
أءم"لم،

بغعننننزفئ!عرغرغىص!أ

طفئ،اءوباإنجلقام))

طرلؤءناة:طةاغرءزتهـ!

هـ-نلمءعرهفياعطىقدكانالء،لمافينفعبامن!.-!اعل"

مص-،اكثرفهاء،ثىاضياقيابهئوواالاجتماعيئحالون"ءنالمماومات

قبىسلا)-5:-نءئاتاعرباوكان.الجاهليشعرهمفيالعربفعل

ؤتاطورواقدقوماسهب?يانظاءالهمت.ئوااانوفيللملأمالاسظهور

?افي4قطحبوكا5روهـ،وقاؤت"واوزانهرروورهفيدقتقإعالباش!ريا

ا:!و!ةاوالحبةاقال!جةاالصحراويةالبيئةوكانت.والفاظهولضه

بارفيااثرالناتضركنكدام،قرارلهميقرلارءلملأالمربءاضسهالملتي

اهربفا."والثقافيالاؤتصاد!4ووارربسهبئالا-تماء.ةحالت!معن

اقا(موااوقصوراثواؤتكازواهمولااصحرا?دناافييشصيدواال!

اتىاادةالخاعارالالفبضماكانف،معنانباوااف،عة"مزضبىءاهراما

نرد!بةالاوبة?صءلقداحةبغها-خااقىرودثوهيبردعناداتناقلوها

.اخرىل!موبأصلمفضهاا)تىالاثاراوءشلاالمم!طرءبئطالخصفي

افبمهذافيإصتمرونالمعاصرينثعراًءنانجدانوالغريب

نقوله.هاعاىصلاداهؤ:،ننفزارشهءرفيوامل.إفذاالدتقلإدي

ووضم!-اربب"51االمرأة(ثكلةاثههريانتابر"ءم!ملىكرفالقباني

ىتبصوتهالضاعرابراسمو،متكلهاوراحا)مرببمالم!معفياومكانتها

بر---لؤحصبماعيةالاجتالمرأةمنث*لمةكصر/5لاالقيازيشعرصار

وءللاؤاتهـم51،مةا"جربتهمفيالجن-"نمنالعربياث.:ابامنشكلة

ابتداء"همةلزحونقطةكانتاكثراوسئهعشرينفترةفيبيض،مفيما

.هذاقرننامنالاررمينياتامن

ءتأمةلعائلةدول-قفي2391عاموالدالقبازبانزرلممانوالمهم

ىسامضواف-4افتكلطدياذاكؤوقاوالولىطىالالمةمنتنايدية

.ءا!اءاماح!وقا4كلإمن.أكأرجان\)ىس.وريافيوشبابههصبل

ضل53"ضا!اس!ورياكانتحينالمالميةاحربافترةصادفشبار"وان

د-س!1511كانفيبما.افضفبردورفيتهر4العردادولمن-أغيرها

اصحف!حداوضعبنضالهاتفوزسمورياكانت،بالحربعض-هابهتز

اسورإونابهايئمركإنالتبماراًرةارافقوقدرللأدهاعلىا)فرسض!ما

دأجد!االج!ارضاءن!س!قكطغضبالؤفيببنن!وا"كأعاوالهرب

"دتواد)الذياءدإداالجيل!فاوكانال!تقلهدي"جتمعهم!يمعلى

الجبلءجارضكببرة(درجةفيغربهةهيثقافةوثقفالؤنممبماحكما

كهكوالصطةوتكنضآراء"واغرباقيمفياع:اقتقاىصهاواتلكؤهاـقدإم6ا

اجىلاهـذاابناءقثار.51،لمافيتقدمايرحسبهكانمابركبللحاق

مؤكدب-نح!اتهوطريقةوافكارهوقيممهالماضيايدتقاعلىالجديد

الاجتماعيةافربابهعالمالغالبهمهالمطئرةالجديدةللقيمأيثارهم

إ

لا،3د؟!لأ."33لأ؟لألأ3لا!1لأد!!!لأ*،3درز

32--لألأص"3؟لإ+في؟لأ!س

رز!!!،!دد-اال!

-3لأ)؟3ببما!لأ

33لأ!-لأ،"--لأ

لأ!!1لالالألإ،نعاوء:شازها،ب"مص،خا

--.اث"ر((او..اكلاما!و...كد

ا)ءرب((اريرغأ))4كضابفيتهماا

هـاناحيلااهزانبرلكأا"ورةا!ذهطبنفيا(زادوميا.افلضةءكأا،

ن-الجن-ءنا?لياهـثااؤرادبململاؤاترثضصث-ءصية"ثولكأيمازي

زقيءبه،اوالعلملأؤ،تزلمكانعداما"مث"كلةبالاصرىاوبعض!معبر*ضهم

الاؤرادصء،ةفيا-س"،15ءإءلملأاك!ز،ااءنضطاوسشلة.لش،لااتق!-ب

1،1ءرإناا)ءاصثينرالعنلمفبامء،ءةالمحءهعحهإةفيبرل"حسب

اىا!ءرلاءؤطنةقد-،خاءعكأا"رإكاوفيالمغربفيالاجتماععلممفي

ا:"بمااوتخذهافىيااقيااب1اوبر،لاحرىاصماع!االر:-?ةامشاكلاان

نابدولاعإء-5اهراح!اةفياثرا!اإ"!ءجتمعفيءليه)ت!حهبر"اذي

ف!--كااووالاؤة!ءاد.)4،!"ءنمهام!.هواالا!ضكلأع-قيائواحباافيتنهص

اذاؤهثلملا.اجتعايرزرخذهـ،)ةك!اا-ء-اررء-ةااوالاحضما?"الاتجاهـات

ؤ"-!رةوفي"،.)ةا!ديءجونةعفيالس:---نبهنالتكمااالهلملأفاتكانت

ء!!نر-قىأاتالثةسص-قىاةد51از--ودها،هءاتةاهـذا.لطورمن"ءهـ:"

ؤ-!-للا1.1ثفذلااتفيااثه،وةااوانصعوقوااخي"ةواصتالكبى

--كااءاس"الابرزرةاعهاوا-ءها*"--!-قياتركات4اا*ونانبر!

لانصهـ"،اىا11،تةطإصءوبر،،اوء:-ةةاء؟ةعا!زرااؤرادب،1يهوم

!---ىلأمكماا!-أو-فيااروااءطثطواارةا(رتمل!هماوووتهءاه!فىافراد

ء!-دثاو!*ةطصفى()اذتفاةة513اص--ارمجرداعلوالجنض-كأأ"مص"ا

زأؤ-!رءاىادا-ليا!بءضهيا*ربكباا!ت،عاؤيابرته،عياوسميإ!ي

،،ةقي()الانتهفوان!اءربياامأمااؤك!ةماعالاصولممةاصباعلىأب:"طا

فصارتزةص،!!س"ءنء،ة،اتقدهعالمرةفبىأصخصميار-ممرامالضب!

..إ.قلهلاوكثصراع:فامنؤ-!لماجنطلمجبةاودم.+،سيةافماةبمة

!ي--"زتءأارزياهايديااالمجتمعكانؤقدامرمنبربمنومهما

ءة-دابه:80،ؤاصلاحداإ""عوإ)ءضممههـنديه!يفرقمجضمعاالقباذ!

فى:ء:ها.الارأءوق:،دلا)ضكالمصريةوص:!بلوالاجضماعالتلاقي،حبرية

!ثءار!-تذاكيقاربءااوحريئ،1كاءليعلىا!ربيةإةارأاحصات

تظوابرخماعب،،واقى!عادباهاسجال!افرجمطاالمجتمعأطويرفيالرجل

ر-ت!ياةكطاافهـ-مةاادزءاهاور!رمةاكسقبمااضبركبمااامالآفياخنها

صدإقا.لهـابءوتهطالاء"،بععاىزهداخرىبر-وتاوزو-،1اوابيها

المر-ةاوأةا.،تارر2"حرانوالحفقة.زوبر،،اءهـدقاءزوجاتاو

رقي--!ماى51ااثرهأقانضبالملالقرننهايرةمضذبدأتقدكانتوان

-رأةأسا"ركزعلى؟رأؤدءاتطيراانصحهبم.ف-علابرطيئاطفيفا

هـ--س!ةاورراإء!،فةوا-مأالض!ا-أءبربتأوذاك"ماعصةالاصومكانتها

ءثباتبعالارواقنلاثيثياتةباصتريااوعمب!اي*نلمالضفىبرهذاانغير

خروجهامشاالرغمعلىاعربيةاالمراةفان،الحالياقرنامن



والني-الاجتماعةبالأاضقاليدمحافطةزا)تما"كانتححأبذون

هـا-الاخراجنسيانحوقىوخاص--لموكهاوكانالقديمةالاخلاقية

واالقديمفيالجيلس،دهالذيوالاحرامالاحلالنفسإسودهزال

المجتمعيناضلكاناتياالعربيالشابوجدوهكذا.4مةصداقريبا

وجدككلايكاؤحهكانالذيلجتمعاهذا"طجزءهيالمرأةانالقديم

اتجاهبصنوفىي،ننيضطرفيفيالاحراكاإستطيعلامقيدانفسه

وبينبي!نهاهـطحي"؟لتافه"العلملاقتتلكفاما:محدودينمهـننطرفين

وتحددهـ-،اطارهاتضعالعائلةكانتا"ليالعلاقاتتلك،الشارة

عدىواما-الزواجهدفهاكانعلاقاتوهيلشد/إدةمراقبةوتراقبها

معالموقتةالمستعجلةالهيميةالعلاقاتتلك،المتطرهـالاخرالاتجاه

اكلاهرياا)رس!ااستهجلنهءلمى-المجتمعكاناكع!الهوىبائعات

طهارةعلىتصرالتقاليدوكانت.للربرلبهاويس!محيقرها-لها

ولافي"!ؤاللااخلاصاعليهاتحتمكماالزواجقبلالتامةالمرلمةا

يكنولم.ازوجانحوالمرأةشعورعنالنطربفضالزواجبعدرجعة

اهـ--ديهـوقدلرصل،اربرلاعلىيهـنشماكلاهوالمراةعلىيتحتمما

هووا!زوج.ازواًجافيازوجواج1الزوفبلالاب:ارأةاعلىإسيطر

اوفا!اويعينزونجهيئودبينهال!ةةارهـلملافاتطبيعةيهجنالذي

حرثهوهيالرجلملمك!المراة.هووربةاندفاعاتهحسبومداها

.ارادتاوث،ءتهيمتىلاارادمتىعنهلويبعدلخاءمتىاقيتيها/

وشعوراورغبات،تاحساسالممرأةانميالتفكيريطيللاالرجلوكان

ووبرساالتفكيرهذامنخشيةنبذهذلكفيفرانوهو.هولهكما

عوراثىللهرأة4،ناتقدلووخى.استنتاجاتمنلهتكونقدلما

يجرههـاعلىاثىءوراهذابمثلالاعتبار؟نيفنكانفانهلهك!،

ذلكفيلان4رالموضوعمنليسامرهوصاحبتهلحقوقاحتراممن

عاىاو،اهميتهمنلميلاا.اورجو)ضهمنحط،او!صحقهمناانقاص

الربرليض.عانماالمراةلحقوقالاحتراموهذاالاعتبارهذامثلانالاقل

ارادها.متىللمرأةاهلاإءعلهبمايرمومانعليهيؤجبالدياءوضصع

الى4الحابدونوحقهارادنهيفرضانهذاكلمنالايسرالاهونو

نانجدوه!ذا.الحقوذاكالارادةلهذهاهلبانهالاثباتتكرار

لمهصوماعلىكانوشعورهااحساساتهاواحترامالمرأةبحقوقالاهتمام

ا!ور:ء!!قانههذامنشعيءاهاكانانوانه،يم!يرا،طفيف

اواصالقبانناصدرفحين"وعلي.حقهامنكانذاكلانلا،منحا

كون!اعلىفانهاا؟(9عام(السمراءليقالت)اشه!يةامجموعاته

افربابمقاييص!تقيساذاضجةيعيرمالمحيهاسزمعتداةاليفة

اقباني.امجتمعفيماضجةاثارتنراهـطوالاخلاقبةالاجتماعية

اقبلنىاثعرمننفرواالعربةالشعريةلةقاليداواتبلعالقديمفدعاة

صدىاًلمانيثعرفياجديدادعاةرأىبينمامقبولغيرووجدوه

كأء،هـرنيالقبلدورفانهناومن.الثخصةوتجاربهملشعورهم

ثخصيةكانمشكلةلفمرهفيصبح!نالاولديوانهمنذبرزاجتماعي

مجتمعه.شبابمعهيعافيهاوكانيعانيهاهو

فىاءالدهوتحبهوفيالراةفيشعرهنظماالقبانيانوحيث

جاف-بمنع:فاانتقادا4-وااثارفقدفيهاكبيراتشرلاواقذية

اج-دركانماالملاوعلىعالبصوتفاللانهوذلكالمحافطةال!لمت

اًلتقليدإ-نالثعراًءمنهجي!نههحهـمولانه،ءكوماربقىانظنهمفيب4

شجاعةضوء،اضوءااهـذوعلى.ةلقافثيواالوزنعلىالمحافطىةفي

الارب!:ياتفي4تقايىدمجتهعاصرتبهم!صاللالملاالجهرعلىفينيالقبل

ارة-،الضوءهذاوعلىز!ماالقبلشةرا!ميةنزنانبنايلزمكتمهاعلى

اذتكلمالشمبابلدىشوهص،دقهاتياا!ماساذاكنفهماننستطيع

رحيداورماعرايضاسرواو)علهموعقيولهـمقلوبهمتشفلكانتاشياءعلى

التقادسدقلكمنجزءافيهاراواالتيالتقليديالشعرقوالبعن

عليها.يثورونكانواالتيالقديمة

بما.نحوهوجهالذيالعنيفالانتقاداامنووالرغمامرمنيكن9ومهما

وا016)ص661عددالرسالة)اططاوياءلكط(التذ!يخمقالةذلكفي

ا)دفياينفعولننفسهالواهمالصبيهذاينفعالنفيهابيهقولحتى

المراةنرواحساساتهعنثمرهنشرفيمضىشاعرنافاندشيء(

يىيطرالذيوالرجلالمجتمعذلكفيلائماعنهامدافعابصوتهامتكلما

هامةاجتماعيةوثيقة-النلحيةصهذهمن-تنهعرهصارحتى.عايه

.)1(الجيوسيخضراءسلمىالشاعرةقالتكما

اتىالمجهوعاتفيكما)السمواءايقالت)الاواىمجموعن!ففي

مدفوعايبدووكان.الاساسيا)قبانيتفعرموض!وعالمرأةكانتتلتها

يصهبع!اصارتحتىطويلاكبو،قدهـ،ناراةانحوجاصحةبنزوة

عليه:الميطرة

اًمرأة...احمراباءراقي

اردااءطاويفيمهبطسير

اعظميفيلاوتنفخ...تفح

...موقدارلتيمنفتجعل

جوهريفياهملاجنىاهو

المبتداشاطىءمنهيولاه

يحنبسوع...جسجمابتركيب

)2(اليدايمدجوع...لاخر

الفرضويرلمه!نعمرهمناولسينواالحاديرةفيافعركان

نبستهذاكق!بلنطمقدكانهذاانهديولدقهطمنكبيراقسمابان

قصائدفحوى"ناحكماإمكنو.الاربعيطياتطلعؤ!اي،ثلاثاو

يع،نىكانالقيانبمان14الفقرةقاكفيالاجتماجم!ا!واومنالمرموعة

م5اث،عرانفجيث(اكادا!أ،*أ+هألفاماىا"!ولكبضا

مخلوقةساميةءندهتحولتفازهاا!اؤوااوارأةاتملكمنفيم!ن

اليها:الشاعريدت!للاالن!مفيرأسها

اربدك

المحالارسدانياعرف

الحيالادعاءفوقوانك

النسواللمحوق...احيازةاوفوق

اريدك

احتمالغيرشيءلااتكاعرف

افتراضوغير

..)3)سؤاليناديسؤالوغير

واذاالملائكةلهةاو7امناقبانياعندتكونتكادالمراةبهذهواذا

:الارضنعليهاسرلمجردتزدهربالارض

زررقدخطوكفىن،دوسبم

)((!الرصيف

وبر،ها:فياًلالهملامحيرىالصوفه-بئمنقبطهكثيرمثلفصار

اقراوجهكشكلفى

)5)ا!ل4الااشكل

.5791ام151اعددالادابراجع:)1)

82المراء،صاكي!قالت:القارىء)الى)ورقةقصيدتهمن)؟(

65ص(اندقاع)قميدتهمن)3(

83ص)الفستانمذعورة)قص!يدتهمن)()

55ص)قمرهاامام)قصيدتهمن)5)

،-



مجتمعهدبإبابفيهعاشالذيللجوصورةيعكسالقبانيونرى

تنللمالتيالمكبوتةوشهوتهبشوقهيتغنىحيثالحينذلكفي

فدالشاعركانحقيقيةجربةءنشعرهيكتبلافهوابرموقةالمراة

لتمجارب1تلكاستثبنااذاالااللهمذ"لكفينشكلاذنافعلاجربها

اثنبنالقبانيكرسفلهن.الحببيعممتهنات.عالمذاقمرةالتافهة

فحبههذاغيراًما.(ابغيمواعجوزالى)الديوانهذافيقصالدهمن

اكعربلالامحواالمعالمواضحةمعينةاًمراةعنديثبتلاسائبللمراة

كانتعلىامراةايةعلىللقةزدائماءمستعدمبيتمعد!4انذلكمن

ايهر!لااويعرفها،واوربابالجمالبغضلهايكونانشرط

على)ثنجانهايهوىفنجانهانفيتصورمقهىفيصدفكأيراهاكزائرة

:(عمريلبلسفي"بعيريناقتهاويحبوتحبنبماحبها))نمط

مهعدهااتخذتجواريفبم

ا!تهمنالفنج!انيثبت

)6(فنجانهاالىشوقايديفي

لبنانمصايففيتصطافجاءتنجريبةضيفةمجردتكونقداو

جميلةانهاسوىعنهايعرفلاارةكيالمراةهذهالىلبهفيطيرالج!لة

واخرساءتكونقدوهي.المنحنىعلىقعدتانهاوسوىن!رهفي

يثبالمبيتالسائبللشماعرحبول!نبالامراضموبوءةاوبلهاء

!قولعليها

ثقعدين؟المنحنىعلىانتا

.القاعدةهـررهرئتيإسا

السياجتوتحباتلافرط

النلهدةحلمتكاط!و

اثابمنزوبعة...احبك

)7)العا!بةتعرفلابعشرين

فبمحا3ال!نذلكفيمجتم!4شبابعاشكماعاشاذنالقباني

اتحديد.اواوجهعلىيعرفهالمامرأةالىوالاملوالشهوةالمبإوقمن

متسا!ةخيالهفيالمراةفب!توصالهايسهظعلمفانهعرفهاانانه

خه.ةتشىوبهالاخضرا?،نعةصورتهاوبقيتا!واقعفعلمنمهصوءلأ

عنيرعوضانالىالقبانيحرمانويدفع.السنينوفعلالربى

قدكانتمنديلمثلا-هاازهـزاوبهاتتصلالتيلطلاسمباالمراة

كيفندريلاشعرخصلةاوارسلتهارهـالةاوباناملهاامسكته

دفكانشجرةيقدساوالمعبدحجريتيكالعابدفغداعليهاحصل

اولي:ابهااستظل

بهاحيا..الغمريفيلك

.بة.الرشاشبعضطيبكمنففيه

بهاافالياثرك...رسالةهناوها

واشكلمناخفيه

خصلىكأليخلفتمااعز

)8)افراشافوقتهتزحببة

جيلهوث؟بشهابهاغنيات،اقبانناقصائداذنهيهذه

رواياتم!عنهقراواحب،اليهيوفقوا)محبالىجوعاالمتضمور

ركية.والا!الاوروبيةالافلامفبمابضلءاالشاشةعلىورأوهالغرب

36ص(المقهىفي)قصيدته"ن)6(

201ص(مصطافةالى)!حيدتههن)7(

73ص)غرفتها)قصيدتهمن)8)

9؟لىينثركانانهالىيشيربماالدورهذابرالقبالينرىإلا

الباكل"بدنياهااهتماماابدىانهاوبذاتهاقائمةكاملةكوحدةالمر(ة

يافعبئرجليناوناهدصدراويةقرمزبشفائفيتغنىفالقباننالخاص4،

هذهفيعندهفالنساءالمراةجسممناعضاءكلها)9(شهلاءعيوناو

الشهوةءيثرنفا-ة-اتجميلاتمخلوقاتكونهنيتعدينلاالفترة

وذكاءوضعفو!وةوجسمعللهمالبعثرمناشخاصالاالشوقه

اوكارهوفي4ا؟راصوافراص"فييبإماركنهالربرلمعمتساوينوءباوة

ثبابثعورء"دىايضاهذافبموالقباني.وفشلهوانجازاته

رويةعنلهيرة"بع!ممنغذلاالذيالمكبوتشوقهممنعهمالذيجيله

الصفوصايهاتردو*كحاموليسالحياةفيكشريكاوكانهانالمرأة

قصالدالقيانيانيقالاءقوا.متعةمنبعدصاليسللمتعةوآلة

طبعل)صحيحغيروهذا)ففقى!*مريةقيممةكلمنتجردتولوحتى

فئيها.جداللاالاجتماعيةثيفنهافان

وهويخنتلفتلمهاللمالةىاارأةعنيتكلمحينالقباننيبدوهكذا

عرفهنانه،ظهساخرياتنساءعنيتكلمعندماالاختلافقمام

م!يسراكانالذياثرىالحبوهومعهنالحبومارسقريبمن

ولاتاليهاولاوونا،أمهاررنجدلافنحن.وزمانهمكانه!يللرجال

المحبوبقه؟اقداموطئهالمجردوالياسمينبالوردالشارعارصفةازدهار

:وقر!اشمئزازهناكماكل

مطفاةالغريزةبي...جهودكعبثا

متقيئةجيفةشبعتكانجط

مصتلياناهداقرفتكافي

افتهرلة.الحلمةتلكوقرفت

والغوى..والمضاجع...الازقةاخت

).اً(المتلالئةالمشبوهةوالفرفة

واقعيةتبدوالنساءلهؤلاءالقبانيشهريعكسهاالتيوالصورة

وحقدهلنفسهاشلعركرا!لآالواقعثيهبموالمقتالكراهيةتشوبها

اضطرارا(الح!هذامثلالىاضطرتهمجهمعهتقاليدلانعليها

هؤلاءمنالواحدة.اليهتتوقنفسهكانتالذيالحبمنوحرمته

كريهة،ارائحته،متدايةنهودها،شطاءجوزالقبانيعندالنساء

اواقعيةاوهذه((والاوبئةقعرهايملاالدودملعونةحفرة"ابطها

-دفنجىبوصوح!ؤلاءنساءهيظهرالف!لهلأالتجربةوليدةهيلتيا

لون)ونها))شاححةركبةاوذهب!بةكسنملموسةشخصيةتفاصبل

ي!!لغحاجباو"اذصهانمنارخص))عطراو،،اكنكرةرواةا

النساءهؤلاء.معروقةهـاقاومجدوروجهاومتسعفماوتخطيطه

الكمالمنتهىفيوحسبهنبع!منالشاعرلمحهنقدنساءيكنلم

لمحيهن.شائبةلاابداعطراتطيباتدائمافاتنات

البغاياوصفمنالحدهذاعنديقفلاالقبانيانيقالوالحق

علىيقعاجتلماعياظلماكلالمرهفواورسهانسابتهتبرزبل

مخاطبابلهانهنلىنطقالمجتمعوياومالرجالف!يلومالنسطءهؤلاء

:1لالرجال

اتممرماتييا،ققضايا

تعدلواانمناجبنانكم

ترتميانثىمثل...رقاي

ضئيلةباورا!شاريهاكعت

احقرهاماالانسانقيمة

و(نهداك)(وامينينازيت!بةو)()فم:قصائدهراجع)9(

...لخا(لنهدا)رافصلأ

131هي(عحوزالى)!ميدتهمن)01(
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وشإةوهـو...غاهـةزعموه

وكمززنياذااًلاث-ىز-،،ل

يرسأللا..ازناادا"يما*-رم

ضه"هـ"واحد/رو!مر

)11)الربرلويحمىالب"تقم!قط

مسؤوليةملقبباالمراةجانبالقبانياصدالاولديوائ4منفهكذا

يسيطراتياوالمجت!هيعارصلاكاهلعلىعل!،سااواقعاوالابرءافاظلما

اهـرأةئ!ووالتفهماشفقةوامهالرص")ؤهاقبأنيوا.ارجلاعإ."

كمافي-5،زوج!تشوناتب!اازوجةااقىحاة!لمالاالاصوالجمضعفي

نايرىصهث((ادلميباقىءدز-5))ورشميهالعيهة((االمرأةووذهءصل

اولاد!،.تؤذيهيبلف!ء-1زوص،ح!ؤفيزبررملاالمرأةهـفهمثل

صميناعثسافيكانء:دهـاالمرأةمنارروبمانجطءوقفيئخيروام

اخرىارةوبرعه.وزليلذلكءن3رااواثللأؤءنابلوفوص؟ى!مره

اخصمي!نياتاوب!ينباتالارفياًكبهرازفرالمراةءننياقيباموقفيشغيرام

ا؟!(عاممنذاصدر!ااقياالاربع"ءهوعاز"فيفىنهالقرنهذامن

اؤت،8؟!از،د؟"واة،4291ا-هـراءااجم!اتؤا)5191عاموحتى

وظللثىكلققر.لباالمنوالن!رعلى،1ؤ.رزص.بم(5191سصاء:"0591ا!بما

ميزا"هادونؤكرهلزض8-س!هاواعض"ءوص،ءه،ساالحارصكطا-رأةا

ك!!،اج!ىماا)كاد،لاةءافقىءةلل!،كانسان!!ا)ولةراواروصء-ةا

!ه.-دةطوي!وكلئهـ،فدوالمبمومحاتهذهكلقياخز!بةااث*عارهبقهت

رش"لملأ?،نا:صا":ثوكوانيإااكأرا4آح!*:اوافه،1يتغنىواحدة

صسهناواتهيرعدفام!الثطعركأن:قىءروثيف!رعامةملامحفهيواضحة

وي!خلأقهنمناخيالاو،-صيرا!-نادها4ط:ي!ببصورةاوكثبنء

وهع.لواقعانرع+اهـنيركله-اا!ا?-"المتا"يوصقىاف"اثو

اغز)ىاشعرهاىابرهـإدةابعادا،وهناكهنل،يضبفاقيبنيؤاذ)ك

.اورء.اؤءرواإطراواغهوموااقيهرايذكرواطبهء-لآااىا،"فط-ن

"ة?رال-ك!إويم.حدودهول!تسع1،ؤ)جمماافى.ءرهمسرحينممهءو!كذا

!!!الق!،حببانا!رة!ااىابربهـور--تتغرهعلى!رأافر

ا!االنئبمءلي*ضمن"خرحليللهاهـنفذلااذ!الاثوقهـ?دوداي!

الفعلب!قى:اضجربةا

منكايميناألثمان

اضهالوا:قات

وما"،!ما:ايد"ت"لا

)12)يقالومالقه

اىااكأ-نواالشوفى"درلهمةمنالقجافي((زخرسج"انويبدو

قه."ئدهتاو!نءنوال!ضبنافوقاا!تاةاههلمباارل!"المه"درسة

-ك!1ا))ؤء4ون-الاولديوانهفبنا3!ا-افعارانرىنعدفلم

((المقهـ--ى!-ك!))او((اور"مها))او"قهرهاامام))اوإ)ءصطاقة

نجد!!ؤصائيءناوإن3لمه-،وهي((الفشانمذعورة))او((غرؤت!ا((او

!اويناتاوهةا*جموعاز"فينرىبرل(ام!-مراءاليؤ،!ت)ديوانهفي

اةهلمةا))او(()نهبإنا?-اوبة))او"افئمفتيناهمجب-ة))مثوبسة

نسميه:دعناثم،((امرأةعند((او"الاواى

مظص-"زئنكانت

مجهدذثبيثن

154-81(ص)/البغي)قصبد-4من1()1

؟2ص)نهدطفولة)4إمجموعفي(وشمثة)قعصدؤ4من1))2

لبوةاالطسترنو

يدله!برغبة

عتمةمنوساقها

تشردافعىالغطاء

اللهي!ب.تحتوجمممها

موردمرعب

ناهديهافوقوالغند

رد!ى....بحسا

قييزغرهـاكعقد

)13(000تصدصدثمؤ:هار

ذاكاكنهمعو...والخيالال!:ءنمنهررسةالقبانجطجتخرسنهم

..غ!رلا،ومتهةو!:ة،جسماالمرأةفييرىيزللهـمكله

لمجهالجد(ليانت)جديدةأمجموعة0591عامالالانياصدرثم

وهـدااشيءابعضهداقدالجنسيالرهوحن!د:جديداشبئا

لا-تفورهاار،نيايةالمثاارأةاجوفيات!ابراعاليايقاتطاذلك

اوانقلاراداثورحدثانجدهالذيالجديداشيءاهـرزاي!نهـ!.شالبة

ه!اكان.وهلةلاولاليهالنظريرلمصلاؤ-د4افبلالاوبرصيد

امعاالىصفبرء!احث!قبمنينالران!رةلاولالهبانيت!اء"اىهو

ف،بةامرأةبيىنمحاورة،دسيطالفيئاهـذاكان.ا)!اخلياارأة

حببالا:!كألمقالي"مىسته-دوهيواخ!،صا

اخ!ناه...الحكلرةقلم

اصباغياين

ومشطي

والحلسى

وجدابيان
(1)!أ!الزوبعةكوجد

لااوبلاءصلانسانالعسشاء0المرأةانث،ءرنا3تشفااوريرا

صمرةا!ابعءثليومبةعاديةامورعنتكامبلا-هـماءاؤجم!تعيش

كوصد))وص!ا"مرأةاناضاعراتثمف3ا؟لمهذ)كمنواهممث.،طااو

صةالمخاوف"!كالقبانيامرأةتعدلغ.للرص-لكى،الزوبعلآ

اوكماوفتنتهااهاوجمابحسنهاالانفشامخة،لت*برةايةماو51ا

عرش!،علىمترببة((الالهةاعراسمنعرسفي((الع!لانيمئبريهول

ء-نالرغموة.والرووبةاجمالامناكأ"ارأس."احولالاولمبابر؟بلف!

بالدرجةبةالجنس!4اءسمافيانثرزهءن"كحررااقبافكوانح-!لاكلههذا

تزارمن4دقصا)"جهوعتهنشرصءن56!ام،1حةىا"هـأةاىاالاواى

يعدلمبةدءمسها"اهضماء4المراةب!*رإ،:!اصءبىانجدههنا.(قبمانجط

عنيعهيهكادالذياضرقاذلكاساقواالنهدفيءارف،القبانى

التين!ىصار.المراةفينيكوانيمكناًخرشىءايفيرا"قكهاا

وقبمته:ل!بحثهي!ت!الان

!ناساياحكادعيا

زمبحيلن

)15(ا)كببوبحببمالا...كببرة

.168ص)نهداكأطفو)ديوانفي(اءراةعند)ؤصصدزهمن)13)

61ص((إىانت)في،(اثم!قيقتانا)قصبدتهمنا()؟

ئرارقصائد)دشى)غبرةحبرسالة)قصيدزهمن)15(

31ص(ثبانبم

ا؟



المراةبلسانكناحىالقبانيثوربرز!ا!ضا-القنرةهذهوفي

وهـصدمواه!سوةبا!ظلموالرجلالمجتهعمتهماعنهامداقعا،الهربية

نفم!افييحزوماوامال!-ان!االمرأةاصساساتابرزثمالاحضرام

هي.بشعورهاالاكثراثدونلةآيس"خملهاالذيالرجلمنوموقفها

ثلاثفياباباهذافيلثممعر-كأاذروتهفيالقبانينجدولغلنل

رسالة)و(حبلىو)(الصديداوعيلأ)هيادوراهذاتمثلقصائد

مواًرةفي-حف!المراةنسمعالصديداوعيةففي.)حاقدةسهيدةمن

!يهاغدتاله!الزو-يةالعلاقاتنوعوعلىالرجلعلىوثورةوءشف

فيهازواهاالتياكانةافتنتببلثكراهالج!سيةرغباتهلاشباعوعاء

تري!انتهلكيشهيءديد(الكلاوعيةويىيا)))وتقاليدهالمجتمع

علىصمكوموقلببرصارةالمراةتحمل(حبك)وفي.)((تريدولا

مسؤويىةيتحملقدوبانهجبلمىباهايكتشفح!نالقاسيإرجلا

القبانبىفيصف)حاقدةسيدةامنرسادكأ)فياًما.بالمراةعبثه

وجهافياووابهوايصادانكارهاثمللمراةاغرائهفياربلامكر

مكرهبحبالاصطادهـاقدكاناخرىمعالجولهيخلوكي

:..جرا،هلم

اخبرننيبمانخبرهالسوف

جرعضنيالتيالكاسوسضرفع

سممهنيبهاكاسا

اليكجاءتاذاحتى

الهنيموءدهالتبردد

الرفقاًناخبرتهل

)16(0000ا&ناتوا

)خبزقصيدتهالاجضماعيةالناحيةمنلقبانياشعراهمواعل

منفيهـامماارغمباوهي5491عامنشرهاالتي(وق!روحشبش

العربيالشرقفيالفقيرةالجماهيرتقاسيهماابرزتفقد،مبالغة

لديهاشيءاهمفيه"يعومرضوتواكلوان!للألوفقبررجعيةمن

من!انوردانءصاشهروالقصيدة-.واتافتهاكبرياوهاوهو

لا.هتالابياتبعض

قصدخينوضبةت(حبيبتي)التاقياقبافيامجموعةجاءتثم

دتهابقوة-طالب(ابترولوااحباو)(الحريممنصوت)هيللمرأة

انهوالورقيقة.المتيدلوالاحضراًماتساوياالمتبادلالحبالمراةمنح

المجتمعفبىاالمراةمكانةعلىالخمسينيات!طاتفييرطراقدكانوان

امراتان!ف!اوازتاك!الاولىالعرببةا!مولةءمرواصب!تالوبي

علىالمراةحازتسور؟وفي5791عامالوطنيللهجلسىبالان!خابات

عينتعربيبلداولا!راقاصاربثما9591عامالتصويتحق

ا!عرببةالمراةفانذاكمنبالرغمقنه،9591عاموزيرةامراةفيه

فيالسيطرةال!عليامكانتهالمرجلووقبتمقيدة،ءحافظةالع!ومعلى

حريةالىينصاجتمع1برقيكوا1ءيى،ارادتهوا"اللأئهالمراةعلى

-اقابلااءشامعا.لملأقاتابالمقيت!هفيها"وخاصة-المراة

انملةؤيدحادتهيمااذاالمراةنحوالشكملؤهاقيصارمةتظ

مقبولا.يعتبرهالمجتهعكانعما

اتطورادورمناخربدوريرلوالقبانينرىاهضرةاهذهو!!

اثخصينضجهفقطيعكسلاتطوروهو،المراةنحوشعوره!ي

الثامفلأبلىصغقدكانح!ن6191عامالمجموعقىهذهثر)

قبانيلبزارقصيدةمن)16(

لموقفعامةاجتماعيةبدايةايضاتعكسبل(عمرهن5والعلاثين

وايحبهاانللرجليم!كنكانسانلهاتفهمااكثرهواداةمن

.-ايف!اوب!ق!لهب!لفقطغريز*4بميزانلبس،يزن!انالاقلعلى

!ظوربوجموني!،دتصريجىاتغييراالجديدالموقفوواوير!كى

الخصعبنباتؤء"بففد.العربيالمجتمععلىطرأفدكان
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جديردةلعبةرايتفان

.بة.حطمتني
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