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 "الرذاذ و الرماد" لـ زهرة خفيف ديوان  التاريخي والثقافي في  البعد
 

 د. سامية كعوان 
 -الجزائر    - عنابة –جامعة : باجي مختار   

 :الملخص      
معرفة          إلى  الدراسة  هذه  الشعري تهدف  الخطاب  في  والثقافي  التاريخي  والكتابةمن  ،  البعد  المرأة  إلى  التطرق  التاريخي    ،خالل  كان ،  وداللتهالبعد  وقد 

وتوصلنا من  ،  ، وفيه ركزت الشاعرة على تحقيق حلم اإلبداع في مجال الشعروداللته  ثقافيالبعد الكما تطّرقنا إلى    التركيز على فترات مهمة من تاريخ الجزائر،
 . النص الشعري يحمل دالالت متعددة تشمل جوانب مختلفةف الت منفتحة على تعدد القراءةمن دالالنص الشعري حمله خالل هذه الدراسة  إلى ما ي

  . البعد التاريخي، البعد الثقافي،  الداللة  ،نص الشعري ال  :الكلمات المفتاح
Abstract: 
     This study aims to know the historical and cultural dimension in poetic discourse, by referring to women and writing, 

the historical dimension and its significance, and the focus was on important periods in the history of Algeria, as we 

touched on the cultural dimension and its significance, and in it the poet focused on achieving the dream of creativity in 

The field of poetry, and through this study we have arrived at what the poetic text holds in terms of openness to multiple 

reading. 

Key words: poetic text, historical dimension, cultural dimension, significance. 

 مة: مقد        
كان كما  ارتبط النص الشعري بواقع الحياة فكان على مر العصور مرآة لمشاعر اإلنسان ولواقعه        

أن    نجد  الجزائري  الشعري  النص  تأملنا  وإذا  متغيرة،  لمراحل  النسوية  انعكاسا  حضورا  لت  شكّ الكتابة 
، فنون أدبية مختلفةالكتابة في  ميدان    ولجنألديبات  من االعديد    نجد حيث    ،معتبرا في السنوات األخيرة

نصوصا فكتبت  بالشعر  خفيف  زهرة  اهتمت  هذه  ذلك    ،والدالالت   األبعاد   ةمتعدد   لقد  إلى  دفعنا  ما 
  من خاللها ديوان  "الرذاذ و الرماد" لـ زهرة خفيف   التاريخي والثقافي في    البعد  مة بـ:الدراسة الموسو 

 : التساؤالت التاليةحاولنا اإلجابة على 
 ؟ لـزهرة خفيف "الرذاذ والرماد "ديون  في بعد التاريخي والثقافي ال ىكيف تجل -
والكتابة:  أوال:    تح  المرأة  في  المرأة  بفتأخرت  وذلك  اإلبداع  في  رغبتها  يمارسه قيق  الذي  القهر  عل 

تجيء "  لذا  ،تطورات العصر غيرت الموازين  ولكن،  فالرجل وحده له أن يقول ما يشاء  ،هاالمجتمع ضد 
وبوصفها صوتًا    ،بين يدي الرجل لتدخل إلى اللغة بوصفها  كاتبة مؤلفة  ن لتخطف القلم  منل المرأة ا

. إنها لغوي أو رمز شعري أو أداة سردية  مجرد موضوع  وتبدع ولم تعد   ( تنشئا)ذاتومستقباًل وبوصفها  
حاولت التعبير عن  من خالله   1"وسالحها في القلم وليس في لسانهاتجيء بوصفها )سيدة( ال )جارية( 

إلى جنسها وإن    ال شعوريا ،    االم األنثى منحاز ك  وعليه يبدو"   ا بالصورة التي تتوافق مع رؤيتهاذاته
 .2"بية وغير الكتابية ادعاء التوازن حاولت في بعض المراحل الكتا

الرجل في    بها  ي ألحقهض النقص الذ أن تعوّ   ها تحاولالمرأة، لكنّ ي تكتب فيها  تتنوع المواضيع الت     
ط  ، مظلومة ...الخ يجعل الضغإلرادةامستلبة  ،  بأنها مقموعةمثال    "إن إحساس المرأة    ،بعض كتاباته

مؤثر  لها  االنفسي  الكتابة  عملية  بالقوامة  ،  في  الرجل  مماثلة  والتسلط..الخوشعور  نتائج  إلى  ،  3" يؤدي 
حيث "ها وكأنها تنتقم لموقف الرجل منها  النصوص التي تكتب  رسم صورة لذاتها عبرتوتحاول المرأة أن  
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اد البديل ولو على  ، وتحاول جاهدة إيجتقره المؤسسة الذكورية  تنظر المبدعة نظرة توجس من كل ما
المتخيل و مستوى  صنعت م،  هنا  بها  ن  خاصة  عوالم  العربية  إبداعها  المبدعة  من  تراه  بما  تؤثثها  ؛ 

، وتارة  لى المرجعيات الثقافية المألوفةالخاص فتارة تتالعب باللغة منتجة لغة مختلفة ملغزة متمردة ع
ة يحلق بها بعيدا في أحالم لغة الجسد واإلغراء كاسرة بذلك جدار الطابو مانحة للخيال أجنح  تتجه إلى

والتمرد،،  وردية للغواية  الخلقي  وعوالم  وحتى  واالجتماعي  ناطقة   الثقافي  إلى  المبدعة  تتحول  وتارة   ،
 . ، واستقالليتهاطلعة إلى حريتهامت  4رسمية باسم المرأة" 

، وفي الشعر عن واقع الحياةال تبتعد  مهما تعددت أساليب المرأة في تشكيل الخطاب األدبي فإنها       
تكون الكتابة الصادرة  "حيث  ،  مرأة له ميزتهلتكتبه ا  ام  واألكيد أن،  تعبر عن رؤيتهاتحاول المرأة أن   

عن النساء تطلع إلى تغيير العالم أو إعادة تشكيله "كفن" فتجتمع في المرأة خصوصيات تنفرد بها وهذا 
   .هارؤيتبالصورة التي تراها تحقق لها   5"التمييز يدعوها إلى البوح عنها

 
 
 

 األبعاد والداللة في الرذاذ والرماد ثانيا:
التاريخ  التاريخي:البعد    -1 من  االقتراب  الشاعرة  قصيدة  ف  ،حاولت  زكريا" في  البعد   تجلىي  "مفدي 

 فتقول: من خالل حب الشاعرة لنوفمبر التاريخي 
 أنوفمبر..."
 أفديك بروحي،، 

دنا     6! كجزائريينوحّ 
 نوفمبر حقق الحياة للجزائر  ، ألنّ خلد نوفمبرزكريا م  ر وبمفدي  لجزائتعتز الشاعرة بنوفمبر تاريخ ا     
ن حقق الحياة الكريمة  وفعال هو م  ،خاطبه بأسلوب يضفي على هذا الشهر صفة الحياةتوهي    ،هاوأبنائ

أن    ر  بنوفمالشاعرة  وتُّسائل    ،  بروح وطنية تمجد الثورة  فالتاريخ تجلى،  للجزائريين، إنه يستحق الفداء
استرجاعها وإعادة    يجب   وترى في نوفمبر الذكرى التيدنا كجزائريين وهي في الحقيقة تسائل الواقع  يوحّ 

 .امن واألخوةالتض وطن تفعيلها ألنها السبيل األفضل لتحقيق
  المرأة الشاعرة والمثقفة كونها أستاذة جامعية وهذه الثورة ها زهرة خفيف هي ثورة الثورة التي تنشد  إنّ     

تجلى عظمة  كما ت،  يؤسس لعالقات اجتماعية فاشلة ما من شأنه أن يزرع بدور البين و على كل  كانت  
   :د الشاعرة في عظمة الثورة فتضيف قائلةنحب نوفمبر وحب الثورة ع 

 رت بثورتنا العظمى  تحض" 
  أقوام موغلة في الحجري ّ 
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 ،،،ومازلنا في حجرها 
 7"أعراب  دو  ب  

و          عدة  أقوام   وأثرها  الثورة  صدى  قبل الثورةج  يبلغ  إعاد   ،دت  تحاول  التاريخ  والشاعرة  صياغة  ة 
و  أحداثه  لتسمو  بتفكيك  خارجي  بزمن  أكربطها  أن  ثر بها  ترى  ولكنها  من،  من   ايستفيدو لم    هنالك 

قيقة  تقودهم بالكلمة الشعرية نحو ح وهي بذلك تنبههم و حين سمحوا بأوضاع مأسوية حديثة،  تاريخهم  
ثورتهمذكّ وتماضيهم   بعظمة  تمجد رهم  التحريرية  الشاعرة  ،  وتجعلها    الثورة   ، فيها  معادال  وتتماهى 

  .موضوعيا لكل ثورة فكرية
 وتضيف الشاعرة قائلة : 
 الثورة ،، قّدست "

 !! فأحترق ...لهب األوراس
 !!! واخترق الذبيح الصاعد 

 !! النار ص  ق  ر   جرجرة في 
  يكفلها بعدك ،،،ن  " م   نجمة"

 8" !! ابن الدار من يرعاها ... يا
التحريرية         الثورة  قداسة  الشعري تتجلى  المقطع  هذا  خالل  للشعب فالثورة  ،  من  الحياة  صنعت 

وللالجزائري  إليه    الذي    وطن،  خفيف  أشارت  الذي  باألوراس  زهرة  التاريخي  بهالرمز  الشعر    احتفى 
حترق لتظهر نار الثورة  وقد ا   ،داال هاما في النصوص الشعرية يبوح بأكثر من مدلولفكان  الجزائري  

جرجرة دالل  .في  يأخذ  الفخر  وذلك  و  االنتماء  "رسمت ة  الذي  بالوطن  الشعر  فوق    بالتحام  مالمحه 
األ  وجرجرةصخور  زكريا،  و   . 9" وراس  لمفدي  الصاعد  الذبيح  قصيدة  مع  تناصي  قوة  تجسد  تبأسلوب 

ل زهرة خفيف  مفدي زكريا عن  تسائ  ، أحمد زبانا ببطولته التاريخية.الرمز التاريخي  لمن خالالثورة  
 . وهي ترمز بهذا االسم إلى الوطن  ؟من يستحق كفالتها  بعده  ؛نجمة

 تقول :  ف تبرز الشاعرة دور المرأة في الكفاح   "وفي قصيدة "عليهن السالم
 ن  لواء الكفاح ل  م  "اللواتي ،، ح  

 في ثورة األحالم  
 اللواتي ،، تجّرعن مر الجراح 

 في أرض الحمام
 10أنجبن نوفمبر"،، اللواتي 

الشاعرة جعلت من   ، ألنّ المجاهدة التي شاركت في الكفاح؛ إنه كفاح شاملة  تتجلى صورة المرأ       
لـّما   ،تبط بمشاعر األنثىالثورة صورة أخرى تر  ، تستطيع أن تغير واقع الذات،    تكون ثورة  فاألحالم 
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وتلتحم المرأة مع    .غبتهن في المواجهة والصمود أقوى ، ر تكون حات حين يمتزجن مع جراحهن  كاف  م  ـالو 
األبطالرض األ فتنجب  جعلت  ،  التي    نوفمبر  الشاعرة،  فهي  األنوثة  لذات  الذين  امتداد  أولئك  أنجبت 

  .هي التي أنجبت مفدي وكل الدين ساندو الثورة بقلمهمفجروا الثورة و 
 هزيمة فرنسا كان وراءها نساء جزائريات فتقول :   نّ وتضيف الكاتبة أ 

ن   فرنسا  "  اللواتي نكَّس 
 ورفعنا األعالم  
 11عليهن السالم "

، تمتزج المرأة بالثورة فتأخذ الذات  استطاعت المرأة أن تهزم فرنسا فالمرأة هي الثورة في حد ذاتها     
المرأة    نجد   زهرة خفيف، وعند  ة منتجةيإنها تمتلك مكانة مرموقة إيجاب   ،داللة الفخر و الجالل  ويةاألنث

القي من  للتحرر  تسعى  التقاليد  ال  تجاوز  في  تطمح  وال  ابتعدت  ود  خفيف  زهرة  التمرد ألن  ثورة  عن 
 . وحقيقة الحرية  وصورت لنا امرأة الثورة  والحرية المزعومة

 : ، وفي قول الشاعرةةد متعد  دالالت تأخذ مريم  "في قصيدة "مريم : البعد والداللة/مريم  -
 مريم  "

 !! هفيفة ،، رهيفة
 !! حساس يافعةإلارقيقة 

 ة وشعور فيها شعريّ 
 12"!! جريئة ،، عاصية طائعة

اال       هذا  يحمل  بما  )مريم(  اسمها  للمرأة  الكاتبة  مشاعرها تمنح  على  رّكزت  وقد  طهر  من    ، سم 
وقد   ،اليفاعة تشكل ذات نامية المشاعر  الرهافة حين تجتمع مع  ألنّ   ،واتجهت بأحاسيسها نحو النضج

على  وقد تمسكت بالقوة و التمرد    ،العصيان والطاعة  تبدو مالمحهافبين الجرأة و   شفافة    بدت مريم  
و  لها  بالنسبة  سلبي  هو  ما  ماكل  لكل  إيجابي  االنصياع  وتأخذ  هو  إي.  صورة  خالل المرأة  من    جابية 
سمت ها في مختلف مجاالت الحياة و استطاعت المرأة أن تحقق وجود   القدرة على مواجهة الواقع وفعالً 

   .بأخالقها ومشاعرها
 فتقول: ، ة وهي تحيل هنا على واقع الجزائررصدت الشاعرة واقع المرأ 

 حتضنوا أختهم بدهاء  ا"
 ر كَّعا  لين والدهم،،متوسّ 
 ال تأمّنا عليها،،، ،،،يا أبانا لماذا

بة قاطعة ،،،ونحن أولو قّوة  13" !! ع ص 
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للخديعة       مريم  إليها  فنجد ،  تتعرض  الناس  أقرب  ومن  بوحشية  تقابل  )إخوتها(براءتها  فهي    ؛ 
يوسف خدعوه ألنهم رأوه   خوةإ  كما أنّ ف  ،تتجلى الخديعة  مع القرآن الكريم    يوبأسلوب تناص ،  مستهدفة

رية السوداء كانت تنعم  عشقبل الفهي    جزائروالتي رمزت بها الشاعرة إلى الكذلك مريم  أحب إلى أبيه  
يتم،  ستقرارباال أبنائها  طرف  من  بخيراتهاتمحبوبة  األ  ،عون  زعزعة  لكن  محاولة  إليها  امتدت  يادي 

  في مجتمع ال   اوجوده  مكافحة من أجل إثبات ت  التي كانالشاعرة إلى المرأة األديبة    كما ترمز  .قعهاوا
 تضيف قائلة:و  ،الذي يكتبه الرجل  باألدب   ى يعترف سو 

 وها في الجب ّ م  ر  "
 !! قصيدة نابعة  أرادوا أن يغرقوا ،،،

 يدرون،،،  وهم ال
 14" يقا راكعا د ّ بأّن في الجب ص  

 أّنها  إالّ ع بها إلى األسفل  ف  مخرجا ألحداثها الشعرية فمريم  تسمو بحياتها رغم أنها د    ةتجذ الشاعر     
مكيدة ل  ضائعة مهزومة خاضعةترسم ذات األنثى  الشاعرة  ف،  ت في البئر من هو أكثر رأفة منهموجد 

الرجل  وهي  أعدائها   ،  تمبفضل  النجاة  من  يجعلكنت  الشعرية  من  "مما  خفيف  زهرة  ثورة    ،تجربة 
الروح  ثورة  و ،  ة القيم في وجه العبث ، إنها ثور لشعرية المألوفة في العصر الحديث مضادة لثورة األنثى ا

، هي الحياة  فاألنثى هي الجزائر،  15القيم" أنثى منتمية بكل جوارحها إلى عالم  ، ثورة  في وجه المادة
تخرج منتصرة إذا تلتقي بالنفوس الطيبة  جعلتها  المفقودة في لحظات الظلم واالستبداد ، لكن الشاعرة  

 .، في أرض الخديعةكطيبة نفسها
 : وتضيف

 سى صمت الوالد الحكيم من األ "
 !! وقال: مكيدة مدبرة بارعة

 أبنائي   ارة بالسوء ،،،نفوسكم أمّ 
 !! فصبر جميل على الفاجعة 

 سترجع مريم في الربيع  
عامر بالّتاج  أميرة جبينها ،،،  16"!! صَّ

فا      األعداء،  على  تنتصر  حيث  مفرحة،  نهاية  لمريم  الشاعرة  تتجاوز  ترسم  أن  استطاعت  لجزائر 
إّن  ،  مراحلها التاريخيةإليها، عبر  كل يد امتدت  وبفعل إحباط    ،فعل من أحبوها و دافعو عنهاواقعها ب

األنوثة هي  و"  .عنى المظلومة و المنتصرةتؤول إليها مريم تجعلها  تحمل م كل الدالالت التي يمكن أن
ور   النسوي(  )النص  الحقيقيةروح  هويته  هي  المختوم  هوية    فإنّ   17" حيق ه  منها  جعلت  خفيف  زهرة 

 نجد:وقد كانت مريم متعددة الداللة حيث  ،وبعدها الروحيالوطن 
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 .، والشاعرةالمبدعة المرأة تحقيق لذات  :مريم األديبة  - 
 .المشاركة في خدمة المجتمع في جميع مجاالت الحياة  المرأة تحقيق لذات : م المرأة مري - 
الواقع الرامزة للوطن والمنتصرة على    المرأة تحقيق لذات    :جزائر المستعمرة من طرف فرنساالمريم    - 

 .الصعب 
 .محنتها  ىالرامزة للوطن و المنتصرة عل  المرأة تحقيق لذات  :مريم جزائر التسعينات  - 
 حيث  تقول:  عندما تستحضر الكاتبة األم فإنها تتمسك بذاتها ألن األم امتداد لها: الوطن /األم  - 

 "أمي،،،
 يا دفقة أنفاسي  

 وفرحتي العيدية   
، معك    كبرت   ،، ترعرعت 

 18" !! غنيت  للحرية
بعد هذا النداء لتحيل على    تكثر الفواصلحيث  نداء األم  داللة التواصل بين الشاعرة وأمها ،    يأخذ 

إّن    ،بما يحمل من رمز الوفاءوكانت الوطن   ،الوجود وفرحته  الوالدة سرّ كانت هي  ف  ،ألمعدة مدلوالت ل
االقتراب من األم أكثر    تحاول الكاتبةو ،  األيام أعياد   الذي جعل كل  لحريةهو صوت ا  الشاعرة    غناء

 حين تهديها أجمل األشياء فتقول:  
 من شعري   أهديت إليك  "

 باقة أزهار جورية،،،
 صورتك ترتسم أفقا  

 على مدى عينيّ 
 نبضك دقات في قلبي   

 19أبدية"  يا جنةً 
الوجود تمتزج روحها باألم فترى  ،  دية ألمهاهتمنحها  ،  من أشعارها باقة أزهارزهرة خفيف  تجمع         

فالشعر بالنسبة    واألم قد تكون الوالدة، وقد تكون الوطن، والشاعرة حين ترمز باألم للوطنفي صورتها  
األكثر تعبيرا  و العين هي األكثر داللة على االنتباه    وصورته ربطتها بالعين ألنّ   .لها تعبير عن الوطن

 ا نبض األم فتحدده دقات قلب الشاعرة أمّ   .نصب أعيننانضعه  نهتم بشيء ما  ية فنحن عندما  عن الرعا 
الشاعرة  فهي تحمل   ، وتتجلى األم جنة  ال تفارقهالب باألم وبالوطن على مشاعر الحب ق القليدل تعلّ 

   صفة األبدية.
ا الثقافي  مقتصرة على الجانب  يتجلى البعد الثقافي من خالل رؤية الشاعرة لواقعه  :الثقافي  البعد  -2

   :دالالت مختلفة، تقول الشاعرةيحمل النص الشعري  نجد  بداعي، وبتجسيد فعل الكتابةاإل
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ر ي "  كالثرّيا ...وأّن ق د 
 عّلقا ،،،ماء م  في السّ 

 بأنَّ ،،،  –مع الوقت  -وتيّقنت  
 الث ريَّا ...  ري و د  ق  
   20ا يديَّ ،،،"لك  م  

قدرها  الشاعرة  تبحث   ذاتها  عن  عن  تبحث  بذلك  الثريا، فأدركتوهي  وبين   بينها  الشبه  جمالية  في  ها 
تعلو  ،  النور الذي يمنح األشياء وضوحهافالثريا هي      ،هما يضفي هالة من الجمالهما مؤنث وكالكال

يتجلى   األشياء،  فوق  الكون بمنزلة  عشق  األنثى،  فيها  ظلكذلك  ق،  تسم  القديم  مند  الشاعر    ائد  صت 
أو    البنت،أو  فهي األم،  هجرانها  في لحظات قسوتها و   ى الل حتد مشاعر الحب و الغنج والالعربي ، ب

ّلو  ةر اختارت الشاع وقد  .  الحبيبة  وأ،  الزوجة حيت    ؛ك ايجابيار تتح إنها  ،  لقدرها السماء لتتجاوز كل ع 
في  أصبحت   وفتتحكم  الشاعرة،  االثريي  قدرها  و بذلك    وترمز  المرأة  كل  مشاركتها  و حريتها  لمكانة  في 

  كانت ذ  إثقافيا  على أرض الواقع  ، وهاهي تنتصر إنها تبحث عن ذات األنثى في ذاتها  ،مجاالت الحياة
 . كاتبة للقصيدة

 النور على الذات الشاعرة حيت تقول:  يتناثر رذاذ  
 رذاذ من النور "

 حطّ 
 !! على أضلعي

تتًة ..  وبغ 
 21فار التَّنُّور  ..."

كرنا بالضياء  النور إن ذ و ، ألنه من نور  الرذاذ ينثر الجمال والحب، في الكون ، ويصنع ربيع األفراح
اما كالعالقة بين النور و الظالم، و  ، هي تم قية مادامت "العالقة بين الزيف والحقيقةمقابل للحقي فهو  

اللة يأخذ د   جعلته الشاعرة  22، و النور الذي يعتبر الكشف العام للحقيقة "األخير من سمات الزيف  
 .هو العلم نورالليكون  بثقافتهاترتبط  

زهرة خفيف    تشكرإذ    ي" يتجلى البعد الثقافحكمة"في قصيدة  ف  تحاول الشاعر االقتراب من العقل،     
    :فتقول علمها الحكمة من 

 "... شكرا ... 
 ... مني لصمتك ،، علّ 

 ،،،  الحكمة  
 23" !! علَّمني ،،، التأويل
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والشكر مقصور ،  قوة العقل  ه تستمد منالرجل و وهي تستحضر    ،حب الحكمةعّبرت الشاعرة عن      
الصمت  الكالمعلى  من  أبلغ  يكون  ألنه  إلى،  ،  يقود  الشكر  و )  :هذا  دت   جسّ لقد  (  التأويلالحكمة 

 . قيم الخير وجعلت من اإلبداع اعترافا بالجميلالشاعرة 
 وفي قولها: 

و غ  خارطتي  "عائدة     ،، ألعيد  ،، ص 
   ببسمة الحرية ،، ال بصرخة الب ين 

ب  أحالمي ،،  و   أحّررها   عائدة  ص 
 24ل و أزرعها  في قلب األلفين " من األغال

الترغيب  في  تها  وفي العودة تجديد والتفاتة للماضي وهذا المقطع الشعري يحدد رؤي  ،الشاعرةتعود       
بثقافة التحّرر ولم تكن صياغة الخريطة إاّل رؤية للحاضر من خالل الماضي،  ي  لى الماضبالعودة إ

رفض  ، مع  صياغته بأسلوب يتماشى مع العصرراث بأنواعه وإعادة  ستفادة من التوفي دلك عودة لال
 .للحب  للتآزر واألخوة  البين وفي ذلك رمز

 ر عن سمة الطموح فتقول: الشاعر لتعبّ  تكتب 
 "قّررت أن أكتب حلمي 

 وأعّبر بفمي المآلن  
 أكتب ... أستدعي أحالمي 

 25لحدود الهذيان " أحلم 
كل احتمال إذا  على    اح نفتكان  الحلم مو   ،العلمالثقافة  و بين القرار والكتابة وقفة تأمل تعبر عن       

هويته نحدد  أن  يمكن  الحلم   أشارت   ،ال  صيغة  بتكرار  الشاعرة  أحلم  إليه   ، أحالمي   ، يكبر  )حلمي   )
حلم  الف  .ظفت الشاعرة الفعل المضارع )أكتب( للداللة على االستمراريةو قد  و   ه تجدد.تالحلم وكلما كتب 

يمكن أن يكون سوى    الشعر كفن "ال  رت قوله عبر الكتابة هو معادل موضوعي للحقيقة ألنّ رّ ق الذي  
فالبعد الثقافي    .26مثيال عينا ومشخصا " تمثيل ما يجيش في النفس البشرية تهدف لكشف الحقيقة، و 

   .تجلى من خالل فعل الكتابة، وإدراك الواقع ومحاولة تجاوزه
 الخاتمة : 

 ، وإبراز مساهمة المرأة في الثورة الثورةيد نوفمبر، اإلشادة برموز  من خالل تمج  التاريخي  تجلى البعد   -
 . لحقيقةابالثورة والبحث عن  البعد التاريخيتبط ر ا كما .االنتماء ىلوطن فدلت عللمرأة لل رمزت  وقد 

 رمزت الشاعرة لمراحل تاريخية مهمة وكان األسلوب التناصي عامال مهما في تحقيق جمالية اللغة.  -
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با  - خفيف  زهرة  عن  ل تمسكت  وابتعدت  واألخالق  بين  قيم  والرجلالصراع  من   المرأة  الجسد  أقصت 
، وكان العلم مصدر ثقافتها والكتابة تحقيقا  األخالقعلى قمة الوعي بالدين و   ، وكل هدا يدلالحضور
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