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 الخصائص األسلوبية في شعر الشاعرات المعاصرات
 في النصف الثاني من القرن العشرين

 

  )*( رضا دمحم عواد
 الملخص

استطاعت الشاعرات أن تحمك ذاتها من خالل نشاطها اإلبداعً، وتركت 
 بصمتها التعبٌرٌة على أعمالها الشعرٌة.

فٌها الصراع عاشت الشاعرات حٌاة خصبة ملٌئة بالمثٌرات والمإثرات، 
وفٌها الدعة، فٌها الطموح وفٌها اإلنكسار، فٌها أًٌضا التردد بٌن اإللبال على الحٌاة 
والضجر منها؛ فكن ٌحاولن أن ٌجدن فً الشعر تنفٌثًا عن رغباتهن المكبوتة، وما ال 
تستطٌع أن تمٌمه على أرض الوالع تستطٌع أن تمٌمه فً عالمها الشعري، وما ال 

 ً به إلى أحد من البشر؛ تستطٌع أن تدونه على الورق.تستطٌع أن تفض
اعتمدت الشاعرات على طرٌمة بناء الجملة العربٌة واستطاعت أن تمدم 
وتإخر ما ترٌد من أجزاء الجملة حتى ٌتوافك مع ما ترٌد أن تعبر عنه من خالل 

نها التركٌز على المذكور أواًل، فهً تضفً علٌه شحنة شعورٌة إضافٌة لتإكد على أ
مدركة تماًما لما ترٌد، وتخفً وتمحو ما ترٌد، ومن هنا ٌستطٌع المتلمً أن ٌحلك فً 

 أفك النص أو ٌتدخل إلكمال النص.
جسدت الشاعرات نظرة المرأة الناضجة الواعٌة إلى اآلخر من منطلك 
تصوٌر الرجل، ووصفنه بكثٌر من الصفات؛ وهذا ٌدل على اإلدران الناضج 

 التً حاولت أن تتصف بها بعض الشاعرات. والشخصٌة الواعٌة،
مثلت المصائد نمطة االنطالق الواعٌة فً الحٌاة االجتماعٌة، وبرغم أنها 
تسعد بالحب فإنها ال تترن لٌادها لألوهام، فهً ترفض أن تعٌش فً الظل، أو فً 

 والع ٌجمع بٌن سٌادٌة الرجل وعبودٌة المرأة.
تبعث الدفء واالستمرار، إن صورة الرجل فً بعض المصائد بردة 

 وسرعان ما تتحول إلى بركان من الغضب إذا أحست بالعناد أو النرجسٌة من اآلخر.
كان التشابه بٌن الشاعرات فً الموضوعات، أما الصور الشعرٌة؛ فمد 
حاولت كل منهن أن تؤتً بصور جدٌدة تركت علٌها بصمتها الخاصة بعٌدًا عن 

 التناص والتملٌد.
ت أوجاعهن أو آمالهن وما ٌطمحن إلٌه من تحمٌك العدالة سجلت الشاعرا

 والمساواة.
لد ٌتغٌر رأي الشاعرة فٌما كتبته منذ أعوام، بل أحٌانًا فٌما كتبته منذ أٌام، 
ونجد أنها دائمة الحٌرة والتردد، ولٌس لها مولف ثابت من بعض المضاٌا التً 

 تناولتها فً لصائدها.
 
 
 

 كلٌة اآلداب –جامعة عٌن شمس   -عربٌة و آدابهادكتوراة فى اللغة ال * 
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Abstract 

Female poets have managed to fulfill themselves through their 

creations and have left their unique expressive fingerprints on their art. 

They lived rich lives, at times impactful, full of excitement, conflict 

and ambition whilst at others comfortable, indulgent, lavish and 

boring.  They found a welcome relief in poetry to express their hidden 

aspirations and dreams and substantiate what could not be lived in 

reality. Female poets also used grammar to restructure sentences and 

express themselves by impregnating vocabulary with feelings to 

emphasize what they wanted to convey. They rearranged sentences 

and selected what to reveal and what to keep hidden so that the reader 

would either live with the text or complete it with their imagination. 

They expressed the perception of the mature woman towards the other 

sex through portraying men in a variety of ways that indicated a 

developed understanding and an intelligent personality. A third of 

their poetry represented the beginning of an intellectual journey in 

their social lives. Despite enjoying love, the female poets did not 

surrender themselves to illusions and refused to live in shadow or in a 

world defined by female docility and male sovereignty. The male 

figure was depicted in some poetry as a stable and warm figure yet 

this description transformed into waves of anger in response to grief or 

vanity felt by the writers. Similarities between poets existed, despite 

their distinctive individual flavours, which protected against imitation.  

They expressed their suffering as well as their aspirations towards 

justice and equality; however their views could fluctuate over the 

years or even within days highlighting their lack of consistency.  
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تبحث األسلوبٌة عن الخصائص الفنٌة الجمالٌة التً تمٌز نًصا عن أخر، أو 
لها خلجات نفسه وخواطر وجدانه، وتحاول  شاعًرا عن أخر من خالل اللغة التً ٌحمَّ

 وبٌة اإلجابة عن كٌف ٌكتب الكاتب نًصا من خالل اللغة؟األسل
إذ بها ٌتؤتى للمارئ استحسان النص أو استهجانه، وتنفً األسلوبٌة عن نفسها 
المعٌارٌة وإرسال األحكام التمٌمٌة بالمبول أو بالرفض، ٌضاف إلى ذلن أنها ال تسعى 

الظواهر األسلوبٌة فً إلى غاٌة تعلٌمٌة، باإلضافة إلى حرصها الشدٌد على تعلٌل 
مماربتها النصوص اإلبداعٌة بشًء من العلمٌة الوصفٌة؛ من هذا المنطك اخترت 
األسلوبٌة لتكون المنهج الذي من خالله أضفى بعض اللمسات على نصوص 

 الشاعرات.
إن شعر الشاعرات ٌعكس مواجع األنثى بل ٌتجاوز تلن المواجع إلى المضاٌا 

ٌتعامل هذا الشعر مع الهموم المتعلمة باألرض الفلسطٌنٌة  التً تتعلك باإلنسان، إذ
المسلوبة، كما ٌعكس الغزو العرالً للكوٌت وما إلى ذلن من المضاٌا التً تعرضت 
لها الشاعرات من خالل إنتاجهن الشعري؛ فكما كرهت الحرب والظلم والدمار، فمد 

لضٌاء، والحٌاة ال ٌمكن أن أحبت السالم والعدل واالستمرار، ولوال الظالم ما رأٌنا ا
 تسٌر على وتٌرة واحدة.

استطاعت الشاعرات أن تحمك ذاتها من خالل نشاطها اإلبداعً، وتركت 
 بصمتها التعبٌرٌة على أعمالها الشعرٌة.

عاشت الشاعرات حٌاة خصبة ملٌئة بالمثٌرات والمإثرات، فٌها الصراع 
أًٌضا التردد بٌن اإللبال على الحٌاة  وفٌها الدعة، فٌها الطموح وفٌها االنكسار، فٌها

والضجر منها؛ فكن ٌحاولن أن ٌجدن فً الشعر تنفٌثًا عن رغباتهم المكبوتة، وما ال 
تستطٌع أن تمٌمه على أرض الوالع تستطٌع أن تمٌمه فً عالمها الشعري، وما ال 

 تستطٌع أن تفضً به إلى أحد من البشر؛ تستطٌع أن تدونه على الورق.
الشاعرات على طرٌمة بناء الجملة العربٌة واستطاعت أن تمدم اعتمدت 

وتإخر ما ترٌد من أجزاء الجملة حتى ٌتوافك مع ما ترٌد أن تعبر عنه من خالل 
التركٌز على المذكور أواًل، فهً تضفً علٌه شحنة شعورٌة إضافٌة لتإكد على أنها 

تطٌع المتلمً أن ٌحلك فً مدركة تماًما ما ترٌد، وتخفً وتمحو ما ترٌد، ومن هنا ٌس
 أفك النص أو ٌتدخل إلكمال النص.

جسدت الشاعرات نظرة المرأة الناخبة الواعٌة إلى اآلخر من منطلك تصوٌر 
الرجل، ووصفه بكثٌر من الصفات؛ وهذا ٌدل على اإلدران الناضج والشخصٌة 
 الواعٌة، التً حاولت أن تتصف بها بعض الشاعرات، مثلت بعض المصائد نمطة
االنطالق الواعٌة فً الحٌاة االجتماعٌة، وبرغم أنها تسعد بالحب فإنها ال تترن 
لٌادها لألوهام، فهً ترفض أن تعٌش فً الظل، أو فً والع ٌجمع بٌن سٌادٌة الرجل 

 وعبودٌة المرأة.
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إن صورة الرجل فً بعض المصائد؛ بردة تبعث الدفء واالستمرار وسرعان 
 ضب إذا أحست بالعناد أو النرجسٌة من األخر.ما تتحول إلى بركان من الغ

كان التشابه بٌن الشاعرات فً الموضوعات، أما الصورة الشعرٌة؛ فمد 
حاولت كل منهن أن تؤتً بصور جدٌدة تركت علٌها بصمتها الخاصة بعٌدًا عن 

 التناص والتملٌد.
سجلت الشاعرات أوجاعهن أو ما لهن وما ٌطمحن إلٌه من تحمٌك العدالة 

لمساواة. محاولةً الهروب من انساق المجتمع المهمشة فً الوالع والتً تالحمها وا
 أحٌانًا فً حلمها وتصادر مباهجها.

ولد ٌتغٌر رأي الشاعرة فٌما كتبته منذ أعوام، بل أحٌانًا فٌما كتبته منذ أٌام، 
وتجد أنها دائمة الحٌرة والتردد، ولٌس لها مولف ثابت من بعض المضاٌا التً 

 ولتها فً لصائدها.تنا
إن هإالء الشاعرات من بالد عربٌة مختلفة، وتحمل كل منهن خصوصٌاتها 
الثمافٌة واالجتماعٌة، مما شكل مادة خصبة للمراءة والتحلٌل، تكشف عن بنٌات 
عمٌمة وأنساق غائرة تعكس؛ لضاٌا المجتمع بؤكمله؛ وتعكس تحوالت مستمرة ال 

 ولها فً مجتمعنا العربً.سٌما فٌما ٌخص عاللة األنثى بما ح
وال جدال أن الموروثات الثمافٌة ومنظومة المٌم االجتماعٌة تإثران بشكل 
فعال فً اختالف أسلوب وطرٌمة التنشئة والتعامل مع الفتاة فهنان األعراف والتمالٌد 
والموروثات التً ال زال الموروث الثمافً فٌها ٌإكد السمات والخصائص السلبٌة 

ضعٌفة/ تابعة/ ممهورة وغٌر لادرة على حماٌة ذاتها( وٌإكد فً الممابل للمرأة فهً )
الخصائص الشخصٌة اإلٌجابٌة للرجل، فهو )لٌادي، لوي، عالل، ٌتحكم فً 
انفعاالته( وعلٌه تتم تنشئة المجتمع فً ضوء هذه الموروثات المإكدة على لوة 

 الرجل وضعف المرأة.
ة بصورة مختلفة، فهً وإن وعت حمٌمة إن جدلٌة الذات واألخر تعٌشها المرأ

وضعها وحاولت تحمٌك وضع إنسانً ال تمع فٌه موضعا لرفض بعض أفراد 
 المجتمع ال تصل إلى ذلن بسهولة.

كتبت الشاعرات الشعر بطرٌمة أكثر وضوًحا وسهولة، وأصبح لها إنتاًجا 
 شعرًٌا ال ٌستهان به.

 ولكن هل أصبح لشعر الشاعرات خصائص معٌنة؟
 عكست فٌه تصوًٌرا لمشاعر األنثى وطبٌعتها وعالمها الذاتً؟ وهل

 وهل نجحت فً أن ٌكون لها صوت شعري ممٌز؟
إن اإلجابة عن هذه التساإالت تحتاج إلى دراسة ومتابعة إلنتاجهن الشعري، 
إن تجربة الحب المثالً الذي ال ٌغترب أبدًا من الوالع، وإنما ٌتحطم على أبوابه 

ل من الدنٌا إالَّ ما ٌنال الحلم والوهم والخٌال، وذلن ألن العمبات وٌنتهً، وال ٌنا
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االجتماعٌة، والتمالٌد الموروثة؛ تحول بٌن هذا الحب وبٌن النجاح، أو هو ٌعكس للك 
ومواجع الشاعرة وما ٌشغلها، وما تطمح إلٌه بالنسبة لوطنها، محاولة أن تصل إلى 

وٌر، وتالمس الحٌاة مالمسة حمٌمٌة، درجة أعمك فً التعبٌر ودلة أكثر فً التص
تكتب وتستودع الشعر التجارب اإلنسانٌة والحضارٌة، التً ال غنى عنها لإلنسان؛ 
ألن المرأة خلمت عاطفٌة وما دامت عاطفٌة فسٌظل الشعر لوى كبٌرة لها دورها 

 وتؤثٌرها.
ومما ال شن فٌه أن لارئ الشعر الحدٌث ٌجد نفسه فً حاجة إلى كثٌر من »

لذكاء والثمافة والصبر والدلة، كما ٌجد نفسه فً حاجة إلى إعادة لراءة العمل الفنً ا
لٌمترب منه، وٌلم بما فٌه من أبعاد وإٌماءات وإشارات ورموز ودالالت وأساطٌر 

 .(1)«وصور
ولد ولع االختٌار على هإالء الشاعرات؛ ألن نصوصهن مشحونة بالمكونات 

 د، والملك الذي عاشته األنثى فً المجتمع آنذان.الثمافٌة المصاحبة لنزعة التمر
 ولد لسمت بحثً إلى ممدمة وأربعة أبواب.

وبما أن األسلوبٌة « اللغة فً شعر الشاعرات»الباب األول: وٌحمل عنوان 
نطاق عملها األول هو اللغة، فمد حاولت من خالل هذا الباب أن ألف على طبٌعة 

فً بناء لصائدهن؛ ولمت بتمسٌم هذا الباب إلى اللغة التً اعتمدت علٌها الشاعرات 
وفٌه حاولت أن أبحث عن « اللغة التراثٌة»ثالث فصول، األول منها ٌحمل عنوان 

مدى تؤثٌر التراث على شعر الشاعرات، وهل لجؤن إلٌه إللامة تناص فً 
، ومن «لغة الحٌاة الٌومٌة والمعاصرة»نصوصهن. والفصل الثانً تحت عنوان 

طعت أن أستوضح اإلجابة عن سإال كان ٌشغلنً وهو: لماذا تمٌز شعر خالله است
 الشاعرات بالسهولة والوضوح؟

وفً الفصل الثالث، كنت أرٌد أن أعرف إلى أي مدى تؤثرت الشاعرات 
لمت بمحاولة لإلجابة « األلفاظ األجنبٌة»باللغات األجنبٌة، وهذا الفصل الذي بعنوان 

نً، فهل عرفت الشاعرات لغات أخرى غٌر العربٌة عن هذا السإال الذي كان ٌشغل
 أثرت على إنتاجهن الشعري.
، ولد لسمت «المهارات األسلوبٌة فً شعر الشاعرات»والباب الثانً بعنوان: 

هذا الباب إلى أربعة فصول لدراسة مدى وجود هذه الظواهر فً شعر الشاعرات، 
ح ٌستخدم فً علم النحو وهو مصطل« التضمٌن»ولد لمت فً الفصل األول بدراسة 

 والبالغة.
من حٌث تكرار الحروف « التكرار»والفصل الثانً حاولت فٌه رصد ظاهرة 

أو األسماء أو األفعال، وأًٌضا بعض الجمل، فمد استخدمت الشاعرات ظاهرة التكرار 
 بشكل ٌلفت النظر فً كثٌر من لصائدهن.

، والرابع لدراسة «الحذف والمطع والتنمٌط»والفصل الثالث تحت عنوان: 
ومدى تؤثٌر ذلن على داللة هذه التمنٌة فً التركٌز على « التمدٌم والتؤخٌر»ظاهرة 
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 المذكور أواًل.
الصورة مفهومها وأثرها فً بنائهن »ولد خصصت الباب الثالث بعنوان: 

الصورة »ولمت بتمسٌمه إلى أربعة فصول األول منها تحت عنوان: « الشعري
زت على صورة الرجل فً شعر الشاعرات، وهل استطاعت وفٌه رك« التشبٌهٌة

الشاعرات أن تصور الرجل بصورة واضحة، أم أنها كانت مختلفة حسب الحالة 
 الشعورٌة التً تكون مسٌطرة علٌها وعلى إبداعها.

وكٌف وظفت الشاعرات « الصورة االستعارٌة»والفصل الثانً بعنوان: 
كونًٌا، وجعلت من عناصر الكون أصدلاء االستعارة، ولدمت من خاللها تضامنًا 

 تشاركها أحزانها وأفراحها.
وفٌه حاولت تتبع بعض المواضع « المفارلة التصوٌرٌة»والفصل الثالث: 

التً ألامت من خاللها الشاعرات الجمع بٌن الشًء ونمٌضه لتوضٌح بعض الصور 
 لشًء ونمٌضه.التً ترٌد أن تركز علٌها وتنمل إحساسها للمتلمٌن عن طرٌك ذكر ا

ولد حاولت من خالله تتبع بعض « التشخٌص والتجسٌد»والفصل الرابع 
المواضع التً ألامت علٌها الشاعرات تجسٌد وتشخٌص ألشٌاء معنوٌة وتصوٌرها 
من خالل أشٌاء حسٌة حتى ٌستطٌع المتلمً أن ٌصل إلى ما ترٌد هذه الشاعرة أو 

 تلن.
، وحٌث إن «البنٌة الموسٌمٌة»سة والباب الرابع واألخٌر لد خصصته لدرا

كانت المصائد فٌها مإسسة على الشعر الحدٌث  –موضوع البحث  –أغلب الدواوٌن 
الحر الذي ال ٌلتزم بمافٌة محددة أو وزن معٌن، فمد ركزت فٌه على دراسة 
الموسٌمى الداخلٌة واألصوات المختلفة التً ظهرت من وراء الكلمات والحروف 

 الشاعرات لصائدهن. التً ألامت علٌها
ثم خاتمة البحث وما توصلت إلٌه من نتائج، ونبذة مختصرة عن الشاعرات 
الالتً وردت أسمائهن فً البحث ثم ملخص باللغة العربٌة وآخر باللغة اإلنجلٌزٌة، 
ثم لائمة بالمراجع والمصادر التً اعتمدت علٌها الدراسة وفهرس األبواب 

 والفصول.
ملً هذا خالًصا لوجهه الكرٌم، وأن ٌثٌبنً بمدر ما وهللا أسؤل أن ٌجعل ع

بذلت فٌه من جهد راجٌةً أن ٌكون لبنة تضاف إلى صرح الدراسات األدبٌة، 
مستمٌحة أساتذتً العذر عما فٌه من نمص أو تمصٌر، فشعر الشاعرات 
المعاصرات؛ ما زال مادة غنٌة لدراسات أخرى تحٌط بجوانب أخرى منه فتزٌده 

 غنى وثراء.
                                                                                                  

 وهللا ولً التوفٌك.
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 الباب الثالث

 الصورة مفهومها وأثرها في البناء الشعري لديهن
 
 «.صورة الرجل فً شعر الشاعرات»الفصل األول: الصورة التشبٌهٌة  
 لصورة االستعارٌة.الفصل الثانً: ا 
 الفصل الثالث: المفارلة التصوٌرٌة. 
 الفصل الرابع: التشخٌص والتجسٌد. 

 
 «صورة الرجل في شعر الشاعرات»الصورة التشبيهية  الفصل األول :

لمد صور الشعراء خفمات للوبهم وتجارب حبهم، وحفل الشعر العربً بثورة 
اعرات أن ٌصورن الرجل فً ضخمة من هذا النوع من الشعر؛ فهل استطاعت الش

 أشعارهن؟
وهل استطاعت المرأة الشاعرة أن تعبر عن هذا الحب وتصور الرجل 

 بصورة واضحة المعالم أو ذات طابع خاص؟
إن المرأة بطبٌعتها الرلٌمة أكثر إخالًصا فً حبها، وهً لادرة على إخفاء 

ض والكراهٌة مشاعر الحب سنوات طوٌلة، وال تستطٌع أن تسٌطر على مشاعر البغ
أٌام للٌلة، تعٌش المرأة الشاعرة داخل عالمها الخاص وتصور أحاسٌسها األنثوٌة 
مغلفة بالحٌاء والخجل الذي منعها من ذكر أوصاف الرجل والتغنً بموته ووسامته، 

 وتجد المرأة الشاعرة االستسالم هو الشعور األمثل الذي تلجؤ إلٌه.
وسٌطرة مشاعر الحزن على  لعل اإلحساس بالضٌاع وفمدان األمان

كان وراء عدم تفتنهن فً لصائدهن، وتعتمد على  –فً بعض األولات  –الشاعرات 
الدموع بداًل من الكلمات، وإذا استخدمت بعض الكلمات الرلٌمة التً تعكس طبٌعة 
األنثى الضعٌفة التً ال تصل إلى درجة من الوضوح بمدر ما تصف وتعبر عن روح 

ر الرجل لها، وهً فً تجربتها الشعرٌة تناولت صورة الرجل حساسة ٌإلمها تنك
ووضعتها فً إطار خاص وأضفت علٌها طابع األنثى بضعفها ورلتها ونظرتها 
البسٌطة للحٌاة، وتركت لنا صوًرا شعرٌة وتشبٌهات لغوٌة ٌملإها الحزن والبكاء 

ا فً كثٌر والخوف من المستمبل، وكان شعرها حزٌنًا باكًٌا، صور ضعفها ووحدته
من األولات، ولد عبرت عن ذلن بدوال صادلة صدق مشاعرها، مإثرة تعبر عن 
ضعفها وللة خبرتها والدلٌل على ذلن اعتمادها على البكاء، هذا هو الجوهر النسائً 
الذي لم ٌعبؤ به الرجل، فلم ٌر فٌها غٌر الزٌنة والجمال، ولم ٌحاول أن ٌتعرف على 

ر، فلم ٌعاملها إال بالمسوة والعناد أو اإلهمال فً كثٌر من ما ٌشغلها من لضاٌا وأفكا
األولات؛ فؤرادت أن تضع لنفسها موضعًا من االحترام لبل الغرام، وإذا كان للب 
المرأة فً بعض الحاالت طفاًل؛ فهو ٌحمل من الطفولة رلتها وبراءتها؛ التً تتحول 
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طٌع الرجل أن ٌصل إلى فً األولات التً تجرح فٌها مشاعرها إلى مارد ال ٌست
مداه، الذي لم ٌعرف عن المرأة إال المظهر الخارجً، هنا تنصرف المرأة عن هذا 
اآلخر؛ الذي ال ٌبادلها نفس المشاعر وتلجؤ إلى نفسها أو إلى أي شًء آخر فً 

 الحٌاة، وهً تعلن فً تمرد وعناد خروجها عن هذا اإلطار التملٌدي المؤلوف: 
 (2)..حٌب ٌثور على األصول

 على الجذور .. على النظام
 حب ٌحاول أن ٌغٌر كل شًء

 فً لوامٌس الغرام
 

فهً تبدأ من البداٌة الطبٌعٌة للتغٌر، وهً تبدأ باألصول والجذور وترٌد أن 
تضع مفاهٌم جدٌدة ولغة جدٌدة؛ حتى تصل إلى ما ترٌد من المجتمع من حولها؛ لكً 

التعدٌل فً رإٌة هذا المجتمع، وإذا ٌعترف بوجودها ودورها فً إحداث التغٌر و
وصلت الشاعرة إلى ما ترٌد وترغب، فسرعان ما تنسى ما كانت تسعى إلٌه، وما 

 ترٌد أن تحممه وتشعر بالهدوء واالستمرار، وتضع الرجل فً ممابل الوطن:
 (3)ٌا رجاًل عوضنً بحبه

 عن أجمل األوطان
وح تصل إلى حد ونجد الشاعرة لد وصلت إلى درجة من البساطة والوض

 التعبٌرات الٌومٌة فً رلة وعذوبة واستسالم:
 .(4)أنت سمفً وغطائً والسند

 لم ٌعد عندي بالد...
 بعدما صرت البلد

إن الشاعرة )سعاد الصباح( مع ما تمتعت به من الثمافة والتعلٌم؛ فمد صورت 
د الرجل بالشمس وهً صورة بسٌطة ال تحتاج إلى تفسٌر أو توضٌح، ومع ذلن فم

جعلتها أكثر بساطة ووضوًحا، بإضافة الدال )مداًرا( إلى الصورة؛ وتستخدم هذه 
 الصورة فً أكثر من لصٌدة:

 (5)أٌها الشاهك كالشمس مدارا -
 هل تشرق الشمس إال من مطالعه -
 (6)أنت شعاع الشمس فً دفئه -

لمد لجؤت الشاعرة إلى صورة بسٌطة واضحة بما أضفته على لغتها من 
والبعد عن الغموض، إن إضافة )فً دفئه( إلى التشبٌه جعلت المتلمً الوضوح 

ٌتولف عندما حددته الشاعرة من وجه الشبه )فً دفئه(، فهً ترٌد أن تصفه بالعلو 
واالرتفاع، وأن له مكانة اجتماعٌة عالٌة، ومن الصور البسٌطة الرلٌمة والتشبٌهات 

والتعلك به استخدام دال )الشراع( التً تعكس مدى تعلك الشاعرة بالبحث عن اآلخر 
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وربما كان لها بعدًا فنًٌا ورإٌة عمٌمة فً انتماء هذا الدال دون سواه، فربما أرادت 
أنها تبحث عنه منذ زمن بعٌد، ألن )الشراع( من الوسائل المدٌمة، وال ٌتناسب مع ما 

ا، فهً تستخدمه الشاعرة  من وسائل المواصالت، ومن أنماط الناس من حولها أٌضً 
تبحث عن األصالة والعرالة، وال تهتم بالمظاهر الخارجٌة، وما ٌتصف به البشر من 
حولها من صفات ترى أنها واهٌة وغٌر أصلٌة، وإنما هذه الصفات من لبٌل الخداع 

 الذي سرعان ما ٌزول وٌتفجر انفجار فماعات الصابون:
 (7)كل ما حولً ... 

 فماعات من الصابون والمش
 راعًفكن أنت ش

 

ومن الدوال المؤلوفة تشبٌه الحبٌب بالعصفور فً رلته، ولد استخدمت 
الشاعرة )سعاد الصباح( هذه الصورة البسٌطة؛ لتصور نفسها مع من تحب 

 بالعصافٌر التً تعٌش آمنة فً خمٌالت الهوى
 . (8)وكؤنا فً خمٌالت الهوى عصفورتان

والهدوء من سماتها  وكؤنها ترٌد أن تعلً من شؤن األنثى وتجعل التآلف
وتفرض هذا الوجود على ما حولها، فالمصٌدة؛ أنثى وكاتبة المصٌدة أنثى والخمٌالت 
مإنثة، وتحول الحبٌب إلى عصفورة بإضافة تاء التؤنٌث التً ترٌد الشاعرة أن 

 تصف بها كل شًء جمٌل، وتجعل منها ومن هذا الحبٌب )عصفورتان(.
الشاعرة )سعاد الصباح( وتدل إلى أي  ومن الصور الجدٌدة التً ابتكرتها

مدى وصل هذا الحبٌب فمد تجول فً دمها ووصل إلى مسافات ال تستطٌع الشاعرة 
 أن تتحكم فً حركته، كما ال تستطٌع أن تتحكم فً حركة الدم داخل أوردتها:

 .(9)ٌا أٌها الرجل المسافر فً دمً
اعرة والتعاطف معها إن استخدام هذه الصورة تحمل المتلمً إلى مشاركة الش

فً لرب هذا الحبٌب؛ ترب الدم الذي ٌجري فً دمها، وٌاء الملكٌة التً تعنً 
األضواء والسٌطرة وفً الولت ذاته ال تستطٌع أن تتحكم فً حركة هذا الدم، كما ال 

 تستطٌع أن تمنع هذا الحبٌب من السفر داخل دمها.
د لٌكون )جباًرا عتًٌا( ثم إن صورة هذا الرجل تصل إلى لمة الموة والعنا

وأحٌانًا أخرى تصل إلى لمة الهدوء والوداعة والبراءة، والشاعرة هً صاحبة الموة 
المسٌطرة على هذه الحركة الترددٌة التً ٌتحول فٌها اآلخر بٌن الممتٌن، فهً 
صاحبة الموة الفاعلة فً هذه الحالة أو تلن، فهً التً تتحكم فً انفعاالته، أو هً 

ألساس الذي ٌكون الفعل؛ واآلخر رد الفعل، أو النتٌجة التً تحدث بعد المحرن ا
 الفعل:

 .(11)فإذا عاندته ألفٌته
 ثار كالمارد جباًرا عتٌا

 وإذا ال ٌنته ألفٌته
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 بات كالطفل رلٌمًا وصبٌا
إن الشاعرة )سعاد الصباح( اعتمدت فً كثٌر من لصائدها على الصور 

تً تعكس سهولة ووضوح التشبٌهات ولذلن المؤلوفة، والتشبٌهات البسٌطة ال
 استخدمت دوال لرٌبة من ذهن كثٌر من المتلمٌن )الربٌع / البدر / التاج / الظل(

 .(11)هو نٌسان لعمري، وربٌع ٌزدهٌنً
 هو بدٌر فً دجى لٌلً، وتاٌج فً جبٌنً

 فإذا غاب حبٌبً، أي ظٍل ٌحتوٌنً
 من سٌهدٌنً إلى المرفؤ من دمعً السخٌن؟

شاعرة تحمل من تحب إلى ألصى الدنٌا، وتتحمله لسنوات طوٌلة وفً إن ال
مكان غٌر مؤلوف فمد اختارت دال )الورٌد( وجعلت منه المكان المثالً إلخفاء هذا 
الحبٌب الذي تحمله من عشرٌن عاًما، وهً لم تلجؤ إلى الحمل المؤلوف للحبٌب فً 

 ال ٌفكر فٌه أحد العٌن أو فً الملب، وربما أرادت أن تجعله فً مكان
 .(12)ٌا سٌدي

 ٌا أٌها المخبوء من عشرٌن عاًما.. فً الورٌد..
وجعلت الورٌد معرفة ولكنه غٌر معروف لجمهور المتلمٌن أي ورٌد؟ 
واستعمال دال )الورٌد( من الدوال الجدٌدة التً تعكس ثمافة وعلم الشاعرة وهً 

ذه الفترة ولم نعرف لماذا لد صورة طرٌفة لهذا المحبوب الذي ألام فً الورٌد كل ه
 لجؤ إلى هذا المخبؤ ولم ٌتحرن، مع كون الدم دائم الحركة.

أما الشاعرة )سالفة لداح( فً دٌوانها )بٌن الحلم والوالع( لد صورت الرجل 
نصفًا ٌشكو إلٌه للبها؛ ولكن هذا فً صورة جدٌدة ومثٌرة، فمد جعلت منه لاضًٌا م

الحبٌب تحول إلى معلم ٌعلم للبها التمرد وهً من الصور المبتكرة التً أرادت بها 
الشاعرة أن تبٌن إلى أي مدى ٌتحول هذا الرجل من اإلنصاف والعدل إلى المسوة 

 والتمرد
 .(13)أرسلت إلٌن بملبً

 ٌروي لن مدى حبً
 وٌحكً لن مدى سهدي

 ا ضديفؤحلته سالحً 
 سمٌته من كبرٌائن

 فبات محبًا للموة
 وسخر من وهنً وضعفً

 سمٌته من عنفوانن
 فاضحً ٌسخر من دمعً

وكذلن الشاعرة )سالفة لداح( لد صورت الرجل الذي تحبه بصورة أخرى 
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طرٌفة؛ فً لصٌدة )عازف كمان( فهو ٌغزل األلحان، وٌطٌر بها عبر الزمان، كما 
 وهً معجبةً بعزفه الذي أطربها:أن الطٌور تشدو على ألحانه، 

 .(14)واسترسل فً عزفه على الكمان -
 ٌغزل األلحان

 ٌطٌر بها عبر الزمان
 وتشدو الطٌور على ألحانه

ولم تكتف الشاعرة بطرب الطٌور وإعجابها بهذا العزف الرلٌك، لتصل إلى 
م، مرحلة أكبر من ذلن وهً إعجاب الطبٌعة التً أسكرها هذا العزف وتلن األنغا

وهً بذلن ترسم صورة جمٌلة ٌشارن فٌها الحبٌب الطبٌعٌة، وتشترن طٌور الطبٌعة 
 معه وٌحدث االنسجام بٌن هذا العزف وتلن الطبٌعة

 (15)فٌعلو صوت ألحانه
 وتسكر الطبٌعة بؤنغامه

أما بالنسبة للصورة عند الشاعرة )زهرة زكرٌا( فمد رسمت لوجه الحبٌب 
وهً صورة من ذاكرتها واختارت الدال )ٌنشر(  صورة ضوئٌة على صفحة الماء،

بداًل من )ٌرسل أو ٌعكس( لتعجل من وجه هذا الحبٌب المعادل البشري لضوء 
 الممر:

 .(16)تنهدت فرأٌت وجهن ٌنشر الضٌاء
 كشعاع الممر المنعكس على صفحة الماء

 وها أنا ذي أعٌش على أمل اللماء
ى انتشار ضوء هذا الحبٌب فً إن استخدام الشاعرة الدال )ٌنشر( ٌوضح مد

الكون، فهو ٌتؤلك فً السماء وعلى صفحة الماء، لٌشمل كل األرجاء التً تراها 
الحبٌبة، ثم تنتمل إلى صورة حسٌة أخرى فً لصٌدة )شعاع الحب( لتصف وتصور 
الحبٌب فً صور حسٌة ومعنوٌة، فهً تمزج بٌن الٌدٌن الموٌتٌن لهذا الحبٌب؛ 

 طابعًا مالئكًٌا، كما أن عٌنٌه فرلدان مشرلان فً سماء الحبٌبة:وتضفً على األنامل 
 .(17)أنت عنفوان الشباب، عنوان الرجولة، ومنبع الحنان

 فتوتن فً ٌدٌن.. وساعدان.. مفتوالن
 هما رمز الموة الفوالذٌة وشعوري باالطمئنان

لمد اعتمدت الشاعرة )زهرة( فً تصوٌرها لهذا الحبٌب على إلامة عاللة 
داخلة بٌن الحسً والمعنوي، بٌن الصفات التً وجدت فً شخصٌته وبٌن الحدٌد مت

المعدن لتدل إلى أي مدى، وجدت هذه الصفات النبٌلة فً هذا الحبٌب، فهً بالٌة بماء 
 الحدٌد، ذات صلة وثٌمة وثابتة فً أعماق شخصٌته:

 .(18)إصرارن.. عزٌمتن.. شموخن.. كبرٌاإن كالسندٌان
 ن، كرمن، تجعل رأسن مرفوعا فً العنانعزة نفسن، إباإ

 أنت شراعً.. أنت سفٌنتً أرسو بها على الشطآن
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 وفاإن.. طٌبتن.. ال ٌحدها مكان أو زمان
إن إعجاب الشاعرات بمن ملكوا للوبهن وعمولهن سرٌع التبدل والتغٌر، فإذا 

هذا كانت الشاعرة فً إحدى لصائدها لتصل إلى درجة كبٌرة من اإلعجاب والتمدٌر ل
الحبٌب، فإنها فً لصائد أخرى تتغٌر إلى النمٌض؛ ربما كانت المصٌدة فً نفس 
الشخص أو فً شخص آخر، المهم أنها مثل السفٌنة التً ترحل وترسو، وسرعان ما 
تتحرن مرة أخرى وال تستمر على وضع واحد، فسرعان ما نجد الشاعرات تتحول 

ً لصٌدة )للب جفت عواطفه( عن هذا الحبٌب أو ذان لتصفه بؤوصاف أخرى، فف
جاءت الشاعرة بالعنوان اسم؛ ألن االسم أبمى من الفعل ال ٌزول بزوال الزمن، كما 
جاءت به نكرة )للب( حتى ٌشترن معها المتلمً فً تحدٌد هوٌة ونوعٌة هذا الملب، 
هل هو للب الشاعرة؟ أم للب الحبٌب؟ أم للب المصٌدة؟ أم للب اإلنسان بوجه عام؟ 

ر ذلن من التساإالت التً تحوم حول العنوان، واستخدام صٌغة الفعل إلى غٌ
الماضً )جفت عواطفه( أصابت هذا الملب بالجمود والتولف وعدم الحركة أو 
التدفك بالعواطف والمشاعر، أًٌا كان نوع اإلصابة التً حدثت للملب؛ فهو نوع من 

سباب التً أدت إلى هذه الدخول إلى أعماق اإلنسان والوصول معه إلى السبب أو األ
 المرحلة من تولف العواطف وجمودها.

 هو للب جفت عواطفـه
 .(19)وإن فاض ٌبمى رواسبه أحٌانـا     

 أي حب هذا الذي ٌدعً
 وكٌف لماسً الملب أن ٌسمى الحنانا     

 آٍه من للبه! كلما وصلته
 مــا ازداد إال جحودًا ونكـرانــا     

ب هذا اإلنسان عن أفك المصٌدة باللجوء إلى إن الشاعرة عمدت إلى تغٌ
ضمٌر الغائب )هو( وعن عالمها الشخصً فهو )لاسً الملب( ال ٌستطٌع أن ٌعطً 
الحنان، وكؤن هذا اإلنسان انحصرت كل شخصٌته وعمله و... فً للبه وسرعان ما 
ٌتملب هذا الملب إلى الجحود والنكران، فمد اختزلت الشاعرة كل هذا اإلنسان فً 
)للب(، وهً أًٌضا ال تستطٌع البماء واالستمرار على حالة واحدة، فهً تصور 
المعاناة التً عاشتها بعد فراق الحبٌب، وتصور أًٌضا السعادة التً غمرتها بلماء هذا 

 .(21)الحبٌب فً لصٌدة )عودة الغائب(
أما الشاعرة )فدوى طولان( فنجد أنها تعتد بانفرادها وعدم ارتباطها بؤي 

فً فترة عمرٌة مبكرة من صباها ومطلع الشباب وهً تنمل هذه المصٌدة من  شخص
مكان جمٌل بٌن المروج، ومع ذلن تستمع بكوها وحٌدة وبغٌر رلٌك من البشر ولكن 

 بصحبة الربٌع:
 .(21)هذي فتاتن ٌا مروج، فهل عرفت صدى خطاها
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 عادت إلٌن مع الربٌع الحلو ٌا مثوى صباها
 على الدروب سوى رإاهاعادت إلٌن وال رفٌك 

 كاألمس، كالغد ثرة األشواق .. مشبوبا هواها
إن الشاعرة )نازن المالئكة( تشٌر إلى وحدتها أًٌضا وهً ترٌد أن تكثف هذا 

 المدلول فً لولها:
 .(22)سرت بٌن المصور وحدي طوٌاًل 

من خالل لراءة األعمال الشعرٌة الكاملة لكل من الشاعرة فدوى طولان 
الئكة، وجدت أنهما لم ٌكتبا شعًرا فً وصف الرجل، وربما كتبتا شعرا ونازن الم

ولكن احتفظتا به وجعلتاه من األشعار التً ال ترغبا فً أن تذٌعاه للناس، أو احتفظتا 
 به؛ ألنه جزء من حٌاتهما الخاصة.

وبصفة عامة لد ٌكون السبب فً للة األشعار التً وصفت فٌها الشاعرات من 
الحٌاء أو حب الشاعرات أن ٌحتفظن بحٌاتهن الخاصة دون عرضها تحب ٌرجع إلى 
 لجمهور المراء.

هكذا جسدت الشاعرات نظرة المرأة الناضجة الواعٌة إلى اآلخر من منطلك 
تصوٌر الرجل ووصفه بكل الصفات السالفة الذكر، وهذا ٌدل على اإلدران الناضج 

شاعرات، والمصائد تمثل والشخصٌة الواعٌة التً تحاول أن تتصف بها بعض ال
نمطة االنطالق فً الحٌاة االجتماعٌة، وبرغم أنها تسعد بالحب والحنان، فإنها ال 
تترن لٌادها لألوهام فهً ترفض أن تعٌش فً الظل، أو فً والع ٌجمع بٌن سٌادٌة 

 الرجل وعبودٌة المرأة.
إن صورة الرجل فً بعض المصائد بردة تبعث الدفء والحٌاة الناضجة 

مائمة على الحب وسرعان ما تتحول إلى بركان من الغضب إذا أحست بالعناد أو ال
 النرجسٌة من اآلخر.

لم تلجؤ الشاعرات فً وصفهن إلى استخدام المإكدات وكؤن كل ما كتبته 
حمائك، وال ٌحتاج المتلمً إلى أي إثبات على ما تمول، أو لم تكن تشن فً صحة ما 

اع بما لالت وما وصفت، ومن ٌستمع إلٌها ٌكون على تمول، وهً ممتنعة تمام االلتن
نفس الدرجة من الثمة والٌمٌن، لذلن لم تلجؤ إلى استخدام المسم أو نون التوكٌد 

 لمناعتها لشخصٌة بؤن الصورة التً رسمتها هً عٌن الحمٌمة.
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