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زهور كرام

*

تشؽؾ ماٌرأة معقضقسو مدفوظقو ميف معلؿقى ماظؿغري ماالجؿؿوسل مألي مذبؿؿع ،مسؾكم
اسؿؾور مأن متغري ماظصقر ماظـوبؿي محقهلو معـ مذلغف مأن مضبرر ماظذاطرة ،مو ؼفقه ماظؿػؽريم
ظؿؼؾؾمصقرمشريمعلظقصي.مو إذاماسؿودماظؿؾؼل،ماٌرأةمعقضقسومؼؿؿماظؿعرضمظفميفماإلبداعم
و األدورريموايؽوؼوت،مصننماٌرأةمسـدعومتؽؿى،مو تُـؿٍماظؽؿوبيمصنغفومتغريمعقضعفوم
داخؾمأذؽولماظؿعؾريمعـمعقضقعمإظبمذات،مو تدصعمبوظؿوظلماظػؽرمإظبماظـظرميفموجقدػوم
طػوسؾي .م
و اٌرأة ماٌغربقي مسربت مسـ معقضعفو مبوسؿؾورػو مذاتو معـؿفي مظؾؽؿوبي مسرب معراحؾم
عؿعددة.مطؿومؼؾدوميفماظرصدماظؿوظل:
1

جتليات احلكي يف كتابة املرأة قبل االستقالل

سؾكماظرشؿمعـمأنمذبؿقسيمعـماٌؼوالتمو اظؽؿوبوتماٌـشقرةمضؾؾماالدؿؼاللمتشريم
إظبمضعػماإلغؿوجماألدبلماٌغربلميفمػذهماظػرتة،مو تؿـقـدثمســمأزعـيماظـؽـؿـوبـي،م
و ابؿعود ماألدبوء م– مخوصي ماظشعراء م– مسـ ماالشبراط ميف مواضعفؿ ماالجؿؿوسل 1مواصؿؼورم
اٌـوخماظـؼويفماٌغربلمظشروط متشفقعماظؽؿوبيمو ماظـشر ،مبوإلضوصيمإظبماغؿشورماألعقي،م
صننماٌرأةماٌغربقيمطؿؾً،موغشرتميفمػذهماٌرحؾي،مو مسربتمسـمرؿقحوتفومبقادطيم
اٌؼوظي ماالجؿؿوسقي ،مو ماظـص ماظشعري موايؽوؼي مواظؼصي ماظؼصرية مو مشري مذظؽ معـم
اظؽؿوبوتماظيتمطوغًمتؾقٌمسـماظشؽؾماحملؿؿؾمالحؿقاءمإبداسقيماٌرأة .م
غؾؿؼل ميف مػذا ماظصدد مبلمسوء مغلوئقي ،مأشـً مػذه ماٌرحؾي مبؼؾؿفو ماظذي موزػؿفم
ظؾدصوع مسـ محؼ ماٌرأة ماٌغربقي ميف ماظؿعؾقؿ ،معـؾ ماظؾوحـي مايوضرة ماظؽوتؾي م"عؾقؽيم
اظػودل" ماظيت مطؿؾً معـذماظـالثقـقوتمعؼوالتمسـمضرورةمتعؾقؿماظػؿوة،مطؿو مغشرتم
عـؾؿو مند ميف مغصفو ماظلردي ماٌـشقر مدـي م 8391م"دار ماظػؼقفي" ماظذي مؼعؿرب مسؿالم
إبداسقومؼؿضؿـمعظوػرماظلريةماظذاتقي،مظؿـكرطمبعدمذظؽميفمطؿوبيماٌؼوظيماالجؿؿوسقيم
اظيت مطشػً مسـ مػقؿـي ماظؾعد مايؽوئل ميف مررؼؼي مطؿوبي ماٌؼوظي ،مممو مصبعؾـو مأعومم
* أدؿوذة،مجوععيمضـقطرة،ماٌغر..م
 1أغظر ميفمػذاماظصددم– معؼوالتماألدؿوذمسؾدماظؽرؼؿمشال .ميف مردوظيماٌغر.ماظعددم 79ماظلـيماظعوذرةم1791
وعؼوالتماظؽوتىمأغبدمزؼود.
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احؿؿوظقيمتػفريمغصمإبداسلمدرديمعـمرحؿماٌؼوظيماظصقػقي.مو ممتـؾمظذظؽمعؼوظؿفوم
"علدوةمعـمعكدقـوماالجؿؿوسقي.2ماظيتمهؽلمصقفومسـمزوػرةمإرشومماظػؿوةمسؾكماظزواجم
اٌؾؽر مو مػلمعومتزالمصغريةماظلـمعـمرجؾمعلـمو مظفمزوجوت.مطؿومغؾؿؼلميفمػذهم
اٌرحؾي مبـصقص مذعرؼي مو مأخرى مدردؼي مضصرية معـؾ مغص معـشقر مبصػقي م"حدؼؼيم
اٌرأة"مظؾؽوتؾيمخدصبيماظؾقهمهًمسـقانم"عـظرمايؼقلمشِىَّماٌطر"3مومػقمغصمؼؿقصرم
سؾكمعالعحماظؽؿوبيماإلبداسقي،مو مؼمذرمسؾكمأنمطوتؾؿف متؿقصرمسؾكمإعؽوغقيماظؿؾؾقغم
بوظؾغيماإلبداسقي،معـموصػمظؾطؾقعيمإظبمتراطقىمعبؾقيمإبداسقي،مإظبمخؾؼماظعالضيم
بني مذات ماظؽوتؾي مايوضرة مو مايوطقي مو مبني ماظطؾقعي-اٌقضقع ،مو ماالرتؼوء مبفذهم
اظعالضيمإظبماظؿعؾريماظروعوغلل .م
و مظعؾمزفقرمصػقوتمخوصيمبوٌرأةميف مبعض مصقػمػذهماٌرحؾيمضدمدوػؿ ميفم
اظدصعمبوٌرأةماٌغربقيمإظبماظؿعؾريمعـمخاللمػذهماٌـوبر .م

 .2الكتابة النسائية وبناء النص األدبي
ذؽؾً موربي مطؾ معـ مخـوثي مبـقغي ،مو مصورؿي ماظراوي مو مزؼـى مصفؿل م(رصقؼيم
اظطؾقعي) مو معؾقؽيماظعوصؿل،موظقؾكمأبقمزؼدمتلدقلو مصعؾقو مظؾشؽؾماإلبداسلماظـلـرديم
و ماظشعري ،ماسؿؾورا مظؿقزقػفـ مظؾؽؿوبيماإلبداسقيمطؿفولمظؾؿعؾريمسـمضضـوؼـومورـــقـيم
و مضقعقيمو ماجؿؿوسقيمو مغؼوبقي .مو مػذامعومؼعطلمهلذهماٌرحؾيمعـمسالضيماٌرأةماٌغربقيم
بوظؽؿوبيمأػؿقؿفوماظؿورطبقيمبوسؿؾورػومبدأتمعـكرريميفمأدؽؾيماٌرحؾي .م
ػؽذا ،مند مصورؿي ماظراوي متـطؾؼ معـ معرجعقي مغؼوبقي م– مسؿوظقي مظؿشققد مسوملم
حؽوؼيمرواؼؿفوم"شذا متؿؾدلماألرض"م(،)8391مو متطرحمسربمصقتماٌرأةمأدؽؾيمهلوم
سالضيممبرحؾيمعومبعدماالدؿعؿورماظػرغلل،مومبـوءماٌقضػماظلقودلمعـماظؿققالتماظيتم
سرصفوماٌغر.مإبونماالدؿؼالل .مو مػقمغػسماظطرحماظذيمتطرضًمإظقفماظؽوتؾيمظقؾيمأبقم
زؼد ميف مرواؼؿفو م" مسوم ماظػقؾ" م( .)8319مو مبفذا متؽقن ماظؽوتؾي ماٌغربقي ،مضد مأدرطًم
بعضمأدؾو.مسرضؾيماظؿطقرماٌغربلمععمزعـماالدؿؼالل،محنيماغؿؾفًمإظبماظرتاجعوتم
اظيتمحصؾًمععماالدؿؼالل .مصوظؽوتؾيم– ماظلوردةميفمغصم"شدامتؿؾدلماألرض"متـؿؼدم
األ.ماظذيمبدأمؼؿعوعؾمععماٌعؿرؼـماظػرغلقني،مو ماظلوردةمظقؾكمأبقمزؼدمتلكرمعـم
األ .ماظذي متغري معع ماالدؿؼالل ،مو مدبؾك مسـ معؾودئف ،مو ميف مػذا مذؽؾ معـ مأذؽولم
اظؿقرر معـ مدؾطي ماأل ،.مو معو مؼقازؼفو معـ مدؾط معمدلوت مأخرى ،مظؿطرح ماظؽوتؾيم
اظقرـمطؿللظيمتعؾقمسؾكماىؿقع .م
 2اظعؾؿ،ماظلـيماظـوظـي،مسدد  93 997ؼقظققز
 3اظعؾؿ،ماظلـيماظـوظـي،مسددم79 ،994مصرباؼرم.1799
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طؿوماظؿؼكماظقرينمبوظؼقعلميفمطؿوبوتمخـوثيمبـقغيم"ظقلؼـطماظـصـؿـً"موم"اظـغـدم
وماظغضى"مأعومزؼـىمصفلمصنغفومادؿـؿرتماٌعقشماظققعلمظؾػؽوتماالجؿؿوسقيماظػؼريةم
ظؿشؽؾمغصقصفوماظؼصصقيمطؿومجوءتميفمذبؿقسؿفوم"رجؾمواعرأة"م(،)8393مومهًم
اظؼـطرةم( .)8319م
شريمأنمػذهماظؾداؼيمسبقمتلدقسماٌؿكقؾماظـلوئلمداخؾمغظومماألجـوسماألدبقي،م
دؾؼؿفو،مأو متزاعـً مععفومطؿوبوتمدردؼيمأخرى متشؽؾ م– مبدورػوم– معغوعرةمصـقيم
إبداسقيميفموربيماٌرأةماٌغربقي ،معـؾؿومندهمععمأضصقصيم"اٌؾؽيمخـوثي" 4مظؾؽوتؾيم
أعقـفماظؾقهماظيتماسؿؿدتمسؾكماًؾػقيماظؿورطبقيمظؿلدقسمبـوءمدرديمإبداسلمؼعطلم
ظؾؿرأةمدؾطيماظؿدبريم،وماٌلوػؿيميفمايؽؿمعـمخاللماظؿكققؾ .م

 .3الكتابة النسائية من التأسيس إىل التحول
سـدعو مغؼقم مبعؿؾقي مإحصوئقي مألسؿول ماظؽوتؾوت ماٌغربقوت ،مدـالحظ مأن معـؿصػم
اظـؿوغقـقوتم– متؼرؼؾوم– مؼشؽؾمعرحؾيمتلدقسمبداؼيماظرتاطؿماٌػؿقحمسؾكماظؿـقعميفم
وربي مإبداع ماظؽؿوبي مظدى ماٌرأة ماٌغربقي .مو مػق متراطؿ مدقعرف متطقرا مطؿقو موغقسقوم
خوصيمعع ماظعؼدماظؿلعقينمعـماظؼرن ماظعشرؼـ ،مو معومؼزالمؼعرفمهقالتميفمػذام
اظؿطقر .م
ومالذؽ،مأنمػـوكمذرورومربػزةمسؾكمهرؼؽمسالضيماٌرأةمبوظؽؿوبي،موماظدصعمبفوم
سبقمإشـوءماٌشفدماظـؼويفماٌغربل،موػلمذروطمبعضفومتؿؼومسفماظؿفربيماٌغربقيمععم
اظؿفور.ماظعوٌقي ،مخوصيميف معومؼؿعؾؼمبوغػؿوحماظؿػؽريمسؾكمصقتماٌرأة مطػوسؾيميفم
اجملؿؿعمواظلقوديمواٌؿكقؾ،مومػقماغػؿوحمعدسقممبوتػوضقوتمدوظقيمدبصم–حؼقضقو-م
أحؼقيماٌرأةميفماظؿعؾريماير.مثؿمػـوكمذروطمدقوضقيمذاتمسالضيمبوغػؿوحماٌغر.مسؾكم
زبؿؾػ مأصقاتف ماٌـؿفي مسرب ماظدصع محبرؼي ماظؿعؾري مسبق ماظؿقؼؼ ،مو مذظؽ معـ مبو.م
اظؿفربيماظلقودقيماظيتمراػـمسؾقفوماٌغر.مععمعرحؾيماالغؿؼولمماظدميؼرارل،موسؼدم
اٌصوييمبني مايوضرمواٌوضلمعـمأجؾمعلؿؼؾؾمطػقؾمبوحؿقاء مزبؿؾػ ماظؿعؾرياتم
بـقعمعـماٌروغي .م
ظؼد ماغعؽس مػذا ماالغػؿوح ماظلقودل مسؾك ماإلبداسقي ماظـلوئقي ،ماظيت مبدأت متعربم
وور .ماظؿعؾري معـ مخالل مأذؽول مغصقي معؿعددة ،معـ ماظؾقح مإظب ماظلري مذاتل مإظبم
االسرتاصوت مواظشفودات مو ماظيت مهلو مسالضي مبؽؿوبوت ماالسؿؼول ماظيت معـقً مظؾؽؿوبيم
اإلبداسقي مععفؿو مجدؼدا ،مو مأدؾقبو مزبؿؾػو ميف ماظؿعورل معع ماٌقاضقع ماظيت مخرضًم
 4غشرتماألضصقصيمعلؾلؾيميفمذبؾيمصقراءماٌغر.مدـيم.1799
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اٌلؽقت مسـف ،موأصؾقً مرقّعي معع ماظؽؿوبي مخوصي ماإلبداسقي ،مإظب مطؿوبي ماظرواؼيم
وتطقؼرمظغيماظشعر،مومورؼىمايؽلمبوظؼصيموضػمأذؽولمعؿعددةمومعؿـقسي .م
دوػؿميفمخؾؼمػذاماىقماشبراطماىوععيماٌغربقيميفمأدؽؾيماظؽؿوبيماظـلوئقي،معـم
خاللموحداتماظؿؽقؼـموماظؾقٌماٌؿكصصيميفماظؽؿوبيماظـلوئقي،مو مهػقزماظطؾؾيم–م
اظؾوحـنيمظالذؿغولمسؾكماظـصقصماظـلوئقي،مإظبمجوغىمػقؿـيماٌشورؼعماٌؿعؾؼيمبقضعم
بقؾؾققشراصقو مخوصي مبنغؿوجوت ماٌرأة .مؼدسؿ مطؾ مذظؽ ،متـظقؿ مظؼوءات مو معؾؿؼقوتم
تؿؿققرمحقلمطؿوبيماٌرأةمبوإلضوصيمإظبمدخقلمػذاماظؿعؾريم"طؿوبيماٌرأة"مإظبماظدرسم
اظـؼدي .م
ػؽذا مغؾؿؼل معـذ ماظعؼد ماألخري معـ ماظؼرن ماظعشرؼـ مإظب ماآلن مبعدد معفؿ معـ مأمسوءم
غلوئقيمدخؾًمبؼقةمإظبماٌشفدماإلبداسل،مصوسؾيمصقفمسربمخصقصقيمطؿوبؿفوماظيتمالم
ذؽمأغفومتطرحمأدؽؾيمجدؼدةمومزبؿؾػيمسؾكماظـؼدماٌغربل.م م
ضبػؾماٌشفدماإلبداسلماظـلوئلمبؽؿوبيماظؼصقدةماظشعرؼي.مصفـوكمأصقات مردكًم
ظؾؿفربيماظشعرؼيمومأخرىماشبررًمعـذماظؿلعقـقوتميفمتعزؼزماٌشفدماظشعريماٌغربلم
غؾؿؼلمبؽؾمعـمعؾقؽيماظعوصؿلمو موصوءماظعؿراغلمو مثرؼو مذبدوظني ،محؾقؾيماظصقيف،م
وسوئشيمظؾصريمو مودادمبـؿقدك،مو مأعقـيماٌرؼينمو ماظزػرةماٌـصقريمو مإطراممسؾديم
وحلـيمسديمو مدعودمبـمداوودموحؽقؿيماظشوويمو مأخرؼوتمطـرياتمؼؽؿنبمبطرقم
زبؿؾػي ماظؼصقدة ماظشعرؼي ،مو مظؽـفـ مؼراطؿـ مغصقصو م مأصؾقً ماآلن معمػؾي مظؾؼراءةم
اظـؼدؼيماٌقضقسقي .م
طؿوم ادؿققذتماظؼصيمسؾكماظؽـريمعـماظؽوتؾوتماظؾقاتلموجدغومصقفومعلوحيمظغقؼيم
ظؿشققدمحؽوؼوتفـمعـؾؿومندمععمربقعيمرضبونماظيتمحؼؼًمتراطؿومعفؿو،مو مظطقػيم
بوضو ماظيت متـؿٍ ماظؼصي مبرتؼٌ مإبداسل ،مو مزػرة مزؼراوي ماظيت متػعؾ ميف مػذا ماٌشفدم
تراطؿومعفؿو،مو مرجوءماظطوظيبماظيتمؼؾؿؼلميف مضصؿفوماظلرديمبوظشعريمظؿؾدعمغصوم
دردؼومعفؿومضبؿوجمإظبماإلصغوءماظـؼدي ،مو مظطقػيمظؾصريماظيتمتدخؾمعع مذبؿقسؿفم
اظـوغقيموربيماظؿـقؼعميفماظؽؿوبيماظؼصصقي،مو معؾقؽيمعلؿظرفماظطؿقحيمعـمخاللم
إشـوء موربيماظؼصيماظؼصريةماٌغربقيمبوإلضوصيممإظبموور.مأخرىمعفؿيمتعززماٌشفدم
عـؾمعؾقؽيمنقىمومحـونمدرضوويمومصورؿيمبقزؼونمومرػوغوتمورؼىماظؼصيماظؼصريةم
جدا،موأخرؼوتمضودعوتمبؼقةمعـمخاللمعغوعرةماظؿفرؼىميفماظـقعماظؼصصل .م
أعوماظرواؼي،مصؼدمزفرتمبعضماظـصقصماظيتمدبؿؾػميفمأدؾقبفومومتـقـؿـوتـفـو،م
وميفمعرجعقوتفومأؼضو،مومػلمغصقصمبعضفومؼدخؾميفمجـسماظرواؼي،مومآخرمميؿزجم
صقف معو مػق مروائل ممبو مػق مدريذاتل ،مو ماظؾعض ماآلخر مؼفقؿـ مسؾك مدردؼؿف ماظؾقحم
االسرتايف،مو مػلمأذؽولمطؿوبقيمتُعؾّرمسـمعللظيمؼؾدومأغفومعفؿيميفماظؽؿوبيماألدبقيم
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اٌغربقي مبشؽؾ مسوم ،مو مػل مػذا ماظؿفرؼى ماٌرن ميف ماألذؽول ماظؿعؾريؼي ،مغؾؿؼل ميفمم
صـػماظرواؼيمععمطؾمعـمظقؾكمأبقمزؼدماظيتمتلؿؿرميفماظؿعؾريماإلبداسل،مو معؾقؽيم
علؿظرفماظيتمهؽلمبدونمروبقػوت موموعؾمعؿكقؾفومحرامرؾقؼومؼمدسمايؽوؼيم
بعقدامسـمأؼيمرضوبيمطؿوميفم"جراحماظروحموماىلد"م(.)8333مومخدصبيمعروازيماظيتم
وعؾ معـ مأد .ماظلفـ مخؾػقي مظؾـوء محؽوؼي مدرية ماظرعود م( )0222مو محؾقؿي مزؼـم
اظعوبدؼـميفم"ػوجسماظعقدة"م()8331مومزػقرمطرامميفم"جلدمومعدؼـي"م()8339مو"ضالدةم
ضرغػؾ م" م( )0222مو مغزػي مبرادة م ميف م"رحقؾ مضؿر" م( .)8332مو مربقعي ماظلوٌل ميفم
"اىالدون"م()8339مومأخرؼوتمبدأنمؼـكررـميفماظؿعؾريماظروائل .م
ؼؾؼك مأن مغشري مإظب مأن ماظؽوتؾي ماٌغربقي ماظيت متعرب مبوظؾغوت ماألجـؾقي مخوصيم
اظػرغلقي ،ممتـؾ مزوػرة مإبداسقي معؾػؿي مظؾـظر مبوسؿؾور مزفقر مطوتؾوت مطـريات مدخؾـم
سوملماظـشرمبؼقة .م
إنمتلعؾمعشفدماظؽؿوبيماظـلوئقيمبوٌغر.معـمخاللمػذاماظؿطقرماظؿورطبل،مصبعؾـوم
غؿػوءل مبوإلعؽوغقوت ماظػـقي مو ماٌعرصقي مو ماىؿوظقي ماظيت مؼـػؿح مسؾقفو ماظـص ماظـلوئلم
واظيتمتُغينماٌشفدماإلبداسلماٌغربلمخبصقصقي،مطؿومتلوػؿميفمتطقؼرمأدؽؾيماظـؼدم
األدبل .م
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