی جبامعة املاجيستر مرحلة يف طالبة. 2

 (12/7/1435؛ تاريخ القبول: 5/4/1435)تاريخ االستالم: 

املقال ملخّص  

اجملتمعات الشرقية حيث  ااتثت تهسثتا تابعثةل لمث ي مثا ُيقثديلر نثا در أب بثا رت بثبعض           بعض قد أمُهلت حقوقُ املرأة يف 

 لوصول در آمانا.ل تهتح طريقال يقديلمت احتجاجاهتا فيه لماحلراات التحريرية يف األ ب و 

فتعتثثا األ يبثثثة الشثثثاارة افيراتيثثثة فثثروت فرخثثثألا  ال ثثثوت األول األتملثثثو ش يف بال هتثثا  اثثث ل    يمثثث   ثثث ب ت  هتثثثا              

رأة يف ظث ي  السورية؛ غا ة السماب ب ق ي منتا  حي  ااتتا معروفتني بآرائتما النسائية و قيامتما بالدفاع اث  حقثوق املث   

يف أ ثعارمها. فتمثوب أ ثثعارمها     ةيث االقاهتمثا الو   ثم  تعثاب  صثرعة اثث  أحاسيسثتما و      الثی   جمتمعتمثا الث اورش  

 مرآة صا قةل اث  حياهتمثا افجتماايثة  دذ ت ثوسر اسثتعبا  املثرأة مث  قبث  اجملتمثت  و اثدم تواجثدهتا البنيلثا ة فيثه  امثا              

و البسثثثيوة و كسيلثثثمتا باألفمثثثار ابرافيثثثة و بعثثثدهتا اثثث  األحثثثثدا         صثثثورة تقديثثثة اثثث  حيثثثاة املثثثرأة السثثثاذجة       ترسثثث   

 الرئيسية.

 الكلمات الرئيسة

 .اآلرا  النسائية  املرأة  غا ة السماب  فروت فرخألا   اجملتمت ال اورش

 

                                                 

 53123737135: اناتف الماتب املسؤول 

لغة  ية وآ اهباجملة ال ب  العر

سنة  ب  ولاال    العد العا رةال  هتث1435 تير

 15-41صهحة 
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 مقدمة

دبي بعثثثض التحثثثوالت يف البلثثثثداب الشثثثرقية و افسثثثالمية اتجمثثثثات ال ثثثليبيني الغثثثثربيني و       

تقييثثد  تثث خ  هتثث د الثثدُول أ يلت در هتبثثومل أسثثت  املثثرأة و هتميشثثتا و     اسثثتعمارهت  و بالتثثار 

ف ُلقي اللوم الي افسثالم واحلثال أتثه قثد مثنح املثرأة حقوقتثا         حقوقتا االتعلي  و التعلي  و ...

مث    مث  بث لوا ق ثارش جتثدهت  يف فثضيل مشثاا  املثرأة و مثا  نعتثا         فماب لدی ا  الماملة  

 فسالمية أو الغربية. خمتلهة م  ا اتيلجاهتاتٍ  تووير

فن رال در هت ا تعثو  در احلقبثة الألمنيثة الّث  ثميلت حيثاة الشثاارتني؛ فثروت فرخثألا           

افيراين و السورش  ديدَش الثتحهي  حيث    اجملتمعني  ( فماب1342( و غا ة السماب )1335)

 ابث و مؤ يل ااتت املرأة ليس نا حضور بارز حّ ذل  الوقت و الشاارات ااب  عرهت  خجوال

در أب أتت الشاارتاب و اخترقتا ساحة الشعر بتخاطبتما الرج  خوابال مبا رال لمثي يمثوب   

لنسثثا   ف قامتثثا جثثدالل اثثب ال يف األوسثثامل األ بيثثة جبرأهتمثثا    فثثی ااملثثتما درثثارةش الشثثجااة  

ا  الساحة و استمريلتا يف الوريق  و  م  دطار ذلث   افعتثا     يتخليا  غ م لوفة ولمنتماال

 وق املرأة الضائعة و حتديلتا اآلالم الّ تعاتيتا.ا  حق

القواسثث ُ املشثثتراة بثثني الشثثاارتني للدراسثثة التوبيقيثثة    فثثی سثثتراي الن ثثر  ت أب فالبثديل 

أو تباادهتا  حسب ما تتوافر نما مث  ال ثروف افجتماايثة و    ارمها ماف للوقوف الي تقارب

يُحثاول الترايثثأل الثثي توجيثثه    -خثثرشخالفثال الثثي املقارتثثات األ  -السياسثية؛ و أميلثثا هتثث ا املقثثال   

  و جثدير   الشاارتني باملرأة و احلواجأل الّ تسديلهتا اث  الوصثول در مولوباهتثا و توويرهتثا    

البثاحملوب اربييلثال اثاب أو ديراتييلثال دليثا أبي بعثض البثاحملني        باف ارة ما طثرق بثاب املو ثوع هتث ا     

بني حثني و آخثر   ر الهارسية و اتبوا افيراتيني قد استخدموا أ عارَ غا ة السماب املُترجَمة د

 وب أشيل مراجعة در أ عارهتا العربييلة؛ هت ا ما بَعمَلنثا  ا  غا ة السماب و بعض ما يرتبط هبا 

املقال تهس تل  األ عار العربية و تستنبط آرا  الشثاارة اثاد املثرأة منثتا      يف هت ا أب تعتين

فهيما يلثي تلقثي    أيضال م  أ عارهتا. هتااستنبونامثي تقارهنا بآرا  الشاارة افيراتية الّ قد 

 حياة الشاارتني:م  ضو ر حملة ال



ملرأة ا ة و فرخألا  فروت بني ا اب غ لسم   43   ا

 فروغ فرخزاد

 ابط  اااب أبوهت ئتام  يف طتراب و هتي الرابعة م  بني األ قيا5/1/1335ولدت أ يبتنا يف 

القسثثوة و افسثثتبدا . بثثدأ افنثثام الشثثعرش يثثألور فثثروت و هتثثي يف       أوال دجثثيي يُضثثهي الثثي  

مدرسة الهنوب لتعلي  الرسث  و  الی  تيلجتتام  العمر   رست املراح  املتوسوة مثي السا سة 

السا سة اشرة  مثي اتتقلت در األهتواز و   تتعد  وهتی ابِياطة. تألويلجت فروت باويأل  ابور

بينثثتما و وقثت   أجنبثت طهلثتا الوحيثثد ولمث  اثا ت سثثريعال در طتثراب بسثبب ابثثالف الث ش        

زواجتا ااملر م  سنتني  استمريلت يف قول الشعر و المتابة و زارت أروبيلا و توليقت و   يستمريل 

تعليمت اللغتني اآلملاتية و افيوالية و قامت بترمجة الشعر مثي التقت بالقاصيل افيراين ابراهتي  

يف الرابت و اشري  م  امرهتا و اتغمست يف العم  « الستاب»من يمة  استخدمت يف الستاب و

حي و السينمايي حتيلي خوهتا املوت دررَ حا   س  مرويلع بعثد أب اصثودمت   الشعرش و املسر

اندما حاولت أب تتجنيلب اربة قا مثة و هتثي يف امثر الملاتيثة و الثملالرني. تراثت فثروت        جبدارٍ 

 بياورمي ا اب: الناق ة اجملمواة و رمجمموااهتا الشعرية: أس   ا ياب   يوار  تولدش  ي

 .(34و 35ص « فر وسي»م  اجمللة الشترية  . )مترجَ سر  ف   آغاز به

 غادة السمان

 1342غا ة السماب ااتبة و أ يبة سورية ولدت سبت سنوات بعد وال ة األ يبثة األيراتيثة اثام    

يف  مشق  م  أبوي  سوريني  توفيت والدهتا األ يبة سلمي روعة  و هتي ما تألال طهلة  ااب 

عة السورية و وزيرال للتعلي  يف سوريا و ااب له الدور الداتور أمحد السماب رئيسال للجام اأبوهت

األهت  يف تموي   خ يتتا املبداة الّ مجعت أاملر م  لقب  اارة  تاقدة  قاصيلة  روائية  

لوالثثدهتا  مؤاثثدة الثثي  ورد يف   « اينثثاك قثثدرش »ف هتثثدت غثثا ة جممواتثثتا الق  ثثية األور   

( تالثثت دجثثازة الليسثثاتس يف  135ص تربيتثتا و تعليمتثثا مثث  خثثالل افهتثثدا . )مشثثمني فثثام      

األ ب افجنليثثألش مثث  اةامعثثة السثثورية. مث ح ثثلت الثثي  ثثتا ة املاجيسثثتر يف اةامعثثة          

م و استمريلت  راستتا يف مرحلة الداتورا يف لندب  ولمنيلتا    1314األمريمية يف ب وت اام 

هث  و املوسثيقي و   ا الاتشثاف ال تنجأل أطروحتتا و اتشغلت ا  ذل  برحالت رقافيثة در أروبيلث  
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اماتبثة  « احلوا  »(. املت يف ال حافة و  ارات يف جملية 133األ ب )املرجت السابق ص 

(. حتويللثت غثا ة السثماب در اتابثة     71و 72مثدين  ص  « ) حل ات احلريثة »لعمو هتا الشت  

« حثب »الشعر احلريل بعد اربة طويلة يف ميداب المتابة النملريثة  ف صثدرت جممواتثتا األور    

و بثا رت   1377اثام  « غثا ة السثماب  »( أسَّسَت  ار تشثر  254  )مشمني فام  ص 1373نة س

بالداتور بش  الداواق و ولثدت ابنثتا الوحيثد     1313نشر آرارهتا األ بية فيتا  تألوجت اام ب

حازم. م  آرارهتا الشعرية األخرش: أالنتُ الي  احلبيل  احلبيل  أ تد امثس الثريح  األبديثة    

و هتثي ال تثألال تسثتمريل يف قثثول     (72)مثدين  ص   حلثنني در اليثا.ني.  حل ثة حثب  رسثائ  ا   

 الشعر و األامال األ بية. 

ة .1 برة إيل املرأ  نظرة الشعراء العا

هتناك الممل  م  الشعرا  و الشاارات قد ااتنوا بش ب املرأة؛ فمنت  م  هنج منتج املبالغة 

ا منحتثا الثدي  و اجملتمثت مث      يف الدفاع ا  املرأة و ما يثرتبط هبثا و أغمثض اينيثه أمثام مث      

احلثثق و تَ ثثرَ در املو ثثوع ت ثثرال سثثلبيال فقثثط فرفثثت لثثوا  الثثدفاع انثثتا يف غضثثوب الماتثثه و       

تراد املرأة بني يديتا  أب ا ي ما اباراته و أزال الستار اما اختوفَ الرج  م  حقوقتا معتقدال

تسثتحقيل   أة قد ح لت الی ماو منت  مَ  ااتقد دبي املر هتو العبو ية و الضيلعف و ما در ذل 

أب كتلمه معتقدال أبي الدي  و اجملتمت قثد منحتثا مثا مثنح الرجث  مث  احلقثوق فثال فثرَق بثني           

 الرج  و املرأة يف املو وع. 

ربيلما ااتت فروت فرخألا  و غا ة السماب م  الهريق األويلل  دذ ت رخ الماهتما يف غضوب 

جملتمثت و الرجث  مث  حقثوق املثرأة بينمثا هتثي        األسثور الشثعرية بثني حثنٍي و آخثر امثا سثلبه ا       

كنحه حبيلتا ال ا ق ال ش حتمله بني جواتيحتا و لواة اشقٍ ايي يف صدرهتا احلنوب  اث ي  

ذل  ِلما يرش الرج  مث  القثدرة و السثيورة الثي املثرأة  السثيورة الّث منحتثا اجملتمثت لثه           

ب املرأة معتمدال الي ما جا  يف أو... فهيما يلي يبح  املقال هت ا ا  ت رة الشاارتني يف   

  واوينتما م  األ عار الّ ترتبط مبو وانا هت ا:
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ة  .1.1  استعباد املرأ

دبي املشملة انامة الّث تواجتتثا املثرأة يف من ثار الشثاارتني الثي وجثه التقريثب هتثي ت ثرة           

ختتلف بهارقٍ اب  مت ت رة املرأة العاطهية. فتي كنحه حبيلتا ال ثا ق   الرج  التملمية الّ

سثتبعا   دذ تسثتوجب  ثرورة احلثب أب     دليثا سثرابال فعندئث  تشثعر باال      مقاب  ذلث  فال ت خ 

فتقثثول غثثا ة   يمثوب سلسثثلة رنائيثثة اةاتثثب و دب   يمثث  اثث ل  فتثي قليثثا ة يف انثثق الرقيثثق.      

 السماب:

 حني وصلت در جأليرت  »

 جدهتا سرابية و مُمتربة...و

 و حتويلل صويت در فقااات...

 و جسدك در أاشاب حبرية قاكة

 التهيت حور اقيد...

 زحهتُ دلي  يف سرا يب احلمي 

 اا القارات السبت لاااين ...

 فمألت حنجريت املشتعلة حبيلال

 .(11)السماب  أ تد امس الريح  ص  «برما   تييلت  فذالر و امتالاي...

و تعتقثد أبي حلقثة الثألواو طويلقثت اليتثا       -اتقثا  مشثابه  ايف -ودبي فروت تعديل احلثبيل سثرابال   

 :بعد أب تراتتا متحييلرةل و وانةل طوق العبو ية

 اليت حُرقةُ حبس » 

 بنيَ ايني  حل ةل

 ف ارت صورةل الي املا 
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«اندما رأتن ي وانةل و مُضوربةل
1
 (54)فرخألا   ص  

 ف احت:جاش ان يل يف ذهتنتا »

 آد  هت د احللقة املتأللئة 

 التألال تبتر الب ر الّ

«ليست دليا حلقة العبو ية
2
 (37)فرخألا   ص  

 النشاطات اإلجتماعية و مغايرهتا مع األعمال اليومية .1.2

احليوييلة و النشثامل يف   فقدتفيما يبدو م  قرا ة أ عار الشاارتني أتيلتما تشعراب ب ب املرأة 

جتماايثة؛ فثال يُقبَث  الثي املثرأة النشثيوة       جمتمعتما و ليس لديتا  ور  أساسي يف القضثايا اال 

سثتحقيل احليثاة   ي الث ش تسبح  ديل التيار الرائج فتشبيلتاب املرأة باملثا  ابا ثت أو الرااثد      أب

 ا اجملتمت تت ثوَّر و تتثوهتيل ُ  فتقول فروت دبي املرأة يف هت جبرياته و حراته؛ رهتينةٌ  بينما حياته

د و هت  خيشي  در أحدٍ أب ااملا  الرااأب نا حقٌّ يف احلياة  بينما تعيي يف احلُمق و اةتالة 

 :   حياةل تشيوةل و رواةل خليابةايموب للما  السا

 اا روهتا» 

 تنسي مؤاصرهتا يدياهتا  فت

 أحياتال و املياد الراادة و احلهرات ابالية 

«بالهتةل أهنا تستحقيل احلياةت  يل و 
3
 (243) فرخألا   ص  

                                                 

يك دم/جلوه ای كردد   رردابگ ددديرا/تر  ردا  ا ره   برگ ررر رق ديرا/  ش          آتش عشق به چشمت»ة: يبالهارسث  .1

 «.افترده بد آبگ ددديا

زق پديشرق شرا    ر درا كره  ای/ ای ايرق  ل ره كره د  چارده ی ا /بررز ورر ترربش     شر ادگ            »ة: يبالهارسث  .2

 «.ارت/ ل ه ی بدددگ   ب ادگ ارت

دره/ پدو ا د د رك  جودش  ا / بر آب ورری  اكرا    هرده ورری  رر گ      بد ا  ببخشريا/ به ا  كه ده »ة: يبالهارسث  .3

 «.از يرد  گ بدد/   ابلار ه  گ پ اا د كه  ق زيستق دا د
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و أما غا ة السماب ترفت راية ممافحة انيهة  ديل اجملتمت ال اورش فت تثر احلثدي  اث     

و أهناٍر ُتأليث  السثدو  و احلثواجأل الّث يف طريقتثا لِتُلقثي الضثو          بشليالٍ يُحوي  املواتت اتبديلن

 :الي حقيقتتا لِمَ  جيت  قلبَ املرأة العا قة

 قي  ر »

 أت  اخترتِ أب تراب ح اتني

 يف آب معال 

... 

 ا بةل انتُ مع   بسيوة و قروية

 ااملا  يف ساقية متوا عة...

 و اليوم أحتويلل در دا ار

 حمموم املور...

 در  ليال جمنوب 

و أهنارٍ تُحوي  سدو ك و اتاح
1
  تياك 

   وب أب أخوب حقيقّ

 أو أتبدل حقيال...

 حتويلالت املا م  اليهت  

 (53ص   )السماب  أ تد امس الريح «جيت  قلب املرأة العا قة.

التماملية االتحديليات غ   ة كنت مس هتاامل ال يدلينا ذل  ب تيلتما اداب أمام املرأة سدو 

 يف رأش-و ليس هت ا فحسب ب  األامال اليومية ا ل  التع بات الالجمدية السائدة  ة واملايلر

 تغضب اندئ   فتجريلهتا حنو اةمو  الوصول در القم  العالية  م  كنت املرأة -الشاارتني

                                                 

ثثنة الشثثديدة اتثثاح األيمثثوال  فيقثثال: اجتثثاح الَعثثدُوأ مثثالش فثثالب د ذا أشتثث  اليثثه. )راجثثت لسثثاب         .1 اةائحثثة السَّ

 (432العرب اجملليد الملاين  ص 
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 السبب الرئيسي الحنوامل املرأة الهمرش: ياألامال اليومية قائلة أتيلتا هت م فروت 

 ؟السمويل القمة و أي   أي »

 امحينی أييلتتا املواقد الساخنة املندلعة  أيتتا الن عال للسعا ة  

 و أيتتا األغاين لألواية النحاسية يف اسو ا  املوبخ 

 و أييلتتا األتا يد املمتئبة للمَمنات

«نساتمامل و أيتتا اجملا الت اليومية بني السِجا  و
1
  (235)فرخألا   ص  

املو وع تهسِه ب تيلتا تستيق  صباح ا ي يوم م  النوم بريئةل   ا غا ة السماب بينما تعبيلر

 ثلة ب سثرار المثوب و ابِلقثة لمث َّ التهاصثي  اليوميثة و الروتينيثة املرابثة          الح ة وال هتثا متيل 

 م  احل ول الي هت د املعارف و األسرار افنية: تَمنعتا

 أستيق »

   مت لة ب سرار الوجو  و الينابيتمتهجيلرة و بريئة الح ة وال يت

 صباح اب  أيتتا التهاصي  اليومية املرابة...

 بخني املولتقوعني بسمي

 حب  ابالص ال ش يربوين در البحر و الغابة

 املوت و الدهتشة

 (53)السماب  أ تد امس الريح  ص « و هنر األسرار و املعارف الموتية.

ةالنظرة التهكّ .1.3  مية علي بساطة املرأ

 تثا تتوجيلثه  فحسثب بث  دتيل   املثرأةش  دبي ت رة الشاارتني النقديثة ال تنح ثر الثي معاملثة اجملتمثت      

أحياتثال   بينمثا حقيثق نثا أب تتعثريلف      لثبعض أفمارهتثا السثاذجة    دذ هتي ختضثت  تهستا للمرأة 

                                                 

/  ای -ای  عر  ورری  وشربختگ    -كاام قلّه كراام ا ؟// ردا پ رره دودرا ای اجرر  ورری پرد آترش        »ة: يبالهارسث  .1

رد دوری ظدفاری  سدق د  ردروكر ی  طبخ/  ای تد ّر د گدرد چردخ  درروگ/  ای جرااز   ز   شر  فردش ورر          

 .«جر  ور
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؛ فثنبي فثروت تقثديلم لنثا صثثورةل     الثي حقوقتثا و تسثتتدف احلضثور يف أحثدا  اجملتمثثت اناميلثة       

     ّ ّ     هتمميلية ا  املرأة و أفمارهتثا البسثيوة  يف هتيئثة أميلتثا الث  تتمسيلث  بابرافثة و أختثتا الث

 افجناب: ليس نا مشغلة دليا

 أمسي؛حياتُتا »

 سجا ةٌ مهرو ةٌ

 .ا  راب جتنيل  يف 

 و تبح  يف باط  األ يا  ا 

 أرر قدوم املع ية  ومال

 و ت  يل احلديقةش  تسيلتا 

 جُحدُ مع يةٍ

... 

 و أخّ الّ ااتت مُحبةل للورو 

... 

 تُغنيلي باألتغام الألائهة

 و ت نت األوال  الوبيعية

 هتي الما تألورتا 

 تلويخ جواتبُ رياهبا بهقر احلديقةو ُ

 تستح أ بالعوور

 هتي الما تألورتا

«تموب حُب  ى
1
 (354 و 353)فرخألا   ص  

                                                 

د  تره ورد چد/ی/د بررز     رد م تمرم ز اددش/ رجرده ايست دستدده/د  آرمرق   شت د زخ/ رد  ومدشه » .1
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  و ترش  افت هت ا يال تعرف حقوقتا اما هتالبسيوة  ب بي املرأة ةو تعتقد ت  هتا السوري

و افجناب و    ا بي حقوقتا تنح ر الي األا  و الشرباألمر هتو بُعد املرأة ا  اا  التهم 

 :املوت؛ هت ا ما بع   اارتنا تبح  ا  حقوقتا يف اتابة ما جييي م  الشعر يف صدرهتا

 حني سقوتُ الي هت ا المواب»

 يااتشهتُ أبي حقوق

 ال تتعديلش الي األا  و الشرب و افجناب و املوت

 فقريلرتُ أ يف دليتا حقيي يف الو اب

 (34)السماب  األبدية حل ة احلب  ص  «أاتب أاتب.

  :الرج  ت ياع املرأة حنو تعديل  زواوم  ا تعجبتاو يف مو تٍ آخر ت تر 

  بينما انتَ أتتَ مشغوالل»

 بقوف رأس امرأة أخرش...   أ عر بالغ ة

 ( 25)السماب  أ تد امس الريح ص  «بقدر ما وايتُ ا مة محاقّ

 أو تقول:

 ر حبيبات وَصُ يف أشيل غُرَف بيت  تقت»

 ألاليق ن  األزهتار و زينات العيد؟

 ل  غ  متحضر... ياا رت ي...حبيل

 جيت  الغ ة و  تية التملي ...

 .(45)السماب  غا ة  أ تد امس الريح ص « ساذو  بسيط  ااملور دتيله اهوش  بدائي 

 

                                                                                                                   
ك ا كه برغچه  ا كهد يك د رره/ آ روده كردده اررت/.../   رواودم كره د ررت        دددد /  فكد  گجری پری  عصدتگ  گ

 آيرا/   قرت كره بره ديراق  رر  رگ       رررزد/ا  ورد  ورری وبدعرگ  رگ    وا ا/  بچره ور بود/..../آ ازوری  ص وعگ  گد 

 .«آيا آبستق ارت قت كه به دياق  ر  گدددد/ا  ودمرم ادكلق  گشود/ ف د برغچه آ وده  گ وری دا  ش از دوشه
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 جتريء املرأة عن طريق التعابري الصرحية .1.4

يتثثثتا يف التعثثثاب  اثثث    الشثثثرقية ال تتثثثرك للنسثثثا  حريل   تمعثثثاتدبي التقاليثثثد الرائجثثثة يف اجمل 

ي يف قثثثرارة تهسثثتا. فوقهثثت الشثثثاارتاب يف وجثثه مجيثثت التقاليثثثد      يأحاسيسثثتا و امثثا جيثث   

و محلتثثا التعثثار  اثث  طريثثق لسثثاهنما الشثثعرش و يف قوالثثب التعثثاب       املثثرأة امممللثثتني اثث   

لي دظتثار حبيلتثا و خلجاهتثا النهسثية     حتريل ا املرأة ا يلمب لتا اةتو  با رة املال رعة و 

  وب أش خوف.

قائلةل دبي حنجرهتا فغا ة السماب ت تر احلدي  ا  احنباس املرأة اا القروب املتوالية  

تُبدش كريل هتا ا  دسثتمرارهتا  مليئة برمال ا ور م  صحارش ال مت لمنيلتا ت رخ ارادٍ لِ

حلراة أسالفتا بنظتار حبيلتا صراحةل:
1
 

 ة برمال ا ورحنجريت حمشويل»

 م  صحارش ال مت...

 لمنيلين أصرخ رادال  أحيلب 

 ...يال تَخرُو م   م

 دلي   است و متجديل  يطموح

 و مت حبيل  

 .(23)السماب  غا ة  أ تد امس الريح  ص  «القنااة ازن ال يهين...

 المثة امثا يف قثرارة قلبثتا  فتثي     تتحثد    سمح نثا أب ي و تعار  فروت الرجال اندما ال

تنثال مثثا تثروم  مث تتحثثديل  اثث  اشيلثاقتا امل ثثونعة مثث        يعلثي تهسثثتا تثار اةحثثي   لمثث   تقبل

                                                 

اجترحت غا ة السماب  عارهتا  بالمشف ا  االقاهتا الو يلية التی تربط بينتا و بني األ يب الهلسوينی  .1

بنصدار رسائله نا  معتاةل تتمنيلی أب يموب دصدار هت د الرسائ   لومال قاسيال للخوف و « غساب انهاين»

الراب ال ی تعيشه املرأة و عريل  النسا  الی التعاطي افجيايب مت احلياة بال خوف )راجت: السماب  

 .(53غا ة  حماامة حب  ص 
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و هتي اآلب تُقبس  ال َّبا و الشمس آالف قُبلةل ألتيلتا أبا ت حياتَتثا قبلثةٌ واحثدة     و القمرالنسي  

 :الی بيتٍ م  النار سابقال م  تاحية رج  قد خيَّبَ آمانا التا حبي  صارت ترجو أب ت وش

َ قه ش ال متال ت»  ضت الي  َهّش

 اليَّ دباحةُ اسرارش

 الييل أب أتبيله العالش 

 در صَدَش التتاب أتغامي

... 

 ال تعتا  عرشَ ذتبال

 داويِن ا سال م  هت ا ابِألش و افمث

 و اةنيلةُ و احلور و ما  المورر التا ل 

 وَ هتَبين بيتال يف غور اةحي 

... 

 اندما يرقص القمر يف اللي  الدُجي

 فارتش البال غضوبش صمتِ السما 

 و اندما تنام  أغرق يف انوش

 أحتض  القمر 

 أقبسال النسي  ألف مريلة

 و أُاوي الشمس آالف قبلةل

 ف با تين قُبلة واحدة

«يف ذا القهص ال ش انتَ حارسه
1
 .(43و  55)فرخألا   ص  

                                                 

ورير  /ق قه   موشگ/كه  ق بريا بگوير  از  ود  ا/ به دوش  ددم عر ر  رر ر/و دق به   : »ةيبالهارس .1
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ة اآلراء الغربية .1.5  املرأة يف مرآ

ما تعاتيه املرأة يف جمتمعتما و مت أتيلتمثا تراراتثا   و كييأل بينما أتقنت الشاارتاب استيعاب 

ص يتقثومي احللثول لتخلث   معاةة املو ثوع و  قد أخو تا يف مِ  املؤسِف أهنما دسالمية بال  يف 

 شمثا تثداو   يمشاالتا و ظنيلتا أبي احلرية املولقة و افبتعا  ا  القيو  افجتمااية هتم   املرأة

يف بثث لواب غربيثثة   احنرفتثثا حنثثو اآلرا  الغربيثثة؛ فتُعثثر  بو ثثوح ا ثثارات  ملويلتثثٌة        فآالمتثثا  

أ عارمها؛ و احلال أبي احلضارة بلغت يف افسالم در ذروهتثا و ااسثبت املثرأة مزنلثة رفيعثة      

  لشعرا  يف أ عارهت ؛ فهي هت ا السبي  ت يت هتنا ب بياتٍ مث  أمث  دد امل وب م  اوهت ا ما أاي

  الشعرا  أمحد الشوقي امملال الي ذل :

 هتثثثثثثثثثثثثثثثثثث ا رسثثثثثثثثثثثثثثثثثثول ا      

 العلثثثثثثثثثثثثثث ُ اثثثثثثثثثثثثثثاب  ثثثثثثثثثثثثثثريعةل  

رُ ثثثثثثثث َ
1
 التجثثثثثثثثارة  و السثثثثثثثثيا   

 و لقثثثثثثثثثثثثثد اَلشثثثثثثثثثثثثثت ببناتثثثثثثثثثثثثثثهِ  

 ااتثثثثثثت سُثثثثثثثمينةُ كثثثثثثثأل الدتيثثثثثثثث  

 روت احلثثثثثثثثثثثثثدي   و فسيلثثثثثثثثثثثثثرت 

 و حضثثثثثثثثثثارةُ افسثثثثثثثثثثالم تنثثثثثثثثثثث  
 

 ليُثثثثثثثنقص حقثثثثثثثوقَ املؤمنثثثثثثثثات   

 لنسثثثثثثثثثثثثثثثثثثائه املتهق تثثثثثثثثثثثثثثثثثثات 

 سثثثثثثةش  و الشثثثثثثئوبش األُخريثثثثثثات   

 لُحثثثثثثثثجَ العلثثثثثثثثوم الألاخثثثثثثثثثرات  

 يثثثثثثثثثثثا  و هتثثثثثثثثثثثأل  بثثثثثثثثثثثثالريلواة  

 آشَ المتثثثثثثثثثثثثثثثثثاب البييلنثثثثثثثثثثثثثثثثثات 

 طُثثثثثق اثثثثث  ممثثثثثاب املسثثثثثلمات    
 

 (31  ص 1) وقي  و             

و  ياثدم رقتثتا بثالألواو الر.ثث    فثروت متث ررةٌ بثثاآلرا  التغريبيثة؛ فتُبثي        -مثت ذلث    -تثرش 

فثنبي احلرييلثثة الماملثة تتحقيثثق    ب تيلثه أ اة ظلثث  الثي املثثرأة      تثداو در العالقثثات احلثريلة معتثثاةل   

 (:531ص  قت ا ية )خمتارش جتمااية و الملقافية و االاندما تُترك املالح ات اال

                                                                                                                   
ای ده/باشت    و    آب كوثد از د ه بود/از ايق   گ   د ه پدمر هآتش آ از  ود  ا/..../ گو شعد تو رد تر پر 

 قصا آ ام/ درق آرمرق د گ    ر وش/تو د   وابگ   تو/ دا د  قعد د زخ  ر ه ای ده/.../شبر گرورق كه  ه  گ

ور/تق  اترب  ا دددم د  آغوش/ سدر از  ق و/ا اق بوره بگدفت/و/ا اق بوره بخشدام به  ق  ست ووس

 «دا/د  آق ز ااق كه ز اا برق تو بودی/شبگ ب دردم از يك بوره  دزيا و ش

 (.311  ص 4رُ  َ: مَ  را  الشي  أی ذ . )راجت جممت البحري   اجملليد  .1
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 ال حدي ش ا  الوص  الهاتر بني ا.ني»

 و املعاتقة يف األوراق البالية لسج ي الألواو

 ب  دتيلما احلدي  هتو ا  خ يلة أ عارش السعيدة

 و  قائق قُبلت  احملترَقة

 أبداتنا اجملريل ة خلف األستار و صداقة

«و د عااتا اهلوس األ.اك حتت املياد
1
 .(237)فرخألا   ص  

 التحريلك:م  اما ترش املرأة احملجيلبة ممبيللةل باألغالل ا بي احلجاب  نعتا 

 ااتت البيوت غ م لوفة األلواب »

 مغبيلرة  قاكة  متضايقة

«لةو الوجود احملتجبة خلفَ الدُرُر ااألرواح املمبيل
2
 .(252)فرخألا   ص  

للمرأة  - ريرة أيضال م  اآلرا  التغريبيةو هتي مت - مو ت مشابه  تُجيأل غا ة السماب و يف

ر أب يهضسث   اشايف بوسثت الث ي  »  فتقول يف دحدش مقابالهتا ال ُحهية: أب حتبيل رجلني متألامنال

ذل  اآلخري   قارتوا م  جلد النسا  ابا ةل و ينسي أ.ا  حبيباته لمملرهت   وب أب يضايق 

« ما ب تيلتا أحبيلت أاملر م  رج  واحد يف حياهتا! ذل  بانياو ال ش يسببه مملالل داتراف ااتبةٍ

الي ذل  حتديلرُتا ا  ابياتات املتبا لة بني املرأة  . د افةل(55)السماب  حماامة حب  ص 

 و الرج   وريقةٌ قاطعة ا  هت ا اف يلاا :

                                                 

ی يك دفتد  دست/رخق از ددسوی رخق از پدو ا رست د   رم/  ور آغوشگ د  ا  ا  كا ه: »ةيبالهارس. 1

ی بوره ی تو/  صمدمدت تق ور رق، د  ودّا ی/  د  شداق عدير گ رو تهوری  وشبخت   ست/ بر ش ريق

 .« ور د  آبور رق/ ث  فلس  روگ

ور د   درق چرد ور/ومچو ا  اح پری د  ور   گ ديگدی بود ا/دددآ وده، تدده   د گدد/چاده ر ه: »ةيبالهارس .2

 « ز جدد



ملرأة ا ة و فرخألا  فروت بني ا اب غ لسم   55   ا

 أمج  ما يف حبيلنا؟»

 خياتاتنا املتبا لة

 فتي  تقريلبنا

 ااهتا تعي وحشتنا يف غابة املرايا و العشاق 

 و يثراض اث  منثا در صثاحبه هتاربثثال بوهولتثه و هتشا ثته و جرحثه اولثدي  صثثديقني يف         

 .(27)السماب  األبدية حل ة حب ص  «ميت  العمر..

 :قوق املرأة قائلةلو تؤاد ما أ رتاد م  ت ريرهتا بالغربيني يف وجتة ت رهتا يف معاةة ح

 ال أريد»

 أب يموب لرجال العا  رغر  واحد

 .(153)السماب  أ تد امس الريح ص  «أقبيلله و أستريح!

ة .2  الرموز املستخدمة للمرأ

مثت أبي  ثيئال منثه قثد حقيثق يف       -ايا اله  الشعرش انثد الروماتسثيني  دبي الرمأل قضية م  قض

الملمثثات بُعثثدهتا املقثثديلس  و حيثث  صثثارت     و ذلثث  بعثثدما فقثثدت األ ثثيا  و     -أقثثدم الع ثثور 

احلدارة األ بية تُعبسر ا  دحسثاس بالضثياع و العأللثة  و ُيهَ ث  افتسثاب اث  الوبيعثة و اث          

الناس اآلخري  و ا  ا   فنتيله م  خالل الرمأل وحدد يستويت الشاار أب يعبسر ا  املتعار 

دذ أبي  تجثاوز ال ثاهتر در املضثمر   الرمأل ي( فث 1)بارت  ص  و الروحي يف التجربة افتساتية.

الشاار عتض  الواقت يف رمأليته و يزنله يف  م د و يتبه م  رقافته و اربته حثّ عث ي   

ه البعثد الروحثي املبثدع    حث هتثي احتثوا  للواقثت الثه يف الثروح و من      ةو الرمأليث  فيثه و يتوحيلثد معثه   

ل أهنثثا حماولثثة   مم  أب يقثثا ( فثثي13  ص احلثثاوش . )ةمااثثة ذلثث  املثث هتب  بة وحثثدد بالنسثث 

الختراق ما ورا  الواقت وصوالل در اا  م  األفمار  سوا  ااتت أفمارال تعتم   اخ  الشاار 

 قه له الهنابم  اا  مملار يتوق اليه االتساب و عقي اتشتم  اليت مبا فيه اواطهه أو أفمارال

 (.13  ص تشا وي ) بهنه
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مث  هتث ا الهث ؛ حيثث      السثماب  ال خيلثو  و اث ل  أ ب الشثاارتني فثروت فرخثألا  و غثا ة      

استعملتا الرمثأل يف اثمل  مث  األحيثاب اوسثيلة لتحقيثق اامليتمثا الروحيثة و اململاليثة امثا جنثد            

لديتما رموزال ا  املرأة؛ فن رال در هت ا حناول أب خنتثرق حجثب األلهثال الثّ اسثتخدمتاد      

عاب أب تتوفير نا مث  ال ثروف   ارمألٍ انتا لمي تدرك ت رهتما احلقيقية در املرأة و ما تتوقي

 افجتمااية و ...

 فروغ .2.1

( فثثثنبي 157)مشيسثثثا  ص  رمثثألال للمرأة و الثثثورو  تتيلخثث  فثثثروت ألهاظثثثال ااحلديقثثة والتثثثراب    

احلديقة يف رأش الشاارة ار  هبا الألوال الهمرش  و ختلو ا  امل ارات املستحسنة  وب أب 

 :اليتا يتنبيله األخروب

 الورو ال أحد  يهمر يف »

 ال أحد  يهمر يف األ.اك

 ال أحد  يريد أب يدرك أبي احلديقة ستموت

 قلب احلديقة حتت الشمس و قد توريلم

«و خيلو ذهتنتا ا  امل ارات ابضرا   يئال فشيئا
1
 .(351)فرخألا   ص  

ة األر ثثية امثثا هتثثي رمثثأل  اثث  الثثألرع و افجنثثاب و افتبثثات        فاحلديقثثة رمثثأل  اثث  اةنيلثث   

  .(44  ص 2و    سو ابه ي)فضايل

األم للبشثر  فتثو  عتض  أصثول النباتثات و األ ثجار  امنبثتٍ للحيثاة        ال شأميلا التراب؛ 

؛ ولمثث  مثثت األسثثف  بثث رد  ثثب يتوجيلثثب حثثر  خي يفنثثت  و لمثث يدومعتثث  و يمثثويلهن  و يالث ي   

 يستحقرود و يُ يقود احلسرة يف هناية املواف:

 اا روهتا»

                                                 

ور  دست/كسگ  مگ  واوا/بر   ك ا كه برغچه دا د  روگكسگ به فكد د  ور  دست/كسگ به فكد »ة: يبالهارس .1

 .«شود  ددد/كه قل  برغچه د  زيد آفترب   م كدده ارت/كه ذوق برغچه دا د آ ام آ ام از  رودات رب/ تاگ  گ گ
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 ألتيلتا مسحورة 

 ألبي أصولم  اململمرة

   يف ذرات تراهباتس

 و توريلم قلبتا الساذو

 يف زوايا  لواتا

«ب دماهتا املؤذية املتلتسهة
1
 .(243)فرخألا   ص  

جثا  يف موسثثواة األسثثاط  أبي التثثراب لثثه قداسثة االسثثما  ألتيلثثه يُعتثثا مثث  العناصثثر        و

 .(223رتياح البشرية )ياحقي  ص ااألربعة )املا  و التراب و النار و انوا ( و وسيلة 

ت رة ال جندهتا اند غا ة السماب أبدال  يو هت–لمرأة ل فنبي فروت نا ت رةٌ أمييلة و أتورية ا

و تش  در  ورهتا التربوش  حي  تستويت أب تقريلر م   اجملتمت بشخ يتتا املؤريرة فعلي  –

حثد  ور   ثعبتا بث ب ال يُج  تنبثه   تسل   األجيثال اآلتيثة دليثه  فبث ل     حتی  اجملتمت أب يتت يل هبا

املرأة الرئيسي اما ال يُنمر  ور التراب يف اتبات احلياة البشرية و فيما يبدو م  هت د الرموز 

أبي الشثثاارة قثثد أحثثامل هبثثا افحبثثامل و افاتئثثاب ا تيلتثثا ال ترجثثو حتسأثثَ  موقثثف املثثثرأة يف           

 جمتمعتا.

 السمان غادة .2.2

  ّ ألهثالٌ ااحل ثاب العثريب و     يتسثعملتا غثا ة السثماب ارمثأٍل اث  املثرأة هتث        دبي املهثر ات الث

 لبشااة:لالسنوتو؛ فنب احل اب العريب ال يرات 

 أقف بالرفض»

 أمام مستنقت الرمال املتحريلاة الشاست

 بني ادب و طنجة...

                                                 

ورری غدبرت ا    ر     ورری وسرتگ برر آ   شرمر/ د   ررك     / زيدا كه  سحو  ارت/ زيدا كه  يشره بد ا  ببخشريدا.1

ررز ااش  تو م  گوری  وذی  سدت/ د  ك ج رد ه  قل  ز دبر   ا   ا/ بر ضدبه ز  ا/  گ
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 «ال»و أال  أب 

ترات للبشااة
1
 و ل  تر ي برؤية احل اب العريب اةمي  

 الضو بعيدال ا  برارش 

 .(21)السماب  أ تد امس الريح ص « يف اصوب  التدجني...

و السنوتو
2
 :األسر تعيي يف حرية ااملة حي  ال تعرف 

 مع  ااتشهت أبي الربيت ال جيي »

 دليا دارامال لسنوتو واحد...

  )السثثماب  األبديثثة حل ثثة حثثب    «و قبلثث  انثثت أتثثوهت  أبي السثثنوتو ال ي ثثنت الربيثثت...    

 .(15ص 

 و قونا:

انثَت مملث ش أمحثق عثاول تعلثي  السثنوتو اسثتعمال البوصثلة  أو علث  بلعثب  ور متنثدس            »

 .(33)السماب  األبدية حل ة حب ص  «ال وت  اخ  صوت حبرية....

أميلا احل اب العريب  ت   جبو ته  اما أبي احل اب رمأل  ا  ال ااوة و الدهتا . )املرجت 

 و ابهيثة امثا يرمثثأل يف املراحث  املعنويثثة در    ( و السثنوتو رمثثأل  اث  افتوثثالق    35السثابق ص  

 .(137ص  1)فضايلي  و كاملشال

و املالح  أبي التعاب  السابقة لغا ة السماب هتي ر يلة فعث  لألفمثار السثائدة يف جمتمعتثا     

 خ ية مستقلية حريلة  ال تستحق الن ثر   االعريب  فغا ة السماب تريد أب تُلقي ب بي املرأة ن

قا رة الي قضا  حاجاهتا بنهستا  ال حتتاو در م  يعييل  نا أش توع  ية فتدليتا ت رة كليمي

 . الرج  م  استرااية يف حياهتا سوا  م  قب  اجملتمت أو

                                                 

 (11  ص 3بَشِت باأليمر بشَعال و بشااةل:  اق به ذشراا. )راجت لساب العرب  اجمللد  .1

تثثوع مثث  ابوثثاطيف  مثث  ف ثثيلة السثثنوتيات؛ اثثريض املنثثاق   طويثث  الثث تب  سثثريت الوثث اب  يلتثثت          .2

  353احلشرات فی انوا  )راجت املنجد يف اللغة  ص 
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 النتيجة

قد الح نا  مميلا سبق  أبي األ يبتني؛ فروت فرخثألا  و غثا ة السثماب سثلمتا طريقثال واحثدة يف       

مثرآة صثا قة حلياهتمثا     ااتيلخ تا الشعر وسيلةل لمي تموتث حي  و العملور اليتا تسي  أهتدافتما 

قثثد قامتثثا يف الثثدفاع اث  حقوقتثثا الضثثائعة أمثثام مجيثثت التيلحه ثثات      امممللثتني اثث  املثثرأة  و   

القائمة يف جمتمعتما ال اورش ا  طريق تعاب مها ال رعة ف قدمتا جبرأة مدهتشة الثي  

اسثر القيثو    ی الث  تملي و حاولتثا تشثجيعتا  كأليق أستار احليا  الّ ااتت تتو ح هبا املرأة اث  

افجتمااية انتا و حتريرهتا. فقد تنووش الشثاارة افيراتيثة الثي تهسثتا يف هتث ا السثبي   و       

 الي س و املل   بينما ال تهقد غا ة السماب روح المهاح أبدال.بت يب 

الينا ت ريرمها باأل ب الغريب  يف ت وير القضايا افجتمااية و تلوي  آرائتما  یو ال يُخه

حقوقتا الماملة و أباب  و تقومي احللول لتخليص املرأة مت أبي افسالم قد أوفیباآلرا  الغربية 

املثرأة    منثه ااتثت تعثاين   ر يلة فعث ٍ ملثا  ذلث   اثاب  و طروقال خمتلهة نا حّ تعملر الي مثا تثروم   

  ظل  احلمام يف البلدي  و اثدم حريثة املثرأة يف اجملتمثت يف خمتلثف  ثؤوته  حيث         آت اك م

مجيت ما يرتبط باجملتمت حّ مع   ما يرتبط باملرأة  و الی  الوحيد القا رهتو ااب الرج  

  ي رخ اما جييي يف قلبثتا  املرأة تعيي يف قيدٍ يملق  الي انقتا و رجليتا و البد هتناك ممَ

آخثر  دب تَعثدَّ تا بثني حثني و    وسماب و فروت فرخألا  رفعتا لوا  حريثة املثرأة   و فمرهتا. غا ة ال

 اميلا اييلنه الشرع و الدي  ااد املرأة و حقوقتا.

 

 

  



15    جملة اللغة العربية وآ اهبا 

 

 املصادر واملراجع

 .ب وت  صا ر   ارُ. العرب لساب ( ق.هتث1414) من ور اب  .1

 العثريب   افمنثا   معتثد  العااوب  ار ايسي: ت  الرمألش ابيال ( 1332) روبر  بارت  .2

 ب وت.

 بث وت   اللبنثاين    ارالمتثب  ابامس  اةأل   األ ب و النقد يف ( 1331) ايليا احلاوش  .3

  الملاتية  الوبعة

 1337 فرور ي  و اسهند  13 و 12 العد  «فر وسي» ماهتنامه فرخألا   فروت مشار سال .4

 الملاتية. الوبعة ب وت  السماب  غا ة منشورات  الريح امس أ تد ( 1332) غا ة السماب  .5

 األور. الوبعة ب وت  السماب  غا ة منشورات  حب حل ة األبدية ( 1333) غا ة السماب  .1

  15 غ الماملة األامال السماب  غا ة منشورات  حب حماامة ( 2554) غا ة السماب  .7

 األور. الوبعة ب وت 

 للمتاب. العامة امل رية انيئة يوسف  دبراهتي  تسي  :ت  الرمألية ( 1332) تشارز  ا وي   .3

 الملالملة. الوبعة مرواريد  منشورات  فروت به اهتيمت ( 1371) س وس مشيسا  .3

 األور. الوبعة األول  اةأل  العلمية   ارالمتب  الشوقيات ( 1335) أمحد  وقي  .15

 الملالملة. الوبعة مرتضوش  اتتشارات. البحري  جممت(  1375) الدي  فخر الورعي  .11

 طتراب.  ا اب  منشورات  الديواب ( 1333) فروت فرخألا   .12

 األور. الوبعة جيحوب  منشورات  منا هتا  فرهتن ( 1373) سو ابه فضايلي  .13

 الملاتية. الوبعة طتراب  طوس  منشورات  معاصر  عر  ر اتساب(  1373) حممد خمتارش  .14

 الوبعثة  طتثراب   شثمه  ج تشثر   ار  مع وميت خااي هتاشهجاو  ر ( 1335) تسري  مدين  .15

 األور.

  افبداايثة  املماتثة  و الشخ ثية  املموتثات  بثني  السثماب  غثا ة  ( 1331) بتثول  فام  مشمني .11

 .17 العد  طتراب  الألهترا   ادم اتش اتساين الوم ف لنامه

 .35 الوبعة ق   بالغة   ارتشر  اللغة يف املنجد ( 1333) لويس معلوف  .17

  فارسثي  ا بيثات   ر  استاين اتتشارات و اساط   فرهتن ( 1375) حممدجعهر ياحقي  .13

 الملاتية. الوبعة سروش 


