
 

 
 

 

 الرؤية األنثوية يف اخلطاب الشعري؛

  فدوى طوقان وفروغ فرخزاددراسة مقارنة بني  
 

*

 ياسوج جبامعة مساعد أستاذ
 

 (7/40/4145؛ تاريخ القبول:  02/6/4141)تاريخ االستالم: 

املقال ملخّص  

هذا البحث يتناول اخلطاب الشعري األنثوي بني الشاعرتني الفلسطينية واإليرانية، خاصة من حيث صلة هذا 

الشاعرتني مل تكونا أسريتني للتقليد يف حماكاة اخلطاب بالرجل واجملتمع والتقاليد والعادات، وقد بيّن البحث أنّ 

العامل احمليط هبما، بل كانتا صادقتني يف فنّهما والتصاوير واالستعارات والتشابيه، تستمدّ مادّهتا من رؤيتهما 

 األنثوية جتاه احلياة. والحظنا أيضا أنّهما رائدتان للحركة الشعرية النسوية يف بلدمها، واستخدمتا فنّهما لصاحل

النساء والذود عنهنّ، وأنّ نضال الشاعرتني على هذا الصعيد قد يكون خبرق العادات والتقاليد والتجاوز عن 

اخلطوط احلمراء تارة واللجوء إىل الرمزية والتعبري عن آالم النساء يف فنّهما تارة أخرى كما يتجلّى يف أشعارمها 

ست هناك صالت وثيقة بينهما، ولكن بعض الظروف املتشاهبة بعض املالمح الرافضة للسلطة الرجوليّة، ومع أنه لي

إن املنهج األساس الذي ارتكزنا  يف حياهتما العائلية واألدبية اليت نشري إليها يف أثناء البحث جعلتنا نقارن بينهما.

القائم على عليه، هو املنهج الوصفي التّحليلي للوقوف على األشعار اليت أنشدهتا الشاعرتان، من خالل التطبيق 

انتقاء النماذج اإلبداعيّة املتنوّعة ذات الداللة املنسجمة مع هذا اخلطاب األنثوي. وبعد أن ألقينا نظرة عابرة على 

. احلبّ والرومنسية يف 0. الرؤية األنثوية للحياة 4حياهتما وشعرمها، قد خلّصنا حبثنا يف احملاور األربعة؛ 

 . الرمزية والنضال االجتماعي عندمها.1 فنّهما الشعري . تعدّد تصاوير املرأة يف4أشعارمها 
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 مقدمة

اخلطاب
4

اخلطاب الشعري فله  . أما، مادة خطب(1، ج4500)ابن منظور، لغة مراجعة الكالم  

تكوين املعىن يف سياق يركز »مفاهيم متعدّدة؛ وعلى املستوى البسيط يف عرف األسلوبية هو 

 (02، ص0، ج4557)نورالدين السد، على مستوى البنية السطحية ومستوى البنية العميقة 

 وحيكي املصطلح عن خريطة توضيحية متر هبا الرسالة اللغويّة من املرسل )املتكلم أو

ويف سياق احلديث  (.04، ص0220)انظر:مصلوح، املؤلف( إىل املستقبل )السامع أو القارئ( 

وهذا ما أشار إليه "جوليا « اللغة»عن أدبيّة اخلطاب اليت متيزه عن غريه يركز فيه على 

إنّ اخلطاب األديب يتطلّع دوماً؛ ألن جيعل اللغة تنتقل إىل مستوى أرفع »كريستيفا" بقوهلا: 

اليت يصطلح  . وهذه اخلاصية األدبيّة هي(64، ص4554)علم النصّ، « مما كانت عليه من قبل

إجناز لغويّ يقوم على خلفه نظام »وحتلّل اخلطاب األديب على أنّه « األسلوب»عليه عادةً 

. ومن أقسام ذاك (04، ص0، ج0225)سعودي، « حضاريّ أو على أنّه فكر يفسّره فكر آخر

اخلطاب األديب هو اخلطاب الشعري الذي جتمع يف تكوينه عدّة عناصر لتؤسّس شاعريته 

« اللغة، الصورة الشعرية، املعىن، إىل جانب املوسيقى»ييزه وهذه العناصر هي وتؤكد مت

 .(52-12، صص4505)انظر:مفتاح، 

ومبا أنّ األدب خطاب كلّي واألنثى قد أسهمت يف رسم صورهتا وعالقتها بالرّجل فإنّنا 

وقوف على سنتوقّف يف هذا البحث عند االجتاه األنثوي يف أشعار الشاعرتني؛ فروغ وفدوى لل

 دورمها الفاعل يف اجملتمع وإيقاظ الوعي اجلماعي النسوي باستخدام الفنّ الشعري. 

 فدوى طوقان

الشاعرة األديبة  يف القرن العشرين. فلسطني( أهمّ شاعرات 0224-4547فدوى طوقان )

ابنة عائلة عريقة، ولدت يف مدينة نابلس الفلسطينية ونشأت يف بيت تعتربه سجناً، قائلة 

. كان أبوها رجل (12، ص0225)طوقان،  «فيه انسحقت طفوليت وجزء غري قليل من شبايب»

متشدّد ومتعصّب يف الشؤون العائلية وأصار البيت سجناً للمرأة وكان الرجل اآلمر والناهي 

                                                 
1. Discourse 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1917
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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. وتعلّمت فدوى (12، ص0225)طوقان، واملرأة ال تستطيع أن تقول "ال" إال يف "ال إله إال اهلل" 

اً استطاعت الشاعرة أن جتد أجزاء الدروس االبتدائية يف مدينتها، وكانت املدرسة مكان

، 0225)طوقان، « فقد أثبتّ هناك وجودي الذي مل أستطع أن أثبّته يف البيت»نفسها الضائعة؛ 

. ولكن منعتها التقاليد استمرار تعلّمها يف املدرسة وأصبح أخوها الشاعر الكبري (54ص

  ، 4551)الشيخ، ا إبراهيم طوقان معلّمها يف البيت وعاشت ضمن تقاليد خاصة بأسرهت

 .(7ص

سافرت إىل لندن يف بداية الستينيات من القرن املاضي، وأقامت هناك سنتني، ويف 

لقد »لندن فتنت مبرأيها وأبنيتها الكالسيكية وخاصة احلرية اليت تعتربها روح لندن وتقول: 

عرفت يف إنكلترا فرحة السجني بلحظة اخلروج إىل الفضاء والنور. ال حيسّ جبمال احلرية 

بدأت  4567. وبعد نكسة (467، ص0225)طوقان، « إال الذين حرموا منهاوبروعة امتالكها 

الشاعرة تشارك يف احلياة العامّة، وجعلت فنّها يف خدمة اجملتمع، حبيث أصبحت من 

الشاعرات امللتزمات بقضية فلسطني وما لبث حىت أن لقّبت بشاعرة فلسطني، حيث مثّل 

يين وصراعه مع العدوّ الصهيوين، خاصة بعد اجلانب اهلامّ من شعرها حياة الشعب الفلسط

 تلك النكسة.

هذا من جانب ومن جانب آخر كانت فدوى تتوق إىل احلرّية لتمارس حقّها الطّبيعي يف 

احلبّ واحلياة. فقد منعت من إكمال دراستها يف املدرسة ومنعت من إبراز مواهبها األدبيّة، 

ا ما نشري إليه الحقا ــ كلّ ذلك ترك أثره كما أشرنا فيما سبق ومنعت من الزّواج ــ وهذ

شكّ، وجعلها تدعو يف كثري من قصائدها إىل حترّر املرأة وإعطاء الواضح يف شعرها بال

حقوقها، ونرى شعرها أساساً قوياً للتّجارب األنثوية يف احلبّ والثورة واحتجاج املرأة على 

شعر النسوي يف جيلنا املعاصر لقد محلت فدوى طوقان رسالة ال»اجملتمع، فقيل عنها: 

ميكنها من ذلك تضلّعُها يف الفصحى ومترُّسها بالبيان وهي ال تردّد شعراً مصنوعاً تفوح منه 

. (15، ص4550)السكاكيين، « رائحة الترمجة واالقتباس وإنّ هلا ألمداً بعيداً هي منطلقة حنوه

 جمتمع حتكمه التقاليد وإهنا مثلت يف هذا اجلانب من أشعارها الفتاة اليت تعيش يف

 والعادات الظاملة، فلهذا كلّه انصرفت إىل الشعر لتعبّر فيه عن كلّ خلجات نفسها احلزينة. 
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 فروغ فرّخزاد

سنة  (5، ص4400)فرخزاد، ولدت فروغ فرّخزاد امللقّبة بـ"السيّدة الكبرية للشعر الفارسي" 

أبوها من ضبّاط اجليش وكان رجال  هـ. يف طهران، وهي الثالثة بني سبعة أوالد. كان4444

ال تزال اخلشونة الرجولية العجيبة متوج يف وجه أيب؛ »فظّاً غليظ القلب، تصفه أخت فروغ: 

. مضت أيام الطفولة بسرعة (5، ص4400)فرخزاد، « إنّه كان مرّاً كلّ املرارة وبارداً كلّ الربود

ها وتتلهّف اعرة تتذكرها يف أشعارومتّت معها بعض أيام الفرح والسرور اليت ال تزال الش

"( بدأت فروغ تعلّمها يف املدرسة ومل تنهِ املرحلة الثانوية، هفت سالگيعليها )قصيدة "

ألن قصة حبّها مع "برويز شابور" منعتها من إكمال دراستها. أدركت  (562، ص4475)جاليل، 

مرها، وبعد عام أجنبت جتربة احلبّ مبكراً وتزوّجت بينما مل تتجاوز السابعة عشرة من ع

الذي حُرّم من زيارة األم واألمّ من  (141، ص4404)زرقاين، طفلهما األول والوحيد "كاميار" 

زيارته. سافرت إىل األهواز مدّة مع بعلها ولكن سرعان ما عادت إىل طهران، وبعد ثالث 

ة والنفسيّة سنواتٍ من الزواج، قرّرت فرخزاد أن تترك زوجها رغم الصّعوبات االجتماعيّ

واملاديّة العديدة املترتّبة على ذلك ونشبت بينهما اختالفات كثرية، واختارت فروغ الشعر بني 

 .(141، ص4404)زرقاين، حياهتا العائلية والشعر وتركت زوجها 

صدرت فروغ مخس جمموعات شعرية؛ هي "اسري" )األسرية( اليت تكون حكاية شعور 

ين "ديوار" )اجلدار(. ونرى فروغ يف هاتني اجملموعتني تعبّر امرأة بالقيود يف حياهتا والثا

عن كلّ خلجات نفسها دون أيّ قناع، وأثارت هاتان اجملموعتان ضجّة يف اجملتمع، ولكن مل 

تيأس الشاعرة من هذه األمواج الصاخبة واستمرّت عملها يف إنشاد الشعر، يف حني كانت 

تمعها، وأخرياً صدرت اجملموعة الثالثة الشاعرة رديئة السمعة بالنسبة لتقاليد جم

)عصيان(. كانت الشاعرة متحدّثة باسم "األنا الذاتية" يف هذه اجملموعات وشعرها تعبري 

عن أحاسيس امرأة تريد أن تقف منفردة أمام التقاليد والسلطة الرجولية وترسم لنا صورة 

ها غري شاعرية؛ ألن روح وقحة من الرجل. إنّ فروغ نفسها تنتقد هذه اجملموعات وتعترب

 .(145، ص4404)زرقاين، الشعر ما تسرّبت يف وجود الشاعرة على حدّ قوهلا 

السينمائي الشهري وأثّر هذا التعرّف كثرياً على  املخرج" لستانگابراهيم تعرّفت فروغ بـ"

. (565و 560صص ،4475)جاليل،  4440إنكلترا سنة  شعرها وفكرها وسافرت بعد ذلك إىل
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وأقامت يف إيطاليا وأملانيا عدّة شهور أيضاً لنشاطاهتا السينمائية وقد كان ذلك اللقاء وذلك 

 السّفر نقطة حتوّل يف شعرها، ونرى بداية املرحلة اجلديدة يف حياهتا الشعرية والفكرية.

" رگتولدي ديأمّا اجملموعتان األخريتان من شعرها، فغريتا خطة شعرها كثرياً ومها "

آخر( كما هو واضح من عنواهنا و"اميان بياورمي به آغاز فصل سرد" أي )فلنؤمن )ميالد 

ببداية فصل الربد( وقد يعترب بعض النقاد "امليالد اآلخر" حادثة ال تنسى يف تاريخ الشعر 

. (561، ص4475)جاليل، الفارسي املعاصر وكان هذا الكتاب أحبّ الكتب بالنسبة للشاعرة 

ثة باسم "األنا اجلماعية" فيهما وحتوّل شعرها من الرومنسية وأصبحت الشاعرة متحدّ

البحتة يف بواكري شعرها إىل الرمزية االجتماعية يف إبداعاهتا األخرية. ومن حيث اجملموع 

إن شعرها يدور يف فلك واحد وما هو إال النضال مع السلطة الرجولية والتقاليد اليت تكون 

 .(145، ص4404 )زرقاين،لصاحل الرجال دون النساء 

اخلصائص املشتركة يف حياة الشاعرتني االجتماعية واألدبية اليت جعلتنا نقارن شعرمها 

 هي:

. إن كلتا الشاعرتني حرمتا نعمة العلم والتعلّم للعصبيات العائلية السائدة يف 4

أسرتيهما. كانت فدوى حمرومة كغريها من أتراهبا وكان أخوها إبراهيم هو الذي علّمها 

ن أستاذها الوحيد يف التعليم وما كان حظ الشاعرة اإليرانية أحسن من شقيقتها وكا

الفلسطينية. تقول فروغ نفسها: كنت متشرّدة الفكر، مل تكن يل تربية فكرية على املنهج 

. ومن الطريف، (560، ص4475)جاليل، السليم؛ كنت أقرأ مواضيع متفرّقة وأعيش متقطّعة 

كنت أتلّهف للحصول على »حرماهنا العاطفي يف عائلتها، قائلة:  أنّ فدوى أيضاً تشري إىل

. (02، ص0225)طوقان، « حب أبوي واهتمام خاصّ وحتقيق رغبات مل حيقّقاها يل يف يوم ما

كنت أحسّ بوجود خيط »وتقول مرّة أخرى متحدّثة لنا عن سبب شقاء حتسّه منذ صغرها: 

 كربت عرفت مصدر ذلك الشقاء اخلفي. إنّه من الشقاء الالمنظور ميتدّ يف أعماقها وحني

وتسمّي هذا  (05، ص0225)طوقان، « احلصار والقهر االجتماعي املفروض على املرأة يف بيتنا

 .(07، ص0225)طوقان، القهر واحلصار بالطاحون 

. إهنما خسرتا يف حياهتما العائلية أو بعبارة أخرى يف حبّهما، وهذه اخلسارة ضربت 0

وعاطفتهما خيام احلزن واألسى. إنّ فدوى مل تتزوّج بعد إخفاقها يف حبها مع على شعرمها 
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الشاعر املصري إبراهيم جنا؛ ألنّه كان مصرياً، وما كان من حقّها أن تتزوّج مع شخص من 

ولقد ضحّت حببّها املرة تلو األخرى ورفضت كلّ ما تلقيه التقاليد يف طريقها »خارج العائلة 

. واضطرّت فروغ إىل أن تترك زوجها بعد زواجها (41، ص4551)الشيخ، « ااحتراما إلنسانيته

 كما مرّ بنا قبل قليل.

. تعرّف الشاعرتني على الثقافة الغربية يف رحيلهما بأروبّا والتعرّف على احلضارة 4

الرّاقية يف إيطاليا وبريطانيا أثرت على رؤيتهما جتاه احلياة. سافرت فروغ إىل إنكلترا كما 

 إىل إنكلترا، وأقامت هناك حوايل سنتني 4560قلنا قبل قليل، وغادرت فدوى بالدها سنة 

 كما أشرنا إىل سفرها هذا يف ترمجتها. 

. مسرية حياهتما الشعرية، سواء يف جماوزهتما من الرومنسية إىل الرمزية ومن 1

ما من الذاتية إىل التعبري العاطفي الفردي إىل التعبري االجتماعي وآالم اجملتمع وحتوّهل

الشاعرتني امللتزمتني باجملتمع واملسائل االجتماعية. الدفاتر الشعرية األوىل للشاعرة فدوى 

والدفاتر «. وحدي مع األيام، وجدهتا، أعطين حبّاً، أمام الباب املغلق»رومنسية حبتة مثل: 

االجتماعية. الشعرية األخرية مملوءة بقضية فلسطني ونشاطاهتا الشعرية حنو القضايا 

وهكذا كان الوضع عند فروغ، حيث نرى األشعار العاطفية والرومنسية يف جمموعاهتا 

الشعرية: األسرية، واجلدار، والعصيان وأشعارها الرمزية واالجتماعية يف: "ميالد آخر 

 ولنؤمن ببداية فصل الربد".

جتاه التقاليد . واملوضوع األخري يف حبثنا هذا، نضال الشاعرتني وسعيهما احلثيث 5

االجتماعية الضاغطة والعصبيات الشديدة على املرأة الشرقية، حيث دافعت الشاعرتان عن 

حقوق املرأة يف شعرمها بصراحة، وكل منهما كمقاتلة ناضلت من أجل كل خطوة يف 

طريقهما إىل احلرية وحنن بصدد إلقاء الضوء على هذا اجلانب اهلامّ من حياهتما الفنية 

سالتهما احلقيقية يف فنّهما. وانطالقاً من هذا ندرس خطاهبما الشعري األنثوي وهذه هي ر

 ممثاّل يف العناوين التالية: 

 الرؤية األنثوية إىل احلياة يف شعر فروغ وفدوى

هتتمّ فروغ يف شعرها ببعض األشياء واألمور اليت مل يتقلّدها أحد أو تقلّدها بندرة وهذه 

ثوية إىل العامل احمليط هبا، واألدب الفارسي كان حباجة ماسّة األمور ترتبط بنظرهتا األن
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إىل من يفعل هذا ومن مثّ كان هلا حق عظيم على عاتق أدبنا الفارسي على حدّ قول أحد 

. إنّ نظرة فروغ نظرة أنثوية، وال نراها أسرية للتقليد (005، ص4470)مشيسا، النقّاد 

ض املوضوعات واملفاهيم اليت ترتبط بالعامل واحملاكاة يف هذا الصعيد. إهنا أدخلت بع

 األنثوي أكثر منها إىل العامل الذكوري يف الفنّ كقوله: 

« ام شسته هم را پنجرههاي  ام/ و شيشه كرده جارو را بام پشتهاي  پلهمن »

(441كس نيست: صج)كسي كه مثل هي
1 

 (أيضاًأنا كنَستُ السَّالملَ/ ونَظّفتُ زُجاجاتِ الشُبّاك ) الترمجة:

وعندما يأست من بلوغ الذروة وتبكي طيلة النهار يف املرآة، على حسب ما تقول، تلتجأ 

إىل البيت وتتحدّث مع املواقد واألواين واملكانس وما يتعلّق بالشؤون النسائية يف املزنل من 

 األثاث وتنشد: 

هاي خوشبختي/ و اي سرود  ي نعلا -آتش رپهاي  يد اجاقده ناهپمرا »

ياطي/ و اي خ رخچير گاي مسين در سياهكاري مطبخ/ و اي ترنم دله ظرف

 (011)وهم سبز: ص «ها وجاروها جدال روز و شب فرش

يا نعالَ السَّعادةِ/ يا أناشيدَ األواين  -أجِريين أيتُها املَواقدُ املمتألةُ بالنّارِ) الترمجة:

الكئيبةُ لِمَكينةِ اخلِياطةِ/ ويا صراعَ البُسُطِ النّحاسِيةِ يف سَوادِ املَطبَخِ/ أيتُها األناشيدُ 

 (واملَكانسِ طوالَ اللّيلِ والنّهارِ

أو تتذكر األيام املاضية السعيدة اململوءة بالفرح والسّعادة عندما تُخرب أمّها بطالقها، 

 معبّرة عن بعض الشّؤون النّسوية كتمشيط الشعر والرقص، قائلة:

ها را  هچباد شانه خواهم زد؟/ آيا دوباره باغيسوانم را/ در گآيا دوباره »

)اميان بياورمي به « بنفشه خواهم كاشت؟/ آيا دوباره روي ليوانها خواهم رقصيد؟

  (052آغاز فصل سرد: ص

هَل سَأمشطُ شَعري يف الرِّيحِ ثانيةً؟/ هَل سَأغرسُ البَنفسَجَ يف احلَديقَةِ ) الترمجة:

 (احِ ثانيةً؟ثانيةً؟/ هَل سأرقُصُ فَوقَ األقد

                                                 
. قد رأينا يف األشعار أن حنيل القارئ إىل عنوان القصيدة مضافاً إىل رقم الصفحة للوصول إليها 4

 بسهولة أكثر.
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 وتصوير الشَّعر جارٍ يف القصائد املتعدّدة مثل هذا التصوير الرائع الذي تصفه الشاعرة:

هاي لخت زمين تاب  يشان دختري/ بر شانهرپيسوان گ وچكارون »

 (70)اندوه: ص« خورد مي

 (ينسابُ كارونُ كأطرارِ فتاةٍ مُسترسَلةِ/ عَلى األكتافِ العاريةِ لألرضِ) الترمجة:

والشاعرة تُرينا السذاجة واحلمقى لدى الفتيات الشرقية اليت شغلن أنفسهن باخلداع 

احللو مرّات عديدة؛ التصديق السريع لدى املرأة اإليرانية عندما ال ترى أيّ مفرّ أمامها إال 

 أن ترنو وتدمي النظر كنظرة األموات الثابتة وتقول:

 را خود زودباور چشمان ودختران عاشق/ با سوزن دراز به روسري دوزي/»

 (005)ديدار در شب: ص« اند دريده

وَالفَتياتُ العاشِقاتُ/ املُشتغالتُ بِخياطةِ اخلِمارِ بِاإلبرةِ الطَّويلةِ/ مَزّقنَ ) الترمجة:

 (عُيونَهنَّ السَّاذجاتِ

واألهمّ من ذلك نرى النظرة األنثوية يف فكرة فروغ ومعتقدها عندما تيأس من العدالة 

« وقتي كه اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود»اعية كامرأة مظلومة قائلة: االجتم

 . أي: ملّا كانت ثقيت نائطة حببل العدالة الوهن.(06، ص4404)نيلي، 

ومن يقرأ شعر فروغ يشعر بوضوح، هذه الرؤية األنثوية واإلدراك األنثوي الذي يكون من 

إن فروغ، أنثى إىل حدّ، ما »خصائص فروغ البارزة، حىت يقول الشاعر الكبري أمحد شاملو: 

استطعتُ أن أقرأ شعرها بصوت عالٍ، وإن قرأت فكأنّي أحسّ أن لبست لباساً نسائياً، وحينما 

 .(445، ص4477، يرودجلن)« لدي أو بصوت خافت أمسع شعرها بصوت امرأةأقرأ يف خ

حنن نرى مثل هذه الرؤية األنثوية عند فدوى وهي تتحدّث بلسان أمّ مع ابنها الذي جعل 

نفسه ضحية للوطن، وترسم لنا صورة أنثوية؛ حيث تصوّر لنا صنع العجينة املستعدّة للخبز 

 رضاع طفلها: وتطيب هذه العجينة أو تتذكر لنا 

يا يومَ أسلَمَتهُ لِلحَياةِ/ عَجينةً صَغريةً مُطَيبةً/ بِكلِّ ما يف أرضِنا مِن طِيب/ يا »

يومَ ألقَمَتهُ ثَديها اخلَصيب/ وعانَقَت نشوَتَها/ واكتَشَفَت مَعىن وُجودِها/ يف دَرَّةِ 

 (156)الفدائي واألرض: ص «احلَليبِ
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لرضاعة والثدي يف قصيدة "شهداء االنتفاضة" ملّا ونرى مثل هذا التصوير، أي تصوير ا

 أشادت ببطوالهتم وانتصاهبم يف وجه املوت:

سيظلُّ رَضيعاً طولَ العُمرِ/ لَن تزنَعَهُ عن ثدي األرضِ حشودُ الشرِّ/ لن يفطمَ »

مهما استشزَى الغاصبُ لَن يفطمَ/ مما صبّت كفُّ املَوتِ بليلةِ غَدرٍ/ حلمة ثدي 

 (644)الفدائي واألرض: ص «بِمرِّ العلقمِ األرضّ الثرِّ

ويف قصيدة أخرى تتحدّث عن حبّها ولقاءها مع عشيقها، وتصوّر شؤوناً نسويةً لنا، بأنّها 

كيف زيّنت وتطيّبت نفسها وعطرت عند لقاء احلبيب وتردّ على هؤالء الّذين حيسبون ذلك 

 اللقاء صدفة بقوهلا:

صُدفَةٍ/ هَل كانَ صُدفَةً؟/ مَن قالَ، مِن أينَ هُم هُم حيسبُونَ/ لقاءَنا حمضَ »

يعلمونَ/ أنتَ الّذي يعلمُ وأمحرُ الشِّفاه/ والعِطرُ واملرآةُ / وزينَيت هِي الّيت تَعلمُ/ 

 (455)هل كان صدفة: ص «ال مهُو

تصوّر لنا مشجبها وحقيبتها اللتان تنفض الغبار « إليهم وراء القضبان»ويف قصيدة 

 ا املستمرّ يف البيت: عنهما كدأهب

أراها/ علَى وجهِها اآلنَ صُمتٌ ووَحدَه/ ويف الدّارِ صمتٌ ووَحدَه/ حَقيبةُ كُتيب »

هُناكَ علَى رَفِّ مَكتَب/ ومِعطَفُ مَدرسَيت عالقٌ فوقَ مِشجَب/ أرى يَدَها اآلنَ متتدُُّ، 

قُ إىل حضنِ أمّي تَنفضُ عنهُ الغُبارَ أتابعُ خُطوات أمّي/ وأمسَعُ تفكريَ أمّي/ أتو

 (551)هل كانت صدفة: ص «ووجه النّهارِ

 التصاوير املتعدّدة للمرأة يف أشعارمها 

إنّ تصوير املرأة يف شعر فروغ متعدّدة ومتنوّعة وحنن نرى العروس، واألمّ واجلدّة واملرأة 

الدينية واملرأة املتجدّدة وإن دلّت هذه التصاوير املتعدّده على شيء فإنّما تدلّ على معرفة 

 ،4405)مدين، فروغ العميقة على دور املرأة وحضورها الفاعل ومكانتها احلقيقية يف شعرها 

. فنأيت بنموذجني من قصيدة "حسرة على احلديقة" عندما تصف لنا أختها كامرأة (454ص

متجدّدة وأمّها كامرأة مرجتعة. وها هي أمّها امرأة تصلّي طيلة حياهتا وهي يف احلقيقة 

امرأة متشدّدة يف دينها وتتضرّع وختاف من املعاصي اليت دنّست احلديقة واحلديقة رمز 

 للمجتمع:
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/ دوزخ وحشت آستانه در/ گستردهايست  اش/ سجاده يگمام زندمادر ت»

كند كه  / وفكر ميگردد ي معصيتي ميپايزي، دنبال جاي چيشه در ته هم مادر

 (426سوزد: ص مي هج)دمل براي باغ« ياه/ آلوده كرده استگكفر يك  را چهباغ

وهذا تعريب هذه القطعة مأخوذة عن كتاب "تشرق الشمس"
4
: 

أمّي طِوالَ حَياتِها/ سَجّادةٌ مَبسُوطةٌ/ عَلَى عُتبَةِ رُعبِ جَهنّمَ/ أمّي تَغوصُ يف باطِنِ »

)اللوزي، « األشياءِ/ تَقتَفي آثارَ أقدامِ اخلَطيئةِ/ وتَظُنّ أنّ احلَديقةَ دَنّسَها/ إمثٌ جَنَتهُ شَجرةٌ

 (62، ص0224

صطنع سواء أمساك حوضها أو وأختها امرأة متجدّدة وكلّ شيء يف حياهتا زائف وم

 أشجار حديقتها أو حبّها وأغانيها:

هاي  او در ميان خانة مصنوعيش/ با ماهيان قرمز مصنوعيش/ وزير شاخه»

هاي طبيعي  چهخواند/ و ب درختان سيب مصنوعي/ آوازهاي مصنوعي مي

هاي دامنش از فقر  گوشهآيد / و  سازد/ او / هر وقت كه به ديدن ما مي مي

 (420)نفس القصيدة: ص« يردگ شود/ حمام ادكلن مي مي آلوده چهباغ

هي فِي بَيتِها املُصطَنعِ/ ذي األمساك احلَمراءِ املُصطَنَعةِ/ وتَحتَ أغصانِ » الترمجة:

األشجارِ املُصطَنعةِ مِنَ التُّفّاحِ/ تُنشِدُ األغنياتِ املُصطَنَعةِ/ وتَصَنعُ األوالدَ الطَّبيعيةَ/ إنّها 

 (64، ص0224)اللوزي،  «/ تَأخُذُ حَمّاماً مِن العَطرِءَت تَزُورُنا/ تلطّخُ أردانُها بِفَقرِ احلَديقَةِكلّمَا جا

وقد رأينا يف غري هذا املوضع تصوير الفتيات الساذجات الشرقية املشتغالت باخلياطة 

 ولضيق اجملال ال نفصّل القول مكتفيا هبذين النموذجني.

املتنوعة واملختلفة عند فدوى، عندما تترنّم أنشودة حبّها وهكذا نرى هذه التصاوير 

وذوباهنا يف عشيقها مذكرة بأن النساء الشرقيات كلّهن صادقات يف حبّهنّ، وهي واحدة 

منهنّ وقد رأينا فيما سبق، صورة هذه السذاجة والصداقة للفتيات الشرقيات يف شعر فروغ 

 شعارمها:وهذه النظرة املتفائلة للشرقيات واضحة يف أ

 

                                                 
وإن رأيتَنا مل نُرجِع سائر األشعار، إمّا . هذه جمموعة مقتطفة من أشعار فروغ اليت عرهّبا حممد اللوزي 4

 مل تكن األشعار يف تلك اجملموعة وإمّا رأينا من األحسن أن نقوم حنن أنفسنا بتعريبها.
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 «فقَليب قلبُ امرَأة/ مِنَ الشَّرقِ يعشقُ حتَّى الفَناء/ ويؤمِنُ يف حُبِّهِ بِالقُيود»

  (046)القيود الغالية: ص

ويف قصيدة ترسم صورة أخت ال تستطيع أن تنسى أخاها ولو غاب حتت الثّرى، قائلة ال 

 تزال تتذكره:

إخوتَها/ يف ظُلمةِ قرب النِّسيانِ/ أنا أختٌ، أنا يل قلبُ األختِ/ هل تُلقِي أختٌ »

 (401)جسر اللقيا: ص «أتُواري أختٌ إخوَتَها/ يف أبشَعِ قربٍ، أقسى موت

ويف مكان آخر تصف اجتماع النساء حول املواقد وروايتهنّ القصص الغرامية، وكانت 

فدوى طفلة حزينة آنذاك وكلّ اللوحات يف هذه القصيدة لوحات نسوية تعكس اخلصال 

 وية والرؤية األنثوية لشاعرتنا جتاه احلياة يف فنّها:النس

حتبُّين؟ تارخيُها عندي قَدميٌ/ قَبلَك مِن سِنني، عَنها يف طُفولتَي/ نَشَدهتُا إذ »

كنتُ طِفلةً حَزينةً مَعَ الصِّغارِ/ عَطَشي عَلى مَحبّةِ الكبارِ/ وكنتُ أمسَعُ النِّساءَ حَولَ 

 (126)تاريخ كلمة: ص «صةَ األمريِ إذ أحَبَّ بِنتَ جارِهِ الفَقريِمَوقِدِ الشِّتاءِ/ يروينَ قِ

 احلبّ والرومانسية يف أشعارمها

هناك موضوعات مل يتطرّق إليها أحد يف األدب الفارسي كاحلبّ األرضي والتعبري عن الغزل 

احلسّي يف األشعار النسائية. دمّرت فروغ هذا السور العظيم وحتدّثت عن هذه املسائل يف 

. تقول (000، ص4470)مشيسا، شعرها فلذلك ال ترى مثل هذا الصدق والواقعية إال يف شعرها 

 يف قصيدة:

اي سيراب شد، سيراب شد/ باز هم در هاي من/ تشنه ة لبچشمباز هم از »

 (41)نا آشنا: ص« بستر آغوش من/ رهروي در خواب شد، در خواب شد

مرّةً أخرَى، رَوّى عَطشانُ ظَمأَه مِن يَنبُوعِ شَفيَتَّ، رَوّى ظَمَأَه/ مَرّةً أخرَى نَامَ » الترمجة:

 «رَجُلٌ يف مَضجَع حِضين، نامَ

إهنا تكلّمت عن الغرام املمنوع ويف نفس الوقت ندّدت القوانني االجتماعية السائدة  

وطرحت األحاسيس األصيلة للمرأة، ولكن هي ال تكون إال امرأة مظلومة ومغلوبة ترضى 

. وهذا ما رأيناه يف الصفحات (001، ص4470)مشيسا، مبكينة اخلياطة واألواين النحاسية 

ن تعبّر النساء عن أحاسيسهنّ حرائر كالرجال وما رأى األدب الفارسي السابقة. تريد فروغ أ
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قبلها شاعرة استطاعت أن تصرّح عواطفها كما فعلت فروغ. وهي ألوّل مرة استطاعت أن 

 تتحدّت عن عشيقها وأن ترى نفسها كفؤا للرّجال يف هذا امليدان: 

د را / مثل اي كه نور را/ مثل مزرعي كه با دوست دارمش.../ مثل دانه»

)با كدام است؟: اي كه اوج را/ دوست دارمش...  پرندهزورقي كه موج را/ يا 

 (52ص

أحِبُّهُ.../ كبذرَةٍ تُحبُّ الشَّمسَ/ كحَقلٍ حيِبُّ الرِّيحَ/ كزَورقٍ حيِبُّ املَوجَ/  الترمجة:

 كطائِرٍ حيبُّ الذَّروَةَ/ أحّبُهُ...

حنو األشعار اإليروتيكية وحسبك من هذه  إن فروغ يف دفاترها الشعرية األوىل تتّجه

كردم  نهگالنماذج عندما تتحدّث عمّا جرى بينها وبني صاحبها يف خلوة وتقول بصراحة "

" أي: أذنبت ذنبا مفعماً بالّلذة. وكثرياً كان مفهوم احلبّ عندها تقرن مبفهوم لذت ز رپي ناهگ

 الذنب:

« و جنونم كشانده بود گناهي اميد/ در وادي ب درد از پراين عشق آتشين »

 (34يز ودرد: صگر)

 كانَ حُبّي املُلتَهِبُ اخلائِبُ املَملوءُ بِاألملِ/ قَد قادَين إىل وادي الذَّنبِ واجلُنونِ الترمجة:

برم تا كه در آن  برم از شهر شما/ دل شوريده وديوانة خويش/ مي بخدا مي»

)وداع: « از لكة عشق / شستشويش دهمگناه گنقطة دور/ شستشويش دهم از رن

 (45ص

واهللِ سَأذهَبُ مِن مَدينتِكم/ بِقَليبَ املتَيَّمِ املَجنُونِ/ سَأذهَبُ بِهِ حتّى أطهّرَه يف  الترمجة:

 ذلِك املَكانِ البَعيدِ/ عَن صِبغَةِ الذَّنبِ/ حىَت أطهّرَه عَن وَصمَةِ احلُبِّ

وما هذا املعىن إال النضال  وهلذا االتّجاه يف شعرها معىن خاص يف رأي بعض النقاد

)زرقاين، والصراع مع السلطة الرجولية، وهي تتجاوز هذه اخلطوط احلمراء يف شعرها 

. وهذا الصراع يف دفاترها الشعرية األوىل وأشعارها اإليروتيكية ناتج عن (140، ص4404

ما استساغ األحاسيس احلارّة لفتاة تريد أن تنصب نفسها أمام اجملتمع والتقاليد ومن مثّ 

هذا الشعر ذوق اجملتمع ملخالفتها مع الواقع االجتماعي. وختمد هذه األحاسيس امللتهبة يف 

 اجملموعتني األخريتني، أو بعبارة أخرى يصطبغ الصراع لوناً هادئاً متميزاً عن الطور األوّل. 
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 احلبّ ومع هذا نراها حتّى يف الدواوين األوىل تعرّف نفسها عاشقةَ احلبّ احلقيقي، ال

 األرضي الذي ينتهي يف املضجع ومن ثَمَّ ترى حبّها أعلى من العامل املادّي:

 سويت به گركه در جهان/ تني نبود مقصد نياز من/ ازان تو تن از گذشتم»

 (450)ديوار: ص« ام/ به عشق عاشقم نه بر وصال تودويده چنين اين

يف العاملِ التمتّعَ واللذةَ املادّية/ إن جتاوزتُ عنك، ألنّه ليسَت غايةُ حاجَتِي  الترمجة:

 تَراين أسرعتُ إليك هَكذا/ أحِبُّ احلبَّ احلقيقي ال وصالَك

 وهكذا تقارن بني رؤية حبيبها إىل احلبّ والوصال ورؤية نفسها وما أبعد الفرق بينهما:

او به فكر لذّت وغافل كه من/ طالبم آن لذّت جاويد را/ من صفاي عشق »

خواهد از من آتشين/ او/ تا فدا سازم وجود خويش را/ او تني مي خواهم ازمي

 (40و 47)اسري: صص« تا بسوزاند در او تشويش را

هو يفكرُ باللذةِ العابرةِ وال يدري بأنّي أطلبُ تلك اللذةَ اخلالدةَ/ أنا أريدُ منهُ  الترمجة:

 ى يُفين هليبَهُصفوةَ احلبِّ حتّى أفدّي نفسي وهو يريدُ منّي جسماً ملتهباً حتّ

، ويصبح احلبّ (04، ص4474)حقوقي، ونالحظُ تطوّر مفهوم احلبّ مع تطوّر أشعارها 

ركنا هامّاً من أركان احلياة الزّوجية، وال تريد فروغ أن تكون كأتراهبا الاليت يذهنب إىل بيت 

تحدّث لنا الزوج مرغمات، وال ترضى بعيش رتيب ال يكون احلبّ ركناً أساسياً من أركانه. وت

يف قصيدهتا الرائعة )فتح باغ( "فتح البستان" بأنه ليس العشق واحملبة يف تسجيل امسني يف 

 السجالت، كدأب غريها من النساء، بل احلبّ ينتج هلما امليالد والكمال والغرور:

و آب و آينه  چراغترسند، اما من و تو/ به  ترسند/ همه ميهمه مي»

آغوشي در اوراق يوند سست دو نام/ و همپاز يوستيم/ و نترسيديم/ سخن پ

هاي باز/ و هواي تازه/ و  پنجرهكهنة يك دفتر نيست.../ سخن از روز است و 

 (015)فتح باغ: ص «تولد و تكامل و غرور/ سخن از دستان عاشق ماست

ةِ/ وما خِفنا/ كلٌّ يَخافُ/ كلٌّ يَخافُ ولكن أنا وأنتَ/ التَقَينا بِالنُّورِ واملاءِ واملرآ الترمجة:

لَيسَ احلَديثُ عَن امتِزاجٍ واهِنٍ المسنَيِ/ وعِناقِهِما يف أوراقِ دَفتَرٍ بالية/ يَكونُ احلَديثُ عَنِ 

النَّهارِ والنَّوافِذِ املَفتوحَةِ/ واجلَوِّ الطلقِ الطّري/ وامليالدِ والكمالِ والغُرورِ/ يَكونُ احلَديثُ عَن 

 أيدينا العاشِقَةِ
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 يف كلّ الشؤون، يف التحية املتبادلة بينهما ويف غبار الزقاق عند الظهرية: وترى احلبّ

كرد/ در ظهرهاي  مي گوين خويشتن را / بازگو عشق كه در سالمي شرم آ»

 (404)آن روزها: ص« خوانديم ه ميچكو غبار در را عشقمان ما/ آلود دود گرم

تَحيَّةٍ حَيِّيةٍ/ عِندَ الظُّهريَةِ احلارّةِ املُغربَُّةِ/ كنّا ويَتَحَدّثُ احلُبُّ عَن نَفسِهِ يف » الترمجة:

 «نَقرأُ حُبّنا يف غُبارِ الزُّقاقِ

إنّ فدوى تسعى يف كتمان حبّها وقصائدها الغزلية؛ ألنّ احلبّ كان عاراً لألنثى وهلذا 

كانت توقّع قصائدها الغزلية باسم "دنانري"
4

والعار يف  ؛ ألنّ البيئة احمليطة تقرن بني احلبّ

. ونراها أقلّ جرأة يف هذا املضمار أمام العرف والتقاليد، (04، ص0225)طوقان، األنثى 

خمالفة لشقيقتها فروغ، ومع هذا تصرّح أحياناً حببّها وما أصاهبا إثر فراق حبيبها وكيف 

 ضاقت حياهتا بسبب شوقها ووجدها العاصي وكيف ذاب قلبها وراءه:

الّ تَعوُد/ إىل، إىل رُوحِي الالّئِبِ/ حَنانَك ضِقتُ، وضاقَت مَضَيتَ؟ إىل أينَ؟ هَ

حَيايت/ بِهذا الصَّدى املُحرِقِ الالّهِبِ/ بأشواقي العاتياتِ تُزلزِلُ صَدري/ يف 

)غبّ النوي:  «عُنفِها... الصّاخِبِ/ حَنانَك قَليب يذوبُ وَراءَك/ أوّاه مِن قَليب الذّائِبِ

  (54ص

بياهنا العاري يف قصيدة "ساعة يف اجلزيرة" عندما تعبّر عن حبّها وتقرّب إىل فروغ يف 

وتعانقِ راحتيهما وكيف تسري نار احلياة من أحدمها إىل اآلخر وقلّما نرى مثل هذا التعبري 

 يف شعر الشاعرات:

وَأنتَ أمَامي، أمامي هُنا/ وهذا املَكانُ/ يَلفُّ الغَرامُ سَماهُ وأرضَه/ وهَذا »

ـا نَحنُ، هذي يَدي فِي يَديكَ/ ونارُ احلَياهِ/ األمانُ/ وهَ ذا الرِّضى، كُلُّ هذا لَنا/ هُنـ

 (002)غبّ النوى: ص« تَدُبُّ وتَسربُ مِنكَ إيلّ/ ومِنـُّي إلَيكَ

كان احلبّ عند فروغ نضاالً مع السلطة الرجولية وإثبات شخصيتها كامرأة وإنسانة يف 

وهذه هي فلسفة احلبّ عندها خاصّة يف األشعار  اجملتمع. املرأة اليت من حقّها أن حتبّ

اإليروتيكية. تعبّر فدوى نفسها عن مفهوم احلبّ عندها وما أقرب املفهومني عندمها. تقول 

بالنسبة يل ظلّ احلبّ حيمل مفهوماً أوسع نطاقاً من كونه تأكيداً ألنوثة املرأة، ظلّ »فدوى 

                                                 
 . جارية حيىي الربمكي الوزير العباسي املعروف.4
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اذاً هلا ولقد بقيت طوال عمري مشدودة إىل بالنسبة يل تأكيداً إلنسانييت املسحوقة وإنق

 وتقول: (.40، ص0225)طوقان، « احلبّ

يا حبُّ يا خالّقُ/ يا مُبدِعَ اجلَمالِ، يا/ مُفجِّرَ األوجاعِ/ يا باعِثاً وجودي »

اجلميلَ يا مُشتّيت/ على حُدودِ املَوتِ والضِّياعِ/ / يا حبُّ يا حقيقَةَ احلَياةِ، يا/ 

، 0225طوقان، « )بِ/ مُبارك أنتَ، مُبارك/ هذا اجلمالُ والعذابُتوَهُّجَ السّرا

 (551ص

ولكن كما قلنا سابقاً إن فدوى تسعى يف كتمان أحاسيسها وتسكت أمام حبيبها يف 

حنن نرى اخلصال األنثوية يف هذه القصيدة دون أي قناع وسجف »قصيدة "إىل صورة"، و

هار أحاسيسها على لساهنا وكيف يؤملها سرّها حيث ندرك استحياءها األنثوية وخوفها من إظ

 (. 41، ص4551)غريد، « الباطن وهي تستلذّ من هذا األمل

هو يل فتنةٌ؛ ولكن دعيه/ مستفزّاً يشك يف حبّيهِ/ ليسَ يدري بِما يؤُجُّ »

بصدري/ من حريقٍ مُدمِّرٍ مستطريِ/ ... هَكذا وليظِلَّ حُبّي سِرّا/ غامِضاً، إنّ 

 (55)إيل صورة: ص« سِحراًلِلغُموضِ لَ

ويصدّق هذا التفسري ما كتبت فدوى يف سريهتا الذاتية عندما حتكي لنا قصة حبِّ مع 

غالم جاء إليها بزهر فلّ وتتحدّث عن إحساسها الغريب جتاهه وملّا بلغ اخلرب أخاه يوسف، 

ية يف تصدّق القول خشية العنف والضرب بقبضتني حديديتني وحيكمه أخوه باإلقامة اجلرب

 (.55، ص0225)طوقان، البيت حىت يوم مماهتا كما هدّدها بالقتل إذا ختطّت عتبة املزنل 

 ونرى كيف تصوّر روحها احملرومة عن احلبّ والعاطفة، والظلمُ قتل هذه الرّوح:

كم فَتاةٍ رَأت بِشِعرِي انتِفاضاتِ/ رُؤاها احلَبيسَة املَكتُومَة/ كانَ شِعري مِرآةَ »

 (004)هو وهي: ص« كلِّ فَتاةٍ/ وأدَ الظُّلمُ رُوحَها املَحرُومَة

نرى اخلطاب الشعري عند الشاعرتني ــ خاصّة اإليرانيّة ــ حتوّل إىل حالة من املواجهة 

قاليد يف املرحلة الرومنسيّة، بعد أن اكتمل وعيهما بالعامل. ولكن والتمرّد على العادات والتّ

هذا اخلطاب ظلّ يتّكئ يف كثري من فقره على الرجل واألنثى املتمرّدة حباجة إىل محايته 

وهي مظلومة دوماً، حىت يف متّردها على التّقاليد والسنن. وها هي فدوى تصرّح بقيودها يف 

ا وكيف وقعت حببّه وأصبحت أسرية مقيدة يف غالئل احلبّ احلبّ، عند عودة احلبيب إليه

 وال تريد أن تتخلّص من هذا القيد:



11  

فَال تُعطِين أنتَ حُرّييت/ فَقَليب قَلبُ امرَأة/ مِنَ الشَّوقِ يَعشِقُ حَتَّى الفَناء/ »

 (046)القيود الغالية: ص« ويُؤمِنُ يف حُبِّه بِالقُيُود

ة حبّها ويؤمن به كملجأٍ تلتجأ إليه عندما تيأس من كذالك األمر عند فروغ وهي حبيس

 العدالة االجتماعية وتقول:

وقتي كه اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود/ و در تمام شهر »

هاي كودكانة عشق مرا / با  چشمكردند/ وقتي كه  كه تكه ميت مرا چراغقلب 

وار دوست  ايد، بايد/ ديوانهبستند/ ... دريافتم، بابد، ب دستمال تيرة قانون مي

 (403: صنجرهپ)« بدارم

ملّا كانَت ثِقيت نائِطَةً بِحَبلِ العَدالَةِ الوَهِن/ وكانُوا ميزِّقونَ قَلبَ سِراجِي يف كلِّ » الترمجة:

أرجاءِ املَدينَة/ ملّا شَدّوا عُيونَ حُبّي الصَّبيةِ مبنديلِ القانُونِ األسوَد/ فَهِمتُ، جيِب، جيِبُ، 

 «جيِبُ/ أن أحِبَّ حَتّى اهلِيامِ

 واحلبّ هو املهرب األخري للشاعرتني، وال تريدان أن تتخلّصا منه، فتقول فدوى:

هو وهي: )...« يهِ أفرُّ مِن مَأسَايت/ كانَ يلَ احلُبُّ مَهرَباً أحتَمي بِهِ/ إلَ»

 (000ص

قدر مكتوب ال قدر مفروض عليها وسجن اختارته هي بنفسها واحلبّ »واحلبّ عندها 

 انعتاق منه وال هرب:

إىل أينَ أهربُ مِنك وهترُبُ منّي/ إىل أينَ أمضِي ومتَضي/ وحننُ نَعيشُ 

 (40، ص4551)الشيخ، « بِسِجنٍ/ مِنَ العِشقِ/ سجنٍ بَنيناهُ حننُ اختِيارا

والبدّ هنا أن نشري إىل نكتة ذات أمهية بالغة، بأنّ الفارق الكبري بني رومنسية فروغ 

فدوى هو أن فدوى مل تصرّح بالكلمات املمنوعة لدى النساء. إنّها تصرّح أحيانا حببّها و

الرجل ولكن ال تصرّح ببعض األلفاظ املكشوفة أو بعبارة أخرى ال تعبّر باألشعار اإليروتيكية 

 كما نرى عند فروغ يف بداياهتا الفنّية. 

 النضال والرمزية االجتماعية يف أشعارمها

سبق بأن التصريح باحلب عند الشاعرتني خاصة فروغ، نوع من النضال مع  أشرنا فيما

السلطة الرجولية يف اجملتمع وأرادت الشاعرتان أن تثبتا أنفسهما كامرأتني يف اجملتمع وهلذا 
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عبّرتا عمّا ال جيوز التعبري عنه يف األدب حتّى ذلك اليوم. وأشرنا يف املقدّمة أهنما غريتا 

الدفاتر الشعرية األخرية وحتوّلت أشعارمها من الرومنسية إىل الرمزية خارطة شعرمها يف 

وخاصة الرمزية االجتماعية، ومع هذا التغيري تغريَ الصراع والنضال فلهذا نرى فروغ تنتهج 

هنجاً لنضاهلا مع السلطة الرجولية غري الذي انتهجتها يف الدفاتر األوىل. يف احلقيقة كان 

ة ولكن اتّخذ عث من ينبوع أحاسيسها وكان نضاالً سطحياً غري متعمّقنضاهلا يف البداية ينب

 ، وتطلّع شعرها حنو الفنّ اخلالد يف رأينا.(145، ص4404زرقاين، )األمر صورة فنّية 

هذه األرضية األنثوية جتري يف أشعار فروغ كلّها، ولكن يتحوّل هذا النضال يف جمموعة 

األنا( الذاتية إىل )األنا( اجلماعية شيئاً فشيئاً. نرى إىل جمموعاهتا األخرية من ) "ديوار"

أبياتاً تشبه التجارب اجلماعية أكثر من التجارب الفردية وترسم لنا صورة األسرية اليت 

منعها زوجها عن النطق، وحتسّ بأن هذا الرجل يسعى الرقابة على أفكارها وأحاسيسها. 

 وهي كعاصية ومتمرّدة تصرخ يف قصيدة عصيان: 

.../ بيا اي مرد، دارم گفتهاي نابه لبهايم مزن قفل خموشي/ كه در دل قصّه

ي به زندانم عمر گري درهاي قفس را/ اگشااي موجود خودخواه/ بيا ب

هايم مزن قفل خموشي/ كه ين يك نفس را / به لبا گرمكشيدي/ رها كن دي

آسمان روشن  يم/ به سويپرگشاي در تا گشايم راز خود را/ بيا بگومن بايد ب

)عصيان:  شعر گلشني خواهم شدن در گلكردن/  پروازيم بگذار گرشعر/ ا

 (10ص
ال تَضَع )أيها الرّجُلُ( عَلى شَفيَت قُفلَ الصُّمتِ/ فَفِي قَليب قِصَّةٌ لَم تُروَ.../ » الترمجة:

فَصِ/ إن كنتَ قَد تَعالَ تَعالَ أيها الرَّجُلُ/ أيها الكائِنُ األناين/ تَعالَ/ وافتَح أبوابَ القَ

سَجَنتيَن طوالَ عمري/ فَحَرّرين يف هَذه اللَّحظَةِ البَاقِية/ ال تَضَع عَلى شَفيَت قُفلَ الصُّمتِ/ 

ألنه عليّ أن أقولَ سرّي/ تَعالَ/ وافتَح أبوابَ القَفَصِ حتّى أطريَ/ إىل السماءِ الصّايف 

 «الشِّعرِ للشِّعرِ/ إن تَرَكتيَن أطريُ/ سأصبحُ وردةً يف بستانِ

وليس هذا الغضب الظاهر واالنفجار لفروغ فحسب، بل يكون غضباً للنساء مجيعاً يف كلّ 

العصور. تتبلور هذه العوائق أمام املرأة خاصّة يف شرخ الشباب وبداية حياهتا بصورة سوداء 

 وتُذكرُ النساءَ بأنّه لن جيوز هلنّ أن تدخلن يف كثري من األمور.
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لصبياين نصل إىل أبيات تتمثّل التقاليد والسّنن اليت تضع ثقل اإلسارة بعد ذلك التمرّد ا

واألمل على عاتق املرأة، وطاملا مسعت املرأة بأنّها خلقت إلطفاء الشهوات وهي وسيلة لتمتّع 

 الرجال:

جلوة ظاهر نديدند/ به هر جا  جز او از/ گفتنديزي نچبه او جز از هوس »

 (14)افسانة تلخ: ص« بهر عشرت آفريدند / كه زن راسرودند گوششرفت در 

ما قالُوا هلا إالّ عَنِ اهلَوي/ وما رأوا فيها إال مجالَها/ وأينَما ذَهَبَت، أنشَدُوا  الترمجة:

 «: يف سَمعِها/ بأنَّ املرأةَ خُلِقَت إلطفاءِ الشَّهواتِ والتَّمَتُُّعِ

تريد فروغ أن تقف منفردة أمام هذه السنن القدمية وأن تنصب نفسها دوهنا وهلذا نرى 

. وتشري يف قصيدة إىل السلطة (145، ص4404)زرقاين، جلّ شعرها يف هذه الغاية واألمنية 

الرجولية وكيف يريد حبيبها منها أن تتعبّده كآهلة وهذا يف احلقيقة حكاية الرجل الشرقي 

 هنه من السلطة والقوّة على املرأة:وما ترسّب يف ذ

يدن خود را پرست انتظار او/ پالي در معبد نخداوند چونمعشوق من/ هم»

 (312: صگر)تولدي دي« از من دارد

 «حَبييب/ كآهلَةٍ يف مَعبَد نِبالَ/ هُو يتَوقّعُ منّي عِبادَته» الترمجة:

يرانيات ومساواة حقوقهنّ إن أمنييت حترير اإل»تقول فروغ نفسها يف إحدى مقابالهتا: 

مع الرّجال. أنا واقفة كلّ الوقوف على اآلالم واملصائب اليت عانت منها شقيقايت يف هذا 

البلد لفقد العدالة وسأوظّف فنّي الشعري لتجسيد آالمهنّ. أمنييت هتيأ بيئة صاحلة 

ن أنانيتهم لألنشطة العلمية والفنية واالجتماعية للنساء. أمنييت هي أن يكفّ الرّجال ع

وهي متشائمة عن  (.45، ص4475)جاليل، « ويسمحوا للنساء لكي يظهرن موهباهتنّ الفنية

الزواج وتعبّر عن حلقة اخلطوبة باحللقة العبودية؛ ألهنا تتذكر األيام اململوءة بالشقاوة يف 

 بيت زوجها عندما تنظر إىل احللقة وتنشد: 

در نقش فروزندة او/ روزهايي  زني افسرده نظر كرد بر آن حلقة زر/ ديد»

يشان شد و ناليد كه واي/ پركه به اميد وفاي شوهر/ به هدر رفت، هدر/ زن 

ي گي است/ حلقة بردگة او/ باز هم تابش و رخشندچهرواي، اين حلقه كه در 

 (77)حلقه: ص« ي استگو بند
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يف رمسِها املتألألِ/ األيامَ  نَظرَت امرأةٌ كاسِفةُ البالِ إىل احللقَةِ الذَّهبيةِ/ ورَأت الترمجة:

اليّت مَضَت عَبَثاً وهِي راجيةٌ وفاءَ بَعلِها/ عَبَثاً مَضَت، عَبثاً/ اضطرَبَت أحواهلا وزَفرَت أوّاه/ 

 أوّاه، هذهِ احللقَةُ اليّت يكونُ فيها الضَّوءُ والتَّألأل/ هِي حَلقَةُ العُبوديةِ واألسر

لدّمى املدشّنة" تنشد تاريخ النساء اليت سُلبت هاي كوكي" أي "ا فهي يف قصيدة "عروسك

قدرة التفكري منهنّ يف جمتمع فاسد مريض ولتكن النساء صامتة وآلة لأليدي، كالدمية 

وترُبز عدم رضاها بالدور الذي جيب عليها كامرأة أن تلعب يف احلياة، ويتبني لنا بالوضوح 

تحدّث عن لسان النساء كلهنّ ويف التغيري الذي أشرنا يف بداية حديثنا، وها هي فروغ ت

 احلقيقة أصبحت متحدّثة بامسهنّ:

اي دنياي خود  شيشه چشمهاي كوكي بود/ با دو كعروس چونتوان هم مي»

 من! آه/ گفتسبب فرياد كرد و توان با هر فشار هرزة دستي/ بيرا ديد.../ مي

 (046)عروسك كوكي: ص« يار خوشبختمبس

املرأةُ كالدُّميةِ املدَشّنَةِ/ وأن تَنظرَ إىل الدّنيا بِعينيها ميكنُ أن تكونَ » الترمجة:

 «الزّجاجيتنيِ/ ميكنُ أن تَصرُخَ دونَ سَببٍ معَ ضَغطِ يدٍ/ مثّ تقولَ: أوّاه! ما أسعدَين

كلّ هذه النماذج نوع آخر من النضال عند فروغ، وهي تريد من شقيقاهتا أن ال خيضعن 

األيدي، وأن ال يرضني بعيشتهنّ الكئيبة، وأن ال يكنّ دمية  أمام هذه االضطهادات، مكتوفات

مدشّنة وآلة للهو يف أيدي الرّجال. هي متشائمة بالعدالة االجتماعية؛ ألن القوانني جتعلها 

حمكومة كأتراهبا وال جدوى للنضال. فلهذا كله تلتجأ إىل احلبّ، وضغوط العامل اخلارجي 

 :(472، ص4470، )مشيساتدفعها إىل العامل الباطين 

وقتي كه اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود/ و در تمام شهر »

هاي كودكانة عشق مرا/ با  چشمكردند/ وقتي كه  كه تكه ميت مرا چراغقلب 

وار دوست  بستند/ ... دريافتم، بابد، بايد، بايد/ ديوانه دستمال تيرة قانون مي

 (403: صپنجره)« بدارم

كانَت ثِقيت نائِطَةً بِحَبلِ العَدالَةِ الوَهِن/ وكانُوا ميزِّقونَ قَلبَ سِراجِي يف كلِّ  ملّا الترمجة:

أرجاءِ املَدينَة/ ملّا شَدّوا عُيونَ حُبّي الصَّبيةِ مبنديلِ القانُونِ األسوَد/ فَهِمتُ، جيِب، جيِبُ، 

 جيِبُ/ أن أحِبَّ حَتّى اهلِيامِ
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يد اليت ختسر املرأة أمامها، فهي كامرأة متمرّدة إن صراعها الدائم يكون على التقال

وعاصية ومنوّرة الفكر تتمرّد على مثل تلك القوانني وال ترضى بالعيش كغريها من النساء 

الشرقيات وال ختضع أمام القوانني الطاغية على املرأة وهذا يكون إحدى اجملاالت الرئيسية 

األليم واعتراضها العميق على (. ونسمع صراخها 472، ص4470يف شعرها )مشيسا، 

 الظروف السائدة على حياة املرأة، املتموّجني يف هذه األبيات:

هاي يوند دردناك وجودش را/ با آبپ/ گاهگاهبر او ببخشاييد/ بر او كه »

« / كه حق زيستن داردپنداردبرد/ و ابلهانه ميهاي خالي از ياد ميراكد وحفره

 (332و 332: صصگر)تولّدي دي

اغفِروا هلا/ هِي اليّت تَنسى مِن حنِيٍ إىل حنِيٍ/ زواجَها املؤملَ/ مَعَ املياهِ  ترمجة:ال

 الرّاكدَةِ واحلُفَرِ الفارِغَة/ وتُفكرُ محقاءَ/ بأنّ هلا حقَّ احلياةِ

إذا تتبّعنا أشعار فدوى، نرى مثل ذلك التحوّل فيها، وهي يف رومانسياهتا تكون متحدّثة 

الفردية كما رأينا، ويف قصائدها األخرية خاصة جمموعة "وحدي مع  عن ذاهتا وجتارهبا

األيام" تصبح متحدّثة باسم أتراهبا الشرقيات وتتحدّث عن آالمهنّ وقيودهنّ ويصبح شعرها 

 مرآة املظلومات:

كم فَتاةٍ رَأت بِشِعرِي انتِفاضاتِ/ رُؤاها احلَبيسَة املَكتُومَة/ كانَ شِعري مِرآةَ »

 (004)هو وهي: ص« / وأدَ الظُّلمُ رُوحَها املَحرُومَةكلِّ فَتاةٍ

قصيدة "الصخرة" كما هي واضحة عن عنواهنا، صورة لالضطهادات، وهي ترمز 

بالتقاليد اخلانقة بالصخرة وال يكون يف وسعها أن تتحرّك حتت ثقلها وهي كائنة على 

طب من يريد أن صدرها. هذه الصخرة تدقّها وتطحنها وال تستطيع أن تتحمّلها وختا

يساعدها: أنّه ليس يف إمكانك أن تدحرجها، والبدّ يل أن أعيش مظلومة ومضطهدة 

 ومنفردة حتت أثقاهلا وال رجاء يل وال مفرّ وهي تندّدُ القضاء والقدر والدّهر:

أنظُر هُنا/ الصَّخرَةُ السَّوداءُ شُدَّت فَوقَ صَدري/ بِسَالسِلِ القَدَرِ العَيتّ/ »

الزَّمَنِ الغَبِيّ/ انظُر إلَيها كَيفَ تَطحَنُ تَحتَها/ ثَمري وزَهري/ نَحَتَت مَعَ  بِسَالسِلِ

األيّامِ ذاتِي/ سَحَقَت مَعَ الدُّنيا حَيايت/ دَعنِي فَلَن تَقوى عَلَيها/ لَن تَفكَّ قُيودَ 

أسري/ سَأظِلُّ وَحدي/ يف انطِواء/ مَا دامَ سُجّانِي القَضاء/ دَعنِي/ سَأبقَى 
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ذا/ ال نورَ/ ال غدَ/ ال رَجاءَ/ الصَّخرةُ السَّوداءُ مَا مِن مَهرَبٍ/ ما مِن مَفَرّ/ هَك

 (014)الصخرة: ص« عَبَثاً أزحزِحُ ثِقلَها عَنّي/ بِنسيانِي لِنَفسِي

وهذا شأن سائر النساء، سجناء أمثاهلا، وحياهتنّ مأساة ودموع وتعذيب وهنّ أسرى 

 القضاء والقدر:

كَم جُستُ يف أرضِ الشِّقاء/ أشتَفُّ إكسريَ العَزاء/ مِن شَقوَةِ السُّجَناءِ »

أمثايل/ ومِن أسرَى القَدَر/ فَوَجلتُ ما/ بَنيَ اجلُموع/ حَيثُ املَآسي/ والدُّموع/ 

)الصخرة: « حَيثُ السِّياطُ تَؤُزُّ، تَهوي/ فَوقَ قُطعانِ البَشَر/ فَوقَ الظُّهورِ العارِيَة

 (015ص

ويف قصيدة "يف حمراب األشواق" أيضاً، ال ترى أي نفع يف نضاهلا وجتعل عواقب أملها 

 واضطهادها على عاتق القدر وقيود اجملتمع:

ذَنيب؟ وما ذَنيب أال وَيالهُ مِن ظُلمِ القُيود!/ مَا حِيلَيت والغُلُّ يف عُنُقي عَلَى »

لشَّهيدَ؟/ أوّاه، حَتّى أنتَ تَظلِمُين مَعَ حَبلِ الوَريد/ أوّاه؛ حَتّى أنتَ لَم تَنصِف قَليب ا

 (427)الصخرة: « القَدَرِ العَنيدِ؟!

وهي حمكومة طيلة حياهتا هبذه احملن واملصائب وال تتحرّك الصخرة من فوق صدرها 

وهي قائمة هناك منذ والدهتا وهي يف صراع ونضال مستمرّ مع هذا األمل واحملنة ومع القدر 

 والدّهر منفردة:

دَت مَعي/ لِتَظلَّ مِحنَةً/ بَكماءَ/ تَلحقُين/ يُتابِعُ ظِلّها خُطُواتِ عُمري/ انظُر وُل»

هُنا كَيفَ استَقَرَّت/ فِي عُتُوٍ/ فَوقَ صَدري/ دَعين/ فَلَن نَقوَى عَلَيها/ لَن تَفكَّ قيودَ 

أللَمِ أسرِي/ سَتَظِلُّ رُوحي/ فِي انقِفال/ سَأظِلُّ وَحدي/ فِي نِضال/ وَحدي/ مَعَ ا

الكَبري/ مَعَ الزَّمان/ مَعَ القَدَر/ وَحدي/ وهذي الصَّخرَةُ السَّوداءُ/ تَطحَنُ/ ال 

 (017)الصخرة: ص« مَفَرَّ

ولقد رأينا أن فدوى تيأس من أي عون ومهرب كشقيقتها فروغ عندما كانت مأيوسة عن 

تلتجئان إىل احلبّ؛  العدالة االجتماعية وتظنّ أن حبلها واهن، وهلذا كلّه كانت الشاعرتان

 ألنّه كان املهرب األخري الذي حتتميان إليه واحلبّ هو الذي يقحم أبواب السجن هلما:

أي سجنٍ ال يقحَمُ احلُبُّ يا عبّاسُ/ أبوابَ سورِهِ املُغلَقاتِ/ كان يل احلُبُّ »

 (000)هو وهي: ص« مهرَباً أحتمي فيهِ/ إلَيه أفِرُّ من مَأسايت
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سجّلت فدوى يف قصيدة "هو وهي" قضية التقاليد اخلانقة للحرّية وتطلّعها املستمرّ 

للتحرّر من هذا السجن بالفرار إىل دنيا الطموح واحلبّ وما أقرب هذا الفرار إىل اجلنون، 

هكذا قام »بلجوء شقيقتها فروغ اليت أرادت أن تُحب عشيقها حىت اهليام. تقول فدوى: 

بني نفسي املقهورة بالكبت، وبني الواقع املتجهّم الذي أحياه ممّا أوجد خصام ال هدنة فيه 

نفسي انفصاماً شقّها إىل نصفني: نصف كان يبدو لألعني مستسلماً خاضعاً، ونصف كان 

يرعد ويربق حتت السطح ويكاد يدمّر نفسه... ظلّت مراهقيت هدفاً لسيف اجلالد الذي 

ويف كثري من قصائد "وحدي مع األيام". فقد كان ذكرته فيما بعد يف قصيديت "هو وهي" 

، 0225)طوقان، ذلك السوط يهوى على يفاعيت بدعوى التقاليد واملقاييس األخالقية الظاملة 

هذه القصيدة حمادثة بني حبيبني "عبّاس وليلى" وعندما يريد عباس منها أن  (.56ص

 تتحدّث له عن حياهتا تقول:

عُ األشباحِ/ حُلُمٌ أطبَقَت علَى بِهِ جدرانُ السِّجنِ/ حيايت يا عبّاسُ حُلمٌ/ مُروَّ»

داجٍ رهيبِ النَّواحي/ عشتُ فيه خمنوقةَ الرّوحِ ظَمأى/ لندَى الفَجرِ، للشَّذى، 

 (075)هو وهي: ص« للنّورِ

وهي تعيش خمنوقة يف سجن داجٍ مظلم ال نورَ فيه وحياهتا كلّها ليل وظلمة، وال يطلع 

سة هذا السجن الرّهيب، وما هذا اخلنق والسجن إالّ الرُسوم والتقاليد الفجر فيها وهي حبي

 والعرف اليت تضغط عليها وحتيط هبا والسجّان هو الرجل املستبدّ اجلالد:

كلَّما ضِقتُ بِالظَّالمِ وبالكبتِ تلفَّتُّ/ مثلَ طرَيِ مُكبَّلٍ/ علَّ فَجرَ اخلَالصِ »

يَ املُقفلِ/ وإذا انشَقَّ بابَ سِجين أطلَّت/ مِنهُ يلمِحُ، ال شيءَ سوى الليلِ/ ليلِ سجنِ

عينا وحشٍ رهيبِ كبريٍ/ هُوَ جالّدي اللئيمُ ربيبُ احلقدِ/ والعُنفِ واألذى والشُّرورِ/ 

  (002)هو وهي: ص« مستبدٌّ بِاحلُكمِ يسكرُ الشرُّ/ وتعذيبُ كلِّ روحٍ ضعيفة

 ذا السّجن:وهي دوماً تتطلّع حنو حرّيتها وحلظة فرارها من ه

أرقُبُ اللّحظةَ الّيت كم تطلّعتُ إلَيها/ يف شوقي املَكبوحِ/ حلظةَ العتقِ والفرارِ »

 (004)هو وهي: ص« إىل آفاقِ حرّييت/ ودنيا طموحي

والقواسم املشتركة بينهما يف هذا اجملال كثرية، كما رأينا مثل اليأس واخليبة واحلرمان 

ة اجملتمع إىل النساء كوسيلة لتمتّع الرجال. وها هي واللجوء إىل احلبّ وحديثهما عن نظر
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 فدوى تكرّر نفس املوضوع الذي قالته فروغ، قائلة:

 (075)هو وهي: ص« عرفتُ النِّساءَ وليمةَ لَهوٍ/ أُعِدَّت إلشباعِ جوعِ اجلَسد»

ولكن كما رأينا ونرى كان شعرها مرآة الفتيات املوءودة الروح. فدوى تسخر العرف 

 د اليت بُنيت حوهلا وتتحدّى السجّان للقتال يف هذا املضمار:والتقالي

وانطَلَقتُ أودِعُ شعري/ خلجايت احلَرّى ونبض شُعوري/ وأغنِّي احلَياةَ أشواقَ »

رُوحي/ مِن وراءِ األغاللِ مِن تَحتِ نريي/ أحتدّى السّجان، أسخَرُ بِالعُرفِ/ بِما 

مَضَت أغنيايت/ تتخطّاه يف حتَدِ مثلي/  شادَتِ التّقاليدُ حَويل/ مِن جِدارٍ ضَخمٍ

كم فَتاةٍ رَأت بِشِعرِي انتِفاضاتِ/ رُؤاها احلَبيسَة املَكتُومَة/ كانَ شِعري مِرآةَ كلِّ 

 (004)هو وهي: ص« فَتاةٍ/ وأد الظُّلمُ رُوحَها املَحرُومَة

 نتائج البحث

 بعد هذا العرض املتأنّي، ميكننا أن نلخّص النتائج فيما يلي:

. إنّ الشاعرتني مل تكونا أسريتني للتقليد يف حماكاة العامل احمليط هبما، بل كانتا 4

صادقتني يف فنّهما والتصاوير واالستعارات والتشابيه، تستمدّ مادّهتا من رؤيتهما األنثوية 

 جتاه احلياة. 

 . كانت الشاعرتان تريدان إثبات شخصيتهما كامرأة وإنسانة من حقّها أن حتبّ، يف0

قصائدمها الغزلية وأشعارمها الرومنطيقية، وكان احلبّ عندمها نضاالً مع السلطة 

 الرجولية.

. نرى اخلطاب الشعري عند الشاعرتني ــ خاصة اإليرانية ــ حتوّل إىل حالة من 4

املواجهة والتمرّد على العادات والتقاليد يف املرحلة الرومنسية، وكان احلبّ هو املهرب األخري 

 هلما.

. تعدّد ألوان الصّور للمرأة تدلّ على حضورها الفاعل يف شعرمها ورؤية الشاعرتني 1

 إليها واالهتمام هبا.

. إن القسم الوافر من شعرمها يدور على مركز واحد، وما هذا املركز إال نضاهلما 5

 املستمرّ مع األعراف والتقاليد اليت تكون لصاحل الرّجال.
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والنضال مع التقاليد جتري يف أشعار الشاعرتني كلّها، ولكن يتحوّل . األرضية األنثوية 6

هذا النضال من )األنا( الذاتية يف اجملموعات الشعرية األوىل إىل )األنا( اجلماعية يف 

اجملموعات األخرية شيئاً فشيئاً مع مرور الزمن، ونالحظ التجارب اجلماعية جنباً إىل جنب 

 رمها.مع التّجارب الفردية يف أشعا

. الفارق الكبري بني رومنسية فروغ وفدوى هو أن فدوى مل تصرّح بالكلمات املمنوعة 7

واأللفاظ املكشوفة، أو بعبارة أخرى ال تعرب باألشعار اإليروتيكية كما نرى عند فروغ يف 

 بداياهتا الفنّية.
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