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 أفق مفتوح على التنوع، الكتابة النسائية املغربية

  *كرام زهور

مسؾكم مأليمذبؿؿع، ماالجؿؿوسل ماظؿغري معلؿقى ميف مدفوظقو معقضقسو ماٌرأة تشؽؾ
مو ماظذاطرة، مأنمضبرر معـمذلغف محقهلو ماظـوبؿي متغريماظصقر مأن ؼفقهماظؿػؽريم اسؿؾور

ومؼؿؿماظؿعرضمظفميفماإلبداعماٌرأةمعقضقسم،إذاماسؿودماظؿؾؼل وم.ظؿؼؾؾمصقرمشريمعلظقصي
ُتـؿٍماظؽؿوبيمصنغفومتغريمعقضعفوم األدورريموايؽوؼوت،مصننماٌرأةمسـدعومتؽؿى،مو و

تدصعمبوظؿوظلماظػؽرمإظبماظـظرميفموجقدػوم داخؾمأذؽولماظؿعؾريمعـمعقضقعمإظبمذات،مو
مطػوسؾي.
مذات و مبوسؿؾورػو معقضعفو مسربتمسـ ماٌغربقي مسربظؾمعـؿفيمواٌرأة معراحؾمؽؿوبي

طؿومؼؾدوميفماظرصدماظؿوظل:معؿعددة.

جتليات احلكي يف كتابة املرأة قبل االستقالل1

اظؽؿوبوتماٌـشقرةمضؾؾماالدؿؼاللمتشريم سؾكماظرشؿمعـمأنمذبؿقسيمعـماٌؼوالتمو
ي،مـوبـؿـؽـيماظــمأزعـدثمسـقـتؿ إظبمضعػماإلغؿوجماألدبلماٌغربلميفمػذهماظػرتة،مو

ماألدبو و مابؿعود مم–ء ماظشعراء ماالجؿؿوسلم–خوصي ميفمواضعفؿ ماالشبراط اصؿؼورموم1سـ
ماظـؼويفماٌغربلم مومشروطظاٌـوخ ماألعقي،ممتشفقعماظؽؿوبي مإظبماغؿشور مبوإلضوصي اظـشر،

سربتمسـمرؿقحوتفومبقادطيممصننماٌرأةماٌغربقيمطؿؾً،موغشرتميفمػذهماٌرحؾي،مو
مو ماالجؿؿوسقي، موايؽوؼيماٌؼوظي ماظشعري مماظـص ماظؼصرية معـمموواظؼصي مذظؽ شري

ماظؽؿوبوتماظيتمطوغًمتؾقٌمسـماظشؽؾماحملؿؿؾمالحؿقاءمإبداسقيماٌرأة.
مػذ ميف مغلوئقيماغؾؿؼل مبلمسوء موزػؿفممشـًأم،اظصدد ماظذي مبؼؾؿفو ماٌرحؾي ػذه

م ماظؿعؾقؿ، ميف ماٌغربقي ماٌرأة محؼ مسـ ماظمعـؾظؾدصوع ماظؽوتؾي مايوضرة عؾقؽيم"ؾوحـي
مغشرتمماظيتمطؿؾًم"اظػودل ماظػؿوة،مطؿو متعؾقؿ ماظـالثقـقوتمعؼوالتمسـمضرورة عـذ

ميف مند ماظلرديمعـؾؿو ممغصفو مدـي مسؿالمم8391اٌـشقر مؼعؿرب ماظذي ماظػؼقفي" "دار
ـكرطمبعدمذظؽميفمطؿوبيماٌؼوظيماالجؿؿوسقيمؿؿضؿـمعظوػرماظلريةماظذاتقي،مظؼإبداسقوم

ما مطؿوبي مررؼؼي ميف مايؽوئل ماظؾعد مػقؿـي مسـ مأعوممم،ٌؼوظياظيتمطشػً مصبعؾـو ممو
                                                                                                                                        

 مغر..اٌ،مضـقطرةجوععيمم،أدؿوذة *
ما1 ميفمػذا مأغظر ماظؽرم–ظصدد مسؾد معؼوالتماألدؿوذ ماٌغر.ماظعدد مشال.ميفمردوظي مـاظلم79ؼؿ ماظعوذرة  1791ي

 وعؼوالتماظؽوتىمأغبدمزؼود.
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ذظؽمعؼوظؿفومظـؾممتماحؿؿوظقيمتػفريمغصمإبداسلمدرديمعـمرحؿماٌؼوظيماظصقػقي.مو
سؾكماظزواجمم.ماظيتمهؽلمصقفومسـمزوػرةمإرشومماظػؿوة2"علدوةمعـمعكدقـوماالجؿؿوسقي

متزالمصغريةماظلـمعـمرجؾمعلـموموماٌؾؽر مغؾؿؼلميفمػذهممػلمعو ظفمزوجوت.مطؿو
مب مواٌرحؾي م"حدؼؼيممـصقصمذعرؼي مبصػقي معـؾمغصمعـشقر مضصرية أخرىمدردؼي

ػقمغصمؼؿقصرمموم3ايؼقلمِشىَّماٌطر"مراٌرأة"مظؾؽوتؾيمخدصبيماظؾقهمهًمسـقانم"عـظ
ماإلبداسقي،مو ماظؿؾؾقغممسؾكمعالعحماظؽؿوبي مسؾكمإعؽوغقي متؿقصر مسؾكمأنمطوتؾؿف ؼمذر

ؾقيمإبداسقي،مإظبمخؾؼماظعالضيمبوظؾغيماإلبداسقي،معـموصػمظؾطؾقعيمإظبمتراطقىمعب
مو مايوضرة ماظؽوتؾي مذات مومبني ماظطمايوطقي مو-عيؾقبني مبفذهمماٌقضقع، االرتؼوء
ماظعالضيمإظبماظؿعؾريماظروعوغلل.

ميفممو مدوػؿ مضد ماٌرحؾي ميفمبعضمصقػمػذه مبوٌرأة مصػقوتمخوصي ظعؾمزفقر
ماظدصعمبوٌرأةماٌغربقيمإظبماظؿعؾريمعـمخاللمػذهماٌـوبر.

 الكتابة النسائية وبناء النص األدبي .2

مو مبـقغي، مخـوثي معـ مطؾ مومذؽؾًموربي ماظراوي مصفمصورؿي م)رصقؼيمؿزؼـى ل
مرديـلـاظاإلبداسلمظؾشؽؾمموصعؾقمو،موظقؾكمأبقمزؼدمتلدقلعؾقؽيماظعوصؿلموماظطؾقعي(

يمـقـــومورـوؼـظؾؽؿوبيماإلبداسقيمطؿفولمظؾؿعؾريمسـمضضمـظؿقزقػفماسؿؾورام،اظشعريمو
ػذامعومؼعطلمهلذهماٌرحؾيمعـمسالضيماٌرأةماٌغربقيمموم.غؼوبقيماجؿؿوسقيمومضقعقيمومو

مبوظؽؿوبيمأػؿقؿفوماظؿورطبقيمبوسؿؾورػومبدأتمعـكرريميفمأدؽؾيماٌرحؾي.
م مغؼوبقي معرجعقي معـ متـطؾؼ ماظراوي مصورؿي مند مسوملمم–ػؽذا، مظؿشققد سؿوظقي

م متؿؾدلماألرض" م"شذا مرواؼؿفو مأدؽؾيمهلومم،مو(8391)حؽوؼي تطرحمسربمصقتماٌرأة
بـوءماٌقضػماظلقودلمعـماظؿققالتماظيتمماظػرغلل،مومرسالضيممبرحؾيمعومبعدماالدؿعؿو
ػقمغػسماظطرحماظذيمتطرضًمإظقفماظؽوتؾيمظقؾيمأبقمموم.سرصفوماٌغر.مإبونماالدؿؼالل

ماظػقؾ"مزؼد مسوم م" مرواؼؿفو مو(8319)ميف ماٌغربقيم. ماظؽوتؾي متؽقن مأم،بفذا درطًمضد
بعضمأدؾو.مسرضؾيماظؿطقرماٌغربلمععمزعـماالدؿؼالل،محنيماغؿؾفًمإظبماظرتاجعوتم

امتؿؾدلماألرض"متـؿؼدمداظلوردةميفمغصم"شم–صوظؽوتؾيمم.اظيتمحصؾًمععماالدؿؼالل
مؼؿعوعؾمععماٌعؿرؼـماظػرغلق لوردةمظقؾكمأبقمزؼدمتلكرمعـماظم،مونياأل.ماظذيمبدأ

م ماالدؿؼالل، معؾودئفمدبؾكمواأل.ماظذيمتغريمعع مأذؽولمموم،سـ مذؽؾمعـ يفمػذا
مو ماأل.، مدؾطي معـ ماظؽوتؾماظؿقرر مظؿطرح معمدلوتمأخرى، مدؾط معـ مؼقازؼفو ميعو

ماظقرـمطؿللظيمتعؾقمسؾكماىؿقع.
                                                                                                                                        

 1799ؼقظققز99793،ماظلـيماظـوظـي،مسدداظعؾؿ2
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مدـغـ"اظمً"موـؿـصـطماظـوظؼقعلميفمطؿوبوتمخـوثيمبـقغيم"ظقلؼبطؿوماظؿؼكماظقرينم
ةمظػؼرياظققعلمظؾػؽوتماالجؿؿوسقيمااظغضى"مأعومزؼـىمصفلمصنغفومادؿـؿرتماٌعقشممو

هًمم،مو(8393)ظؿشؽؾمغصقصفوماظؼصصقيمطؿومجوءتميفمذبؿقسؿفوم"رجؾمواعرأة"م
م.(8319)اظؼـطرةم

شريمأنمػذهماظؾداؼيمسبقمتلدقسماٌؿكقؾماظـلوئلمداخؾمغظومماألجـوسماألدبقي،م
مأخرىمتشؽؾم مطؿوبوتمدردؼي متزاعـًمععفو مأو مم–دؾؼؿفو، مصـم–بدورػو قيمعغوعرة

ماٌغربقي مععمأضصقصيم"اٌؾؽيمخـوثي"م،إبداسقيميفموربيماٌرأة ظؾؽوتؾيمم4عـؾؿومنده
أعقـفماظؾقهماظيتماسؿؿدتمسؾكماًؾػقيماظؿورطبقيمظؿلدقسمبـوءمدرديمإبداسلمؼعطلم

ماٌلوػؿيميفمايؽؿمعـمخاللماظؿكققؾ.مو،ظؾؿرأةمدؾطيماظؿدبريم

 الكتابة النسائية من التأسيس إىل التحول. 3

م ماظؽوتؾوتماٌغربقوتغسـدعو مألسؿول مإحصوئقي مبعؿؾقي معـؿصػمم،ؼقم مأن دـالحظ
مم–اظـؿوغقـقوتم شؽؾمعرحؾيمتلدقسمبداؼيماظرتاطؿماٌػؿقحمسؾكماظؿـقعميفمؼم–تؼرؼؾو

مو ماٌغربقي. ماٌرأة مظدى ماظؽؿوبي مإبداع مدقعرفمتطقرموربي متراطؿ موغقسقومماػق طؿقو
م ماظمععخوصي ماظؼرن ماظؿلعقينمعـ مؼزالمؼعرفمهقالتميفمػذامموم،عشرؼـاظعؼد عو
ماظؿطقر.
اظدصعمبفوممالذؽ،مأنمػـوكمذرورومربػزةمسؾكمهرؼؽمسالضيماٌرأةمبوظؽؿوبي،مومو
ؿؼومسفماظؿفربيماٌغربقيمععمتـوءماٌشفدماظـؼويفماٌغربل،موػلمذروطمبعضفومشإسبقم

مبوغػؿوحماظؿػؽريمسؾكمم،اظؿفور.ماظعوٌقي مؼؿعؾؼ ميفمعو مطػوسؾيميفمصخوصي قتماٌرأة
م-حؼقضقو–مدبصػقماغػؿوحمعدسقممبوتػوضقوتمدوظقيممؿعمواظلقوديمواٌؿكقؾ،موؿاجمل

ثؿمػـوكمذروطمدقوضقيمذاتمسالضيمبوغػؿوحماٌغر.مسؾكمم.أحؼقيماٌرأةميفماظؿعؾريماير
م ماظؿعؾري ماظدصعمحبرؼي مسرب ماٌـؿفي مبو.مموم،اظؿقؼؼمسبقزبؿؾػمأصقاتف ذظؽمعـ

ماٌغر.مععمعرحؾيماالغؿؼولمماظدميؼرارل،موسؼدماظؿفربيماظلقو دقيماظيتمراػـمسؾقفو
م مزبؿؾػماظؿعؾرياتممبنياٌصويي مواٌوضلمعـمأجؾمعلؿؼؾؾمطػقؾمبوحؿقاء ايوضر

مبـقعمعـماٌروغي.
ماظـلوئقي ماإلبداسقي مسؾك ماظلقودل ماالغػؿوح مػذا ماغعؽس متعربمم،ظؼد مبدأت اظيت

معؿ مغصقي مأذؽول مخالل معـ ماظؿعؾري مإظبمم،عددةوور. مذاتل ماظلري مإظب ماظؾقح عـ
مو مواظشفودات مماالسرتاصوت مسالضي مظؾؽؿوبيمباظيتمهلو ماظيتمعـقً ماالسؿؼول ؽؿوبوت
مو مجدؼدا، مععفؿو ميفماإلبداسقي مزبؿؾػو ماظيتمخرضًأدؾقبو ماٌقاضقع معع مماظؿعورل

                                                                                                                                        
 .1799تماألضصقصيمعلؾلؾيميفمذبؾيمصقراءماٌغر.مدـيمغشر4



 كرام زهور

133 

مسـف ماظرواؼيمم،اٌلؽقت مطؿوبي مإظب ماإلبداسقي، مخوصي ماظؽؿوبي معع مرّقعي وأصؾقً
معؿـقسي.مورؼىمايؽلمبوظؼصيموضػمأذؽولمعؿعددةمومظغيماظشعر،موموتطقؼر

دوػؿميفمخؾؼمػذاماىقماشبراطماىوععيماٌغربقيميفمأدؽؾيماظؽؿوبيماظـلوئقي،معـم
م–هػقزماظطؾؾيمماظؾقٌماٌؿكصصيميفماظؽؿوبيماظـلوئقي،مومخاللموحداتماظؿؽقؼـمو

ػقؿـيماٌشورؼعماٌؿعؾؼيمبقضعمماظؾوحـنيمظالذؿغولمسؾكماظـصقصماظـلوئقي،مإظبمجوغى
مو مظؼوءات متـظقؿ مذظؽ، مطؾ مؼدسؿ ماٌرأة. مبنغؿوجوت مخوصي عؾؿؼقوتممبقؾؾققشراصقو

ماظؿعؾريم"طؿوبيماٌرأة"مإظبماظدرسم مبوإلضوصيمإظبمدخقلمػذا تؿؿققرمحقلمطؿوبيماٌرأة
ماظـؼدي.

مبعد ماآلن مإظب ماظعشرؼـ ماظؼرن ماألخريمعـ ماظعؼد معـذ مغؾؿؼل معفؿػؽذا وءمعـمأمسمد
غلوئقيمدخؾًمبؼقةمإظبماٌشفدماإلبداسل،مصوسؾيمصقفمسربمخصقصقيمطؿوبؿفوماظيتمالم

مزبؿؾػيمسؾكماظـؼدماٌغربل.ممأغفومتطرحمأدؽؾيمجدؼدةمومذؽ
ردكًممأصقاتمصفـوكم.ؽؿوبيماظؼصقدةماظشعرؼيباٌشفدماإلبداسلماظـلوئلمضبػؾم

ماٌغربلماٌشفدماظشعريمأخرىماشبررًمعـذماظؿلعقـقوتميفمتعزؼزمظؾؿفربيماظشعرؼيمو
ماظعوصؿلمو ماظعؿراغلمومغؾؿؼلمبؽؾمعـمعؾقؽي مذبدوظني،موصوء ماظصقيف،ممثرؼو حؾقؾي

إطراممسؾديمماظزػرةماٌـصقريمومأعقـيماٌرؼينمومودادمبـؿقدك،موموسوئشيمظؾصريمو
مبـمداوودموحؽموحلـيمسديمو ماظشوويموقدعود أخرؼوتمطـرياتمؼؽؿنبمبطرقممؿي

ماظش ماظؼصقدة موزبؿؾػي ممعرؼي، مؼراطؿـ مظؽـفـ معمػؾمًأصؾقمغصقصو ظؾؼراءةممياآلن
ماظـؼدؼيماٌقضقسقي.

ادؿققذتماظؼصيمسؾكماظؽـريمعـماظؽوتؾوتماظؾقاتلموجدغومصقفومعلوحيمظغقؼيمطؿوم
معفؿو،مو ظطقػيممظؿشققدمحؽوؼوتفـمعـؾؿومندمععمربقعيمرضبونماظيتمحؼؼًمتراطؿو

مو مبرتؼٌمإبداسل، ماظؼصي ماظيتمتـؿٍ ماٌشفدمزػرمبوضو مػذا ميف مزؼراويماظيتمتػعؾ ة
معف مغصوممو،موؿتراطؿو ماظلرديمبوظشعريمظؿؾدع ماظطوظيبماظيتمؼؾؿؼلميفمضصؿفو رجوء

ماظـؼدي معفؿومضبؿوجمإظبماإلصغوء ذبؿقسؿفممععظطقػيمظؾصريماظيتمتدخؾمموم،دردؼو
ؿظرفماظطؿقحيمعـمخاللملعؾقؽيمعماظـوغقيموربيماظؿـقؼعميفماظؽؿوبيماظؼصصقي،مو

وربيماظؼصيماظؼصريةماٌغربقيمبوإلضوصيممإظبموور.مأخرىمعفؿيمتعززماٌشفدممـوءشإ
رػوغوتمورؼىماظؼصيماظؼصريةممصورؿيمبقزؼونمومحـونمدرضوويموموميمنقىؽقعـؾمعؾ
موأخرؼوتمضودعوتمبؼقةمعـمخاللمعغوعرةماظؿفرؼىميفماظـقعماظؼصصل.م،جدا

و،مـفـتوـؿـقـتمأدؾقبفومومأعوماظرواؼي،مصؼدمزفرتمبعضماظـصقصماظيتمدبؿؾػميف
آخرمميؿزجممػلمغصقصمبعضفومؼدخؾميفمجـسماظرواؼي،موميفمعرجعقوتفومأؼضو،مومو

م مروائل مػق معو مومبصقف مدريذاتل، مػق ممو مسؾك مؼفقؿـ ماظؾعضماآلخر اظؾقحمدردؼؿف
معفؿيميفماظؽؿوبيماألدبقيمم،مواالسرتايف مأغفو مُتعّؾرمسـمعللظيمؼؾدو ػلمأذؽولمطؿوبقي
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مبشؽؾ موماٌغربقي ممسوم، ماألذؽول ميف ماٌرن ماظؿفرؼى مػذا ماظػل ميفممغؿعؾريؼي، ؾؿؼل
ميفماظؿعؾريماإلبداسل،مو ماظيتمتلؿؿر مزؼد عؾقؽيممصـػماظرواؼيمععمطؾمعـمظقؾكمأبق

وموعؾمعؿكقؾفومحرامرؾقؼومؼمدسمايؽوؼيممعلؿظرفماظيتمهؽلمبدونمروبقػوت
خدصبيمعروازيماظيتمم.مو(8333)اىلد"ممبعقدامسـمأؼيمرضوبيمطؿوميفم"جراحماظروحمو

م ماظرعود مدرية محؽوؼي مظؾـوء مخؾػقي ماظلفـ مأد. معـ مزؼـمموم(0222)وعؾ حؾقؿي
و"ضالدةمم(8339)عدؼـي"ممزػقرمطرامميفم"جلدموموم(8331)اظعوبدؼـميفم"ػوجسماظعقدة"م

ممضرغػؾ مموم(0222)" مبرادة ممغزػي مضؿر" م"رحقؾ مو(8332)يف ميفمم. ماظلوٌل ربقعي
مأخرؼوتمبدأنمؼـكررـميفماظؿعؾريماظروائل.موم(8339)"اىالدون"م

م مغشري مأن مؼؾؼك مخوصيمإظب ماألجـؾقي مبوظؾغوت متعرب ماظيت ماٌغربقي ماظؽوتؾي أن
مطوتؾوتمطـرياتمدخؾـم مزفقر مبوسؿؾور مظؾـظر معؾػؿي مإبداسقي مزوػرة ممتـؾ اظػرغلقي،

مسوملماظـشرمبؼقة.
ظؿورطبل،مصبعؾـومإنمتلعؾمعشفدماظؽؿوبيماظـلوئقيمبوٌغر.معـمخاللمػذاماظؿطقرما

مو مبوإلعؽوغقوتماظػـقي مومغؿػوءل ماظـصماظـلوئلمماٌعرصقي مسؾقفو ماظيتمؼـػؿح اىؿوظقي
ماظـؼدم مأدؽؾي متلوػؿميفمتطقؼر واظيتمُتغينماٌشفدماإلبداسلماٌغربلمخبصقصقي،مطؿو

ماألدبل.


