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 نسوّ�ة عر�ّ�ة أدبّ�ةقضا�ا 

 *نصر دور�ن

 مي ز�ادة فتحت صالوًنا أدب��ا �انت س�ادُته مؤّنثةلّلبنانّ�ة ا

في مقّدمته أّن "هذا العلم ال موضوع له ُینظر  ١عرف العرُب األدب منذ القدم، وقد اعتبر ابن خلدون 
في إث�ات عوارضه أو نفیها، و�ّنما المقصود منه عند أهل الّلسان ثمرته وهي اإلجادة في فنَّي المنظوم 

. والحًقا، ومع الّتطّور واالّطالع على اآلداب األجنبّ�ة �فعل ٢ومناحیهم"والمنثور على أسالیب العرب 
الّتواصل والّترجمة تطّعم األدب العر�ّي �مختلف أنواع الّتطّور اّلتي عرفها الغرب في عالَمي الّشعر والّنثر 

عرب، بل �ات منفتًحا مثل سائر المجاالت األدبّ�ة والعلمّ�ة، �ما أّنه لم �عد مقتصًرا على اّت�اع أسالیب ال
 على أنواع مختلفة من الكتا�ة في المضمون وفي الّشكل.

                                                   
و�الة حائزة د�توراه في الّلغة العر�ّ�ة وآدابها. شاعرة، رئ�سة فرع الّرا�طة للمثّقفین العرب في لبنان، �احثة، وناقدة، و�ات�ة في   *

 أخ�ار المرأة
dorinesaad1@gmail.com. 

ار�خ [...] هو التّ ): "ولد في تونس. مؤّرخ وفیلسوف ورجل س�اسّي. درس المنطق والفلسفة والفقه و ١٤٠٦-١٣٣٢خلدون (ابن   ١
 المنجد في الّلغة واألدب والعلوملو�س معلوف، ( عالم دقیق المالحظة، راجح العقل، �عید الّنظر في أحكامه الّتار�خّ�ة".
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ومنذ القدم، لم تكن الكتا�ة مقتصرة على الّرجال، لكّنهم �انوا المه�منین على الّساحة األدبّ�ة �فعل 
أَة �ما الّرجل، األدب الواسع والمتشّعب المر  ومع ذلك فقد شغل عالمُ  العوامل االجتماعّ�ة اّلتي �انت سائدة.

وانبثقت في مجتمعاتنا قضا�ا أدبّ�ة نسوّ�ة عدیدة ترت�ط �ه. فما المسیرة اّلتي اّت�عها بروز األدب الّنسوّي؟ 
 و��ف حّقق تطّوره؟ وما القضا�ا اّلتي عالجها؟

في �تابها "الجنس اآلخر" أّن المرأة ما تزال "الجنس  Simone de Beauvoir٣تجد س�مون دي بوفوار 
ّثاني"، أو العاجزة �فعل تراكمات اله�منة الّذكورّ�ة عن أن تكون هي ذاتها، في ذاتها، �ما �حلو لها أن ال

أو رفعها في حساب الق�م  لحدیث عن المرأة، بل عن ت�جیلها،ا فيتكون. ومع ذلك، لم یتواَن الّرجل �اتً�ا 
 �قّصر فية المرأة الخاف�ة. ومع ذلك ال والّرموز. و�مقدار ما �سعى الّرجل إلى تأكید ذاته، یرتاب من قوّ 

ما یتصّورها عل�ه وما ُتمل�ه عرض المرأة، وتقد�مها في تمّثالت مختلفة، من دون أن تكون هي، بل 
. فال تعدو أن تكون مرآة المتكّلم العاكسة لذاته الّنرجسّ�ة، أو انعكاًسا لتحدیدات نمطّ�ة سار�ة عنها تخّیالته

 ّذكورّي.�عكس تمّثالت الوعي ال
فال �مكننا االنطالق مس�ًقا من فكرة أّن المرأة، ذاًتا وموضوًعا، حاضرة في صنوف اإلبداع العر�ّ�ة 

مثًال اّلتي "ُصّنفت أشهر شعیرات العرب  ٤المختلفة، إذ حَصرها �عضهم �إجادتها فّن الّرثاء �الخنساء
د�م أسماء شاعرات �ثیرات مثل را�عة . لكّننا نقرأ في الّشعر الق٥القتصار دیوانها على هذا ال�اب"

 الّشاعرة وسواهّن مّمن ال یّتسع المجال لذ�رهّن. ٩، وفضل٨، وعر�ب المأمونّ�ة٧، ولیلى األخیلّ�ة٦العدوّ�ة
وقد بدأت تظهر بوادر الّتغییر، �شكل الفت، في الّنصف الّثاني من القرن الّتاسع عشر، حیث دعا 

مختلفة خارج البیت فانطلقت في أجواء  قراءة والكتا�ة، واحتراف مهنٍ �عض المصلحین إلى تعل�م المرأة ال
"الّتمّدن" األورو�ّي وأس�اب وما ینتج عنه من تأّثر �األدب الغر�ّي. فبرزت  "المثاقفة"، ومنها القبول بـ

 ١٠." عائشة ت�مور األدی�ة اّلتي "سارت في طل�عة الّنهضة الّنسائّ�ة في مصرمثل أسماء �ثیرة 
                                                   

 ,librairie Nouveau Larousse élémentaireLAROUSSE) ): �ات�ة وأدی�ة فرنسّ�ة (١٩٨٦-١٩٠٨س�مون دي بوفوار (  ٣

Larousse, Paris VI, 1967), 776 (. 
م شعراء العرب. ُقتل أخواها معاو�ة وصخر فرثتهما محّرضة قومها على األخذ �الّثأر. ): "أعظ٦٦٤-٥٧٥الخنساء (حوالى   ٤

المنجد ، معلوف). لها دیوان أكثره في الّرثاء" (٦٣٧أسلمت مع قومها، واشترك أوالدها األر�عة في وقعة القادسّ�ة وفیها قتلوا (
 .)١٨١، (األعالم)

 .١٠ ،١٦/٣/١٩٨٥، األنوار". وّ�ة: نّقاد األدب أطلقوا أحكامهم على الّرثاءشاعرات من مطلع الّنهضة الّنس ٣كّالس، "  ٥
 .)٢٠٩، م. ن.): شاعرة من ال�صرة "كانت تعزف �المعازف ثّم عاشت �الّتنّسك" (معلوف، ٨٠١-٧١٤را�عة العدوّ�ة (  ٦
 .)٤٦٨، م. ن.، لیلى األخیلّ�ة: "شاعرة عر�ّ�ة عقیلّ�ة. لها مراث" (معلوف  ٧
ب المأمونّ�ة: ُعرفت �المأمونّ�ة نس�ة إلى المأمون. �انت "مغّن�ة محسنة، وشاعرة صالحة الّشعر، و�انت مل�حة الخّط عر�  ٨

والمذهب في الكالم، ونها�ة في الحسن والجمال والّظرف وحسن الّصورة وجودة الّضرب، و�تقان الّصنعة والمعرفة �الّنغم واألوتار 
لبنان: دار ( ٨ . تحقیق لجنة من األد�اء �إشراف عبد الّسّتار أحمد فّراج. ط.كتاب األغاني ألصفهانّي.والّروا�ة للّشعر واألدب" .(ا

 .)٢١/٥٨ ،مج ٢٥، )١٩٩٠الّثقافة، 
 .)٣٩٠ المنجد (األعالم)،): "جار�ة الخل�فة المتوّ�ل. �انت تهاجي الّشعراء و�جتمع عندها األد�اء" (معلوف، ٨٧٣فضل (ت.   ٩

): "أدی�ة سارت في طل�عة الّنهضة الّنسائّ�ة في مصر. من مؤّلفاتها "حل�ة الّطراز" ودیوان "شكوفة" ١٩٠٢-١٨٤٠ور (عائشة ت�م  ١٠
 ).١١٨ المنجد (األعالم)،�الّتر�ّ�ة" (معلوف، 



٣ 

ّلتي قرأت من شعر األقدمین، �ما اّطلعت على شعر الغر�ّیین  ١١في سور�ا مر�انا مّراشا وظهرت
) "اّلذي ١٨٩٣"بنت فكر" ( تر�ت دیوانَ و . De Musset١٣ودي موّس�ه  La Martine١٢أمثال ال مارتین 

ناح�ة  جمعت ف�ه أغراًضا شعرّ�ة شّتى من مدح ورثاء وغزل ووجدانّ�ات، فكانت ف�ه رق�قة الّشعر، تنحو
، فنجد أثر األدب األجنبّي قد بدأ �ظهر في الّشعر الّنسوّي، وهذا ل�س غر�ً�ا عن المّراش اّلتي ١٤الّتقلید"

 اّطلعت على الّثقافة الغر�ّ�ة من خالل الّسفر والمطالعة.

ي اّلتي �ان شعرها �عاّمة "في منتهى البالغة والّرّقة، وف�ه من المعان ١٥وال نغفل دور وردة ال�ازجيّ 
الّشائقة ما �شهد لها �طول ال�اع في صناعة الّنثر والّنظم [...] فنظمت القصائد، وأظهرت تفّنًنا في 

 .١٦األسالیب والمعاني الّشعرّ�ة بین المدح والّرثاء والّتار�خ"

ونشیر إلى أّن الّنهضة الّنسوّ�ة ال تنحصر بهذه األسماء فحسب، بل ثّمة أدی�ات �ثیرات أّدین دوًرا 
مشار�ة للمرأة في معظم مجاالت اآلداب والفنون،  ا، إلى أّن تأّكد تدر�ج��ا مسار الّتطّور، وعرفنالفتً 

اّلتي "عالجت الّشعر المنثور والّشعر  ١٧و�رزت أسماء عدیدة تا�عت المسیرة على نحو ماري عجمي
غراض ف�ه وانقسم قسمین: المرت�ط �الوزن والقاف�ة، من دون أن تتقّید �المواض�ع الّتقلیدّ�ة، بل �ثرت األ

. لقد استطاعت، من خالل ثقافتها ونشاطاتها وصوتها ١٨شعر وجدانّي [...] وشعر اجتماعّي ووطنّي"
 ومجّلتها "العروس"، أن تحّقق مكانة أدبّ�ة �ارزة للمرأة في عصرها.

ا. وقد حملت إلى الحساسّ�ة الّنسوّ�ة، وجعلت فیها علًما داال� على �تابته ١٩كما تنّبهت مي ز�ادة
�عض الّنساء الّرائدات، فخّصصت لهّن �تً�ا  اتها شجونها الّرومنسّ�ة. �ما استوقف مي ز�ادة دورُ یوم�ُّ 

                                                   
 .)٤٩١، م. ن. ): "أدی�ة سورّ�ة [...] لها عّدة قصائد و�عض المقاالت في الجرائد" (معلوف،١٩١٩-١٨٤٨مر�انا مّراش (  ١١
): من أشهر الّشعراء الفرنسّیین وأحد ممّثلي المذهب الّرومانسّي. له مؤّلفات شعرّ�ة ونثرّ�ة ١٨٦٩-١٧٩٠ألفونس دي المارتین (  ١٢

 .)٤٥٧، م. ن.، معلوف(
,LAROUSSE ): "شاعر فرنسّي و مؤّلف مسرحّي وروائّي. من �ت�ه  "اعترافات فتى العصر (١٨٥٧-١٨١٠ألفرد دي موّس�ه (  ١٣

Nouveau Larousse élémentaire, 906 (. 
 .١٠شاعرات من مطلع الّنهضة الّنسوّ�ة: نّقاد األدب أطلقوا أحكامهم على الّرثاء"،  ٣كّالس، "  ١٤
): "بنت الّش�خ ناص�ف. إحدى ممّثالت األدب العر�ّي الّنسائّي في نهضته الحدیثة. لها دیوان ١٩٢٤-١٨٣٨وردة ال�ازجّي (  ١٥

 ).٥٧٢، المنجد (األعالم)، معلوف( حد�قة الورد"
 .١٠ ،شاعرات من مطلع الّنهضة الّنسوّ�ة: نّقاد األدب أطلقوا أحكامهم على الّرثاء" ٣كّالس، "  ١٦
): "ولدت في دمشق وتوّفیت فیها. عاشت في سور�ة ولبنان والعراق وفلسطین ومصر [...] عملت ١٩٦٥-١٨٨٨ماري عجمي (  ١٧

)، ثّم نقلت نشاطها إلى دمشق، واستمّرت في ١٩١٠مجّلة نسائّ�ة �اسم "العروس" في االسكندرّ�ة ( معّلمة [...]. أنشأت أّول
). أّسست الّنادي األدبّي ١٩٢٦-١٩١٨)، ثّم توّقفت �سبب الحرب العالمّ�ة األولى، وعاودت الّصدور (١٩١٤الّصدور حّتى (

). و�انت عضو الّرا�طة األدبّ�ة التي تأّسست ١٩٢٠لبنات الّشهداء (الّنسائّي في دمشق، وجمعّ�ة نور الف�حاء ونادیها، ومدرسة 
 ).www.almoajam.orgفي دمشق" (

 .١٠شاعرات من مطلع الّنهضة الّنسوّ�ة: نّقاد األدب أطلقوا أحكامهم على الّرثاء"، ٣كّالس، "  ١٨
ات الغرب، وأتقنت العر�ّ�ة، وساهمت في الّنهضة ): ""ولدت في الّناصرة. أدی�ة لبنانّ�ة تعّلمت لغ١٩٤١-١٨٩٥مي ز�ادة (نحو   ١٩

 ).٢٣٨، المنجد (األعالم)األدبّ�ة. من مؤّلفاتها: المساواة، وسوانح فتاة" (معلوف، 



٤ 

. وقد جعلت من صوتها ١٩٢٠في العام  ٢٠�احثة ال�اد�ة ملك حفني ناصفف بهّن، مثلما فعلت مع عرِّ تُ 
صوتها �ان صوًتا شج��ا ف�ه خلجات صوت المرأة وفق تضمینات تجمع بین الّنضال والّرّقة في آن. ف

 رق�قة وص�حات إنسانّ�ة.

 ٢٢في صراعها الّطو�ل مع الحزن اّلذي ینتهي �أن تغّني له ٢١نازك المالئكة ف�ما خّص كذلك األمر 
وترّحب �ه مثلما رّحبت العجوز �ض�فها (الموت). ومع بروز المرأة العصرّ�ة الكات�ة برز الحزن رف�ًقا لها 

اتها. و�قّرر أحد ال�احثین قائًال: "في مراجعة شاملة لألدب الّنسوّي المعاصر منذ فجره وعالمة على ح�
حّتى أوائل الحرب العالمّ�ة الّثان�ة یتبّدى طا�ع حز�ن منق�ض �غمر أدب المرأة و�كاد �ص�غه �صورة 

وظروفها، ولكّنه الحزن اّلذي لمسناه عند المرأة ل�س مجّرد تار�خ لحوادث الح�اة  . وهذا٢٣مظلمة قاتمة"
: "ل�س من ألم �ضاهي Louise Michel٢٤عمق ثقافّي ونفسّي، وهو ینسجم مع قول الفرنسّ�ة لو�ز م�شال 

 .٢٥ألم المرأة"

في "أنا أح�ا" فیتأّتى من مجال آخر ذي تضمینات نسوّ�ة متجّددة، ذات  ٢٦أّما صوت لیلى �عل�كيّ 
�ة أدوارها الّتقلیدّ�ة، غرًضا لكتابها، اّلذي ال نعرف مصادر وجودّ�ة. لقد جعلت من امتناع المرأة عن تأد

 أقوى منه، على الّرغم من توافر �تا�ات نسائّ�ة عدیدة منذ ذلك العهد.

إّن توظ�ف المرأة الكتا�ة وممارستها الخطاب المكتوب �عد أن �ان مقتصًرا على متعة الحكي 
ن األنثى، إذ لم �عد الّرجل هو المتكّلم عنها وحدها، �عني أّننا أمام نقلة نوعّ�ة في مسألة اإلفصاح ع

 صارت المرأة تفصح عن رغ�اتها �قلمها. والمفصح عن حق�قتها، بل

لقد �تبت المرأة ودخلت إلى لغة اآلخر واقتحمتها ورأت أسرارها وفّكت ش�فراتها، فتكّلمت على 
ذه الحضارة المزعومة ل�ست تحّضًرا أو لّثقافة والحضارة، و�ّینت أّن هامأساتها الحضارّ�ة، وأعلنت إدانتها 

 .٢٨ Virginia Woolf�ما تقول فرجین�ا وولف  ٢٧تطّوًرا فكر��ا، فالحضارة اّلتي تقمع المرأة ل�ست حضارة
                                                   

): "ولدت في القاهرة. اسمها المستعار "�احثة ال�اد�ة". من شهیرات نساء عصرها. لها مقاالت ١٩١٨-١٨٨٦ملك حفني ناصف (  ٢٠
 ).٥١٢، المنجد (األعالم)(معلوف، ات" وفیها تدافع عن حقوق المرأة" ُجمعت في "الّنسائ�ّ 

. دخلت ١٩٤٤): "شاعرة عراقّ�ة ولدت في �غداد في بیئة ثقافّ�ة وتخّرجت من دار المعّلمین العال�ة ٢٠٠٧-١٩٢٣نازك المالئكة (  ٢١
لى شهادة ماجستیر في األدب المقارن حصلت ع ١٩٥٩. وفي عام ١٩٤٩معهد الفنون الجمیلة وتخّرجت من قسم الموس�قى عام 

ماد�سون في أمر�كا، وعّینت أستاذة في جامعة �غداد وجامعة ال�صرة ثّم جامعة الكو�ت. عاشت في  - من جامعة و�سكونسن
 ).wiki/ar.m.wikipedia.orgفي عزلة اخت�ارّ�ة وتوّفیت بها" ( ١٩٩٠القاهرة منذ 

 .٥٢)، ١٩٦٨بیروت: دار العلم للمالیین، ( أللمشجرة القمر: خمس أغان لنازك المالئكة،  ٢٢
 .١٣٢،  .)القاهرة: مط�عة الّرسالة، ال ت ( أدب المرأة العر�ّ�ةأنور الجندي،   ٢٣
 .) ,Nouveau Larousse élémentaireLAROUSSE ,900): ثائرة فرنسّ�ة (١٩٠٥-١٨٣٠لو�ز م�شال (  ٢٤
 .٢، )١٩٨٢بیروت: دار اآلداب، ( الل مطرجيترجمة ج ،في سبیل ارتقاء المرأةروج�ه غارودي،   ٢٥
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استناًدا إلى ما سبق، "لقد شّكل موضوع المرأة إحدى قضا�اها اّلتي شغلت شعراء الّنهضة الذین هّ�أوا 
ر، �عد أن �انت ماّدة ألشعار الّسلفّیین، فقالت الّشعر ووّجهته إلى المرأة الجّو للمرأة لولوج عالم الّشع

 . ٢٩والمصلحین والّط�قة الّشعبّ�ة �عاّمة"

و�مكّننا القول إّن المرأة تحّولت من "موضوع" لغوّي إلى "ذات" فاعلة، تعرف ��ف تفصح عن نفسها، 
ه الّضمیر المؤّنث فضاء للّتحّرك. من هنا، فإّن و��ف تدیر س�اق الّلغة، وتحّوله إلى خطاب ب�انّي �جد ف�

الّدعوة الجذرّ�ة هي في إعادة تقس�م العالم، و�عادة ترتیٍب جدید له �قضي �أن �كون الحاصل اإلبداعّي 
متوازًنا، فتناول المرأة المخصوص ذاَتها وغیَرها والعالم، هو تناول یؤّدي إلى طرح مدّونات وتعبیرات أخرى 

 إلنسان عموًما، فال �قتصر على ص�غة الّذكورّ�ة وحسب.عّما نعن�ه �ا

إّن م�اشرة المرأة الكتا�ة، ل�ست معطاة مس�ًقا، و�ق�ال الّنساء العر�ّ�ات على الكتا�ة یتزاید، وما �ان 
 نادًرا في فترة ما بین الحر�ین �ات اعت�اد��ا في الّنصف الّثاني من القرن العشر�ن.

تار�خ الّزمان واألحداث وتوّلت بنفسها ص�اغة الّتار�خ، لكّنا قرأنا تار�ًخا ولو ت�ّسر للمرأة أن تكتب 
 مختلًفا عن فاعالت ومؤّثرات وصانعات األحداث.

لذلك، فاألمر ل�س سهًال، والّتغییر ال �كون بین لیلة وضحاها، وال �حدث �ضر�ة سحرّ�ة. إّنه �حتاج 
نته. لقد حاولت أن تفصح عن نفسها عبر الحكا�ة إلى عمل شاّق ال شّك في أّن المرأة قد خبرته وعا

ا مؤّنًثا.  وجعلت الّسرد نص�

وقد دخلت المرأة إلى عالم الّلغة بوجهها المكتوب، وحین وجدت الّرجل قد احتّل الموقع وأحكم 
س�طرته على المكان، راحت مي ز�ادة تفتح أبواب المكان �أن أقامت صالوًنا �انت س�ادته مؤّنثة. وتجدر 

شارة إلى أّننا �ّنا قد بدأنا نشهد �عض الّتغّیرات في العصر األندلسّي، حیث �ان لوّالدة بنت اإل
مجلس مشهور في قرط�ة یؤّمه األع�ان والّشعراء لیتحّدثوا في شؤون الّشعر واألدب �عد زوال  ٣٠المستكفي

حرار المصر، وفناؤها ملعً�ا الخالفة األموّ�ة. و�قول المقّري الّتلمسانّي في مجلسها إّنه �ان "منتدى أل
لج�اد الّنظم والّنثر، تناَضل ف�ه الّشعراء، وتساجل األد�اء، وتّفوق البرعاء. �عشو أهل األدب إلى ضوء 

 .٣١غّرتها، و�تهالك أفراد الّشعراء والّكتاب على حالوة عشرتها"

أن تؤّسس ق�مة إبداعّ�ة والواقع، إّن وراء األدب الّنسوّي معاناة مع الّذات واآلخر، وعلى المرأة 
ال على أّنها تا�عة أو خاضعة للّرجل،  لألنوثة، تكون عبر �تا�ة تحمل سماتها وتقّدمها في الّنّص الّلغوّي،

و�ّنما بوصفها ق�مة إبداعّ�ة. ولو أخذنا من الّتار�خ صورة شهرزاد، ألدر�نا أّنها جاءت في ألف لیلة ولیلة 

                                                                                                                                                              
): "مؤّلفة بر�طانّ�ة ورائدة من رّواد الحر�ات الّنسائّ�ة. تعّد من أهّم الّشخصّ�ات األدبّ�ة الحداثّ�ة في ١٩٤١-١٨٨٢فرجین�ا وولف (  ٢٨

من أهّم الّشخصّ�ات األدبّ�ة في لندن وفي مجموعة بلومز�ري القرن العشر�ن. بین الحر�ین العالمّیتین �انت وولف 
)simplified/m.marefa.org.( 

 .١٠شاعرات من مطلع الّنهضة الّنسوّ�ة: نّقاد األدب أطلقوا أحكامهم على الّرثاء"،  ٣كّالس، "  ٢٩
 ).٥٦٧، المنجد (األعالم)ف، ): "شاعرة �ان مجلسها في قرط�ة منتدى لألد�اء" (معلو ١٠٨٧وّالدة بنت المستكفي (ت.   ٣٠
 .١٩، ١٨)، ١٩٨٨لبنان: دار نظیر عّبود، ( الّنساء العر�ّ�اتكرم ال�ستاني،   ٣١
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على أّنها امرأة تحكي وتقّص، وهذا یتضّمن صورة الّتحّدي والّصراع من أجل �قاء الّذات و�قاء الجنس 
 جسد��ا ومعنو��ا.

أّن االنطالق في فضاء األدب لخدمة قضا�ا المرأة �حتاج إلى وعي على الّصعید  ونض�ف
االجتماعّي. وهذا �قتضي من الكتا�ة الّنسائّ�ة دوًرا مزدوًجا، منه، أّوًال، تأس�س خطاب أدبّي أنثوّي حق�قّي 

 األنوثة، حیث تص�ح الّلغة أنثى تتكّلم بلسان المرأة وتكتب �قلم المرأة.

ح �تا�ة المرأة ل�ست مجّرد عمل فردّي من حیث الّتأل�ف أو من حیث الّنوع، إّنها من هنا تص�
�الّضرورة صوت جماعّي. فتكون الكات�ة، و�ذلك الّلغة، وجودین ثقافّیین تظهر المرأة فیهما بوصفها جنًسا 

عال الّتأل�ف واإلنشاء �شر��ا، و�ظهر الّنّص األدبّي بوصفه جنًسا لغو��ا، وتكون األنوثة حینئذ فعًال من أف
 ومن أفعال القراءة والّتلّقي.

كما تحتاج الّلغة إلى امرأة تناضل من أجل أنوثة الّنّص وأنوثة قلم الكات�ة، �حتاج األدب إلى وعي 
 ثقافّي جماعّي �قّدر المرأة و�حترمها. فالكتا�ة الّنسوّ�ة سوف تؤّ�د وجودها �ّلما ت�ّقنت المرأة من قّوتها. 

 من قّوة المرأة؟وأین تك

قطًعا، في معرفتها ذاتها وثقتها �إمكاناتها اإلبداعّ�ة على الّرغم من المشكلة المعترضة في �عض 
المجتمعات، واّلتي ما تزال تنظر إلى المرأة �أّنها تخرج من ضلع الّرجل، من دون أن تكون مشار�ة له في 

خافون من ض�اع الّسلطة من بین أیدیهم من خالل صنع الكون وال�شر. وما ال �مكننا نكرانه أّن الّرجال �
 الّنساء، و�صّرون على الّتحّكم في مسار الح�اة العاّمة. 

ففي ذهنّ�ة الّشعوب: المرأة لترتیب المنزل و�عداد الّطعام، وهذا ما زلنا نجده في الكتب المدرسّ�ة اّلتي 
 ت، أبي �عمل في المكتب".ُتلحق المرأَة �أدوار تقلیدّ�ة: "أّمي تط�خ، وُتعّد الحلو�ا

صح�ح أّن المرأة العصرّ�ة غّیرت هذه الّصورة الّنمطّ�ة اّلتي تتحّكم �المجتمع، إذ تستط�ع أن تحّدد 
ح�اتها بنفسها من دون أن تفقد أنوثتها، إّال أّن هذا األمر �ظهر بنسب متفاوتة �حسب المجتمعات. 

رة معّینة من الّزمن، إّال أّن هذه الّرغ�ة قد تزول عند واألدی�ات والّشاعرات، و�ن استمّرت �تا�اتهّن فت
 �عضهّن وتتالشى �تالشي خیوط الّشمس في األفق ألّن المجتمع ال �فیهّن حّقهّن.

ختاًما، إّن المرأة ابتداء من الّشاعرة الّسومرّ�ة إنخیدوانا، وانتهاء �جیل المبدعات المعاصرات في 
ات�ة متمّیزة، وقد سمحت وسائل الّتواصل االجتماعّي المختلفة للمرأة وطننا العر�ّي، هي شاعرة مبدعة، و�

األدی�ة أن تصل �كتا�اتها، وت�قى صوًتا مسموًعا في �ّل أنحاء العالم. فصوتها یتحّدى �ّل مظاهر القمع، 
وتجاهد  وقلمها �عّبر عن حّرّ�تها ورغبتها �االنعتاق من �ّل الّتقالید ال�ال�ة. لذلك ندعوها إلى أن تناضل

 وتكتب �حّرّ�ة من دون أن تكون تا�عة ألحد، ما دامت نقطة الحبر ترشح من القلم.
 

 


