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 مستخلص

يتناوؿ ىذا البحث ظاىرة انحراؼ الثيمات في المنتج النسائي في 
ـ لدى عينة مف الشاعرات عمدف لتوظيؼ التعبيرات 1002المممكة مف بعد عاـ 

والصور الحسية لمعالقة الجسدية. وتعرض الدراسة الموضوع في محوريف 
ية، والثاني يتناوؿ التعبير رئيسيف: األوؿ تمييد حوؿ الرؤية النقدية واالجتماع

وصور اإلثارة الحسية في الشعر النسائي السعودي. وتعتمد الدراسة منيجية 
استقرائية ومسحية لمعينة التي تمّثؿ: تسعة دواويف، وأربع شاعرات في 
موضوعات عدة برزت معيف ظاىرة االنزياح في التصوير نحو الجوانب الحسية 

ـ. 1022-ـ 1002ت الدواويف ما بيف عاـ في التعامؿ مع جنس الرجؿ، وصدر 
وأظيرت الدراسة كيؼ أف التوجو لإلثارة الحسية تجاوز المستويات الفنية 
والقيمية لدى بعض الشاعرات بوصفو توجًيا لـ يمَؽ التفاتًة نقدية واعية، 
باإلضافة إلى الرغبة في الشيرة، واالختالؼ التي دعمتيا تمؾ المرحمة في 

دعي دراسة ىذه الموضوعات مف الجوانب النفسية بداياتيا، ما يست
 واالجتماعية.
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The Value Deviation in Poetry of Women's in Saudi 

Arabia after September 2001 
Dania Abdulrahman Alghamdi  

Abstract 
This research discusses the phenomenon of deviation of 
the themes in the women's product in Saudi Arabia after 
2001 in a sample of poets that employ expressions and 
sensory images of the physical relationship. Two axis are 
demonstrated through this study: the vision of critical 
and social, the expression and images of sensual 
excitement in Saudi women's poetry. The study is based 
on a descriptive and survey methodology for the sample, 
which consists of nine collection of poems and four 
poets in several subjects. The phenomenon of 
displacement in the photography towards the sensory 
aspects of dealing with the man's sex emerged between 
the years 2001 and 2014. The study shows how the trend 
of sensory arousal exceeded the artistic and value levels 
of some poets may not receive conscious attention, in 
addition to the desire for fame, and the difference that 
supported by that period in its beginnings which requires 
study of these subjects of psychological and social 

processes. 
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 متهيذ: يف الرؤيت الىقذيت واالجتماعيت ـ 2

بعد أحداث سبتمبر نياية  في السعوديةتعتبر ظاىرة الشعر النسائي 
 ظاىرة متطورة كمًّا، مع مالحظات نقدية عمى المستويات الفنية. ويالحظ 1002

التوجو نحو الشعر التفعيمي والمنثور أبرز سمات ىذه المرحمة، حيث  أف
ة خاصة عف الشعر العمودي ألسباب قد تكوف ميارية، انصرفت الكاتبات بصور 

ف مادة عينة ىذه الدراسة مف شعر التفعيمة وأخرى توّجيية مع ىذا الجيؿ. وتتكوّ 
وقصيدة النثر، دوف الشعر العمودي الذي ال يعد ظاىرة في ىذه المرحمة إذ ال 

ة، يتجاوز عدد دواوينو تسع دواويف اشتممت بأكمميا عمى القصائد العمودي
وقد  2ديواًنا. 251وخمس دواويف جمعت بيف العمودي والتفعيمة مف مجموع 

شاعرات لـ يسبؽ ليف كتابة الشعر  ربعة دواويف أل تسعاعتمدت الدراسة عمى 
عدا الكاتبة لطيفة قاري التي نشرت ديواًنا قبؿ ذلؾ بعنواف "لؤلؤة  1002قبؿ 

ولـ يالحظ أنيا  ـ.2998المساء الصعب" عف دار االنتشار العربي عاـ 
تعرضت في ىذا الديواف لصور حسية، كما أف الدراسة راعت في اختيار العينة: 
 اختالؼ أساليب الشاعرات الفنية، الجرأة في التعبير والطرح في الموضوعات.   

يالحظ مع بدايات األلفية الثالثة تشّكؿ متغّيرات سياسية واقتصادية   
أّدت بدورىا إلى سياقات عممت  1002 سبتمبر 22مختمفة صدعت بعد أحداث 

، ساىـ في تحقيقو التحوؿ 1عمى زيادة مساحات دور المرأة بالمجتمع المحمي
المجتمعي، والتوجو الرسمي، ودعـ القرارات الحكومية التي أعطت المرأة مزيًدا 
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مف الفرص والتطوير، فأصبحت المرأة أكثر مشاركة في العمؿ المؤسساتي في 

، ووجدت مساحات معقولة مف الحرية لتمثؿ ىذه المشاركة مختمؼ المجاالت
 بشكؿ حقيقي يحقؽ مقاصد الرؤى المتطمعة إلى التنمية والمدنية. 

وقد ألقت ىذه المتغيرات بظالليا عمى الخطاب األنثوي اإلبداعي في 
الفترة ذاتيا، فظير العديد مف الشاعرات الجدد الالتي برزف مع ىذه المؤثرات، 

أف االنفتاح المجتمعي في حرية الخطاب مع الجيؿ الجديد في فترة كما يالحظ 
ما بعد األلفية الثانية ألقى بأطياؼ مف االنحراؼ الثيمي غير الفني والمندفع، 

إبراز صور  1002فظير لدى بعض الشاعرات السعوديات الالتي نشرف بعد 
ي حسّ ريح الية غير معيودة، وبيا نوع مف الجرأة العالية، والتصجسدوسياقات 

 بصورة قد تمّثؿ أنساؽ لدوافع تسويقية، أو إثارية.
وجيات نظر مختمفة، وقد تباينت آراء حوليا ثيمات التابو محطة نقدية  عتبروت

 عالقة الجسديةالنقاد فيما يتعمؽ بالحكـ النقدي عمى األدب المستند إلى ال
يرى حميد كموضوع ضد سياؽ التابو الثقافي االجتماعي ومنو األدبي، إذ 

طولست بأف ىذا التوجو في الكتابة ال يعدو عف كونو أدًبا ترفييًيا مكشوًفا، 
ينظر إليو في الخطابات الشعبية عمى أنو "معرفة محرمة اقترنت بالفضيحة 
واليامش، وكتابة مثيرة لمغرائز وباعثة عمى ممارسة العادة السرية، وارتكاب 

، وقد عّده البعض اآلخر أدًبا 2والمواط" الفاحشة وممارسة الرذيمة وانتشار الزنا
رفيًعا مف حيث مكوناتو البنيوية، أما مف حيث موضوعاتو فيو أدب مدنس. وقد 
عّدت أماني أبو رحمة ىذا األدب مؤشرًا ليبوط المستوى الفكري، وضعؼ 
المكونات البنيوية؛ لما يتسـ بو مف السطحية، والضحالة الثقافية، والفقر عمى 
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داع والخياؿ مما يضعنا أماـ تساؤؿ كبير فيما يتعمؽ بصحة نسبتو مستوى اإلب

إلى األدب أصاًل، كما تعزو ظيور ىذا النوع مف اإلباحية الورقية لدافع الشيرة، 
وولوج عالـ األدب مف أسيؿ أبوابو خاصًة، وترى أف تفشي ىذه الكتابات في 

أدبية أو ثقافية أو الدوؿ العربية تحديدًا في العقد األخير لـ يرتبط بحركة 
، وىو ما يضع ىذا المنتج النسائي أماـ تساؤؿ أكبر في 2اجتماعية ىادفة

نظرية األدب مف حيث وظيفتو المرتبطة بمفيومو العقالني، وأشار إلى ىذا 
الوىابي في نظرية قانوف الكتابة األدبية التي توضح  عبد الرحمف التوضيح

مفيـو نشاط عقمي في صناعة نسيج رؤيتو في مفيـو األدب وطبيعتو، وأف ال
عناصر مركبات مادة األدب إبداًعا؛ ويتضمف ىذا المستوى ثالث مكونات رئيسة 
ىي: الشكؿ بما يحويو مف تراكيب لغوية، وبما يتضمنو مف تعدد األساليب 
األدبية، والجنس األدبي الذي يفيد قوالب الشكؿ العاـ مف األنواع الفنية العامة 

اس األدبية، والوظيفة التي ىي غاية التأليؼ القيمي المتعددة والفرعية لألجن
اجتماعًيا وثقافًيا وجمالًيا، وىذه المخرجات مرتبطة بالنشاط العقمي في صناعة 
األدب. أما األدب في طبيعتو الوجدانية فيتضمف الجانب العاطفي بما يحتويو مف 

يالحظ أف وظيفة  شعور وألؽ وعالقات ترتبط باألحاسيس.  ومف ىذا التنظير
األدب ضمف مفيومو العقمي تراعي قيمة المادة األدبية دوف تجاىؿ لمتعبير 
اإلنساني وشعوره العاطفي، عمى أال تخرج تصاوير وتفاسير اإلنساف وشعوره 
نحو االبتذاؿ والتسويؽ لمواده مف غير مادتو األدبية الخيالية، فيذا النوع مف 

ىات الغربية يغمب عميو الجانب التسويقي األدب الذي يشتير في بعض االتجا
والتجاري، وضمف مفاىيـ ىذا السياؽ، وال يراعي مستوى القيمة التي تندرج 
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ي ال يظير أف دتحت وظيفة األدب في مفيومو العقمي، كما أف ىذا التعبير الجس
  2اليدؼ منو جوانب فنية بؿ إثارية ال تمّثؿ طبيعة األدب الوجدانية.

اءات لبواعث ظيور االنحراؼ القيمي بوصفو مممًحا مف وقد تختمؼ القر 
مالمح األدب النسائي عامًة التي برزت مع ىذه الفترة الزمنية بالتحديد، ويعزو 
ثائر العذاري ظيور مثؿ ىذه الظاىرة في األدب العراقي الحديث إلى المتغيرات 

ثير مف بعد غزو العراؽ إذ خاضت البالد حرًبا أىمية طاحنة أدت لوفاة الك
الرجاؿ، فوجدت المرأة نفسيا مدفوعة إلى تعويض الضحايا بوصفيا القادرة عمى 
العطاء، ومعادلة لمخصوبة باعتبار موضوعة الجنس مقابمة لموضوعة الحرب 

إال أنو ال يمكف التعويؿ عمى ىذا االفتراض في فيـ  1في الميثولوجيات القديمة
وضوعة الجنس قد تمقى رواًجا في أسباب نشوء تمؾ الظاىرة األدبية، إذ إف م

زمف الحرب باعتبارىا فعؿ تكاثر يعوض الضحايا، ويرادؼ معنى اقتناص المذة 
في الواقع؛ لخمؽ حالة مف التوازف النفسي في حياة اإلنساف الذي أرىقتو الحرب 
بمآسييا، ولكف الحرب لف تكوف بطبيعة الحاؿ شرًطا إلنتاج أدب نسوي يتوخى 

، ولو كاف األمر كذلؾ لبرز ىذا األدب في فترة الحرب العالمية االنحراؼ القيمي
الثانية في المشرؽ العربي، أو تركز في الدوؿ التي خاضت الحروب فقط، لكف 
المفارقة تكمف بظيوره في بمداف عربية أخرى لـ تخض أي حرب، إذ ظير ىذا 

التحررية  التوجو اإلباحي في األدب النسائي بمجتمعات محافظة ترى في النزعة
عند المرأة رديًفا لمرذيمة، فقد شيد المشيد الثقافي المحمي طفرة في أدب المرأة 
المتمرد عمى أعراؼ المجتمع، وبدأت فيو ظاىرة الكتابة اإلباحية، وتناوؿ 
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دوف أي خوؼ مف خصوصية المجتمع المحافظ عمى  العالقة الجسديةموضوع 

ار الحرب ىي السبب األوحد لظيور ؛ لذا ال يمكف اعتب2مستوى الرواية والشعر
 ىذا النوع مف الكتابة. 

وعمى صعيد آخر في األدب النسائي عامة ربط حميد طولست بيف ىذه 
الظاىرة والظمـ االجتماعي الذي تعانيو المرأة، ويرى أنو تعبير عف الرغبة في 

يا تحطيـ قيود الثالوث المحـر الذي يرىب المجتمعات العربية، ويحّد مف تطمعات
 ت العالقة الجسديةنحو الحرية وىي: الديف، الصراع الطبقي، الجنس. وقد كان

مف أكثر التابوىات التي تجرأت عمييا المرأة العربية ليس في األدب  توما زال
نما في سائر الفنوف، واتخذت مف ىذا التمرد وسيمتيا لمنافسة الرجؿ  وحسب، وا 

ـ ذلؾ ال يمكف أف يكوف الظمـ . ورغ1في ساحة اإلبداع، ومناىضة تفرده بيا
االجتماعي سبًبا مباشرًا في نشوء ىذه الظاىرة؛ ألف الظمـ االجتماعي لطالما 
كاف مادة لممعالجة الفنية واألخالقية عند جميع المبدعيف ضمف نطاؽ الكشؼ 
والفضح والتنديد واالحتجاج التي تحدد وظيفة األدب عامة، إضافة إلى أف األدب 

وخى اإلباحية في الغرب "لـ ينشأ في خضـ الثورة عمى الظمـ النسوي الذي يت
نما نشأ بعد أف ندر الظمـ االجتماعي مف حياة المرأة الغربية مع  االجتماعي، وا 
بداية الستينات عندما انطمقت الثورة الجنسية إثر شيوع استعماؿ أقراص منع 

ياد نشاط الحمؿ، وانتشار عوامؿ حضارية جديدة في البيئة الغربية، وازد
 . 3المنظمات النسوية فييا تطرًفا وحّدة"
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ومف الميـ اإلشارة إلى أف كاتبات األدب اإلباحي لـ يجرؤف عمى كسر التابو 

ي والديني في ظؿ اعتزاؿ قضايا جسدالسياسي العربي بقدر التركيز عمى التابو ال
المجتمعات العربية، واالستغراؽ في مشكالت الجسد التي تصطدـ بمحرمات 
المجتمع مما يجعميا ذريعة لسمب حركة التحرر النسائية ما تحقؽ ليا مف 
إنجازات، ولعؿ ذلؾ يفضي بنا إلى تأثير الثقافة الغربية عمى األدب العربي، 
وامتداد تأثيرىا إلى أدب النساء العربيات، فقد ازدىرت ظاىرة اإلباحية في أدب 

التحرر النسائية اليسارية النساء الغربيات، وارتبطت في األصؿ ببعض حركات 
جًدا، فقد كاف مف المتوقع أف تستوحييا األديبات العربيات خاصة المواتي 
انخرطف في حركات التحرر النسائية التي ترفض ظمـ المرأة، وتنادي بمساواتيا 

 بالرجؿ في كؿ شؤوف الحياة. 

 احنراف الثيماث يف الشعر الىسائي السعىدي 1ـ  2
مي في مفيومو اإلجرائي، مسارًا غير فنّي، عندما يعتبر االنحراؼ الثي

يظير التركيز عميو في السياؽ األدبي دوف جوانب فنّية، وىذا يالحظ مف تركيب 
السياؽ المغوي وصناعة حدث الصورة الفنية، بحيث تكوف فكرة الموضوع أو 
الثيمة المطروقة منحرفة منزاحة إلى جوانب غير فنية، ولكنيا تمتحؼ ذلؾ 

ات تغمب عمى الجانب الثيمي، وتزاح مؤشرات الثيمة إلى اإلثارة، فال يدعـ بإثار 
ذلؾ الفكرة الموضوعاتية، وال يحقؽ جودة خمؽ الصناعة الفنية، ويالحظ أف 
مظاىر الكتابة المصرحة في سياقات عالقة الرجؿ الحسية بالمرأة ال تالحظ قبؿ 

ف كا 1002منشور سبتمبر  نت الظاىرة قد ظيرت في أدب المرأة السعودي، وا 
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بوادرىا في السرد الروائي كما يالحظ في رواية ليمى الجيني "الفردوس اليباب"، 

  2ورواية نورة الغامدي "وجية البوصمة".

وحيف نتتبع مالمح ىذه الظاىرة في شعر المرأة السعودية المعاصر نجد 
نموذج إرىاصاتيا لدى بعض الشاعرات في مجتمع تتشّكؿ فيو صورة المرأة األ 

ضمف دائرة كتماف الرغبات بصورة كبيرة، ومع كؿ المتغيرات التي وضعت ىذا 
المجتمع بمواجية الفكر المغاير بانفتاحو عمى العديد مف الثقافات، وفي ظؿ 
المقاومة التي واجييا الخطاب المحافظ عمى مدى السنوات الماضية بعد أحداث 

السياقات السياسية  ، واستمرار مواجيتو التي فرضتيا1002سبتمبر 
واالقتصادية خاصًة بعد ظيور العديد مف الحركات اإلرىابية التي تقمصت صورة 
الفكر اإلسالمي، ومّررت رسائؿ التطرؼ والكراىية، وانعكست عمى البمداف 
تشرًدا، وجرائًما، وضحايا، فأصبحت الحاجة ممحًة إلى خطاب أكثر تسامًحا 

د المجتمعية التي تقّنعت خمؼ المحـر وانفتاًحا، وبات التخمص مف القيو 
والمحظور أمرًا ضرورًيا، وانعكس ذلؾ عمى العديد مف عادات المجتمع، 
وتقاليده، وتحديًدا ما يتعمؽ منيا بالمرأة، وعمى مشيده الثقافي واإلبداعي 
بمقاربات نسائية تدعـ ىذا التوجو نحو التغيير، فظيرت بعض األعماؿ األدبية 

تناوؿ وضع المرأة في ظؿ القيود التي يفرضيا عمييا المنظور النسائية التي ت
الذكوري الجمعي، وكاف مف أشكاؿ تمؾ المقاربات ظيور قصائد التمّرد الجمعي 
بما فييا العالقة السرّية مع الرجؿ، والجسد فيما يشبو حالة مف الُسعر الذي 

بيا تارة أخرى  ية لذاتيا، تممح بيا الشاعرة تارة، وتصرحجسدة الالقيتوخى الع
مع توخي كامؿ التفاصيؿ مما يجعؿ القارئ يستحضر العممية مشيًدا ممارًسا 

                                           
 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 525  

            
                                                                      

 1002االحنراف القيمي يف الشعر النسائي السعودي بعد أحداث سبتمرب 

 م

 
حسًيا أمامو دوف تغييب أو مجاز، فيما يمكف تسميتو: اإلباحية األدبية، ومف 

في النتاج األدبي ىو ما أشار إليو  عالقة الجسديةمباعث ىذا التوجو إلبراز ال
اًل في: "تطور المجتمع واالنفتاح المتزايد عمى الدكتور الوىابي في كتابو متمث

العالـ الذي عمؿ عمى تغيير نظرة المجتمع، وأدى التساع مساحة الجرأة واإلقداـ 
والحرية لممرأة، ومشاركة المرأة في جميع أنماط الفنوف واألدب في التعبير 

دوف ، فالتجاوزات في سياقات االنحراؼ القيمي، 2كوسيمة لتحقيؽ المساواة..."
دواٍع فنية في األدب النسائي عامًة، وأدب المرأة السعودية خاصًة ظيرت 
بالتالـز مع العديد مف المتغيرات السياسية، واالحتكاؾ الثقافي بآداب األمـ 
األخرى، وظيور العديد مف السياقات التي خمقت ىذا التصادـ مع محظورات 

خراجو مف ا  ليامش إلى المشيد العاـ.المجتمع، وأنتجت الجرأة عمى تداولو، وا 

 التعبري وصىر اإلثارة احلسيتػ  2
طقًسا  ابوصفي عالقة الجسديةلقد ُعني بعض الشاعرات السعوديات بال

 عالقةكتابًيا يحاولف مف خاللو تحقيؽ اإلثارة لدى المتمقي، ومحاولة وصؼ ال
مف وجية نظرىا كامرأة بأنو مدعاة لمسمو النفسي عبر تصاعد حركة الجسد 

"، إذ اسُتِيّؿ النص مف خط التجاوز 2ما فعمت فايزة سعيد في قصيدتيا: "جنسك
 لتخـو الجسد باتجاه الروحانية، ثـ تقوؿ: 

 الجنس روح الزماف
 منفي المكاف

 نشيد المجيوؿ
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 صناعة غيب
 ذاكرة جسد

          2حكاية إلو يمبس ثوب األرض

ـ تضعو في في منظورىا ممارسة حسية تستدعي ما وراء الحس، ث يوف
ىالة مف التعتيـ تحاوؿ مف خالليا عكس المذة الجسدية التي تحتفي بالتخفي، 
والقدسية التي تجعؿ مف تمؾ الممارسة سرًا في صناعة جسد اإلنساف، مع 

عد مف اصتت التي تبمور حراؾ النص باتجاه تصاعدي يكشؼ عف مالمح التجربة
ء، والعشؽ، والميالد، ومف تسمؿ مف األشياتسقط عمى الشفة، ثـ تاألصابع، و 

مما يجعمو خارًجا مف كؿ شيء،  سدالجسد بتفاصيمو في استحضار توسعي لمج
وتجعؿ الشاعرة مف ىذا الصعود عمى مستوى النشوة والحركة نافذة لمروح 

 االمحض بالجسد، وتعطيي امف ارتباطي عالقةوالجسد، وتخّمص ىذه التوأمة ال
الشاعرة، وكأنيا إعادة صياغة لممفيـو السائد، بعًدا روحًيا، وىو ما عمدت إليو 

ومحاولة تمرير فكرة شرعية ىذه الممارسة كونيا تالمس الروح ال الجسد فقط، 
فعاًل أسطورًيا مف خالؿ أسطرة  االتصاؿ الجسديبؿ وتتجاوز ذلؾ جاعمًة مف 

 أعضاء األنوثة في المرأة، فتقوؿ أيًضا في قصيدة "ثورة" :
 نيدي اإلنساف

 السعادةواىب 
 مف يقؼ عمى بابو

        1يقؼ عمى باب العرش
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يالحظ في النص ظيور مفيـو أنثوي جميؿ، إذ تكتشؼ الفتاة أنوثتيا 
ونضجيا الجسدي لتدخؿ عالًما آخر غير الطفولة، فالنيد ىو غذاء الطفؿ األوؿ 
ذكرًا أو أنثى، ولكف ما بعد ىذا انزاح النص وانحرؼ بصورة إلى غير القيمة 

نية لممرأة في شكميا األنثوي في قوليا: "مف يقؼ عمى بابو يقؼ عمى باب الذى
سي بوضوح وتحوؿ كؿ نضج لجسد حالعرش"، فتوّجو المعنى إلى الجانب ال

المرأة إلى ىذا الجانب ما يمّثؿ صراًعا بيف مياـ األنثى ورغباتيا. ورغـ أف 
كينونة الجنس  الصورة األسطورية تجعؿ مف النيد مانًحا لمسعادة، ومتمثالً 

اإلنساني إال أف ذلؾ لـ يكشؼ إال المزيد مف حاالت الضعؼ المتمبسة شكؿ 
القوة، واالحتياج المتخفي وراء العظمة، وتحمؿ صورة إثارية عميقة باختصار 
مجتمبات العالـ في مفيـو العالقة الحسية وحدىا دوف غيرىا. وتقوؿ لطيفة 

 قاري في ديوانيا "ذقتيا":
 بيكف أناي حبي

 وكف ما يحّرض فّي الخالص
 ثمري ناضج

 جسدي مستباح
 عيوني ليب

  2كيؼ ينجو مف الحرؽ عود الحطب؟

يالحظ أف حالة التوحد بالرجؿ في النص شّكمت دافًعا لمخالص الجسدي 
، وفكرة االنتقاؿ مف ظرفية 1األنثوي في إحالة عمى طقس الخالص في المسيحية
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ويتبّدى االحتقاف األنثوي مف خالؿ  مرفوضة إلى التحرر الروحي والجسدي.

)جسدي مستباح(، وتمّثؿ  غريزيالتييئة الجسدية )ثمري ناضج(، واالستعداد ال
الرغبة )عيوني ليب(، ومف ثـ يبدو التساؤؿ عف كيفية النجاة مف ىذه الحالة 
االنفعالية داللة عمى العجز أو الرفض تحت إلحاح الجسد. وىو ما يبرز مفيوًما 

 .ية بالتسامي النفسي، والتحرر الجسدي في النصوصحسلممارسة الالرتباط ا
مف خالؿ ثالثة محاور ىي: االحتقاف  باحيةوتتناوؿ الدراسة ظاىرة إبراز اإل

األنثوي واإلثارة، المغامرات الجسدية وانزياح التفكير، التمرد الحسي وتوظيؼ 
 التعبير عمى النحو التالي:

 االحتقان األوثىي واإلثارة 2ـ  1
لقد برزت العديد مف النصوص الشعرية النسائية التي تسمط الضوء عمى 
أزمة الجسد األنثوي المحتقف بالرغبة، والمرتبط بالعديد مف الظروؼ التي تحيط 
بالمرأة كالعنوسة، وافتقاد الشعور بالحب، وانتظار الزواج، فتقوؿ صبا طاىر في 

 نص "فزعة كغزالة عمياء":
 وحده الكتاب الذي لـ أقرأه
 يحكي القصة التي أحب

 المذة التي أنشدىا
      2في القبمة التي لـ تجرح فمي بعد

يتشكؿ النص في حالة مف انتفاء اإلحساس بالمذة بانتفاء حدوث 
القبمة، أو العالقة الحسية بشكؿ عاـ في إطار مف الممارسة العنيفة بما يشي 
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معرفة الحقيقية في الذىف ىي العالقة مع الرجؿ أو بالترقب واالنتظار. وتبدو ال

الرغبة التي تمّثؿ الكتاب حيث تحّوؿ التفكير لمجانب الحسي كمؤشر لمكبت، 
، جسديوالتركيز عمى الممارسة الحسية. ىذا القمؽ مف الذبوؿ، والجدب ال

سية حوالنفسي سيطر بشكؿ كبير عمى قصيدة المرأة بحيث تتمّثؿ الممارسة ال
احتياج الجسد في مجاز إباحي اعتمدتو بعض الشاعرات لمتعبير عف  عكسلت

حاالت الرغبة التي تشعر بيا المرأة، ويعكس نص ىيمدا إسماعيؿ بعنواف "أحياًنا 
صورة فنية تتوجو عف التعبير األنثوي الواضح، وتعمؿ عمى  2مبعثرة باألحالـ"

ة مف االمتالء تجسيد الشعور الحسي، دوف صياغات مجازية، إذ يستعرض حال
بالفراغ، فالرغبة التي تشعر بيا حبيسة الذات، تموت داخميا، وتجد المرأة 
نفسيا في وضع االنتظار، تسمي نفسيا بحمـ االلتقاء الحميـ برجؿ، وال يخفى 
ارتباط دالالت المنحؿ والعسؿ في النص بالحالة التي تمّر بيا المرأة عمى 

يثمرىا، وتراكـ شيواني محتقف في  مستوى الجسد، فيناؾ خصوبة ال تجد مف
ظؿ انتفاء الطرؼ اآلخر، وعالـ النحؿ في األساس يحتفي بممكة واحدة لكؿ 
فصيمة يمقحيا العديد مف الذكور، وىو ما يدؿ عمى وفرة جنسية، لكف الصورة 

ي، وانعداـ سدفي النص مختمفة تماًما عف ىذا الواقع، فيي تشي بالجدب الج
ىذه الحالة مف االنتظار والتصبر المرأة في وضع  وجود الذكور، وقد تضع

المقاومة؛ لتكبح جماح رغبتيا، وتصبح مجتذبة بيف االحتياج الجسدي، وما 
يشي بو مف جرأة وانفالت، وبيف االلتزاـ الروحي، والمحافظة عمى الشعور 
بالقيمة النفسية لألنثى، وما يستمزمو مف الزىد والوقار، ويعكس طبيعة المجتمع 

 محافظ.   ال
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 املغامراث اجلسذيت واوزياح التفكري    1ـ  1 

ية سدعمدت بعض نصوص المرأة الشعرية إلى إبراز فكرة المغامرات الج
المستترة والمخفية، والشعور أثناء ىذه المغامرات بتفسير أنثوي، مع تعميؿ 

، واقتناص سديةألسباب مقتضبة، ترجع لمحالة النفسية والشعور بالحاجة الج
 مذة في الخفاء بجرأة، فتقوؿ فايزة سعيد في نص "ارضع": ال

 خمعت قميص حيائي
 بكؿ تاريخو الظالمي

 مف العطش المستفيض 
 حممت إليؾ

           2نيدي العاري عمى ورقة ياسمينة 

يفيد التعبير الفني في األدب سياقًيا محاوالت لوصؼ الواقع بواقعية 
لحالة خمع الحياء إعالًنا أولًيا لمثورة عمى فنية، ويالحظ في النص أعاله تعبيرا 

الصورة النمطية لممرأة المحافظة، ىذا االنسالخ مف المعروؼ إلى المستيجف 
بررتو الشاعرة باعتبار الماضي المظمـ الذي ارتبط بالحياء طوياًل، وجعمت منو 

ي، وصاغت بالتخمي عنيا سدمجرد مرحمة قاتمة ظامئة في ظؿ المحتقف الج
جديًدا لالرتواء والخصوبة تبدى في عري النيد، واخضرار ورقة  منظورًا

الياسميف، والمرأة التي كسرت المألوؼ، وأخذت خطوة البداية نحو الرجؿ، 
والجرأة في تسمميا إليو تحمؿ مفاتنيا ال تتناسب وفكرة اتصاؼ المرأة بالحياء. 

النمط، ووسمو  ولعّؿ الشاعرة ىنا تعارض العرؼ المجتمعي باالنفالت كمًيا مف
بالسوداوية التي انتفت، وحّمت مكانيا الظييرة الحارقة؛ ليرتفع مستوى النور في 
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سي في حالنص حّد االشتعاؿ بما يتواءـ وازدياد الرغبة، ويبدو ىذا التعطش ال

 صورة فيزيائية أخرى لفايزة سعيد في نص "لجوء جنسي":    
 يتشقؽ مف العطش... 

 قرر في قمر تمؾ الميمة
 لتسمؿ عبر نوافذ العشؽا

        2وطمب المجوء الجنسي

ي نوًعا مف البحث عف اليدوء أو النسياف، باحيعتبر التوجو لمسياؽ اإل
أو الخروج مف سياقات نفسية متعددة، ويكشؼ النص مف خالؿ مظير التشقؽ 

ية في سددالالت الجفاؼ والذبوؿ، وىو ما يدؿ كذلؾ عمى استحضار الرغبة الج
استمرارية الفعؿ المضارع، ونمحظ انتفاء الظممة وظيور النور ىنا المحظة ب

، وبروز الجرأة في فعؿ التسمؿ ممارسةأيًضا في حالة انفتاح الجسد عمى ال
يكسر النمط السائد، فصورة المرأة في النص شيوانية جريئة تيرب مف النوافذ، 

تجرد العممية عمى مستوى الجسد، وىنا ت وتطمب المجوء إلى الرجؿ، وىو لجوء
سية مف مظمة قصص الحب التي احتضنتيا في أغمب السياقات، وتصبح حال

ي أنثوي، يتبدى في العديد مف حاالت سدغايًة لذاتيا؛ لتكشؼ عف احتياج ج
 استجداء الرجؿ التي تضج بيا قصائد المرأة، وتصبح فييا ىي صاحبة العرض.

 التمرد احلسي وتىظيف التعبري 3ـ 1
عف التعالؽ الشعوري بيف المرأة والرجؿ منحى مغايرًا في اتخذ التعبير 

نصوص بعض الشاعرات السعوديات، وىو ما يضعنا أماـ انفعاؿ شيواني 
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بالحب، خرج مف نطاؽ العذرية، وابتعد عف مستوى التعبير عف المعنوي إلى 
برازه بشكؿ تفصيمي  المادي الحسي، بؿ وأصبح االرتكاز عمى ىذا العامؿ، وا 

 2عسمؾ"... ارزة لدى بعض الشاعرات، كما في نص فايزة سعيد بعنواف "ظاىرة ب
حيث يبرز االندفاع الحسي وراء الذكورة في جسد الرجؿ مف خالؿ حالة 
االشتعاؿ، والرضوخ لمرغبة، ويتناغـ الضعؼ واالستسالـ مع الجرأة والمبادرة 

تفي صورة ؛ لتنسديةية تجاه الرجؿ، ويستعرض النص مالمح الممارسة الجحسال
المرأة النمطية التي تحتفي بالخجؿ والتمنع إلى امرأة تتجاوز الممنوع، وتسعى 
إلشباع رغبتيا بطريقة تكشؼ الكثير مف التمرد والشيوانية. وفي نص آخر 

تجعؿ الشاعرة مف ممارسة العالقة حالة انتفاء مف  1لفايزة سعيد بعنواف "صعود"
بشكؿ ما بالحياة واإلنجاب والنمو  عالقة الجسديةالحياة، ورغـ ارتباط ال

صبح رديًفا لمموت، والتخمي، واالنقطاع، ىذا تفي ىذا النص  اوالتواشج إال أني
عطائو  االنفصاؿ عف الحياة بما فييا يشي بتركيز كبير عمى فعؿ الجسد، وا 

ية المتمثمة حساألولوية واألىمية فوؽ كؿ شيء، وىو ما يتالءـ مع الحركة ال
ا يجعؿ الحياة، وكؿ شيء فييا باألسفؿ، ويدفع بالمرأة إلى في الصعود، مم

 استجداء الرجؿ، والخضوع لو تحت إلحاح الرغبة الجسدية.

وقد أصبحت العممية الحسية في بعض شعر المرأة السعودية المعاصرة 
ممارسة ثائرة تصؿ إلى مرحمة المبالغة، والسعر االنفعالي، واإلمعاف في الطمب 

واالستغراؽ في االندفاع حّد المبالغة، وبات اىتياج الجسد حّد االستجداء، 
مطروًقا لذاتو، ال ىدؼ يحققو سوى حالة مف التفريغ، تكشؼ عف مخزوف 
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عميؽ مف المحتقف األنثوي، أو المبالغة في التعبير لإلثارة والتشويؽ، وحيف 

تي تشي تصّور المرأة نفسيا في حالة العاشقة التي تتمّمس الحناف، أو الطفمة ال
ي متأـز تنثاؿ حيثياتو سدبالبراءة والشغب، فيي ال تعدو عف كونيا في وضع ج

مف خالؿ التمرد واالندفاع، والجرأة التي تخرج المرأة مف نطاؽ أنوثة الطبع 
والروح إلى حّيز السطحية التي ترتكز عمى الجسد فقط، فتعمؿ فايزة سعيد في 

الجسد لمتعبير عف الحب، فمـ يعد عمى استنطاؽ  2نص "عندما تتعرى األشجار"
القمب موطف األبعاد المعنوية لعاطفة المرأة، بؿ أصبحت ُتحمِّميا الجسد مف 

ممارسة، وىكذا يصبح الحب فعاًل حسًيا بحتًا، إذ النيد يصّرح لممحبوب الخالؿ 
بحب المرأة في النص، مع إمعانيا في سرد تفاصيؿ االتصاؿ بينيا وبيف الرجؿ، 

ف كانت ت تخفى وراء المجازات قمياًل إال أنيا واضحة لمقارئ، قريبة المتناوؿ، وا 
وال تعكس إبداًعا خيالًيا شاسًعا، ولعؿ المجاز ىنا حيمة لميرب مف التصريح 
المطمؽ في ظؿ الرغبة في االستفاضة واالستغراؽ في حيثيات الممارسة 

 1ية، لكنو مع ذلؾ لـ يشكؿ إضافًة ميمًة في فنية النص.سدالج

ف كانت قد برزت ظاىرة اإلباحية األدبية بشكؿ نسبي عند بعض  وا 
الشاعرات السعوديات إال أف قصائد الشاعرة فايزة سعيد استأثرت بالنصيب 
األكبر في إبرازىا انطالًقا مف أسماء دواوينيا الشعرية مثؿ: حميب جسدي، نشيد 

ؾ، قصة نيد، الرغبة، وغيرىا مرورًا بعناويف نصوصيا مثؿ: جنس، شيوة، قبمت
عسمؾ، نيد أخضر...إلخ، وانتياًء بدالالت النصوص التي ... لجوء جنسي، 
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، ورّكزت عمى تأـز الرغبة دوف التوقؼ عند حد الممنوع، باحيةتوّخت اإل

 وبإسياب ال يعدو عف كونو تفريغ لممحتقف في الجسد األنثوي.
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 لىتائج والتىصياث:ا

 بعد أحداث  الشعر كتبف عمدت بعض الشاعرات في السعودية الالتي
إلى ممارسة التابو الكتابي في سياؽ جسد المرأة لإلثارة  1002سبتمبر 

ري، فظيرت القصائد التي تتوخى التعبير عف انفتاح عوالتسويؽ الش
 الجسد لذاتو دوف أي إضافة فنية أو قيمة جمالية.

  ،تمّخض مفيـو انفتاح الجسد األنثوي حسيًّا مع انفتاح المجتمع
براز وأصب حت اإلباحية األدبية وسيمًة لتقّمص المناداة بالتحرر، وا 

التحوؿ، ولـ تظير في المحّصمة النيائية إال صورة جديدة مشّوىة لفكر 
المرأة عمدت فييا بعض الشاعرات إلى كسر أطر الصورة األنموذج 

 لممرأة وقيمتيا االجتماعية والبنائية.
  انعكس  1002أحداث سبتمبر يظير أف مفيـو االنفتاح االجتماعي بعد

بصورة غير سميمة لدى بعض الشرائح األدبية، وتأثرت المرأة بذلؾ 
 وكّونت أنموذًجا سمعوًيا لإلثارة والتسويؽ التجاري.

  توّخت بعض الشاعرات مف خالؿ شعرىف االنحراؼ القيمي عبر التعمؽ
مثؿ: فايزة سعيد، وىيمدا إسماعيؿ. وتمثؿ ىذه  سدفي حاالت الج

اذج الشعرية وتوجييا فيًما خاطًئا لمفيـو األدب، وقيمتو الوظيفية النم
حتى مف الجانب الفني، وىو ما يستدعي دراسة ىذه الظواىر األدبية 

 مف الناحية االجتماعية والنفسية.
  برزت أسباب أخرى لظيور االنزياح الثيمي في النصوص الشعري

يرة مؤخرًا بخاصة في النسائية مف خالؿ اعتبارىا وسيمًة مف وسائؿ الش
ظؿ التفات النقد اإلعالمي ليذا النوع مف الكتابات، وعدـ اىتماـ دور 
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النشر التسويقية التجارية بجودة المنتج اإلبداعي، وقيمتو الفنية 

 واإلنسانية، والتركيز كثيرًا عمى لفت االنتباه، وتجاوز الحدود.
  اإلباحي يدفع حضور جوانب فنية في خمؽ الصور الجمالية في السياؽ

إلعادة النظر في قيمة ىذا النوع األدبي، واإلثارة في الرؤية، إذ تنقصو 
القيمة وال معنى لمجوانب الجمالية إذا تدنى المقياس الفني؛ ألف جودة 
اإلبداع التركيبي تكمف في المجاز واإليحاء وقدرات التصوير الخيالي، 

 الحس. وليس التصريح الذي يمّثؿ االبتذاؿ في نقؿ ىذا 
  ظيور ىذا النوع مف الكتابة غير المنضبطة انفعالًيا التي التزمت

سية، ُيفقد المرأة حباالندفاع تجاه الرجؿ، والتصريح بالممارسة ال
إنسانيتيا، وجماليات عواطفيا، ودور األنثى الواسع في البناء التنموي 

 لألسرة، ويرتكز عمى إلحاح الجسد. 
  العاـ أكاديمًيا أو ثقافًيا مف أىـ أسباب غياب النقد العممي في النقد

توجو األدب السعودي المعاصر ليذا التصوير األدبي وتوجييو نحو 
الفنية األدبية؛ وشجع ىذا حضور النقد االنطباعي، والتوجو اإلعالمي 
عمى المتمقيف مف ِقبؿ بعض المبدعيف بخاصة المرأة، فيناؾ نوع مف 

ور التعبير الحسي بحيث تبدو المجامالت، وتشجيع االندفاع نحو ص
 .ممارسة المرأة لو نوع مف الحرية والتقدمية
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 احلىاشي:

حركة التأليؼ والنشر األدبي في المممكة العربية "وفؽ ببميوجرافيا خالد اليوسؼ،  (2)
صحيفة  دراسة ببميوجرافية ببمومترية، "ـ1008-ـ1002السعودية مف عاـ 

 ، "حركة http://cutt.us/xHmqZ ـ18/21/1027تاريخ التصفح  ،الجزيرة
 دراسة ـ"1009 لعاـ السعودية العربية المممكة في األدبي والنشر التأليؼ

ـ 18/21/1027 التصفح ، تاريخصحيفة الجزيرة ببمومترية، ببميوجرافية
http://cutt.us/s31uk" ،العربية المممكة في األدبي والنشر التأليؼ حركة 

 ، تاريخصحيفة الجزيرة ببمومترية، ببميوجرافية دراسة ـ"1020 لعاـ السعودية
 والنشر التأليؼ ، "حركة http://cutt.us/ur5Xt    ـ18/21/1027 التصفح
 ببمومترية، ببميوجرافية دراسة ـ"1022 عاـل السعودية العربية المممكة في األدبي

،  http://cutt.us/g8wtw ـ18/21/1027 التصفح تاريخ ،صحيفة الجزيرة
 دراسة ـ"1021 لعاـ السعودية العربية المممكة في األدبي والنشر التأليؼ "حركة

 ـ18/21/1027 التصفح ختاري ،صحيفة الجزيرة ببمومترية، ببميوجرافية
http://cutt.us/lafrc العربية المممكة في األدبي والنشر التأليؼ ، "حركة 

 ، تاريخصحيفة الجزيرة ببمومترية، ببميوجرافية دراسة ـ"1023 لعاـ السعودية
 النشرو  التأليؼ ، "حركة  http://cutt.us/8eYWLـ18/21/1027 التصفح
 ببميوجرافية دراسة ـ"1022/ىػ2235 لعاـ السعودية العربية المممكة في األدبي

 .سعود الممؾ بجامعة السعودي األدب كرسي ببمومترية،
 السعودية النسائية الروايةنظر: عبد الرحمف الوىابي في الفصؿ األخير مف كتابو ي (1)

 جدة، السعودية، العربية مكةالمم ،3ط ،والتطور والقضايا النشأة الثقافية والمتغيرات
. ونتائجو عف تطور وتغّير األدب النسائي، ـ1025والتوزيع،  لمنشر المعرفة كنوز

عمى مستوى الثيمات والموضوعات،  1002ووضع المرأة بعد أحداث سبتمبر 
 .121ص

 تاريخ ـ،1020 ،العرب ديواف" المرأة عند اإليروسية الكتابة ظاىرة" طولست، حميد (3)
   www.diwanalarab.comـ 13/20/1028: البحث
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 ضفاؼ ،"واإلباحية اإليروتيكية بيف النسوية الكتابة" رحمة، أبو أماني: ينظر (2)

    www.difaf.com ـ13/20/1028: البحث تاريخ ،اإلبداع
" األساسية والمكونات العناصر: األدبية الكتابة قانوف" بيالوىا الرحمف عبد: ينظر (5)

 العربية المغة قسـ ،اإلنسانية والعمـو اآلداب كمية مجمة العزيز، عبد الممؾ جامعة
 .5ص جدة، السعودية، العربية المممكة وآدابيا،

 النسوي األدب في الجنس موضوعة والتفاحة، األفعى" العذاري، ثائر: ينظر (6)
: البحث تاريخ ـ،1007 ،واإلعالـ لمثقافة النور سسةمؤ  ،"المعاصر

  www.m.ahewar.org.comـ13/20/1028
 تاريخ المتمدف، الحوار ،"العربيات النساء أدب في اإلباحية" إيميا، نعيـ: ينظر (7)

  www.m.ahewar.org.com ـ13/20/1028: البحث
: البحث تاريخ طولست، حميد: ينظر (8)

  www.diwanalarab.comـ13/20/1028
  www.m.ahewar.org.comـ13/20/1028: البحث تاريخ إيميا، نعيـ (9)
 .179ص ،النسائية الرواية وىابي،ال الرحمف عبد: ينظر (20)
 .172،175ص ،النسائية الرواية الوىابي، الرحمف عبد: ينظر (22)
 لمطباعة الحداثة دار بيروت، لبناف، ،2ط ،تفاحة نصؼ( ـ1006) سعيد فايزة (21)

  .23ص والتوزيع، والنشر
 لمطباعة الحداثة دار بيروت، لبناف، ،2ط ،جسدي حميب( ـ1007) سعيد فايزة (23)

 .19ص زيع،والتو  والنشر
 .202ص األدبي، النادي الطائؼ ،2ط ،ذقتيا( ـ1022) قاري لطيفة (22)
 وظرؼ وضع أو حالة مف الخروج حالة عمى يدؿ مصطمح ىو الالىوت في الخالص (25)

 قضية وىو الديانات، مف الكثير في استعمالو ويدرج محبب، غير أو مقبوؿ غير
 خالصو أو خطاياه مف اإلنساف خالص إلى تشير المسيحية في ومحورية أساسية

 بيا قاـ التي الفداء بعممية الخالص ذلؾ تـ قد بأنو تؤمف حيث عميو، سمطانيا مف

http://www.difaf.com/
http://www.m.ahewar.org.com/
http://www.m.ahewar.org.com/
http://www.diwanalarab.com/
http://www.m.ahewar.org.com/
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 ـ13/20/1028: البحث تاريخ ويكيبيديا. الصميب عمى المسيح

http://cutt.us/20orS   
 والنشر لمثقافة طوى لندف، ،2ط ،وجيي عمى يد مف ما( ـ1021) طاىر صبا (26)

 .228ص واإلعالـ،
 ص والتوزيع، لمنشر الفرات ،2ط ،قوسيف بيف ميالد( ـ1001) إسماعيؿ ىيمدا (27)

28. 
 .9ص ،تفاحة نصؼ( ـ1006) سعيد فايزة (28)
 .37ص ،جسدي حميب( ـ1007) سعيد فايزة (29)
 .59ص ،جسدي حميب( ـ1007) سعيد فايزة (10)
 .27ص السابؽ، المصدر (12)
 والتوزيع، والنشر لمطباعة النمير دار ،2ط ،ةالرغب نشيد( ـ1005) سعيد فايزة (11)

 .26ص
 صباح ونص ،228ص امرأة موت نص: مثؿ الظاىرة ىذه تمّثؿ أخرى شواىد وردت (13)

 دار دمشؽ، ،2ط ،الوردة صانع: ديواف مف سعيد لفايزة 26ص صباح أي يشبو ال
 ونص ،22ص المسافة آخر ـ، ونص1007والتوزيع،  والنشر لمطباعة النمير
 لصبا عمياء كغزالة فزعة ونص ،الرغبة نشيد: ديواف مف سعيد لفايزة 29ص رغبة
واإلعالـ،  والنشر لمثقافة طوى لندف، ،2ط ،وجيي عمى يد مف ما: ديواف مف طاىر

 العربية المؤسسة ،أيقونات: ديواف مف إسماعيؿ لييمدا تناىيد ـ، ونص1021
تكابد : ديواف مف تقوى قاري لطيفة ونص ،99ـ، ص1005والنشر،  لمدراسات

، لبناف، بيروت، بيساف لمنشر والتوزيع 2، طلبالبيا واألسماء ال تكفي لعصفوريف
 .12ـ، ص1021واإلعالـ، 

 

http://cutt.us/20orS
http://cutt.us/20orS

