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 قضايا المرأة فى شعر فهميده رياض
 

  )*( والء جمال سعد أحمد
 

 الملخص
ٌتناول هذا البحث قضاٌا المرأة فى شعر فهمٌده رٌاض، وٌهدؾ إلى 
التعرؾ على وضع المرأة فى المجتمع الباكستانً من خالل قصابد الشاعرة فهمٌده 

ا تلمح إلى بعض رٌاض التى تصور فٌها معاناة المرأة داخل مجتمعها المحافظ، كم
 ما قاسته فً سبٌل تحررها وإنعتاقها لتفرض ذاتها ووجودها. 

وقد وقع اختٌاري على الشاعرة فهمٌده رٌاض لدراسة قضاٌا المرأة من  
خالل أشعارها؛ ألنها تعد من أهم شعراء األردٌة المعاصرٌن الذٌن عالجوا كثٌرا من 

صوصٌة شعرٌة وخصابص قضاٌا المرأة فى أشعارهم، وألن شعرها ٌتمٌز بخ
 جمالٌة بارزة سواء على المستوى الفنى أو الموضوعى.

واعتمد البحث على منهج نقدي تكاملً، مركزا على النص بالدرجة األولى 
ٌبنى فى مجمله على العرض والتحلٌل، وتحدٌد موقؾ الشاعرة من قضاٌا المرأة فى 

ة فى باكستان فى الفترة عصرها، فجاء مشتمال على مقدمة تناولت فٌها وضع المرأ
التى كتبت فٌها الشاعرة قصابدها، وكان الهدؾ منها إعطاء القارئ فكرة مبسطة 
عن أسباب اهتمام الشاعرة بالمرأة ومعالجة قضاٌاها فى أشعارها . ثم تناولت فى 
لب البحث ما عالجته الشاعرة من قضاٌا التمٌٌز بٌن الرجل والمرأة، والفهم الخاطا 

الك الرجل للمرأة، وقسوة األعراؾ اإلجتماعٌة التى تخالؾ الفطرة لنظرٌة امت
واإلسالم وتضر بالمرأة. وٌختتم هذا البحث بخاتمة سجلت فٌها أهم ما توصل إلٌه 

 البحث، ثم ذٌل بثبت المصادر والمراجع .
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Women’s issues in the poetry of Fahmida Riad 

Walaa Gamal Saad Ahmed 

Abstract 

This paper deals with women’s issues in the poetry of Fahmida Riad 

and aims to identify the status of women in Pakistani society through the 

poems of the poet Fahmida Riad depiciting how women suffer in governer 

society and also alludes some of what women suffer for liberation and 

emancipation to impose itself and its existence. 
I have chosen the poet Fahmida Riad to study women’s issues in her 

poetry; she is set to be one of the most important contemporary Urdu poets 

who handled a lot of women’s issues in their poetry, and because he poet is 

characterized by the specifity of poetic and aesthetic properties on both 

technical and substantive levels. 
Research is based on creticising and integrative syllabus, focusing 

on the text primarily based entirety on the presentation and analysis and 

determin the poet’s status of women’s issues in her poems. 
Then in the core of the research I introduced what the poet has 

addressed from discrimination between men and women, and the 

misunderstanding of the theory of ownership of women by men, and the 

cruelty of social norms that violate the common sense and Islam which are 

detrimental to women. The research concludes with a conclusion which 

recorded the most important findings of the research and at the end I showed 

the bibliographic source and references. 
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 مقدمة:

الحمد هلل الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا هللا، والصالة والسالم 
 على رسوله محمد _صلى هللا علٌه وسلم_. 

 وبعد...

( 1)فقد وقع اختٌاري على الشاعرة الباكستانٌة المعاصرة فهمٌده رٌاض

لدراسة قضاٌا المرأة من خالل أشعارها؛ ألنها تعد من أهم شعراء األردٌة 
المعاصرٌن الذٌن عالجوا كثٌرا من قضاٌا المرأة فى أشعارهم، وألن شعرها ٌتمٌز 

المستوى الفنى أو  بخصوصٌة شعرٌة وخصابص جمالٌة بارزة سواء على
 الموضوعى.

وال رٌب فى أن المرأة فى مجتمعات شبه القارة الهندٌة لها وضع خاص؛ 
حٌث أحطت الدٌانات الوضعٌة فى الهند من شأن المرأة ومكانتها فى الحٌاة، 

، وحٌن دخل اإلسالم هذه البالد فتؽٌرت نظرة المجتمع (2)وجردتها من حقوق كثٌرة
ونعمت المرأة المسلمة بالحقوق التى منحها إٌاها اإلسالم.  إلى المرأة بصفة عامة،

ولكن هذا ال ٌعنى أن المرأة فى المجتمع المسلم بالهند أو باكستان أو بنجالدٌش ال 
تعانى من مشاكل وقضاٌا بسبب قسوة المجتمع الذكوري أحٌانا، وبسبب جهل الرجل 

اب األردٌة وشعرابها بقضاٌا المسلم بوضع المرأة وحالها أحٌانا أخرى؛ لذا اهتم كت
الذى قال عن المرأة  :  (3)المرأة فى األدب األردى الحدٌث . ونذكر منهم محمد إقبال

"الحقٌقة هً أن المرأة أساس الرقً ... لذا البد لنا أن نبذل قصارا جهدنا تجاه أساس 
ٌّن نساء أمتنا بزٌنة التعلٌم، إن تعلٌم الرجل تعلٌم لفرد  واحد فقط، الرقً هذا وُنز

 . (4)ولكن تعلٌم المرأة فً الحقٌقة تعلٌم ألسرة بأكملها"

وللوقوؾ على قضاٌا المرأة التى تناولتها فهمٌده رٌاض البد أن نرجع إلى 
والصراع القابم فى هذا الوقت حٌن  م من تارٌخ باكستان1980الفترة السٌاسٌة عام 

مباشر فى حٌاة األفراد تؤثر بشكل  (5)كانت سٌاسات الجنرال محمد ضٌاء الحق
م، 1977الخاصة والعامة؛ "فقد قاد ضٌاء الحق انقالبا عسكرٌا فى باكستان عام 

سٌطر من خالله على الحكم، وأعلن أسلمة الدولة، وأدخل تشرٌعات تمٌٌزٌة ضد 
المرأة، ومنع النساء من ممارسة األلعاب الرٌاضٌة والمشاركة فى مسابقاتها، 

، مخالفا بذلك جمٌع الحقوق األساسٌة المكفولة فى (6)شادوروأجبرهن على إرتداء ال
م، والذى ٌضمن الحق فى عدم التعرض للتمٌٌز 1973الدستور، الذى اعتمد فى عام 

على أساس الجنس . كما أصدر قانونا ٌعاقب المؽتصبة بحد الزنا، وهذا فٌه ظلم بٌن 
ربعة شهداء ذكور إلثبات للمرأة المؽتصبة؛ ألن المرأة المؽتصبة علٌها أن تأتى بأ

اإلؼتصاب، لكنها ال تستطٌع أن تحضر األربعة شهداء؛ لذا تصبح مدانة بالزنا 
وٌحكم علٌها بالرجم . وهذه القوانٌن جعلت من المستحٌل بالنسبة للمرأة أن تربح 
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قامت النساء  1983. وفً عام (7)القضٌة ضد الرجل الذي اؼتصبها ومعاقبته قانونٌا

ظاهرة نسابٌة ضد القوانٌن العرفٌة التً فرضها نظام ضٌاء على بتنظٌم أول م
  ( 8)باكستان."

وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة تناولت فٌها وضع المرأة فى باكستان فى 
الفترة التى كتبت فٌها الشاعرة قصابدها، وكان الهدؾ منها إعطاء القارئ فكرة 

جة قضاٌاها فى أشعارها . ثم مبسطة عن أسباب اهتمام الشاعرة بالمرأة ومعال
تناولت فى البحث ما عالجته من قضاٌا التمٌٌز بٌن الرجل والمرأة، والفهم الخاطا 
لنظرٌة امتالك الرجل للمرأة، وقسوة األعراؾ اإلجتماعٌة التى تخالؾ الفطرة 
واإلسالم وتضر بالمرأة. وخلصت من ذلك إلى )الخاتمة( التى سجلت فٌها أهم ما 

 فى هذه الدراسة. توصلت إلٌه

اعتمدت الدراسة على منهج نقدي متكامل، مركزا على النص بالدرجة 
والمناقشة، وتحدٌد موقؾ الشاعرة من  األولى ٌبنى فى مجمله على العرض والتحلٌل

قضاٌا المرأة فى عصرها فما احتاج إلى العرض قدمته فى صورة تكشؾ عن منهج 
نده لتحلٌله، شرٌطة أن ال ٌتعارض ذلك الشاعرة، وما خلص إلى التحلٌل توقفت ع

مع روح النص الذى هو جوهر العملٌة النقدٌة، بما ٌمتلكه من عناصر التكامل 
 اللؽوى والفنى والجمالى .

وأما عن الدراسات السابقة فال توجد دراسة عربٌة تناولت قضاٌا المرأة فى 
ٌة، فلم نري دارسا شعر فهمٌده رٌاض؛ لذا فهى عمل جدٌد ٌضاؾ إلى المكتبة العرب

 أو متخصصا تناول هذا الموضوع من قبل.

وبعد .. فالبحث ال ٌدعى لنفسه الكمال، ولكن أحسبه محاولة جادة إللقاء 
الضوء على قضاٌا المرأة، فإن أصبت فبتوفٌق من هللا، وإن كانت األخرى فحسبً 

 أنً اجتهدت ..

 قسوة األعراف االجتماعية 

عراؾ االجتماعٌة التً تعانً من جورها تصور فهمٌده رٌاض قسوة األ
المرأة وحدها؛ هذه األعراؾ التً فرضت علٌها الصمت الدابم . وتسعً فى أشعارها 

علٌها، وتقؾ فى وجه من ٌرٌد االنتقاص من  إلى تحطٌم جدار الصمت المفروض
ة، المرأة، أو إزدرابها، فالمرأة لها كٌان، ولها شعور، ولها دورها المشهود فى الحٌا

" چادر اور چار ديوارى : الشادور والجدران األربعةوٌتضح هذا جلٌا فى قصٌدة "
التى تعالج فٌها قضٌة ارتداء المرأة فى المجتمع الباكستانى الزى األسود وحبسها فى 
المنزل؛ فالواقع المرٌر الذى ٌحٌط بها، والذى فرضته علٌها قسوة األعراؾ 

سدها وقمعه فى كل حال، وعلٌه أصبحت العالقة االجتماعٌة، ٌهدؾ دابما إلى نفً ج
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بٌن الجنسٌن تقوم على أن المرأة تابعة للرجل، وهً المسبولة عن الحفاظ على 
شرؾ العابلة . ٌضع الرجل قٌودا على سلوكها، وال ٌسمح لها بالتواصل مع الجنس 
اآلخر إال بحدود مسموحة، كما أنها تعٌش فى ظل القٌود، التى ٌفرضها علٌها 
الشادور، ونتٌجة لهذه األعراؾ تقضى أؼلب النساء جزءا كبٌرا من حٌاتهن داخل 
المنازل، وال ٌخرجن إال للضرورة القصوى، وكأن المجتمع الباكستانى قرر بأن 

 الحٌاة االجتماعٌة خارج المنزل تكون للرجل فقط . 

ذلك بداٌة ننظر فً عنوان القصٌدة كم هو معبر عن الفكرة الربٌسٌة لها، وك
" أى الجدران چار ديوارىاستخدام الشاعرة لبعض األلفاظ الداللٌة كتركٌب "

األربعة، وهذا هو المعنى القرٌب ؼٌر المقصود، أما المعنى البعٌد فهو حبس المرأة 
فى المنزل، وعدم السماح لها بالخروج إلى العمل أوالتعلٌم، وإبقابها فى المنزل كأداة 

المتكلم، جاعلًة المرأة فً مركز  -عرة الضمٌر األولللجنس فقط . وقد وظفت الشا
النص والحدث، فتحدثت بصوت المرأة المحكوم علٌها بارتداء الشادور، وتسأل فى 

 : (9)بداٌة قصٌدتها بصوت ٌشعر بالمرارة والسخرٌة والتحدى  قابلة

 سٌدي! ماذا سأفعل  بهذا الرداء األسود ؟

 لماذا تؽدق علً بكرمك هذا !

وى الصٌاؼة تمثل األسطر فى القصٌدة حوارا بٌن األنا واآلخر، على مست
ٌجسده أسلوب النداء، الذى جاء متصدرا السطر األول مع إختفاء أداة النداء من 
الصٌاؼة، للداللة على حاجة كل منهما إلى التوحد مع اآلخر، ووقوع عالمة التعجب 

وقؾ الشاعرة الحازم، وموقؾ )!( بدال من عالمة اإلستفهام؛ لتوحً بالمفارقة بٌن م
" هنا الرجل، وتوضح أنه حضور : السيدالسٌد المتراخً، وتقصد الشاعرة بكلمة "

أكرمها بالػ الكرم بهذا الزي األسود، ولكنها فى الواقع تسخر من هذا الزي األسود، 
الذى ٌعتبره الرجل مكرمة لها. وقد استطاعت الشاعرة أن تستؽل األسلوب الساخر 

قصٌدتها الشعرٌة، لٌس من أجل السخرٌة فى حد ذاتها، بل من أجل أن تضع  فً بناء
الداللة اللؽوٌة فى ثوب لؽوي جدٌد ٌمنحها تأثٌرا وجدانٌا على ذات المتلقى، وٌبعد 
فى نفس الوقت عن المباشرة الساذجة التى ؼالبا ما تصرؾ المتلقى عن المتابعة 

ت الشاعرة وسٌلة تعبٌرٌة مؤثرة، متمثلة والتشوق. وإمعانا فى إبراز التحدي استخدم
فً اإلستفهام اإلنكارى التعجبى، الذى زاد من تكثٌؾ الداللة. وقد شاركت العالمة 
اإلشارٌة )!( فى السطر الثانً من المقطع فى ترشٌح داللة التهكم والسخرٌة التى 

 توحى بها الصٌاؼة .

للخطٌبة، وإشباع  وترفض الشاعرة أن ٌنظر إلً المرأة باعتبارها مصدرا
الشهوة فقط، وبالتالى البد أن تؽطى فى زي أسود؛ حتى ال ٌفتن بها الرجال، وتبقى 
داخل جدران المنزل. كما ترفض أٌضا فكرة تقدٌم الشادور لها كنموذج ٌحفظها من 
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الناس، فً حٌن أنها لٌست مذنبة أو مجرمة؛ لتكون فى عزلة بٌن أربعة جدران، 
 : (10)قول الشاعرةوترتدى زٌا أسودا، ت

 أنا لست فى حداد حتى أتؽطى به

 وأظهر للناس الحزن واأللم

 ولست مرٌضة حتى أذوب فى ظلماته من الذلة والندم

 أنا لست مذنبة وال مجرمة

 لكى أختم على جبٌنً بهذا الظالم فى كل حال

 إن لم تعتبرنً وقحة

 إن وجدت األمان لحٌاتً

 ألتمس إلٌك وأنا عاجزة

 سٌدي !

 جرتك المعطرة جثة ملقاهفى ح

 ال ٌعلم أحد منذ متى وهى عفنة

 تطلب منك الرحمة

 لتكن سخٌا ٌا سٌدي

 وال تمنحنً هذا الرداء األسود

 لتؽطى جثة حجرتك ؼٌر المكفنة بهذا الرداء األسود 

تكشؾ الشاعرة فى هذه األشعار عن مدى ضٌق وضجر المرأة فى ظل 
ى جعلتها جسدا بال روح، وتناشد العدالة األحكام السٌاسٌة المفروضة علٌها والت

الضعٌفة التى فشلت فى إعطاء المرأة حقوقها المدنٌة، وتوفٌر الحماٌة الكافٌة لها، 
واستخدمت رمز الزى األسود؛ لتؤكد الظالم الذى مأل حٌاة المرأة وحجبها عن 
المجتمع، وتسخر من هذا الزي الذى خنقها حتى الموت، وترفض أن ٌكون هو 

عفاؾ المرأة أو خزٌها أوعارها . وتظهر لنا براعة الشاعرة فى استخدام  أساس
 خفت ںمي ںتاريكيو كى اس ہك ںمي ںوہ روگ ہن: "الصورة الشعرٌة فى قولها 

 فقد ،" والندم الذلة من ظلماته فى أذوب حتى مريضة ولست:  ںجاؤ وبڈ ےس
، وهذه ظلماتال وهو معنوى؛ شا فى ٌذوب جامدا شٌبا نفسها الشاعرة جعلت

الصورة تجعل القارئ ٌدرك المعنى بكل حواسه وٌشحذ قواه الفكرٌة والذهنٌة. 
 ہالش ايكـ ںمي معطر حجرهءےحضور كوشبهت الشاعرة نفسها بالجثة حٌن قالت "
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" ہے واہ اڑپ ہالش ايكـ"  فتركيب ؛"ہے"  ملقاه جثة المعطرة حجرتك فى:  واہ اڑپ
على أنها جثة أو شا مادى ٌمتلكه اإلنسان،  لمرأةا مع ٌتعامل المجتمع أن على ٌدل

" إشارة إلى ذلك حجرهء معطرفال حواس له وال إدراك، كما أن التركٌب الفارسً " 
السٌد الذى ٌستخدم هذه الجثة فى حجرته وقتما ٌشاء، دون النظر إلى كونها إنسان 

" فى رهحجفى أى وقت آخر . وقد أكدت الشاعرة على هذا حٌن كررت المفردة "
السطر العاشر والخامس عشر؛ لتدل على أن الرجل ال ٌستخدم المرأة إال لهذه 

 كا كب ےجان ہالحجرة، وٌعتبر المرأة فقط من أجل هذه الحجرة. وفى قولها "ن
 عادة هذه أن إلى واضحة إشارة"  عفنة وهى متى منذ أحد يعلم ال:  ہے اڑگالس
 .  لرجال فى هذا األمر من قبلا من أحد يفكر ولم االجتماعى، العرف فى قديمة

 ےاپن ےسياه چادر ستستخدم الشاعرة صنعة مراعاة النظٌر فى قولها "
 بهذا المكفنة غير حجرتك جثة لتغطى:  ےديجئ هانپڈ الش كفن ےب ےك  حجره
 أن كما رداء، ولٌس" كفن:  كفن" ٌناسبها" جثة:  الش" فكلمة ؛" األسود الرداء
الجثة والكفن لها داللة متمٌزة؛ وهى أنها شكلت عابقا  فى لتتمث التى الموت مفردة

ٌعوق تقدم الحٌاة الذى تحلم به الشاعرة وتعمل على تحقٌقه فى واقعها، وربما كان 
استخدامها لمفردة الموت ٌشكل لدٌها رؼبة قوٌة فى تدمٌر هذا الواقع العقٌم وهدمه 

المعٌش الذى خنقها حتى الموت  من األساس؛ لتخلق فوقه واقعا أشد نفعا من الواقع
." فهناك تقالٌد وضعها الناس، ولم ٌضعها رب الناس دحرجت الوضع الثقافى 
واالجتماعى للمرأة، واستبقت فى معاملتها ظلمات الجاهلٌة األولى، وأبت إعمال 
التعالٌم اإلسالمٌة الجدٌدة، فكانت النتابج أن هبط مستوى التربٌة، ومال مٌزان األمة 

 (11)مع التجهٌل المتعمد للمرأة واإلنتقاص الشدٌد لحقوقها" كلها 

وتؤكد الشاعرة على إنسانٌة المرأة فى نهاٌة القصٌدة؛ فترى أن لها صوت 
مستقل، وتستطٌع أن تقؾ إلى جانب الرجل فى الحٌاة، فهى كابن أنثوى ذكى 

رض . وحساس، ولٌست كابنا للشهوة واللذة، وهى عاملة أٌضا ٌضا عرقها جبٌن األ
وتبحث عن الحرٌة؛ فهى رفٌقة للرجل القادر على الفوز بثقتها وبالتالى هو جدٌر 
بها، وعبرت عن ذلك عن طرٌق المجاز بالسفٌنة الشراعٌة التى تتحرك فى مهب 

 : (12)الرٌح وتفتح شراعها، فتقول

 هذه الجدران األربعة ، وهذا الرداء مبارك لهذه الجثة "العفنة"

 اعها فى الهواء الطلقفسفٌنتً ستفتح شر

 أنا رفٌقة سفر آدم الجدٌد

 الذى فاز برفقتى المعتبرة 

"، آدم نو : آدم الجديدربما ٌكون للشاعرة رؤٌة خاصة فى إستخدامها لـ" 
ففٌه إشارة واضحة إلى حلمها بباكستان جدٌدة، ومجتمع واعى، وهى تسعى فى 
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رداء الشادورلتكشؾ عن رؤٌتها الخاصة هذه إلى تحطٌم جدران المنزل، وتمزٌق 
مجتمع ٌمضى قدما فى الهواء الطلق باسطا شراعه. وال شك أن القضٌة التى تتناولها 

فى خطاب له عام  (13)الشاعرة فى قصٌدتها تتفق مع ما قاله محمد على جناح
 م، قابال فٌه :1944

"ال ٌمكن ألمة أن ترتقى إلى مراتب المجد ما لم تقؾ نساؤكم جنبا إلى جنب 
. لقد كنا ضحاٌا العادات الشرٌرة، وإنها لجرٌمة ضد اإلنسانٌة أن تحبس نساؤنا معكم

داخل جدران المنزل األربعة كالسجٌنات، فال توجد عقوبة فى أى مكان أدعى لألسى 
    (14)من الظروؾ التى تجبر نساؤنا على العٌش فى ظلها"

 كىڑيكـ لاوتتناول الشاعرة قسوة األعراؾ االجتماعٌة أٌضا فى قصٌدة "
لمرأة وهى سجٌنة ا بها تشعر التى والمعاناة األلم عن فٌها وتعبر ؛"فتاة من:  ےس

للتقالٌد البالٌة، وترى أن التقالٌد هى سجن للمرأة البد أن تكافح وتخرج منه إلى 
حرٌتها، وتشٌر الشاعرة فى مطلع القصٌدة فى مقطعها األول إلى البناء القدٌم 

 : ( 15)الٌة، وتصؾ هذا البناء قابلةبالعادات والتقالٌد الب

 آٌا تقالٌد قاسٌة حبٌسة 

 فى سجن بال !

 أٌها الصوت الطروب

 أٌها الرقص الثمل

 هذا البناء القدٌم ٌمكن أن ٌنهدم أٌضا

 هذه األمٌرة األسٌرة ٌمكن أن تتحرر أٌضا

 

 آٌا األمٌرة األسٌرة ــــــــ!

 

 ٌا ابنة القهر والخوؾ

 ٌا ربٌبة األوهام

 صاحبة للمنفعةٌا م

 ٌا أم الضعؾ والٌأس

 حٌن تفوزٌن بالنجاة
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 تتنفسٌن بحرٌة

 وٌنمحى الرقص الثمل

 وتجدٌن ذاتك 

ترمز الشاعرة إلى فتاة عصرها باألمٌرة حبٌسة البالً من العادات والتقالٌد، 
وفى الوقت ذاته تحث الفتاه على التحرر وتعلن بأن بناء العادات والتقالٌد البالٌة ٌمكن 

ٌتحطم وٌفنى فى أى لحظة، وهى فى كل هذا تدعو الفتاة إلى التمسك باألمل أن 
والتفاؤل والبعد عن الٌأس، ألنه من الممكن أن تتحرر الفتاة، وٌنهدم بناء العادات 
والتقالٌد. وتستخدم الشاعرة ألفاظا ذوات إٌحاءات ودالالت تعبر عن الفكرة التى تقوم 

( فهى صفة للتقالٌد، وهناك لفظة أخرى س القلبسنگدل : قاعلٌها القصٌدة منها )
( ولكنها سخت : شديد، قاس، صعبكان من الممكن أن تصؾ بها التقالٌد؛ وهى )

فضلت وصؾ التقالٌد بـ )سنگدل( باعتبار أن التقالٌد قاسٌة، وفى الوقت ذاته 
 متحجرة ثابتة ال تؽٌٌر فٌها. استخدمت الشاعرة أٌضا للتعبٌر عن فكرتها لون من

ألوان التخٌٌل ٌمكن أن نسمٌة "التشخٌص" أو "األنسنة"؛ وهو "ٌتمثل فى خلع الحٌاة 
على المواد الجامدة، والظواهر الطبٌعٌة، واإلنفعاالت الوجدانٌة، والمعنوٌات 
المجردة . هذه الحٌاة التى قد ترتقى فتصبح حٌاة إنسانٌة، وتهب لهذه األشٌاء كلها 

، تشارك بها اآلدمٌٌن، وتأخذ منهم، وتعطى، وتتبدى عواطؾ آدمٌة، وخلجات إنسانٌة
لهم فى شتى المالبسات، وتجعلهم ٌحسون الحٌاة فى كل شا تقع علٌه العٌن، أو 

، فقد جعلت الشاعرة التقالٌد  (16)ٌلتبس به الحس، فٌأنسون بهذا الوجود أو ٌرهبونه"
 واألعراؾ إنسانا له قلب قاسى كالحجر.

 زادىہش اسير  ہيى المقطع الذى تقول فٌه : "وتستخدم النداء للقرٌب ف
 أنها على داللة" ہن خالل استخدامها السم اإلشارة "ٌم ٌتضح والذى ؛!"ـــــــــ
. حنو بكل تنادٌها لذا معها ومتعاطفة منها وقرٌبة المعاصرة الفتاة لمشكلة مدركة

 عن به لتعبر ؛"ــــــــــــ" السطر على مستقٌما خطا وضعت الشاعرة أن هنا ونالحظ
إلستعداد لتلقى وا التفكٌر من برهة القارئ وتعطى للحظات، والسكوت الصمت

الموضوع، وهذا ٌقوى األسلوب وٌؤثر فى نفس المتلقى وٌوضح المعنى، والمقطع 
 هنا ٌتكون من سطر واحد لكن تختزل فٌه الشاعرة معانى ودالالت كثٌرة. 

لقصٌدة وسٌلة هامة فى إثراء جعلت الشاعرة من أنماط التكرار فى هذه ا
الناتج الداللى واإلٌقاعى للنص الشعرى، ومن أنماط التكرار البارزة تكرار النسق 
التركٌبى ذاته؛ فالكلمات تستبدل وٌبقى النمط التركٌبى قابما، وهذا واضح فى قولها : 

 سكتى تو بهى ٹوٹ ہنہك عمارت ہي! /  ہرندان رقص ايكـ! /  ہمستان ےاكـ صدائ"
 ںانگليو: " قولها وكذلك ،" ہے سكتى تو بهى ٹچهو زادىہش اسير ہي/  ےہ

 آشنا وصل/  عورت آشنا عشق: " وقولها ،" بيباكى ںمي ںولولو/  صناعى ںمي



(١ٔٛ٠2014ٗ  -ئثش٠ً ) 42اٌّغٍذ  -ؽ١ٌٛبد آداة ػ١ٓ ؽّظ     

 ٚالء عّبي عؼذ أؽّذ 

   318 

 متناؼمة موسٌقى عنه تتولد أنه من أهمٌته التكرار من النمط هذا وٌكتسب ،"عورت
 إذ أٌضا التكرار صنعة من الشاعرة تستفٌد.  المتلقى أذن لها تطرب ومتساوٌة

ول من المقطع الثانى وهو األ السطر فى القصٌدة بداٌة من األول السطر كررت
 وإنما فقط، وجرسه الموسٌقى اإلٌقاع ٌثرى ال التكرار وهذا ،"كى ںسنگدل رواجو"

 كاألحجار، وثباتها القسوة وهى بها، القدٌمة التقالٌد الشاعرة نعتت التى الصفة ٌؤكد
 الشاعرة تؤكد حٌث الداللٌة القصٌدة بؤرة تمثل المكررة الجملة أن هنا ٌالحظ ومما

من خاللها على قسوة التقالٌد . لجأت الشاعرة إلى تكرار حرؾ السٌن والصاد بكثرة 
كما هو واضح فى معظم سطور القصٌدة؛ وذلك من أجل خلق نوع من الموسٌقى أو 

لة التى ترٌد الشاعرة توصٌلها من اإلٌقاع الصوتى الذى ٌسهم بدوره فى إنتاج الدال
مرات،  4مرة، وصوت الصاد  20خالل خطابها الشعري، فكررت صوت السٌن 

وكما هو معروؾ أن السٌن والصاد من األصوات الرخوة المهموسة التى تسمى 
بأصوات الصفٌر عالٌة اإلٌقاع، والتى تتمٌز بطول مدتها الزمنٌة التى ٌستؽرقها 

النطق تؤدى إلى إبراز قٌمتها الصوتٌة ووضوحها فى  صوت الصاد والسٌن فى
السمع، والشاعرة تدعم من خاللها الموقؾ أو الصورة الشعرٌة التى تقدمها فى 
النص، وكأنها تخلق من هذه األصوات موسٌقى تصوٌرٌة تصاحب المشهد، وتقوم 
 بتعزٌزه من خالل الصورة الصوتٌة التى تكشؾ داللته ومعناه؛ ألن المعنى قد

 فى الصوت . ٌتكشؾ

 النظرة الدونية للمرأة

تناقش الشاعرة قضٌة نظرة المجتمع المتدنٌة إلى المرأة واعتبارها دمٌة 
 أنا:  ںوہ مورت كى ىٹم تو ںميبتأثٌر العادات والتقالٌد فى مجتمعها فى قصٌدة "

 لها مقٌدة البالٌة األفكار هذه ستظل متى إلى بداٌتها فى وتسأل ،"طين من دمية
ل تقو ملون، ذهبى بعقد وشبهتها وتحمٌها علٌها تحافظ أنها بدعوى ولحرٌتها
 : (17)الشاعرة

 ثم ٌأتى منتصؾ اللٌل

 إلى متى سألهو

 بالعقد الذهبى الملون

 لتلك األفكار العقٌمة

"؛ لتوحى إلى پهراستخدمت الشاعرة فى المقطع األول من القصٌدة لفظ "
نؾ هذا الحدٌث أو تواصله، وهذا ٌضٌؾ أنه قد تحدثت عن شا قبل ذلك ثم تستأ

دالالت إلى المعنى وهى أن الشاعرة قد تناولت من قبل قضٌة النظرة التقلٌدٌة 
القاصرة على المرأة كأنثى فقط، ومن ثم تتخذ للمتعة واإلفتتان بجمالها والتسلٌة إلى 
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كر ؼٌر ذلك، كما عبرت عن فكرتها باستخدام أسلوب االستفهام اإلنكارى؛ فهى تن
على المجتمع نظرته الدونٌة للمرأة كدمٌة، وحرمانها من حقها فى اإلنسانٌة 

 والكرامة، وعدم منحه الحق لها فى تقرٌر مصٌرها وفى تصرفاتها وأعمالها .

وفى المقطع الثانى من القصٌدة تعترؾ الشاعرة بأنها دمٌة من طٌن، وترى 
مجرد دمٌة فى الفراش ٌبدأ أن المرأة فى نظر الرجل هى دمٌة للمتعة فقط؛ فهى 

دورها وٌنتهى فٌه، وتنكر الشاعرة على المرأة أن تكون دمٌة إلثارة الؽرابز 
 : (18)واستحضار الهمم الجنسٌة والشبق الحٌوانً فقط، تقول الشاعرة

 أنا دمٌة من طٌن

 ماذا حدث إن

 جرى فى هذه الدمٌة نهر من الدم

 وفاض النهر

 وظهر قمر ذكراك

 مواجٌزداد وتأتى األ

 وتصطدم بالشاطا

ترفض الشاعرة فى السطور السابقة نظرة المجتمع للمرأة، وتسأل ماذا 
سٌحدث إذا جرى فى هذه الدمٌة الجامدة نهر من الدم لتصبح كابنا حٌا، له مشاعر 
وأحاسٌس وحقوق وكرامة إنسانٌة، كابنا ٌشارك الرجل معاناته وأآلمه، أفراحه 

واألخٌر من القصٌدة تبدو لنا ذات الشاعرة واقعة فى وأطراحه. وفى المقطع الثالث 
ؼمرة من الٌأس والتشاؤم، فهى دمٌة من طٌن لمجرد التسلٌة فقط، وفى النهاٌة 

 : (19)سٌذوب هذا الطٌن وهنا نهاٌتها، تقول الشاعرة

 من تلك األمواج التى ترتفع وتنخفض

 هل تنمو الزهور على جسدي

 أنا دمٌة من طٌن

  هذا الطٌن سٌذوب

 وسٌختنق جسدي

 من دمية أنا:  ںوہ مورت كى ىٹم تو ںميحٌن ننظر إلى عنوان القصٌدة "
 الشاعرة أن لنا ٌتضح والثالث الثانى  المقطعٌن فى الشاعرة كررته والذى" طين

بما تشٌر إلى أنه ٌجب على المرء أن ٌتذكر قصة خلق آدم علٌه السالم وحواء ر



(١ٔٛ٠2014ٗ  -ئثش٠ً ) 42اٌّغٍذ  -ؽ١ٌٛبد آداة ػ١ٓ ؽّظ     

 ٚالء عّبي عؼذ أؽّذ 

   320 

د وهو الطٌن، فمن هذا العنوان ترٌد الشاعرة أن علٌها السالم، فكالهما من أصل واح
تقول أنه ال فرق بٌن الرجل والمرأة فى الخلق، وتحث بذلك على احترام المرأة. 
تتحدث الشاعرة بلسان حال المرأة، ووصفتها بأنها دمٌة من طٌن؛ لتشٌر إلى أن 

لتسمٌة الرجل ٌستطٌع أن ٌحركها بأطراؾ أصابعه كٌفما ٌشاء، وهى ترمى من هذه ا
 إلى وصؾ حال المرأة، حٌث أن الرجل كان ٌقدرها بما تتسم به من جهل وسذاجة. 

وه اكـ زن ناپاكـ : تلك أمرأة نجسة )غير وتسخر الشاعرة فى قصٌدة " 
من نظرة المجتمع إلى المرأة؛ باعتبارها مخلوقا نجسا ٌجب تجنبه،  طاهرة("

ى شا فى هذه الفترة فإنها وخاصة فى فترة الطمث؛ وذلك ألنها إذا ما مست أ
تنجسه، كما ٌنظر إلى إختالفات المرأة كخلل عقلى، والعنوان الذى اختارته الشاعرة 
لقصٌدتها ٌوضح التحدٌد البٌولوجى للجنس، وللحٌض كمؤشر لسن بلوغ  المرأة، 

" ٌوضح التضاد بٌن الطهارة والنجاسة، ناپاكـ : نجسةواختٌارها لمفردة "
اإلشارة "وه : تلك" للبعٌد للداللة على بعد مثل هذه المرأة عن واستخدامها لضمٌر 

االحترام والتقدٌر فى المجتمع، وكذلك بعدها عن شرع هللا سبحانه وتعالى، وٌبدو لنا 
من هذا العنوان أن ما ٌعتبره األخرون ظالم وموت تخرج به الشاعرة إلى حدود 

ى دورها الفطري فى اكتمال الضوء والوجود، كما ٌظهر فٌه أٌضا أن المرأة تؤد
 : (20)واستمرار الحٌاة، تقول الشاعرة فى مطلع القصٌدة

 تلك إمرأة نجسة

 حبٌسة دمها المتدفق

 فى دابرة من الشهور والسنٌن

وتسخر الشاعرة بوصفها لهذه المرأة ؼٌر الطبٌعٌة خالل فترة طمثها بأنها 
نة وأؼوى آدم وحواء ولٌدة الشٌطان، مشٌرة بذلك إلى إبلٌس الذى طرد من الج

 :   (21)وأخرجهم من الجنة، فتقول

 بسبب شهوتها المتقدة

 وفى بحثها عن رؼبتها

 كانت ولٌدة الشٌطان

 وقادها إلى هذا الطرٌق 

 إلى هذا المنزل الوهمى 

 الذى ال أثر له

 إنه ملتقى النور والنار 



 لضب٠ب اٌّشأح فٝ ؽؼش ف١ّٙذٖ س٠بك
 

 321 (2014 ١ٔٛ٠ٗ –ئثش٠ً) 42اٌّغٍذ  -ؽ١ٌٛبد آداة ػ١ٓ ؽّظ 

 ال عنوان له

م والمرشد التباعه، استخدمت الشاعرة كلمة إبلٌس هنا؛ ألن إبلٌس هو الزعٌ
ومن خصابص أتباعه الوقاحة والفجور، وهم ٌنافسون حتى مع سٌدهم فى األسبقٌة 
إلى الشر، وهى تثبت بذلك الخصابص الطابشة والوقحة ألتباع إبلٌس، فالمرأة التى 

تحاكى   –فى نظر المجتمع  –تستثنى من الممارسات الدٌنٌة أثناء دورتها الشهرٌة 
 :  (22)اعرة حال هذه المرأة، وهى فى سجن هذا الدم، فتقولإبلٌس. وتعرض الش

 بسبب حرارة الدم المؽلى

 تمزق ثدٌٌها

 بكل شوكة على الطرٌق

 تقطع جمٌع أجزاء جسدها

 ال ٌوجد على جسدها حجاب الخجل

 وال تحمل أى آثار للقدسٌة )للطهارة(

من الواضح أن القضٌة التى تتحدث عنها الشاعرة خاضعة ألحاسٌس 
اعرة الخاصة كمؤمنة بالمساواة بٌن الجنسٌن، وقد كتبت القصٌدة على لسان الش

الؽابب، وأبعدت نفسها من النص وعرضت تعلٌق أكثر عمومٌة على الرؼبة، 
والخصوبة، والجسد األنثوى، وما استطاعت فعله بنجاح فى هذه القصٌده هو توصٌل 

ٌة الدٌنٌة. تتساءل الشاعرة فكرة النجاسة والطهارة فى مجتمع ٌحكم فكرٌا بالمعقول
حول ذنب المرأة فى أن تكون نجسة نتٌجة لحٌضها، الذى هو من هللا فى األساس؛ 
فالطمث هو جزء من الدورة التناسلٌة للمرأة، وهو أمر خارج عن إرادتها شاءت أم 
أبت، وعلى المجتمع أن ٌسلم بقضٌة ال تؽٌٌر فٌها وال نقاش؛ فقد خلق هللا عز وجل 

بهذه الشاكلة، وهو الذى صورنا فأحسن صورنا، فالشاعرة تتناول صورة المرأة 
المرأة وهى فى فترة حٌضها إشارة منها إلى تمردها ضد ثقافة هذا المجتمع الذى 
ٌنسب الخطر إلى جسد المرأة فى شا خارج عن إرادتها، وٌنفٌها من مظلة 

دٌهى أنها محرومة من الروحانٌة، فإذا كانت هذه هى نظرة المجتمع للمرأة فمن الب
حقوقها، ولٌس لها أى منزلة، ففترة الحٌض تطرد المرأة من المجتمع وتجعلها رذٌلة 
مرفوضة منه، وإذا نظرنا إلى الشرٌعة اإلسالمٌة نجد أن هللا تعالى ٌقول فى القرآن 
الكرٌم "وٌسألونك عن المحٌض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحٌض وال 

فاإلعتزال ٌكون للفرج فقط ولٌس للجسد ككل، كما ( 23)رن ..." تقربوهن حتى ٌطه
أنها تحل للرجل أن ٌجلس مع زوجته وأن ٌراعٌها أثناء فترة الحٌض، وأال ٌنظر 
إلٌها باعتبار أنها نجس دنس، فهذا األمر لٌس فى اإلسالم . وحٌن سأل رسول هللا 

ا كل شا إال صلى هللا علٌه وسلم عن الحٌض عند المرأة قال : " اصنعو
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"فالمرأة إنسانا مكتمل الحقوق المادٌة واألدبٌة، ولٌست نفاٌة إجتماعٌة  (.24)الجماع"
كما ٌفهم المتطرفون الجاهلون، وكما أشاعوا عن اإلسالم فصدوا عنه ونفروا 

 (25)منه"

 المساواة بٌن الرجل والمرأة والسعى وراء الهوٌة الذاتٌة

اة بٌن المرأة والرجل فى قصٌدة تطالب الشاعرة فهمٌده رٌاض بالمساو
"؛ فتشٌر إلى أن الرجل ٌعتبر نفسه ملكا حاكما  راج سنگهاسن : العرش الملكى"

ٌجلس على العرش والمرأة واقفة أمامه على أرض سفلٌه وتطالبه كذلك بالعدل معها 
 : ( 26)وباالبتعاد عن أفعاله معها، فتقول

 ٌا من تجلس على العرش الملكى للثورة 

 تمنحنى من زعم !ماذا 

 ٌا من تهدنى إلى الصراط المستقٌم

 البد أن تعرؾ

 أنك تجلس على الكرسى

 وأنا واقفة على األرض

تشٌر الشاعرة فى السطر الثالث إلى أن الرجل قوام على المرأة أى مسبول 
مجهـ عنها مسبولٌة كاملة حتى فى هداٌتها إلى ما فٌه الخٌر لها، إذ تخاطبه بقولها "

 توبخ هنا فهى" المستقيم الطريق إلى تهدينى من يا:  والو ےراه دكهان كو سيدهى
اة معها إال أنه والمساو العدل وٌقٌم الحق الطرٌق إلى ٌهدٌها أن من فبدال الرجل،

ٌستعبدها وٌسخرها له، وٌبعدها عن الطرٌق المستقٌم الذى ٌجب أن تقوم من خالله 
 عالقة الرجل بالمرأة. 

كلٌة لعالقة الرجل بالمرأة، فلٌس بٌنهما سوى عالقة  تحمل األسطر داللة
عدابٌة سلطوٌة، تزٌد من إتساع الفجوة بٌنهما، وتبرز الذات المتكلمة بروزا قوٌا 

 على وحضورها ،"ںمي كو، مجهـ ،ےمجهعلى مستوى الصٌاؼة متمثلة فى "
 الشاعرة نظمت. الداللة مستوى على حضورها بالمثل ٌعكس الصٌاؼة مستوى

 عاطفً موقؾ لتصور" القصٌرة القصٌدة واستخدمت الحر، الشعر قالب فى دتهاقصٌ
كثٌؾ الداللة ت إلى الشاعرة فاتجهت ،(27)"واحد اتجاه فى وٌتطور ٌتحرك مفرد،

وتركٌزها فى أصؽر مساحة تعبٌرٌة، فهى هنا تشبه اللقطة السٌنمابٌة التى تضم 
 عناصر متعددة فى لحظة واحدة . 

اض على اعتبار المرأة مجرد جسد، وترى أنها إنسان وتحتج فهمٌده رٌ
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كامل الخلق، وله دوره الذى ال ٌمكن أن نستؽنى عنه أٌا كان حجمه، والبد أن تتحرر 
المرأة من معتقل الشهوة الجنسٌة إلى فضاء الحرٌة اإلنسانٌة،"وقد خرجت فى 

بدو أمرأة متمردة، أشعارها من دنٌا المرأة األسٌرة فى قٌود المجتمع والعادات؛ لذا ت
ال تخجل من جسدها طبقا للعادات، وال تعتبره مسكن للذنب، وال تلتزم بلؾ جسدها 
فى مالءات ثقٌلة؛ لتخفً نفسها، فهى طروبة بنفسها، وتعلم أن اآلخرٌن سٌعترفون 
بوجودها وٌحترمونها، كما تعرؾ أن المرأة التى تتحدث عنها فى أشعارها وتعرض 

ها أبدا المجتمع الذى تعٌش فٌه، بل بصفة عامة لن ٌسلم بها أى لشخصٌتها لن ٌسلم ب
مجتمع آخر؛ ألن فى الشرق لو ارتبط جسد المرأة بإحساس الذنب ففى الؽرب تكون 
المرأة جنس علنى، والتحدث عن عقل المرأة وأحاسٌسها ال ٌمكن االعتراؾ به فى 

" التى ترى فٌها : إقليمااقليما ، ولننظر إلى قصٌدتها " (28)كال من الشرق والؽرب"
أن المرأة لٌست جسدا فقط، وتدعو إلى االعتراؾ بوجود عقل واع  للمرأة، 

 :( 29)فتقول

 إقلٌما

 التى هى أخت شقٌقة لهابٌل وقابٌل

 أخت شقٌقة

 ولكنها مختلفة

 مختلفة بٌن وسط أفخاذها 

 وفى بروز ثدٌٌها

 وداخل بطنها

 وفى خصرها 

 ما ذنب كل هذه األعضاء

 القربان بحمل ثمٌنتقدٌم 

 هى أسٌرة جسدها 

 ٌحترق فى الشمس المحرقة

 واقفة على التل 

 منقوشة على الحجر

 تدبروا فى هذا النقش

 ما فوق الفخذٌن الطوٌلٌن



(١ٔٛ٠2014ٗ  -ئثش٠ً ) 42اٌّغٍذ  -ؽ١ٌٛبد آداة ػ١ٓ ؽّظ     

 ٚالء عّبي عؼذ أؽّذ 

   324 

 ما فوق الثدٌٌن البارزٌن

 ما فوق الخصر الضامر

 إلقلٌما رأس أٌضا

 اللهم كلم إقلٌما 

 وسلها )عن أى ذنب بسبب بدنها هذا(

رة فى هذه القصٌدة واقعة دٌنٌة ورد ذكرها فى القرآن الكرٌم، وظفت الشاع
وهى واقعة هابٌل وقابٌل وتقدٌم كالهما قربانا هلل سبحانه وتعالى، وتقبل من أحدهما 
ولم ٌتقبل من آخر ثم صراعهما على األخت الشقٌقة لهما "إقلٌما"، ٌقول هللا سبحانه 

نى ءادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من وتعالى فى سورة المابدة "واتل علٌهم نبأ اب
 .(30)أحدهما ولم ٌتقبل من اآلخر قال ألقتلنك قال إنما ٌتقبل هللا من المتقٌن"

استدعت الشاعرة اسم العلم "إقلٌما" من التراث الدٌنى لتعبر من خاللها عن 
نه موقفها تجاه الواقع الذى تعٌشه المرأة فى مجتمعها، وقد وقع اختٌارها علٌه؛ أل

ٌحمل رصٌدا معرفٌا ترمز من خالله الشاعرة إلى مواقؾ دالة فى التراث، وقد 
تعاملت معه تعامال محورٌا فى قصٌدة مستقلة، ووظفته توظٌفا ٌضا الموقؾ 
المعاصر للشاعرة، فأسماء األعالم التى ٌقع اختٌار الشاعر علٌها تعد من أهم 

راته ورؤٌته للعالم، ألنه باختٌاره المؤشرات الدالة والكاشفة عن وجهة نظره واختٌا
ألى علم من األعالم سواء كان شخصا أو مكانا أو ؼٌره ٌكون قد وضع أمامنا 
توجها من توجهاته، إما مع هذا العلم أو ضده، وذلك ألن هذه األعالم تحمل فى 
طٌاتها رصٌدا معرفٌا تراثٌا ٌستطٌع الشاعر أن ٌفجر من خالله طاقات داللٌة تثرى 

ب الشعرى وتجعله أكثر إٌحاء وعمقا، والشاعرة تستدعى هذه الشخصٌة ألنها الخطا
 بمثابة الشبٌهة للمرأة فى واقعها. 

تعبر الشاعرة عن أفكارها من خالل وصؾ الشكل البشرى لـ إقلٌما بما 
تحمله من صفات جسدٌة أنثوٌة، فترى أن أخت هابٌل وقابٌل كانت سببا للصراع ولم 

نها إمرأة، وخلقها هللا سبحانه وتعالى بأجزاء تختلؾ فٌها عن ٌكن لها ذنب سوى أ
الرجل لتكمله وٌكملها، وكأن الشاعرة ترٌد أن تقول أنه ٌجب أال ٌلقى بعبأ أى فساد 
أخالقى أو أى مشكلة على المرأة؛ ألن هللا تعالى منحها هذا الخلق الجمٌل لتجذب 

ران، وهذا ٌذكرنا بما قاله محمد الرجل إلٌها فتكتمل به، وٌكتمل بها وٌستمر العم
إقبال فى إشارة منه إلى عفة المرأة، وأنها لٌست سببا فى أى فساد أخالقى أو ؼٌره، 

 : (31)إذ ٌقول

 لٌس للمرأة أى ذنب فى هذا الفساد 
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 فالشمس والقمر شاهدان على عفتها                                          

رة إلى أنه حٌن ٌسأل هللا تعالى المرأة عن وفى نهاٌة القصٌدة تشٌر الشاع
ذنبها فى التهم الموجهه إلٌها مثل أنها سبب الصراع بٌن الرجال ستقول أنها برٌبة 
من هذا الصراع؛ ألن هللا تعالى قد هباها هذا الخلق الجمٌل، فالمرأة كونها أنثى 

هللا تعالى لها  حملت وزر الخطٌبة األولى، خطٌبة البشرٌة جمعاء، ولم ٌنقذها تبربة
 (32)من فوق سبع سماوات "وعصى آدم ربه فؽوى، ثم اجتباه ربه فتاب علٌه وهدى"

، ذلك أن الفكر الذكورى المتوارث ٌصول وٌجول لٌعمق إحساس النساء بالخطٌبة 
والدونٌة والتبعٌة، واجتهدت العادات والتقالٌد فى قمع هذا المخلوق، ومارست األمم 

 لى جنس النساء ألنهن نساء فحسب.  والشعوب عنفا رهٌبا ع

وهذه القصٌدة تقدم  صورا حٌة، فرؼم قصر طولها إال أنها عمٌقة فى 
المعنى، كما أن اعتماد الشاعرة على إقلٌما كشخصٌة للمرأة ؼٌر المربٌة فى التارٌخ 
 ، وقٌامها  بالنداء المباشر إلى هللا، تشٌر به إلى أن الشعر ٌمكنه إعادة كتابة الماضى،

كما تستخدمه لتسلٌط الضوء على الحاضر، فهى ترى أن إقلٌما كانت شخصٌة 
 مهمشة فى الكتاب وتمنحها فى هذه القصٌدة الحٌاة. 

 جسد الشاعرة جعلت" امرأة ضحكة:  نسىہوفى قصٌدة "اٌكـ عورت كى 
 تعبر الذي الجسد فذلك القصٌدة، لهذه بؤرة ومشاعرها ورؼباتها وأحالمها المرأة

 أٌضا هو ٌرشح اآلخرون به ٌرؼب والذى لؽٌرها، ملكا لٌس بأنه اعرةالش عنه
نبؽً مواراتها خلؾ الجدران، ت لعنةً  ولٌس وعقل، وعً الجسد ولهذا بالرؼبات،

وتعزز الشاعرة حق المرأة فً التمتع بحٌاتها، وبجسدها والتعبٌر عن حاجتها 
بحت رمزا لحرٌتها، ورؼباتها، وتعبرعن حرٌة المرأة بالضحكة اللطٌفة التى أص

 : (33)فتقول

 فى ٌنابٌع مٌاه الهضاب الحجرٌة

 تدوى الضحكة الناعمة ألمرأة

 الثروة والقوة والشهرة كل هذا ال شا

 فحرٌتها تختفى فى جسدها

 وإن ٌفعل الؽافلون فى الدنٌا شٌبا

 ال ٌستطٌعون سماع نشٌج نشوتها

 كل شا ٌباع فى هذا السوق

 سكون لحظةلٌشترى أى أحد ما ٌمنحها ال

 هى وحدها تعرؾ النشوة التى تبعث لها السكون
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 حتى وإن كان ال ٌمكن بٌعها

 ٌا هواء الوادى الهابم ! تعال

 تعال وقبل وجهها

 وطٌر شعرها الطوٌل

 فتاة الهوى ، تؽنى مع الهوى

 بت ےنئ ےك معبد ےدنيا كفى القصٌدة السابقة ترمز الشاعرة بقولها "
 ٌفهمون ال الذٌن األشخاص إلى" شيئا الدنيا فى غافلونال يفعل وإن:  ںلي كر كچهـ
النظر إلى المرأة على أنها جسد ٌباع وٌشترى،  ترفض كما الدنٌا، فى والراؼبٌن شٌبا

وعبرت عن هذا بطرٌقة ؼٌر مباشرة تشعر القارئ بأنها تتحدث عن جمال هذا البٌع 
 البٌبة وتبدو ،مباشر أمر:  خريد كوئى ،"ںاس بازار ميوالشراء حٌن قالت "

ه ميا ينابيع فى:  ںمي ںچشمو ےگات ےك سارہكو ےپتهريل" قولها فى  الباكستانٌة
"، حٌث استخدمت الشاعرة صورتها الشعرٌة من البٌبة الهضاب الحجرية

 الباكستانٌة، ال سٌما كشمٌر الحرة الذى ٌتسم بجباله التى تنساب منها المٌاه .
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 الخاتمة

خطاب فهمٌده رٌاض الشعرى كان مشبعا بالصدق مما تقدم ٌتبٌن لنا أن 
الموضوعى؛ فالمرأة التى تتحدث عنها الشاعرة هى إمرأة واقعٌة، وقد تحدت فى 
قصابدها المتعلقة بقضاٌا هذه  المرأة التقالٌد االجتماعٌة والنظرة الضٌقة التً ٌنظر 

اعى له دور فعال بها المجتمع إلى المرأة؛ فهى ترى أن المرأة لها كٌنونة ككابن اجتم
وهام فى تقدم المجتمع أو عدم تقدمه، خلقت من أجل المشاركة فى بناء المجتمع، 
ولها مسبولٌاتها كالرجل، وهى رفٌقة له، تسٌر وتخوض وتناضل معه، فهى إنسان 
له دوره األساسى والمهم على مسرح الحٌاة، فال ٌمكن أن ٌنهض المجتمع ونصؾ 

المرأة على وضعها الذى ٌفقدها أهمٌتها، وتأخذ دورها طاقته معطل، والبد أن تثور 
جنبا إلى جنب مع الرجل فى معركة الحٌاة، فما نظمته فهمٌده رٌاض من شعر 
تحدت به الرجل بکل قوة واقتدار، والتزمت فٌه بالصراحة والشفافٌة، وتجاوزت 

ة الحواجز والمحظورات فکانت ؼاٌة فً الجرأة والتحدي حٌث قررت بوعً وإراد
علٌها الناس  یلو قس یکاملٌن أن تخلق تحوال فً الشعر األردي مهما بلػ الثمن حت

بتقٌٌمهم وحكمهم. لقد تمٌز شعر فهمٌده رٌاض بنكهة فنٌة خالصة حٌث تقدم صورة 
المرأة من خالل تصوٌر معاناتها داخل مجتمعها المحافظ، كما تلمح إلى بعض ما 

رض ذاتها ووجودها، وهكذا ظهر فً ما بٌن تحررها وإنعتاقها لتف لقاسته فً سبٌ
 أٌدٌنا من شعرها نوعا من المجابهة والتحدي لمحرمات المجتمع. 

صعٌد جمالٌات الشعر والتقنٌات الفنٌة الموظفة فٌها، فٌمكن اإلشارة  وعلى
إلى عدة مالمح تنسحب على شعر فهمٌده رٌاض فً مرحلتها الثورٌة التً تسعى 

ت وجودها، فنالحظ فً كثٌر من قصابد الشاعرة توظٌؾ المرأة عبرها إلى إثبا
فً بداٌة طرٌقها  مرأةّ المتكلم دون خوؾ وال وجل؛ ذلك ألن ال -الضمٌر األول

األدبً كانت تكتب باسم مستعار، أو توظؾ ضمٌر الؽابب فً معظم الحاالت؛ وعلٌه 
لها ٌمكن اعتبار تحول المرأة الشاعرة إلى استخدام الضمٌر األول فً تناو

لموضوعات اعتبرت ممنوعة فً المجتمع، مٌزة لتحررها من الخوؾ وزٌادة ثقتها 
السابدة. فالشاعرة ذات رؤٌة ثاقبة وذوق رفٌع  األعراؾبنفسها وعزمها على تحدي 

وتهتم بدقابق األمور وهذا هو من اهتمامات المرأة فً حٌن أن رؤٌة الرجل فً 
 ٌهتم بالرتوش والزخرفة فً رسمه البٌان والوصؾ تکون عادة عامة وکلٌة وال

المرأة  نالمقدمة، فً حٌن أن فهمٌده عندما تتکلم ع اؼةٌفً ص یللصورة وربما حت
عالقة فً ذهن  یتحول هذا الوصؾ إلً صورة تبق یتوصفها بشکل دقٌق وجمٌل حت

 المتلقً.

النهاٌة ٌجب أن أذكر حقٌقة واقعٌة أال وهى أن المرأة مساوٌة للرجل  وفى
لحقوق والواجبات فمن الطبٌعى أن ٌكون لها حقوق وعلٌها واجبات تختلؾ فى فى ا

بعضها وتتفق فى اآلخر عن حقوق وواجبات الرجل، ومن ثم على كل منهما أن 
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تنقذ اإلنسانٌة من الدمار  ىٌعتنً بمسبولٌته فً إعمار الكون، والقٌام بمهامه حت
هللا عز وجل بهداٌة اإلنسانٌة إلى  والهالك ال سٌما وأن األمة اإلسالمٌة مأمورة من

كل خٌر، ٌقول هللا تعالى "كنتم خٌر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروؾ، وتنهون 
 ، (34)عن المنكر"
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 الهوامش
                                      

وغزب١ٔخ ِؼبفشح، ٌٚذد فٝ اٌضبِٓ ٚاٌؼؾش٠ٓ ِٓ ١ٌٛ٠ٛ ف١ّٙذٖ س٠بك ٘ٝ ؽبػشح ٚسٚائ١خ ٚفؾف١خ ثب .1

َ فٝ ػبئٍخ أدث١خ فٝ ١ِشٚد فٝ ٚال٠خ أٚرشثشاد٠ؼ . اعزمشد ػبئٍزٙب فٝ ؽ١ذس آثبد ثؼذ ٔمً 1946ػبَ 

َ ٚوبٔذ ؽ١ٕٙب 1967ٚاٌذ٘ب ئٌٝ اٌغٕذ . ثؼذ أْ رخشعذ ِٓ عبِؼخ اٌغٕذ صٚعزٙب ػبئٍزٙب فٝ أٚائً ػبَ 

لضذ ثضغ عٕٛاد فٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ِغ صٚعٙب ، ٌٚغٛء اٌؾع ٌُ ٠ٕغؼ فٝ اٌؼؾش٠ٓ ِٓ ػّش٘ب، ٚ

صٚاعٙب ٚػبدد ئٌٝ ثبوغزبْ ثؼذ اٌطالق ِٚؼٙب اثٕخ ٚاؽذح ِٓ صٚعٙب األٚي، صُ اٌزمذ ٚرضٚعذ 

ثبخز١بس٘ب ظفش ػٍٝ آعٓ؛ ٚ٘ٛ ع١بعٝ ٠غبسٜ عٕذٜ ٔبؽظ ٌٍم١ِٛخ اٌغٕذ٠خ، وبْ ٌٗ دٚس وج١ش فٝ اصد٠بد 

َ خالي األ٠بَ األٌٚٝ ِٓ إٌظبَ اٌؼغىشٜ 1980ذ٠ٙب، ٚأٔغجذ ِٕٗ طف١ٍٓ. فٝ ػبَ اٌٛػٝ اٌغ١بعٝ ٌ

ٌٍغٕشاي ض١بء اٌؾك رؼشضذ ٌّضب٠مبد ِٓ لجً إٌظبَ ثغجت اٌّٛضٛػبد اٌغ١بع١خ ٚا١ٌٍجشا١ٌخ اٌزٝ 

رضّٕزٙب ِغٍزٙب "آٚاص" وبٔذ رٕزمذ ف١ٙب اٌؾىِٛخ، ٚارّٙذ ف١ّٙذٖ ٚصٚعٙب ثزُٙ ػذ٠ذح، أغٍمذ اٌّغٍخ 

دخً ظفش اٌغغٓ، ٚأطٍك عشاػ ف١ّٙذٖ ثىفبٌخ ثضّبْ ِؾً ػٍّٙب، ٚلجً أْ ٠زُ ٔمٍٙب ئٌٝ اٌغغٓ ٘شثذ ٚ

ئٌٝ إٌٙذ ِغ ػبئٍزٙب. ٚأضُ ئ١ٌٙب صٚعٙب ثؼذ رٌه ثؼذ ئطالق عشاؽخ ِٓ اٌغغٓ. اِضذ ػبئٍزٙب رمش٠جب 

ب اٌّّٙخ فٝ األٚعبط َ ػبدد ئٌٝ وشارؾٝ .ؽ١برٙب ؽبفٍخ ثأػّب1988ٌٙعجغ عٕٛاد فٝ إٌّفٝ، ٚفٝ ػبَ 

األدث١خ عٛاء وبٔذ ؽؼشا أَ ٔضشا؛ فٙٝ أد٠جخ ؽبٍِخ؛ وزجذ أٚي لق١ذح ٌٙب ٚ٘ٝ فٝ عٓ اٌخبِغخ ػؾش ِٓ 

ػّش٘ب ، ٚثؼذ رخشعٙب ِٓ عبِؼخ اٌغٕذ ثذأد لقبئذ٘ب رظٙش فٝ ِغالد أدث١خ، رّزٍه ف١ّٙذٖ ؽٛاَ٘ذ 

ؾش٠ٓ ٚلذ أفذسد صالس ِغّٛػبًد ؽؼش٠خ. وض١شحً ػٍٝ ِٛ٘جزٙب ٚطبلزٙب؛ فّب وبدد رجٍغ اٌشاثؼخ ٚاٌؼ

ِٚٓ دٚا٠ٕٚٙب "پزٙش وٝ صثبْ : ٌغخ اٌؾغش"، "ثذْ دس٠ذٖ : عغذ ِّضق"، "د٘ٛپ : أؽؼخ اٌؾّظ"، "و١ب 

رُ پٛسا چبٔذ ٔہ د٠ىٙٛ گے : أٌٓ رشٜ اٌمّش وبِال"، "اپٕب عشَ صبثذ ہے : ئْ عش٠ّزٝ ٚاضؾخ"، "آدِٝ 

ٖ س٠بك رغشثخ اٌىزبثخ إٌضش٠خ أ٠ضب ثٛففٙب ؽىال آخش ِٓ وٝ صٔذگٝ : ؽ١بح اإلٔغبْ". خبضذ ف١ّٙذ

ئؽىبي اٌزؼج١ش، فىزجذ "صٔذٖ ثہبس" ،"گٛداٚسٜ" ،"وشارؾٝ" . ٚرشعّذ ِخزبساد ِٓ اٌمقبئذ اٌزٝ 

وزجٙب اٌؾ١خ ػ١بك، ألٜٛ ؽبػش ؽذ٠ش ظٙش فٝ اٌغٕذ٠خ، وّب رشعّذ أػّبي ٌؼذد ِٓ ؽؼشاء ٚوزبة 

 khuleخ ، طبلزٙب اإلثذاػ١خ وّزشعّخ أدث١خ ٘ٛ فٝ رسٚرٗ ٠ظٙش فٝ ػٍّٙب اٌؼبٌُ ِٓ اإلٔغ١ٍض٠خ ئٌٝ األسد٠

dareeche se ٔبٌذ ف١ّٙذح اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغٛائض ٔزوش ِٕٙب عبئضح . " "hemmet hellman   ألدة

ٌألدة : اٌؾؼش، ٚعبئضح اٌؾ١خ ػ١بك ٌألدة:  al muftahاٌّمبِٚخ ِٓ ١ِ٘ٛٓ سا٠زؼ ٚٚرؼ، ٚعبئضح 

ٕذ، ٚعبئضح فخش اٌشئبعخ ٌألداء فٝ األدة: اٌؾؼش، ٚاِز١بص ع١زبسا اإلٌىزشٚٔٝ فٝ اٌؾؼش ِٓ ؽىِٛخ اٌغ

 ِٓ سئ١ظ ثبوغزبْ . (  2010ِبسط  23

http: // en.wikipedia.org/wiki/fahmida riaz  .  

فٝ اٌذ٠بٔخ إٌٙذٚع١خ ٠غت ػٍٝ اٌّشأح ٚ٘ٝ فغ١شح أٚ ؽبثخ أٚ ِغٕخ أال رؼًّ ػّال ٌٚٛ فٝ داس٘ب ثّطٍك  .2

ٙب ٚؽش٠زٙب. ٚرىْٛ فٝ فغش٘ب ربثؼخ ألث١ٙب، ٚفٝ فجب٘ب ٌضٚعٙب، ٚئرا ِبد صٚعٙب فالثٕٙب، ٚال ئسادر

رىْٛ اٌّشأح ِطٍمخ اٌؾش٠خ لظ . ٚػٍٝ اٌّشأح أال رغؼٝ ٌإلٔفقبي ػٓ أث١ٙب أٚ صٚعٙب أٚ اثٕٙب؛ ألٔٙب 

عٙب وبهلل، ٌٚٛ وبْ ثبٔفقبٌٙب ػُٕٙ رزي أعشرٙب ٚأعشح صٚعٙب ِؼب . ٚػٍٝ اٌّشأح اٌّخٍقخ أْ رؾزشَ صٚ

ػبس٠ب ِٓ وً فض١ٍخ، ٚوبْ ١ّ٠ً ئٌٝ غ١ش٘ب . ئْ اٌّشأح اٌّخٍقخ اٌزٝ رش٠ذ أْ رزّزغ ثمشة صٚعٙب ِٕٙب 

ثؼذ اٌّٛد ػ١ٍٙب أال رفؼً ِب ٠ّمزٗ أٚ ٠غضجٗ عٛاء أوبْ ؽ١ب أَ ١ِزب . ٚػٍٝ اٌضٚعخ أْ رمزبد ثؼذ ٚفبح 

ْ رشػٝ رِبِٗ ثأال رزوش ثفّٙب ثؼذ ِٛرٗ اعُ أٜ صٚعٙب ثبٌض٘ٛس ٚاٌغزٚس ٚاٌفٛاوٗ ١ٌضّش عغذ٘ب، ٚأ

سعً ِّٙب ٠ىٓ ؽأٔٗ . ٚػ١ٍٙب أْ رىْٛ فبثشح ػٍٝ اٌؾذائذ ضبثطخ ؽٛاعٙب ػف١فخ ؽزٝ اٌّٛد .فبٌّشأح 

اٌزٝ رجمٝ ػف١فخ ثؼذ ِٛد صٚعٙب رز٘ت ئٌٝ إٌؼ١ُ . أِب اٌّشأح اٌزٝ رٕىش ػٙذ٘ب ثؼذ صٚعٙب األٚي ثغ١خ 

ط صب١ٔخ، ٠ىْٛ أٚالد٘ب غ١ش ؽشػ١١ٓ، ٚال رؾّذ فٝ ٘زا اٌؼبٌُ، ٚرذخً ثؼذ اٌؾقٛي ػٍٝ األٚالد ٚرزضٚ

اٌّٛد فٝ سؽُ أٔضٝ اثٓ آٜٚ، ٚرقبة ثبألِشاك ػمبثب ٌٙب ػٍٝ ئصّٙب ٚرخغش لشة صٚعٙب ِٕٙب فٝ 

إٌؼ١ُ . أِب ئرا ِبرذ اٌضٚعخ لجً صٚعٙب ، ف١ؾشلٙب صٚعٙب ، ٚثؼذ أْ ٠مَٛ ثطمٛط األؽضاْ األخ١شح ٌٗ أْ 

ط صب١ٔخ . ( ئؽغبْ ؽمٟ: ِٕٛعّشرٟ، وزبة إٌٙذٚط اٌّمذط )داس ا١ٌمظخ اٌؼشث١خ ٌٍزأ١ٌف ٚاٌزشعّخ ٠زضٚ

 316ؽزٝ فـ  310ٚإٌؾش، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ة.د(.ِٓ فـ 

َ فٝ ِذ٠ٕخ "ع١بٌىٛد" ئؽذٜ ِذْ ئل١ٍُ اٌجٕغبة ثجبوغزبْ اٌؾب١ٌخ . ٚ٘ٛ 1873ٌٚذ "ِؾّذ ئلجبي" ػبَ  .3

ألدة األسدٞ، رذسط فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ ؽزٝ ؽقً ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ فٟ أؽذ أػالَ اٌفىش ٚاٌؾؼش ٚا
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َ ِٓ عبِؼخ وّجش٠ذط، ٚا٘زُ وض١شا ثبٌؼبٌُ اإلعالِٟ ِٚؾىالرٗ. أصشٜ "ئلجبي" اٌفىش 1908اٌفٍغفخ ػبَ 

 اإلعالِٟ ثأؽؼبسٖ ِٚإٌفبرٗ اٌزٝ رشعّذ ئٌٝ أوضش اٌٍغبد اٌؾ١خ فٝ اٌؼبٌُ، فأفجؼ ػٍّب ثبسصا ِٓ األػالَ

اٌز٠ٓ عبّ٘ٛا فٝ ثٕبء فشػ اٌؾضبسح اإلٔغب١ٔخ ٚاإلعال١ِخ ِٕٙب ثقفخ خبفخ . ٚأػّبي "ئلجبي" وض١شح 

ِٚزؼذدح ِب ث١ٓ دٚا٠ٚٓ فٝ اٌؾؼش اٌفبسعٟ، ٚأخشٜ فٝ اٌؾؼش األسدٞ، ِٚإٌفبد ٔضش٠خ ثبألسد٠خ ، ٚوزٌه 

ش٠ً" ، ثبٔىـ دسا" . ٘زا ثبإلٔغ١ٍض٠خ، ٔزوش ِٕٙب "ث١بَ ِؾشق"، "عب٠ٚذ ٔبِٗ" ، ضشة و١ٍُ"، "ثبي عج

ٚ"ئلجبي" ٘ٛ فبؽت فىشح ئٔؾبء ٚطٓ ِغزمً ٌٍّغ١ٍّٓ فٟ ؽجٗ اٌمبسح إٌٙذٚثبوغزب١ٔخ، ِٚ٘ٛب رؾمك ف١ّب 

َ . ( د. ئثشا١ُ٘ ِؾّذ ئثشا١ُ٘، د. أؽّذ 1938َ، ٚرٛفٝ ئلجبي ػبَ 1947ثؼذ ثم١بَ دٌٚخ "ثبوغزبْ" ػبَ 

َ( فـ 2003بِؼخ األص٘ش، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ األٌٟٚ، ِؾّذ أؽّذ : اٌؾؼش األسدٞ اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبفش )ع

110 ،112 

ػٛسد ؽم١مذ ١ِں رّبَ رّذْ وٝ عڑ ہے. .. پظ ہّبسے ٌئے ٠ہ ضشٚسٜ ہے وہ رّذْ وٝ عڑ وٝ  .4

طشف اپٕٝ رٛعہ ِجزٚي وش٠ں اٚس اپٕٝ لَٛ وٝ ػٛسرٛں وٛ رؼ١ٍُ وے ص٠ٛس عے آساعزہ وش٠ں، ِشد 

ہے ِگش ػٛسد وٛ رؼ١ٍُ د٠ٕب ؽم١مذ ١ِں رّبَ خبٔذاْ وٛ رؼ١ٍُ وٝ رؼ١ٍُ فشف ا٠ه فشد ٚاؽذ وٝ رؼ١ٍُ 

. 69َ( ؿ 1977د٠ٕب ہے" ػجذ اٌغفبس ؽى١ً : الجبي وے ٔضشٜ افىبس )أغّٓ رشلٝ اسدٚ ہٕذ، دہٍٝ ِبسچ 

ٔمالً ػٓ أ.د/ ٠ٛعف ػبِش : لضب٠ب اٌّشأح فٟ سٚا٠بد ساؽذ اٌخ١شٞ ) داس اٌىزت اٌّقش٠خ، اٌمب٘شح 

2001).َ 

َ فٝ ثٍذح )عٛالٔذاس( فٝ ِمبطؼخ اٌجٕغبة ، ٚرؼٍُ فٝ ِذ٠ٕخ 1924آة   12٘ـ ،1343ِؾشَ  22ٌٚذ فٝ  .5

)دٌٙٝ( ػبفّخ إٌٙذ فٝ و١ٍخ )عبٔذ عز١فٕض( اإلٔى١ٍض٠خ، ٚخذَ ثبٌغ١ؼ اإلٔى١ٍضٜ ، ٚأفجؼ ضبثطب ػبَ 

ثبوغزبْ، ٘ـ فٝ عالػ اٌفشعبْ، فٍّب رُ رمغ١ُ إٌٙذ أزمً ِغ أعشرٗ ئٌٝ ِذ٠ٕخ )وشارؾٝ( فٝ  1364

٘ـ ، ٚوبْ  1385ٚاٌزؾك ثبٌغ١ؼ اٌجبوغزبٟٔ. ؽبسن فٝ اٌؾشة اٌزٝ عشد ث١ٓ إٌٙذ ٚثبوغزبْ ػبَ 

ِغزؾبسا ػغىش٠ب ٕ٘بن، ٚؽٙذ ِب داس ِٓ أؽذاس ٠ِٛزان فٝ رٍه إٌّطمخ. ٚعبُ٘ فٝ اٌؾشة اٌزٝ عشد 

ثٕغالد٠ؼ . ٚسلٝ ئٌٝ سرجخ  ٘ـ ، ٚاٌزٝ أزٙذ ثزغضئخ اٌجالد ، ٚل١بَ دٌٚخ 1391ث١ٓ إٌٙذ ٚثبوغزبْ ػبَ 

٘ـ  1397٘ـ ، ٚػ١ٓ لبئذا ػبِب ٌٍغ١ؼ سغُ ٚعٛد ضجبط ألذَ ِٕٗ سرجخ. ٚفٝ ػبَ  1396عٕشاي ػبَ 

صادد اٌّؼبسضخ ضذ اٌشئ١ظ اٌجبوغزبٔٝ رٚ اٌفمبس ػٍٝ ثٛرٛ، ٚٚلفذ فٝ ٚعٙٗ اٌغّبػبد اإلعال١ِخ، 

أطبػ ثٕظبَ اٌؾىُ اٌمبئُ ثشئبعخ رٚ اٌفمبس  فؾذصذ فٛضٝ ٚاضطشاثبد فٝ اٌجالد، فمبد ض١بء اٌؾك أمالثب

َ( ، ٚلذَ رٚ اٌفمبس ػٍٝ ثٛرٛ اٌٝ اٌّؾىّخ 1977ؽض٠شاْ  5٘ـ )  1397عّبدٜ ا٢خشح  18ػٍٝ ثٛرٛ 

ثزّٙخ رذث١ش عش٠ّخ لزً  ألؽذ سعبي اٌّؼبسضخ ٚٔفز ؽىُ اإلػذاَ ثٗ. ٚؽىً ض١بء اٌؾك ٚصاسح ؽبسوذ 

اٌضٛسح اإلعال١ِخ فٝ أفغبٔغزبْ ٚلف اٌٝ عبٔجٙب، ٚدػُ اٌّغب٘ذ٠ٓ  ف١ٙب اٌغّبػبد اإلعال١ِخ ٚػٕذِب لبِذ

، ٚفزؼ ثبوغزبْ أِبَ رؾشوبرُٙ، ٚالبَ ٌُٙ اٌّؼغىشاد ، ٚاٌّغزؾف١بد داخً ثبوغزبْ، ٚ٘زا ِب ؽذ ِٓ 

ػضائُّٙ ٚؽغؼُٙ ػٍٝ اٌمزبي ِٚزبثؼخ اٌغٙبد. ٚرؾغٕذ ػاللزٗ ِغ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ثؼذ أمطبع ثغجت 

َ( لزً ثؾبدصخ طبئشح فٝ طش٠مٙب ِٓ 1988آة  17٘ـ ) 1409ِؾشَ  5ٕٛٚٞ اٌجبوغزبٟٔ.. ٚفٝ اٌّفبػً اٌ

 -19اٌزبس٠خ اٌّؼبفش ط  –ِطبس )ثبٚاٌجٛس( اٌٝ ِطبس )ساٌٚجٕذٜ(. ( ِؾّٛد ؽبوش : اٌزبس٠خ اإلعالِٟ 

٘ـ ،  1418)اٌّىزت االعالِٝ ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ  –َ 1991 - 1924٘ـ 1411 - 1342اٌمبسح إٌٙذ٠خ 

 .200، 199َ(  فـ 1997

اٌؾبدٚس ػجبسح ػٓ ػجبءح عٛداء ٚاعؼخ فضفبضخ رغطٟ عغذ اٌّشأح رؼٍٛ٘ب لطؼخ ِٓ اٌمّبػ ثٙب صمٛة  .6

 فغ١شح رّىٓ اٌّشأح ِٓ اٌشؤ٠خ ."

 11/  23رُ رغ١١ش لبْٔٛ ؽذ اٌضٔب ا٢ْ فٝ ثبوغزبْ، ؽ١ش رمذِذ اٌؾىِٛخ ثزؼذ٠ً ٚرّذ اٌّٛافمخ ػ١ٍٗ فٝ  .7

عبء اٌزؼذ٠ً ػٍٝ أعبط أْ ٘زا اٌمبْٔٛ فشق فٝ ِٛضٛع اٌضٔب ػٍٝ أعبط اإلوشاٖ ِٓ  َ، ٚلذ 2006/ 

ػذِٗ، ٚطجمب ٌٍزؼذ٠ً اٌغذ٠ذ فاْ ػمبة اٌضٔب ثبٌشضب ٘ٛ اٌغغٓ ثؾذ ألقٝ خّظ عٕٛاد أٚ اٌغشاِخ 

ْٔٛ ػؾشح آالف سٚث١خ أٚ و١ٍّٙب ِؼب، ٚػمبة اٌضٔب ثبإلوشاٖ أٚ اإلغزقبة ٘ٛ اإلػذاَ . ثزّش٠ش ٘زا اٌمب

ٚاٌّٛافمخ ػ١ٍٗ لذ لضذ اٌؾىِٛخ ػٍٝ ػ١ت وج١ش فٝ لبْٔٛ اٌؾذٚد، ٚأػبدٚا ئٌٝ اٌّشأح ؽمٛلٙب اٌّغٍٛثخ، 

 ٚسفؼٛا ػٕٙب ظٍّب وج١شا وبْ ٚالؼب ػ١ٍٙب ثغجت رطج١ك اٌمبْٔٛ ثقٛسرٗ اٌغبثمخ ػٍٝ اٌزؼذ٠ً ."

 http: //www.wata.cc/fourms/showthread.php?58430 
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8. Edited by Glennis Byron and Andrew J.sneddon, The Body and The Book 

“writings on poetry and sexuality”,Rodopi-Amsterdam-Newyork,ny 2008, p.241,242 

9. 9
 گٝ ںوشٚ و١ب وب چبدس ع١بٖ اط ںؽضٛس ١ِ 

 ،ڈسٚ ث١گُ) ہے صبثذ عشَ اپٕب:  س٠بك ١ّذٖہف! "  ػٕب٠ذ ثقذ ،ں١ہ ےثخؾز وٛ ِغٙـ ںو١ٛ آپ ہ٠

 14 فـ( ٛسہال

 نہ سوگ ميں ہوں كہ اس كو اوڑهوں .01

 غم والم خلق كو دكهاؤں

 نہ روگ ہوں ميں كہ اس كى تاريكيوں ميں خفت سے ڈوب جاؤں

 نہ ميں گنہ گار ہوں نہ مجرم

 كہ اس سياہى كى مہر اپنى جبين پہ ہر حال ميں لگاؤں

 اگر نہ گستاخ مجهـ كو سمجهيں

 اگر ميں جاں كى امان پاؤں

 كروں گزارش تو دست بستہ

 كہ بنده پرور !

 حضور كے حجرهء معطر ميں ايكـ الشہ پڑا ہوا ہے

 نہ جانے كب كا گالسڑا ہے

 يہ آپ سے رحم چاہتا ہے

 حضور اتنا كرم تو كيجئے

 سياه چادر مجهے نہ ديجئے

مرجع  اپنا جرم ثابت ہے،" سياه چادر سے اپنے حجره كى بے كفن الش ڈهانپ ديجئے

 01، 01صـ  سبق ذكره،

ِؾّذ اٌغضاٌٝ : لضب٠ب اٌّشأح ث١ٓ اٌزمب١ٌذ اٌشاوذح ٚاٌٛافذح )داس اٌؾشٚق، اٌمب٘شح، ثذْٚ ربس٠خ( فـ  .11

16 

 ِجبسوـ وٛ الػ ٜڑگٍىغ ، چبدس ہ٠ ، ںد٠ٛاس٠ب چبس ہ٠ .12

 ہعف١ٕ ِشا گب ڑےث وش وٙٛي ںثبدثب ں١ِ ںوًٙ فضبؤ

 ںٛہ عفش ُہ وٝ ٔٛ آدَ ں١ِ

 17 فـ عبثك، ِشعغ ،ہے صبثذ عشَ اپٕب"  ! سفبلذ ثٙشٜ ہثٙشٚع ِشٜ ع١زٝ ۓ عظ ہو

٘ٛ ِؾّذ ػٍٟ عٕبػ ِإعظ عّٙٛس٠خ ثبوغزبْ أؽذ أثشص ؽخق١بد ؽجٗ اٌمبسح إٌٙذ٠خ فٟ إٌقف  .13

األٚي ِٓ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ، ٚلذ ؽٙذد اٌمض١خ اٌىؾ١ّش٠خ فٟ ػٙذٖ ٚالدرٙب ربس٠خ١ب ِغ ثذا٠خ اٌزمغ١ُ 

ذ٠ٓ أدد ئٌٝ أذالع أٌٚٝ اٌؾشٚة ث١ّٕٙب فٟ ِٚب فبؽت رٌه ِٓ أصِخ ع١بع١خ ث١ٓ اٌجٍ 1947ػبَ 

اٌؼبَ ٔفغٗ. ٠ٕزّٝ ِؾّذ ػٍٝ عٕبػ ئٌٝ أعشح ػش٠مخ . وبْ ٚاٌذٖ ربعشا صش٠ب ٠ؼ١ؼ فٝ وشارؾٝ اٌزٝ 

َ ، ػًّ فٝ اٌزغبسح ، صُ دسط اٌمبْٔٛ فٝ ِؼٙذ ٌٕىٌٛٓ 1876/  12/  25ٌٚذ ف١ٙب ِؾّذ ػٍٝ فٝ 

اٌّؾبِبح ، ٚثؼذ صالس عٕٛاد افجؼ ٚاؽذا ِٓ أوضش  َ ، فٛس رخشعٗ ػًّ ثّٕٙخ1892فٝ ٌٕذْ عٕخ 

ثذأد سع١ّب أٌٚٝ خطٛاد  1905ِؾب١ِٓ وشارؾٝ ؽٙشح ، ٚػشف ػٕٗ روبؤٖ ٚعشأرٗ، ٚفٟ ػبَ 

ِؾّذ ػٍٟ عٕبػ فٟ ػبٌُ اٌغ١بعخ ؽ١ش اٌزؾك ثؾضة اٌّإرّش اٌٛطٕٟ إٌٙذٞ، ٚفٟ اٌؼبَ ٔفغٗ 

مالٌٙب ِٓ االعزؼّبس اٌجش٠طبٟٔ، ٚرٌه أصٕبء عبفش ئٌٝ ٌٕذْ ١ٌشٚط ٌٍّغأٌخ إٌٙذ٠خ ِطبٌجب ثبعز

االٔزخبثبد اٌجشٌّب١ٔخ اٌزٟ وبٔذ رؾٙذ٘ب ثش٠طب١ٔب آٔزاوجؼذ ػبَ ِٓ ػٛدرٗ ػًّ عىشر١شا ٌشئ١ظ 

ؽضة اٌّإرّش اٌٛطٕٟ إٌٙذٞ داداثٙبٞ ٔٛاسٚعٟ، ٚأٌمٝ أٚي خطبة ع١بعٟ ٌٗ فٟ ِذ٠ٕخ وٍىزب ػبَ 

أزخت ِؾّذ ػٍٟ عٕبػ ػضٛا فٟ اٌّغٍظ  1910دػب ف١ٗ ئٌٝ اعزمالي إٌٙذٚفٟ ػبَ  1906
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اٌزؾش٠ؼٟ اٌغذ٠ذ، ٚوبْ فٛرٗ ٘ٛ األثشص داخً اٌّغٍظ ِطبٌجب ثبالعزمالي ٚداػ١ب ئٌٝ اٌٛؽذح ث١ٓ 

اٌطٛائف اٌّخزٍفخ، ٚظً ػضٛا فبػال ثٙزا اٌّغٍظ ط١ٍخ أسثؼخ ػمٛد.رٛفٟ ِؾّذ ػٍٟ عٕبػ فٟ 

د. ػٍٝ ِؾبفظخ : ؽخق١بد ِٓ اٌزبس٠خ"ع١ش ػبِب"  72َ ػٓ ػّش ٠ٕب٘ض 1948عجزّجش/ أ٠ٍٛي  11

 64( فـ 2009ٚرشاعُ ِٛعضح" )اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ، ث١شٚد، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، 

14. http://womenshistory.about.com/library/ency/blwh_pakistan_women.htm 

 ےو ںعٕگذي سٚاعٛ .15

 ! ں١ِ ںصٔذا ؽبي ہخغز

 ! ہِغزبٔ ےاوـ فذائ

 ! ۂذأا٠ىـ سلـ س

 ہے عىزٝ رٛ ثٙٝ ٹٛٹ ہٕہو ػّبسد ہ٠

 ہے عىزٝ رٛ ثٙٝ ٹچٙٛ ضادٜہؽ اع١ش ہ٠

 ! ــــــــــــــ ضادٜہؽ اع١ش ہ٠

 عجش ٚخٛف وٝ دخزش

 پشٚسدٖ وٝ ںّٛہٚ

 ثغزش ُہ ےِقٍؾذ ع

 ضؼف ٠ٚبط وٝ ِبدس

 گٝ ےعت ٔغبد پبئ

 ہدسأ گٝ ےعبٔظ ٌ

 ہِؾٛ سلـ سٔذأ

ٝ و١ؾٕض، پجٍ ١ًِ عٕگ" )ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ ں١ِ" ١ٍبدو س٠بك، ١ّذٖہف"  گٝ ےاپٕٝ راد پبئ

 230 فـ( د.ٛس،ةہال

 73َ( فـ 1993، 4ع١ذ لطت : اٌزق٠ٛش اٌفٕٝ فٝ اٌمشآْ )داس اٌؾشٚق، اٌمب٘شح، ط  .16

 ٕچٝہپٙش ١ُٔ لذَ ؽت آ پ .17

 وٝ ںخ١بٌٛ ث١ىبس اْ ں١ِ

 ےسٔگ١ٍٝ وٕچٓ ِبال ع

 176 فـ عبثك، ِشعغ ،ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ:  س٠بك ١ّذٖہف" ںوت رىـ و١ٍٙٛ

 ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ .18

 ں١ِ ِٛسد اط اگش ٛاہو١ب 

 دس٠ب اوـ وب ٛہٌ ہے زبہث

 ہے طغ١بٔٝ ںاٚس دس٠ب ١ِ

  ٘بڑٖٚ ر١ش ٠بد وب چبٔذ چ

 ں١ہ آرٝ ںش٠ہٌ وش ٘ـڑث ٘ـڑث

 176 فـ عبثك، ِشعغ ،ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ:  س٠بك ١ّذٖہف" ں١ہ عبرٝ ىشاٹ ےعبؽً ع

 ےع ںشٚہٌ گشرٝ ٙزٝٹ"اْ ا .19

 ١ِشا ثذْ گب ےو١ب پًٙ پبئ

 ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ

 گٝ ےعبئ گٍٙزٝ ٝٹِ ہ٠

 177 فـ عبثك، ِشعغ ،ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ:  س٠بك ١ّذٖہف" ١ِشا ثذْ گب ےعبئ زبٹگٙ

 ہے" ٖٚ ا٠ىـ صْ ٔبپبوـ  .20

 ں١ِ ل١ذ وٝ ٛہٌ ےزہث

 160غ عبثك، فـ ِشع ،ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ:   س٠بك ١ّذٖہف" وٝ ٚعبي ِبٖ ںگشدػ ١ِ

  ں١ِ آگ وٝ ٛطہ ىٝہد .21

 ںاپٕٝ طٍت وٝ چبٖ ١ِ



 لضب٠ب اٌّشأح فٝ ؽؼش ف١ّٙذٖ س٠بك
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 صائ١ذٖ اث١ٍظ رٙٝ

 ںچً دٜ اعٝ وٝ ساٖ ١ِ

 وٛ َٛہاط ِٕضي ِٛ

 ں١ۂ پ١ذا ںعظ وب ٔؾب

 عٕگُ ٖٚ ٔٛس ٚٔبس وب

 160 فـ عبثك، ِشعغ ،ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ" ں١ۂ ٍِزب ہعظ وب پز

 ےع عٛػ ےو ٛہٌ ے"اثٍ .22

 ےچى ٹپٙ ےو پغزبْ اط

 ےش ٔٛوـ خبس ساٖ عہ

 ےچى ٹثٕذ ٌؾُ عت و

 پش ؽشَ وٝ ثذْ ےاط و

 161 فـ عبثك، ِشعغ ،ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ" ں١ۂ ہرمذط وب عب٠

 222عٛسح اٌجمشح آ٠خ  .23

 سٚاٖ اٌغّبػخ .24

 31فـ ِشعغ عجك روشٖ ، لضب٠ب اٌّشأح ث١ٓ اٌزمب١ٌذ اٌشاوذح ٚاٌٛافذح،  : ِؾّذ اٌغضاٌٝ .25

 گٕٛأٛ ےثشاعز پش عٕگٙبعٓ طسا ےأمالة و .26

 ! ےِغٙ ںگ١ب ےرُ و١ب دٚگ

 ٚاٌٛ ےِغٙـ وٛ ع١ذ٘ٝ ساٖ دوٙبٔ

 چبٔٛہارٕب پ

 ٛہ ےٙٹرُ وشعٝ پش ث١

 283 فـ عبثك، ِشعغ ،ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ"  ںٛہ ٛئٝہ ٜڑوٙ پش د٘شرٝ ںاٚس ١ِ

 251َ( فـ 1978ػض اٌذ٠ٓ اعّبػ١ً : اٌؾؼش اٌؼشثٝ اٌّؼبفش)داس اٌفىش اٌؼشثٝ، اٌمب٘شح،  .27

( ؽجُٕ ؽى١ً ، د. ع١ٍُ اخزش ، خبٌذٖ ؽغ١ٓ : خٛار١ٓ وٝ ؽبػشٜ ١ِں ػٛسرٛں وے ِغبئً وٝ  .28

(  2005اعالَ آثبد ،  –( )ٚصاسد رشلٝ خٛار١ٓ ، ؽىِٛذ ثبوغزبْ 2002 -1947رق٠ٛش وؾٝ )

 106فـ 

 "ال١ٍّب .29

 ہے عبئٝ ںِب وٝ لبث١ً وٝ بث١ًہعٛ 

 عبئٝ ںِب

 ِگش ِخزٍف

 ےو ںأٛس ںِخزٍف ث١چ ١ِ

 ں١ِ اثٙبس ےو ںاٚس پغزبٔٛ

 أذس ےو ٹپ١ ےاٚس اپٕ

 ںاپٕٝ وٛوٙـ ١ِ

 ہے ںاْ عت وٝ لغّذ و١ٛ

 لشثبٔٝ وٝ ےثچ ےو ڑث١ٙ ہاوـ فشث

 ل١ذٜ وٝ ثذْ ےٖٚ اپٕ

 ےعٍز ں١ِ د٘ٛپ ٛئٝہرپزٝ 

 ہے ٛئٝہ ٜڑوٙ پش ے١ٍٹ

 ہےپزٙش پش ٔمؼ ثٕٝ 

 د٠ىٙٛ ےاط ٔمؼ وٛ غٛس ع

 اٚپش ےع ںٌّجٝ سأٛ

 اٚپش ےع ںزبٔٛپغ ےاثٙش

 اٚپش ےپ١چ١ذٖ وٛوٙـ ع
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 ہےال١ٍّب وب عش ثٙٝ 

 ےوش والَ ثٙٝ ےع ال١ٍّب وجٙٝ ہللا

 157،158 فـ عبثك، ِشعغ ،ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ! "  ےاٚس وچٙـ پٛچٙ

  27عٛسح اٌّبئذح آ٠خ  .30

 ں١ِ خشاثٝ اط وچٙـ ہے ں١ہلقٛس صْ وب ٔ .31

 ںٚپش٠ٚ ِٗ ں١ہ ہگٛاٖ اعىٝ ؽشافذ پ

و١ٍبد الجبي اسدٚ، ضشة و١ٍُ، ٔظُ"ِشد فشٔگ : اٌشعً اٌغشثٝ" )ا٠غٛو١ؾًٕ ثىـ  ِؾّذ الجبي :

   604 فـ( 1993َ ٘ـ،ڑگ ػٍٝ بؤط،ہ

 022، 020سورة طه، آية  .32

 ں١ِ ںچؾّٛ ےگبر ےو غبسہوٛ ےپزٙش٠ٍ .33

 ٕغٝہ ٔشَ وٝ ػٛسد ا٠ىـ ہے ٝہگٛٔظ س

 ں١ۂ ثٙٝ وچٙـ عت شد،ہدٌٚذ، طبلذ اٚس ؽ

 آصادٜ وٝ اط ہے چٙپٝ ں١ِ ثذْ ےاط و

 ں١ٌ وش وچٙـ ثذ ۓئ ےو ِؼجذ ےد١ٔب و

 عغىٝ وٝ ٌزد وٝ اط ےعىز ں١ہعٓ ٔ

 ہے ثىبؤ ضِبيہ گٛ، ںاط ثبصاس ١ِ

 وٝ اط ںا رغى١رس ےالئ ےوٛئٝ خش٠ذ و

 ہے ٚالف ٝہ ٖٚ ےاوـ عشؽبسٜ عظ ع

 عىزٝ ں١ۂ ث١چ وٛ اط رٛ ثٙٝ ہےچب

 عبؤ آ!  ٛاؤہٚادٜ وٝ آٚاسٖ 

 دٚ ےثٛع پش ےشہچ ےآؤ اٚس اط و

 ےعبئ ارٝڑا ثبي ےٌّج ےٌّج ےاپٕ

 عبثك، ِشعغ ،ںٛہ ِٛسد وٝ ٝٹِ رٛ ں١ِ" ےعبئ گبرٝ ےو ٛاہ عبرٙـ ٝ،ٹث١ وٝ ٛاہ

 162،163فـ

 001سورة آل عمران ، آية  .34


