حوار رشفات
 ال يززل ا قززا ززريب  -ثقزز ي
ِ
ص بِق ِبِز ِه وتِرسز ن تِ ِه
خ صةُ -يز ُ
حي ة ل ِ
رأة ربي ِة ع مةِ .عز ْب تز يي
منح ذ ُك ية ُسلطة شبه مطلقة عز

لسززي ي ك ك ززة .و لززرأة ش ز عرة

ب صفه ذ ت و عية ثق ة و ُح ُضز ي .
أن تؤسز
هل تكن ْ
ت برأيك ْ

زن

ش ري أن ثي من شأنه تفكيزك هزذ
قا .وحتطيم هزذ طاز ي .أعنزي
نص ه حض ي عل وقيمزة شز رية
ن ثية ي خلط ب ش ري ريب؟
الواقع العريب ال َّثقايف ال يشكل نفسكه مكن فكراغ .فال َّثقافك وحمموالهتكا القمممك
ومفاهممها ببنمتها الفوقمك هك اإلفكرا احلقمقك لببنك ال َّتحتمك ولبحكراا ادكا
اإلنتاج ا َّلذ يرتلز عبمكه ادجتمكع .وإذا كانك هكذا البنمك التحتمك اككته كم
متخبفك تابعك وغككم منتجك فمككن غككم ال َّ بمعك

تنككتح حراكككا ثقافمككا تقككيمما.

الصيارة يف العامل الموم؛ ما يزال الكوع
فالييمقراطم الت حتت مركز َّ

كا وباحلريك

حماطا يف ادجتمع العريب بأقس نواع القهر عك ادسكتويا الكذاا وايمعك وعك
مستوى اهلوي الوطنم والقومم واالكتق ل وحري الر

والفعك  .للكن ادكر ة يف

هذا ادنظوم البالغ التعقمي تتحم القهر مركبكا .مكرة مكن ادجتمكع و خكرى مكن
األرسة والرج الذ يفرغ عبمهام ر و فع اكت به .ودا كا اإلبكياع ثكورة دكي
الظبم ألنه ولمي احلري  .وثورة دي التقبمي وادوروث ادتخبف ألنكه ابكن ادسكتقب .
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فإ ادر ة ادبيع حتتاج دقومات عية و كبح وع ثقافم نش

من ج

تلكو

قا رة ع مواجه هذا القهر ادركب والواقع ادعقي .ونحن نظبكم الشكعر والفنكو
باعتقا
جها

حا نسني إلمهام مهم تفلمك عقي هذا الواقع الذ حيتكاج تغمكما لفعك
اقتصا

وكمايس وخت مط حضار ينسكف البنك التحتمك التك وطكيهتا

القرو وتعهيهتا قوى خارجم و اخبم من ج إ امتها إل ام منظومات ادصبح
وكرايس الذرائع ادرتب بالقوى األجنبم  .للن البن ال َّثقافم وه تتشل من تبك
القاعية التحتم الت ال يملنها االنفصال عنها .كتظ يف جيل ائم معها .ولكذلك
فإ احلراا ال َّثقايف الواع بمنجزات احلري وقمم اإلبياع يف تفعم خماراته البكي لكه
مككن تنشككمط جككواك التفلمككك بإ ككاع رو التككذو ايككامي احلككر لككيى القككار
واالكتجاب االبتلاري لبجييي الثائر ع األطر القييم  .وهتمئك األجكواك لتشكلم
قمم جييية تقتحم القيام ال لتزحيها فحسب .ب لتعم ع إ اح ك خمبفاهتا وما
ينجم عن تبكك ادخبفكات مكن اككتمرار الرككو والسكلونم وع قكات القمكع يف
ادجتمع .وإذا عبمنا

هذا ادحاوالت حماطك كثكر األحمكا بكالرف

والتصكي

والنلوص والر ات ادتلررة كام حييث اآل يف اخلريف العريب .فكإ ادبيعك احلقك
حتتاج لشجاع مبهرة وتضحمات ةم من ج حتقمق هذا القضم  .وهذا األمر لكم
يف الوطن العريب حسب .ب يف ك رجاك العامل .فقي هاجرت ميام
وطنها ادانما إىل فرنسا لرف

ككتاي مكن

األجواك هناا ألفلارها التك بتكت بركورة ك ك

احليو وادعايم الل كملم الت بات جامية يف عرصك ااو هكا .وحتمبك نكا ا
اد ئل قسوة النقي والنقا ورضاوة الفضاك األ يب التقبمكي وهك تبتك بالشكل
الشعر ايييي .وعان فيوى طوقا ما عان من احلرما حت من التعبمم وه
ت ر بواب الشعر يف جمتمع حتلمه الذكورة الصارم .
إ الشاعرة العربم وقماكا باألجواك الق ي الت تعمشها وجمتمعهكا كلنك مكن
فتح األبواب الت كان موصية ع مودوعاهتا األنثوي اخلاص

كا مكرة .والتك

كا الشاعر يقوهلا نماب عنها لصمتها وتغممبها خرى .كام كلن حلي ال بأس به مكن
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التعبم عن مشاعرها األنثوي اخلاص وإط

صوهتا يف األمور العام وتيوين ر هيا

فنما ع ك ادستويات الثوري والوطنم واإلنسكانم  .وقكول حاكمسكها يف الرجك
إجيابا وكببا ويف الكوطن وقضكايا اإلنسكا عمومكا .جمربك يف ذلكك كك األ كلال
الشعري للن ال خفمك حقمق

ك ذلك ال يلفك  .فالشكعر مل يعكي ذلكك الغنكاك

الذ ي رب بإيقاعاته العالم  .الشعر الموم فكن ذو حساككم خاصك ورو مرهفك
كتزج فمه ادعرف وجوهر احلضارة بايامل .فن حيتاج لبح

نقي ومعارف متنوع

راقم وعممق تراثم ومعارصة معا .وعبوم تغذيه وذو رفمع جيمي تنسكمقه واكارب
حماتم حا ة تت بب خوض غامر احلماة بعنفكوا  .وبكام ال يتكا دجمك الشكاعرات
العربمككات ألكككباب ال جمككال لككذكرها اآل لعك َّ يف طبمعتهككا عككيم تككوفر الظككروف
ادودوعم يف األرسة وادجتمع الت تساعيها ع حتقمكق هكذا اهلكيف .وإذا كانك
ادبيع األوربم النمساوي الفائزة بجائزة نوب لآل اب الفريية يبمنمكك تقكول مكا
ادر ة فه ع األكثر اهليف الصام لبنظرة الذكوري ولم

معا ال نثويا ملافئكا.

فامذا تقول ادر ة العربم !..
إ الشاعرة العربم يعو ها اللثم من اير ة والعبوم وادعارف والفعك واخلك ة
ادعمق ك تقول ك ما جيب قوله عرا .وقصور هذا اير ة لمس جبنا وال دكعفا
و انلفاك ع اليوام .للنه يف الغالب ا رتاطات ق ي وموقف حتسب واع دا حيمط
ا من كب ثقاف ذكوري وقكمم عشكائري وقببمك مكا الك لألككف هتكممن عك
ادجتمع يؤا رها مي التيين ادؤ لح الذ ح بنا مع جنيات الواقع العريب األخم.
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 لرأة ك ئن هيب

ج د م نى ك هن

يمحه ومسزيقبله .هتبزه م نزى ايز ة
نفسززه  .أو كززي ي ززب نييشززة :ايز ة
مززرأة .ش ز عرة اذ وج ز د ززذ ك
تصنا حي تني .حي ة تنزي وجز د ال
يمكن أن يق م بدوهن  .وحيز ة ث نيزة
أكب أمهية تني ع ل ثق ي خ ص من
خالا ن
و ل نى .ن
ويؤس

يني ن ثزة بزييم قصزد
ي مل ع تغيري و ق ه
ج ده ..؟

نعم .ادر ة كائن هيب الوجو معن ب ريقتا .األوىل تواصك إنسكاي ال يكتم إال
بمعاناهتا الت تص حي التضحم بحماهتا .فهك رحكم اللكو ومسكتقببه مكن هنكا
عرب نمتش عن كو احلماة امر ة؛ ألهنا تضمر الرج واألجمكال القا مك يف مهكا.
وه يف هذا العمبم التواصكبم حتتكاج ل اقك تعمنهكا عك االحكتامل والصك عك
االكتمرار .لذلك كان احلماة نث قوي و م ألهنا القا رة ع اإليثكار والبكذل بكام
يمنح الوجو قممته اإلنسانم واياملمك احلكافزة عك حتقمكق قممتكه الواقعمك  .ككو
األموم ليهيا لمس كم بايولوجم مملانملم  .ب ه طبمع فمها كلنها من القيرة
ع االحتواك بشمولم  .حت احتواك من هم ك منهكا ككنا مكن الرجكال والنسكاك.
ولذلك كان احلماة امر ة ولذلك كي راجو
امر ة تضمر رج  .فاللو ال يستلم

ادستقب امر ة .للن رص ع هنا

اكا يف رؤي ادر ة الواعمك وادتصكاحل مكع

نوثتها إال بوجو الرج الواع ادؤا ر وادشارا .والوجكو ال يلكو متوا نكا اال
بوجو مها معا .إهنام منتجا احلماة .بوعمهام الفاع يشل
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ايامل ويمنحا ال بمعك

معناها .واأل ماك ايممب قممتها .ما احلماة الثانم الت تنتح عادا ثقافمكا مكن خك ل
نص ينتح نوثك بكتامم القصكي وادعنك  .نكص يعمك عك تغمكم واقعهكا ويؤكك
لوجو ها .فإ السؤال الذ يثار حول هذا ادودوع كؤال ذو بعا
يست مع النص األ يب

ت وهو ه

يغم حماة ذات بعا متشابل ..؟ ال عتقي ذلك .للن دثك

هذا ال ر مقاصي عية .منها الرجوع دا ذكرنا يف ايكواب األول مكن نسكف البنك
التحم لتحويبها من اكته كم إىل منتج ومنها ما يعكو ل روحكات النسكوي عك
اخت ف مرجعماهتا وال كمام ادت رف منها .فالثقاف انتامك لبحري واحتفاك بال اقكات
اللامن الت تستفزها حركم اد مس  .م مس احلماة بصفائها وهوائها النق وبلك
معرتكاهتا االجيابم والسببم  .واللتاب حضور وهوي وانتامك حضور يف قبكب احلمكاة
وتفجم لبمقمكوع وادسكلوت عنكه وكشكف عكن اإل كارات الذاهبك إىل الكياخ
وادتمركزة يف اخلفايا .مرجعمات مل يست ع ادخت ات بأنواعها التتحي والنفيس و
النقي واالبياع اللشف عن كمفم تفاعبها وا تغاالهتا لتظهر فمام بعي بتشل ت
لغوي ترممزي منزاح ه الشعر والفنكو البغويك األخكرى .وإذا ككا اإلبكياع ال
يتشل اال يف جو من احلري  .وكان احلري مكا تكزال مفقكو ة وحمكارصة يف الكوطن
العريب لم

ع النساك حسب ب وع ادبيعا وادفلرين والعبامك عموما .فلمكف

كتلو ادر ة حرة يف التعبم ويف إنتاج عامل ثقايف خاص يغكم ويؤكك

لوجكو إ

نظرة متأنم حلجم ادبيعا والعبامك العراقما والعرب و تاهتم يف ادنايف اعبنا نيرا
حجم القهر الذ يعمشه اإلبياع وادبيعو  .وحجم القمي الذ جيكثم عك الفضكاك
اإلبياع الذ ال يملن ا يعمش إال يف صممم االنفتا واحلري  .ال يكوح إنتكاج
نص نثو خالص بعزل وفص ..؟ و نا ال ومن بفص األنثك عكن رفمكق عمرهكا
وصييق ملابيهتا حت لو كا منه ما كا عبمها من قسوة وما يزال .وهكذا الغفكرا
جيعبن مؤمن ببغ إبياعم تنتح نصا يسمو ويتعكاىل عك التجنكم

الق ك لكيى

ال رفا رجكاال ونسكاك .نكص كبكام فكار النكوع ادحكي انتمك للمنونك اإلنسكا
بشمولمتها وهذا منته الرق اإلبياع  .ككو ادكر ة بانتامئهكا اإلنسكاي هكذا تثبك
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وجو ها األنثو ادتسام وال تبغمه .أل إلغاك وجو ها يعنك إلغكاك الرجك كبمكا
وإلغاك كمورة احلماة وتغممب تواص اإلنسانم مع ادستقب  .إ حماول عكزل قضكم
ادر ة عن قضم ادجتمكع باعتقكا

مكن خ كر القضكايا التك يملكن

تواجههكا

اإلنسانم يف الوق احلارض .أل ادجتمع اإلنساي الموم يواجه خ ار إبا ة حضاري
من قب حضارة اكتع ئم ما ي ال بي من التلاتف رجكاال ونسكاك وجمتمعكات مكن
اج التصي هلا وإح ل مبا

التوا

واالنسجام حمبهكا .إ وجكو

خالص بالرغم من حضور ادص بح تياولما يقتيض افكرتاض وجكو

ب انكوث
ب ذككور

خالص .وهذا ال يملن

يتحقق دمن حماة مشرتك وع قات مشكتبل مكن غكم

ادملن فصبها ع االط

.
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ألن ثي حتت ا ئلة مظلزة

 يقا ن

مززن ألمل و قن ز و و الن ز لقه ز ية
وا

لفرو ب النجر ح .بم نى أن

نصه كثري م يك ن هتريب لذ ك اىل
ن

 .وممزر ألن هز وذ هتز قلقزة

لسيلبة بيجزل لز ن مزن ن حيزة أن
( ش ره

شكل جلزين ألسزللة

قلقة كي يرى ن قد حممد عب س).
نعم .يقع النص االنوث حت طائب ك ما طرحه السكؤال صكحمح .للنكه لكم
حلام خاصا بادر ة الشاعرة حسب .ب هو احللم العام الذ ين بق ع الشكاعرات
والشعراك يف جمتمع يفتقي التوا

عموما وال خيتبف إال بحجم ادلابية .كو معاناة

ادر ة فمه م و ك مكن معانكاة الرجك نتمجك التكو القهريك التك عا كتها
وتعمشها فنصها فسائ لتجذر تارخي يعكمش اخبهكا بكوع

كييي الشكقاك .وأل

ايرو كثمة وقي مرت عبمها هور طويب ودا يكزل كثكم منهكا لألككف مكاث يف
الواقع حت الموم .فإهنا حتتاج منا طوي ك تشف  .يضاف لكذلك ككباب مهمك
يملن تبخمصها بأ مشلب ادر ة احلقمقم يف األم

والموم باعتقا

ه

احلكب

واالهتامم ادتاحا هلا من الرج ومعه األرسة ال يلفمكا حاجتهكا .نعكم .احلكب ال
يلفمها .كواك كا هذا الرج با و خا و حبمبا و وجا وإبنا .و هنكا حتتكاج لقكير
ك من احلب يوا

ما ع

وتع

لتتملن من إحياث توا هنا النفيس اد بوب

وانسجامها مع ذاهتا ومع اآلخر .وهذا احلاج

لبتها عوام و كباب عكية لكم

أل الرج مهموم بذاته ومصاحله حسب .ب أل كبابا خرى نفسكم واقتصكا ي
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واجتامعم وتربوي تتوا ح لتبعي الرج عن االهتامم بتخصمص من محمم تسكتحقه
ادر ة .فض عن كو تنشئتها االجتامعم حتتم عبمها
يبغ حاجتها وحقوقها اإلنسكانم الفاعبك يف

تلو مرغوب ع اليوام مما

تلكو راغبك و تلكو رغبتهكا

مودع تقب واهتامم .فع ادر ة يف العرف ايمع ال تقب وال ختتكار .لكم
تلو فاعب وال مبا رة .وهناا فر

هلكا

اكع با الفاع وادفعول بكه .الفاعك منكتح

وادفعول مستهبك .الفاع مثابر وادفعول به كاكن متبق .يكنجم عكن ذلكك قضكم
فلرها ومشاعرها ومعارفها .ب

مهم ه

عورها بأ جسيها هو اد بوب ولم

ع العل

قي تلو مواهبها ومعارفها وإقباهلا عك ت كوير ذاهتكا عقبك يف طريكق

حتقمق حماهتا الشخصم  .فبمنام تفخر ادر ة بالرج ادوهوب وتؤا را نجي اللثم من
الرجال يبتعيو عن ادر ة ادوهوب  .فه لبحوار والزين فقط؛ كوهنا غم قا رة عك
التفرغ كبما لبخيم ومت ببات البمك يف جمتمكع مل يكيرج يف إككرتاتمجمته صك
هناا بمتا و رسة وطفول حتتاج خليمات توك لبيولك ودؤكسكاهتا .فضك عكن
ادر ة و خص الشاعرة هنا بام هلا من ح

مرهف تكيرا بعكذاب هكذا االدك راب

وال تناكق وايرو الت تنكزف مكن حوهلكا بشكية يف جمتمكع ال عيالك عك كك
ادستويات .مما جيع البحث عن احلبول يثق كاهبها يف رضورة االعتام ع الذات؛
وذلك بأ تعم بل مثابرة ع تفعم طاقاهتا اللامن من ج تشلم قوة حصمن
يف اخبها تستميها معمنا وق احلاج  .ك ذلكك جعك ادكيى بكا واقكع ادكر ة
الشاعرة وحبمها اكعا .وربام مستحم مما جع احلاجات الروحم الت تعاي مكن
فقياهنا ما تزال حتفر يف روحها خنا

لألمل والقنكو لتلك األنكا ادقهكورة ويتسكع

اير .
نعم .الشعر هو الشل ايامي لألكئب القبقك منكذ ول قصكمية كتبهكا اإلنسكا
وحت الموم .ومنذ

وقف الشاعر العريب القييم ع األطك ل وحتك رخكر طبك

إنساي .إنه جواب امكر القكم

وطرفك وعكروة بكن الكور وادتنبك وايب العك ك

وكواهم ع ايراحات الياخبم الت كركها ويلرككها االغكرتاب والفقكيا و مل
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ادصم .فام الشعر يف صمورته إال السؤال الوجو

اآلخر الذ يتشل لغ ةمالمك

اخ تبك األكئب الوجو ي ايارح لممر ع ها يف رحب انعتا نحو اخلارج .إنكه
حماول لبتخفمف من عذاب ادسلوت عنكه وتكروي

تناقضكاته .وإذا ككا الرجك

الشاعر قي عان ويعاي من هذا ادلابية ادرة فلمف لبمر ة ادرهف بلك اككت باهتا
وما ورثته من رواككب الع قكات الرتاثمك القامعك

تواصك احلمكاة و عمبمك

ت يب ال تباكات احلز واحلرمانات ودمق الفضكاك ادفكروض عبمهكا والشكعور
العممق بالغبن الذ ي

مها .عبام

ك الشعر والفنو الت كتب من قب الرجال

والنساك معا ما ه إال وككائ ت كيب ومقاومك ثقافمك لكم دلبوتكات الكياخ
حسب .ب إل لالمات الرصي الت تقف مامهام متمثب بالرقمكب النفيسك وال َّثقكايف
وادجتمع  .مما جيعبها تعمش معاناة خرى ه كمفم إلباس نصوصها طاقم اإلخفاك
ب جيمي الرتممز بحمث يع عن معاناهتا وخيف  .ويقول وال يرص معا .إ

إلنجا

انيماج األنثو بالشعر

مر بغاي األمهمك يف كعر ادكر ة .إنكه ببكخ خ كورة مكن

نصوصها األخرى كواك الروائم و القصصم  .ذلكك لعمو يك الشكعر وا كتغاله
ال

وك وته ع ادلبكوت ومكا خفك يف ال وعك كثكر مكن األنكواع األ بمك

األخرى.
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 حسب مق ة مد م دي سي يل ( اب
ه كل حي ة لرأة ) بم نزى أن لزرأة
ال تبلززك كي زز ألنثزز ي اال عنززدم
حتب .كيف برأيك تيحرك نص ص
لرأة – ش عرة و ق ذ لفهز م.؟
وهززل اززب ززدهي رززرد كززرة
رت ضززية.؟ أو هزز ل نززى لثزز ن
خلي ن ي و ق ية حي هت ..؟ مزن يقزرأ
نص ص برشى بسي ين جيزد وثيقزة
حضزززز يه ي مفززززرد ك اززززب
( لززز ان .لحبيزززب .لمكززز ن.
لطبي ة .لجيا.)..
الذين اختذوا من مقول ميام

كتاي هكذا من بقكا لتجكريح ادكر ة مل يفهمكوا

لألكف مرام ادقول الشامب والعممق والت وجزت فبسف ادر ة يف احلماة .ألهنم
مككا كككانوا يؤمنككو بككا احلمككاة بشككمولمتها – اقتصككا ا واجتامعككا وكماك ك وثقاف ك
وحمموالت متنوع  -ه احلب لو كان من بقات احلمكاة إنسكانم حقكا .ورؤيويك
فع  .و احلب برحابته هو احلماة كبها .إهنم ف وا ادقول ع هنا ها ة امر ة بأ
ادر ة ال تصبح إال لبمنح العاطف وع اك ادشاعر كوهنا قكارصة عقك  .ودكا كانك
القرارات حتتاج لعق متأ بعميا عن االنفعاالت فام عك ادكر ة إال

تكرتا احلمكاة

العام وتتفرغ يف البم لتمنح العاطف لبرج و وال ا .من ال بمع ننا لن نحكاور
مث هذا اآلراك الت

حضتها احلقائق العبمم والعمبم معا .إذ ال يوجي مشاعر وال
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انفعاالت خالص ومنفصب كبما عن العق ككام ال يوجكي عقك خكالص ال ت مسكه
االنفعاالت وادشاعر ولو بنسب متفاوتك  .تبكك األقاويك التك كرككتها ككالمب
التنشئ االجتامعم الت رب

جماال من النساك يف ظك الرعكب واخلكوف وتلكري

الشعور بالضعف والتبعم لبرج القو عضبما .للن بالرغم من ك ذلكك يملكن
القول إ من الفخر الشييي لبمر ة
احلب النبم

يلو احلب ك حماهتا .ولكو تسكن هلكا كذا

حتلم العامل دا تعرض هلذا اليمار الفا

ال غاة من الرجال .وهنا بو

واحلروب اإلجرامم ع يي

صحح ادقولك التك ور ت يف السكؤال ألقكول

ادر ة ال تببخ كامهلا – اإلنساي  -اخل

ولم

األنثو حسب .وال تكتج إبكياعما

إال عنيما حتب .للكن كك م الناقكي حممكي العبكاس ال ين بكق بالركورة عك كك
الشاعرات .ب هو حلم قي نجيا موقفا ليى بعضهن .ويلم العباس معقبكا عك
هذا احللم " وهنا رس الوله ادؤ

ا إىل الرهبن  .و منع ذاهتا مكن التكياول فهك

كذات عشقم مغالم يف النرجسم ال هتب نفسها إال لكذات تشكبهها تسكتحقها و
كوت و ذلك " نعم .احلب ليى الشاعرة البالغ الرهاف لمس فلكرة افرتادكم .
ب هو فع إبياع يسمو ا نحكو اإليثكار واإلبكياع والسكمو والتعكاي عك جمكر
الرغب  .إنه ييفعها نحو التقيم وت وير الذات والعم ع ت وير اآلخرين من حوهلا
واالرتقاك بمنجزهم واحلرص ع تنمم فع القمم فكمهم مكن جك ت كوير احلمكاة
وتعزيز بنائها .كام تعمي الشاعرة وه يف حال احلب إىل توظمف كم قمم ايامل يف
احلماة لتلو

م بفر اإلنسا وكعا ته .وما تعبم " منع ذاهتكا مكن التكياول " إال

كجمي لبهاك موقف محمم من احلب واحرتام خصوصم ايسي والكرو إال لبحبمكب
كذلك .للن الباحث حممي العباس نيس حقمق مهم ه
يببخ كامله الرجوي واإلنساي اخلك

الرج النبم كذلك ال

وال يكتج إبكياعما إال عنكيما حيكب بأصكال

وصي .
نعم .تشخمصك حلركم احلب يف عر تشخمص يقرتب من ادودوعم كثكما.
أل ك منجز اإلبياع واألككا يم وال َّثقكايف واإلنسكاي مل ينجكز منكذ طفكولت
11

وحت الموم إال يف حال حب ائم منيمح بكوع ككا ومكا يكزال يشكتغ ا كتغاال
ملابيا ومتواص لت وير جوهر واته بالعبم وادعرف واخل ة بالضكعف اإلنسكاي
القائم لألكف ع العجز واحلسي والرتصي لبتفو األصم  .واحلب عني

كبل

متألق من الع قات ال كت مع احلماة إال يف فضائها .بيكا من فرا رسا ومن حوي
من طبب و م ك وناس وطبمعك و رض و كماك ثكم كك ت موجكات احلكب حتك
مب

عب ووطن و مت واتسع بت ور ادعرفك لتشكم اإلنسكانم ادسكاد يف

طراف اللو كبه .فالشعر ال يعمش إال يف جيلم حكب ائكم .وعك ا كتباا هكذا
اييلم ينتح نصوصه عارم باحلماة وايامل ومفعم بحواري ال تلكف عكن الت كور
واال تعال.
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 قصيدة نثر ربيزة منزذ أكثزر مزن
سيني ع مز ويليزد حت زت بقز ة اىل
ن ع ش ري .وهن ك آي ء كثرية تق ا
ب ز ن ص ز ا هززذي قصززيدة عربيززة.
ويسيشززهدون بنصزز ص لنفزززري
و ي حيززدي وعززدد مززن شزز ر ء
ون ثرين ميص ة .ال .بل هنز ك مزن
يذهب أب د من ذ ك ويق ا .أص
عر قية لنشأ .مسزيند اىل نصز ص
ب بليزة يززي ك نززت تززي ي ل بززد
قديمة ضال عن شز ئر دينيزة.
برأيك من هم أهزم مبزدعي قصزيدة
نثر

ر قية خ صة ذين جيسزدون

بن عيززة ابد عيززة مثززل هززذ نزز ع
ش ري..؟
من ال بمع

تت ور األنكواع الفنمك  .و تولكي مكن خك ل عمبمك التجريكب

الواع نواع جييية .فتبك طبمع احلماة احلرة السبمم وطبمع الثقاف واإلبياع غم
ادقمي بأغ ل ما كا وطبمع الرتاكم الفن الكذ ال بكي مكن يكؤول لبتجكاو  .وإذا
كان مرحب الشعر العمو

قي طال انفرا ها يف الساح الشعري العربم منا .فإ

هذا أ الفنكو الل ككملم التك اككتغرق هممنتهكا مكيا طكوي  .ومكا ذلكك
االكتغرا يف احلالا اال نتمج طبمعمك لسكامت الكزمن الكذ عايشكته وخصكائص
إيقاعه .والذ خيتبف اخت فا جذريا عن مننكا ادعكارص الكذ انفجكرت ايقاعاتكه
13

وصارت ادعرف تت ور فمه ت ورات هائب وبتسارع ميهش مما جع لبفنو حكوافز
متوثب ع مواكب تبك الت ورات اللبم ادتصب بادعبوماتم يف مكن يعكيو .فلكا
عر التفعمب ثم قصمية النثر األكثكر جكر ة عك ك ك القواعكي واألطكر والكرؤى.
و دمف إىل صول هذا القصمية الت طرحها السؤال .ادرجعم الغربم الت جبب
لنا نصوص الشعر الغريب ادهجن وترةم لنا كتاب كو ا برنكار الكذ ظك

منكا

مصير الثقاف العربم يف تأصم وتعريف قصمية النثر حت اكت اع طروحاتكه
هتممن ع ما كتب عنها يف معظم الربع األخم من القر العتين .وكا لتأخرنا يف
التنظم والتأصم هلا ثر كبم يف كبب حق النثر العريب القييم وةمالماته التك حلقهكا
غبن كبم ع مر العصور .تبكك العصكور التك اهنملك بيراكك الشكعر وتأ كم
ةمالماته وحتبم رؤاا .بمنام كا االهتامم بذلك النثر الرائع .صوفما و بما وتوقمعكات
اخرة بالشعري وخ با ووصايا مركونا يف الظ  .وحت هذا الموم ال جكي االهكتامم
ذا الرتاث العظمم موا يا ألمهمته وروع مراممه .وهذا القول ين بق ع النصوص
العراقم القييم الت تفو اللثم مما يلتب حت عنوانات قصمية النثكر .ولنعكي إىل
مبحم جبجامش والرتاتم اليينم العراقم ونصوص الرثاك واحلب الباببمك لنجكي
روع الشعري يف ةم رؤاها .للن كام ككبف قبك قبمك ويف جكوبت للتكاب يف
الشعر والنقي والسمة تكأخر تنظمنكا ادودكوع لقصكمية النثكر العربمك ؛ فسكا ت
تنظمات برنار .بمنام كان النامذج االوىل دحمي اداغو رائي قصمية النثر العربم ال
ع ق جذري هلا بقصمية كتاب برنار .ب كان عربم الرو  .عربم الرؤى إنسكانم
ادرام  .ومن يقر نصوص مبحم جبجامش والنصكوص الباببمك ككمجي كعري
تفو اللثم مما يلتب الموم باكم قصمية النثكر .إ كك نكوع يب جييكي يولكي لكن
تلو وال ته رشعم اال حا تلكو طالعك مكن صكممم التغكمات التك ا كتبل
وانتج يف خمادها هذا الولمي الذ مح تغما صمممما يف طرائق تشلم البغك ويف
جوهر خمادها .نعم لألثر اخلارج تأثما يف فتح االبواب ع الثقافكات االخكرى.
للن رش

يلو االرهاص االول ناهضا من الياخ  .إ
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ادشلب ليينا يف العم ع رف

ايييي بشكية يف واحكي مكن جوانبهكا هك

احلياث الشعري مل ترتبط بحياث اجتامعم حقمقمك  .حياثك تعمك بجكي عك تغمكم
احلساكم ورفع مستوى الذو وتغمم وجه التقب من الصوت العاي واإليقاعات
ادتيفق إىل اخلاف واهلا
عبام

الذ حيتاج التأم الصام

كثكر ممكا حيتكاج التصكفمق.

النص ايييي ال ييير ظهرا لبرتاث بك يتعامك معكه بكاحرتام رصكا حكا

يستوعبه ويشعرنه بمهارة.
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 وهززل يمكزززن ي لسززز ي لزززلدو
قصيدة نثر ي شزكله وتن قضز هت
خلطرية و ميقزة مزن نثزر وشز ر.
حرية وص مة .ز

وتنظزيم....

رس تأ قه وخط يهت ومسزيقبله ..؟
هززل ت يقززدين أن قليززة ثق يززة
ربية سينرصز بقز ة اىل قصزيدة
نثر مسيقبال..؟
قب يف ميخ كتايب " احلب وا لالم الغماب " الذ يصكير قريبكا عكن ار "
نارشو " ما معناا

احلري ادتاح لقصمية النثر وغمكاب ادعكايم التك تشكل هلكا

منظوم نقيي قضم ذات حيين .األول كبب  .جع الباب مفتوحا لل من عجبه
خول عامل األ ب ب مواهب وال مؤه ت وال معارف .كاعيا عك ذلكك إتاحك
النت ك وغمككاب اخلبككم األ يب ادسككؤول فككامتألت الصككحف وادج ك ت وادواقككع
األللرتونم وصفحات الفم

بوا والتويرت وغمهكا مكن وككائ اإلعك م بجمك

مفلل وعبارات كائب ونصوص ال تنتم إىل

نص يب بصكب ممكا ككاك كثكما

لقصمية النثر وجع مهاةمتها مرا م را من قب ادرصين ع ادعايم الشكعري و نكا
وقافم  .و تشلم ورؤى .ما احلي االجيايب فذلك الكذ همكأ لبموهكوبا الكواعا
با رتاطات الشعري احلق ادؤمنا بأ احلري األ بم مسؤولم كبكمة تبكزم األ يكب
باحرتام البغ وعبومها .والفنو وا رتاطاهتا .قول .تبك احلري همكأت هلكم فضكاك
مفتوحا لبتجريب الواع والتعبم الرؤيو وااللتزام برورة حتوي احلريك دنجكز
فن فمه من ايية واالبتلار ما يعم ع اكتشكاف مكييات ةمكال بعكي و كاك و
16

بحمث نجي لل قصمية نثر يلتبوهنا معايمها الشعري اخلاص

ا فه ختبق ايقاعها

ايييي بذاهتا .وتشل حتوالهتا الرتممزيك برؤاهكا .وتفعك تناقضكاهتا ادز وجك يف
الشعري والنثري واحلري وااللتكزام والتنظكمم والفكو
تشلم ولم

لصكالح جوهريك الشكعر

لصالح انفرا مفهوماهتا وعزلتها وانفصامها وانغ

إ امهكا اخك

النص .أل يف تبك العزل وذلك االنفصام يلمن مقتك هكذا الفكن حقكا .مكا عكن
الش ر األخم مكن السكؤال .فكإ احلكارض ادعكارص بكام يلتنفكه مكن ت كور معكريف
وإ لالمات معا جيعبنا غم قا رين ع االكتتكاف وال الكتلهن بكام ككملو  .أل
التحوالت رسع مكن تأم تنكا وادفاجئكات خ كمة تبكزغ و توقكع .وال بكي مكن
اإل ارة إىل قصمية النثر ايمية ه فن النخب ال َّثقافم  .فأين كملو مصم هكذا
النخب غيا .وما ادانع من بزوغ نوع فن لغو جييكي إىل جانكب قصكمية النثكر مكا
ام مص بحات النصوصم واللتاب واهنمار احليو با األجناس تشتغ باطرا
وما ام احلوار كمبق قائام با الفنو فإ التعايش با االجناس مر م بوب .ادهم
ع قصمية النثر ومبيعمها يقببوا احلواري مع ك األ لال الت تبتزم بالقمم
الفنم هيفا .عبام هنا الموم بنامذجها ايمية تلا هتممن ع الساح ال َّثقافم يف العرا
والوطن العريب ومع ت ور احلماة والثقاف واإلبياع البي مكن ت كور األنكواع األ بمك
والفنم وت ور االكالمب الت تشتغ

اخ مص بح النصوصم واللتاب  .ادهم يف

األمر كام كبف هو القمم األ بم لبنص ايييي .ذلك هو مكا ككمبق لبمسكتقب .
القمم ادستنية ع ك

معرفم وعبمم وانسانم ةمالم خالية.
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 هل تؤمن برشى بسي ين ب جرت ح م
يسمى بز( لخيلة النث يزة) لسزيقلة
قزز دية عزز

فكزز ك مززن سززط ة

لخي ا ذك يي..؟
ال ك

ادص بحات اخلاص بام تلتبه ادر ة من ب ونقي تعكي ت وتنوعك

حت صا ا اللثم من التشت ؛ كوهنا مل تصير عكن مرجعمك وعك حمكي وموحكي
ووادح اهليف .وفمام خيكص قضكم

مصك بح بالنسكب ي .جكيي مؤمنك بلك

مص بح يولي من صبب احلاج المه ويف صممم ما ي را .أل ادفاهمم حادكا تنضكح
وتقرها األعراف ال َّثقافم وتتمتع بام يقرب من إةماع ايو ادعريف ادخكتص .يف ذلكك
احلا تنتح رمزا يع عنها .هذا الرمز ادع عن ادفهوم هو ادسم بادص بح .وحا
يلو لبنص خصوصم نثوي تتعبق يف أ من كؤو األنثك اخلاصك بجسكيها
ومشاعرها ومعاناهتا األنثوي فإ خممبتها حتام كتشتغ ا تغاال خاصكا خيتبكف عكن
ا تغال خممب الرج لو ع عكن ادودكوع ذاتكه ألنكه ا كتغال يتصك باإلحسكاس
ادبارش .هنا ال بي من احلاج إىل مص بح ادخمب األنثوي  .ما يف ادودوعات العام
و ادشرتك وطنم وانسانم فإ االخت ف قائم حت ليى اين
األكبوب .ولل

يب و اعر كبوبه كام

لل

الواحي بام يسكم

اعرة ككبوب صكماغتها .إ

العزل يف مؤكس يعم فمها اثنا حيتم وجو حيمها وجو اآلخر مر ال يملكن
يلو مودوعما ع

رض الواقكع .وإ صكح حضكورا تكياولما يف األ ب والنقكي

والثقاف  .للن لو حيث وفاجأنا التقيم العبم بسامت خاص بادخمب االنثوي تباين
كامت ادخمب الذكوري لتغمت موجهات البحكث ككام حكيث يف قضكم القكيرات
البغوي وقيرة االنث ع مزجها بالعاطف كثر من الرج .
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 يي خي

لغة نجد غلب ك تب ك

و ش عر و ق ك حتت واأة ضمري
لززذكر ي كي ز بيهن دون ن يش ز رن
وهذ ع م يبدو م د ا غ دة سين
اىل قزز ا :مزز أيوع ومزز أسزز أ أن
تك ن مرأة..
هيمن التأكمي هنا ع

الرؤى ه الت توجه البغ وه الت تشلبها .وامكر ة

كتبك رؤي حرة ووعما فاع بقضم اإلنسا البكي مكن امت كهكا البغك التك تعك
بامتما عن قضمتها .مرة خرى كرر لم

العزل وفصك قضكم ادكر ة ولغتهكا عكن

الرج هو اهليف .ب اهليف ادهم هكو بنكاك جمتمكع إنسكاي حكر وخكال مكن العقكي
واالكت بات الت هتي كعا ة اإلنسا رج وامر ة و رسة .تقول جولمكا كرككتمفا
(البغ مفتا التغمم) للن اخل ف ما يزال قائام حول قيرة البغ ع إحياث تغمكم
حقمق  .ذلك ا اإلمساا بالواقع االجتامع من خ ل البغ امر لم
بملا  .إذ يؤكي باختا

من السكهول

عضو من ايامع الناطقك ببغك واحكية ال جيكي بكيا

كبامت من البغ تلكو حمايكية معفكاة مكن ت بعكات وتقكويامت اآلخكرين وغكم
مسلون بصوت ةمع
يف كماقه الذاا ان

وهذا اللبم ادحمب بامدمها اليالي باقم فمه إهنا تتكيخ
قا من كما رخر هو كما ايامع واهتامماهتا .إ حتوي البغك

إىل وكمب ا اتم يقميها ويفقيها اللثم من حمويتها وطاقتها احلركم فض عن كونه
لم ع كلونم الفلر فالع ق جيلمك بكا البغك والتفلكم ألهنكا ال تتشكل إال
بإ ارات من الفلر النَّاجم عن التفلم ا َّلذ يشتغ يف فضكاك العقك اإلنسكاي وإذا
كا العق اإلنساي ع التاريخ قي ا تغ يف حمز الذكورة ومصاحلها فكا ادكر ة يف
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البغ غالبا ما تظهر يف ظ ل الذكر ودمن حضورا يف ما رشنا إلمه بظاهرة التغبمب
يف البغ واالنضواك يف دامئرا .تغبمب التذكم عك التأنمكث للكن الت كورات التك
هيها القر العتو والكمام الربع األخم منه يف ادما ين كاف وال ككمام العبممك
واحلقوقم حقق قفزة نوعم لبمر ة العربم يف ممياي العبم واالكتق ل االقتصكا
الر ة الت صاحب نمو الوع ال َّثقايف وال َّتحرر
بالرغم من ادجا ر و جنيات َّ
معا َّ

لبمر ة يف ادن ق العربم مؤخرا .ا يييولوجم البغ القماككم ككام طبقك عبمهكا
لو يتالب غرين تعن االنحما إىل لغ جمر ة ومتجانس  .وذلك ال يملن الركو لكه

كام رى حت يف ادجتمعات ادستقرة حضاريا .فالبغ ه ابن احلماة والع ق جيلم
با األ ب واحلماة واأل ب والسماك وبا البغ واحلضارة وما ام احلمكاة قائمك
ع الت ور واحلركم يف ك تبك ايوانب .فا البغ كتأخذ مكياها يف الت كور هك
األخرى م ر ة مع الت ور احلضار  .للنها بالنسب لبمر ة حتتاج دزيكي مكن ادثكابرة
واير ة ك تلتب بأكبوب يع عنها وعن مشاعرها وحاجاهتا من هنا نجي نه من
الصعوب اإلقرار بوجو لغ خاص بالرج و خرى خاص بادر ة؛ أل البغ عموما
إنسانم مشاع لبجممع ووجو ها يف ادعاجم بثراك يتمح دستعمبمها النه من ثرائها.
للنها تتباين حا تلو ك ما و كتاب كام كيت البسانمات ومعها االككبوبم ؛ ال
لل متلبم وكاتب كبوبه اخلاص .وادبيع احلق ه الت تتملن من ت ويع البغ
دقاصيها .وهذا الت ويع هو الذ يشخص طريق عن طريق  .وياميز با كبوب و
كبوب .ادهم هنا رحاب الرؤيا وكمفم التعبم عنها فض عن كع األفق الذ جيب
يتوفر لبمبيع لتجمي التعبم عن قضاياها .من هنا كتظ البغ األنثوي يف ع ق
جيلم مع احلماة ال تنفص عنها .لذلك ككا انخكرا ادكر ة يف احلمكاة هكو الركمكزة
األكاكم إلط

طاقتها ومواهبها وتفعم خ هتا ووعمها بالعامل واأل كماك .ومكن

ثم ت وير وحتقمق تبك ادواهب .فض عن كو االنكيماج األنثكو بالشكعر

مكر

بغاي األمهم يف عر ادر ة .إنه ببخ خ ورة من نصوصها األخرى كواك الروائمك و
القصصم  .ذلك لعمو ي الشعر وا تغاله ال
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وك وته ع ادلبوت وما خف

يف ال وع كثر من األنواع األخرى التك كثكما مكا تلكو فقمك  .فالبغك إنسكانم
حمايية .للن طرائق التعام معها ه الت كم

ا نحكو االنحمكا و التكوا  .وإذا

كان الثقاف الذكوري قي وظف قوانمنها البغوي بانحما لبذكورة؛ فع ادبكيعات
العربمات وعادات البغ  -وهن كثر –
جييية تع

جيتهكي يف اإلرصار عك اجكرتا صكمخ

ادر ة حقها البغو يف احلضور .وذلك متا يف قكوانا التشكلم مكرة

ويف اكتعامل الضامئر ادؤنث وه موجكو ة بالبغك  .ويف قكوانا اال كتقا البغكو
وصماغاته الثري يف البغ العربم ادعروف بمرونتها وقيرهتا ع التواص .
وهنا ال بي من اإل ارة إىل كثرة التجارب التتحيم الت توصك المهكا كثكر مكن
عامل و كثر من خمت – من ذلك ما توص المه العادا ريتشار هم وروبا جو من
الرج يستخيم ايانب األي

من ادخ لبتعبم البغو فهكو مسكؤول لييكه عكن

البغ بمنام تسكتخيم ادكر ة ايكانبا يف ر واحكي .األيمكن مسكؤول البغك واألي ك
ادسؤول عن العواطف معا .ولذلك تظ ادر ة اقكير مكن الرجك عك مكزج البغك
بادشاعر – حسب العادا  -مما يزييها قيرة ع التعبم .فضك عكن ككو ايانكب
األي

ادسؤول عن الل م والقيرات البغوي ليى ادر ة حيتو عك حكزم عصكبم

كثر مما ليى الرج مما يساعي ادر ة ع التعبكم كثكر مكن الرجك  .و ثبتك اربك
خرى جرهتا العاد لورا رال والعامل روجر جوركل عزل ايانب األيمن يف ادخ
عن األي

ليى الرج ف يعرف األيمن ما ييور يف األي

بمنام ييور حوار عصب

ائم با ايانبا ليى ادر ة .وتؤكي هذا التجارب – حسب العادا  -ا مخ ادكر ة
كالغرف الواحية يست مع ا يركز يف مودوع واحي بلفاكة عالمك تتسكم بالشكمولم
لم حقق انجا ا كبما بمنام مخ الرج صنيوق فهو كالبم ذو غرف عية .ممكا جيعك
خ يا ادر ة ادخم تشتغ بتوا ح وتركمز ع القضم الواحية بشمولم وبام جيعبهكا
صانع قرار جمية .بمنام يفص الرج با قضم و خرى .وي ول البحث وتلثر رراك
العبامك يف هذا ادودوع .ويرى معظم ادفلرين والباحثا يف هذا األمر

نتائح هذا

البحوث تؤكي ال فضبم ألحي اينسا ع اآلخر .ب هناا تلامك إنسكاي مبهكر
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با ال رفا ييعومها لبتعام بالعيل واإلحسا وادحب من خ ل حاجك احكيمها
لألخر.
إ الشعر واحي من برع وكائ ادقاوم ال َّثقافم  .أل البغك هك

اتكه البنمويك

الت تعي من اببخ وات البن الفنمك قكيرة عك التواصك اإلنسكاي .كوهنكا األ اة
األكثر تياوال من وكائ الفن األخرى ؛ لذا فإ نص ادر ة لم

حماييا .ب هو نص

مقاوم يقات ع كثر من نسق .يقات كب اخلارج بأ ماته ادركبك  .ويقكاوم ككب
الياخ ادجرو باألكئب النفسم والوجو ي ادحلوم بالتوتر اليائم؛ لكذلك فكإ
الشعر يعم ع التفريخ واخل ص واالكتبيال معا .وهو فض عكن ذلكك يشكل
اهنامكا يف لعب فنم تشتغ بذروة اليق وايي لتستنفي مياها با مرين بغاي األمهمك
مها قم البذة منيجم بجوهر القمم يف بل من الع قات ادعقية تشكلبها الشكعري
ادثابرة لبلشف والتصي معا.
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 ب صززفك شزز عرة ون قززدة كيززف
تنظرين اىل يأي ج ك دييد ق ئزل:
ن ش عرة من ذو ك فردية يزي
تسززكن لنز ا ألكثززر ت ززذي عز
يج وز .أي هزي كز ئن ذ ا نلعزة
ُتريززد أن تفصززل نفسززه عززن جسززد
ت يش يه .ك هن ت زده صزيغة مزن
صيك يحدي .وأن

أحقية ميالك

ق ة و كف ءة از ء آلخر..؟
رى

مث هكذا األحلكام ال تصكح عك الشكاعرة العربمك وال ادكر ة العربمك

الخت ف ظروفها احلماتم اخت فا جوهريا عن ظكروف الشكاعرة ادكر ة الغربمك .
فبمنام تتهمأ ظروف الغربم ادجتمعم والعمبم وادعا م واحلقوقم وال َّقانونم لصكنع
قرار حماهتا َّ
الذاا بحري تام يف العمش وحمية و مساكن مع رج و امر ة .نجي ما
هو حق من ذلك متعذرا ع العربم الت ما يزال قرارها يعاي من ارتباطه ادصم
مورها َّ
بكالزواج .هكذا مكن
الشخصكم ادتمثبك
بقرار الرج واألرسة حت يف
َّ
جه  .ومن جه خرى ال رى يف حلم رييا إال ر ا و تعقمبا خصما ع ت كرف
ادنظامت النسوي الغربم الرا يلالم

اعرات وناقيات .تبك ادنظامت الت

ع

الكزواج
إىل فص قضايا ادر ة عن االرتبا ادصم
بالرج ونظم العائب فمام خيص َّ
َّ
وتشلم األرسة و عباك األموم  .مما يشل عوائق كبكمة – بر هيا  -مام حتقمق ذاهتا
وتشلم مواهبها بحري كام هو متا لبرج  .وكأ ادر ة الغربم حت هكذا المكوم مل
تست ع

تغفر لبرج

مات اد ها ها وقمع إرا هتا وحرماهنا حقوقها يف كرامك

روحها فه تعم كاعات طول من من الرج وتتقا
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جورا ق منكه وحقهكا

يف صنع القرار دئم جيا .إذ يببخ عي الو يرات مكث يف وروبكا  75و يكرة فقكط
مقاب  717و يرا و نسب  2يف ادئ فقط من اإل اريا ذو ادستوى العكاي هكن
من النساك .فض عن كو ادر ة الغربم وال كمام يف امريلا ترب وهتا حت يومنا
هذا مما يذكري بقول ادؤرخ اللبم توينب (مل اجي يف التاريخ ما ييل ع
ادتحر كا يوما ما اق مهجم منه يف عرص الغكاب) ذلكك

اإلنسا

كك تبكك القكوانا

ايائرة ه من صنع الرجال الكذين كلبتهم قكمم االككتهان باألنوثك وإنسكانمتها
وبقيراهتا الت داع يف خيم الرج ؛ تقكول ادفلكرة مكارجور نملبسكو مكن
جامع كولومبما (ا السبب الرئم
الرجال هو
الرج

النساك لم

لعيم إنتاج النساك إنتاجا يعيل يف عظمته إنتاج

هلن وجات) مشكمة يف ذلكك إ كارة ببمغك لتخصكمص

وجته خا م ألجما ا متناكما كوهنا إنسان كتبك طاقات وقيرات حتتاج مثبه

منا وملانا وتفرغا لتحقمقهكا .ولكذلك كانك

الشكاعرات والناقكيات النسكويات

مرصات ع هجر الرج وقوانا الزواج واألرسة .ختبصا من التحمكزات السكافرة
لصالح الرج ولو ع ادستوى الشخيص ال العام .للن خكالف ريكيا القكول يف
فر ي ادر ة وكوهنا األكثر تعذرا ع التجاو

و هنا ككائن ذاا النزعك – وهنكا

م لغماب ال النافم قب الفع تريي لل ينسجم ادعن – فذاتم النزع هك التك
ال تريي

تفص نفسها عن جسي تعمش فمه كوهنا متحييك  .وقكي راجعك الكنص

ووجيته كام ذكرت فع

وهلا حق امت ا القوة واللفاكة مكام اآلخكر .إ معظكم

األحلام الت طبقها ريكيا يف هكذا الفقكرة تعكي حلامكا ذاتمك ال تنكيرج يف ظك
ا رتاطات عبمم او نفسم  .إ

رييا حيلم ع الشكاعرة النسكوي الغربمك ادت رفك

حرصا .أل احلقمق التارخيم ع العصور تؤكي عل

هذا ال روحات كاما .فادر ة

يف العامل كبه ع التاريخ كانك خمبوقكا كا حكا و مكا مضكحم و وجك وربك رسة
مسؤول مما غرى الرج بع ائها فأوك إلمهكا واجكب الع كاك العكاطف وحرمهكا
معظم مما ين احلماة األخرى .كلنها بمته حارك ممن و خكذ منهكا الكينما وصكنع
القرار وكتاب التاريخ وتفسم األ يا واخل ابات حقبا طويب  .فبام فاق ورفضك
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الواقع نيس اللثمو تاريخ ع ائها ال وي واهتموا قراراها الذ هو م بب حقمق
ولم

ر فع ع االكت ب باألنانم  .ما حق امت ا القوة واللفاكة مكام اآلخكر

فذلك حق متوع ظ مضمونا لبرج عموما .للن حرص ع

تلكو القكوة

واللفاكة متشلب مع اآلخر وبتاكته وبمؤا رة ال رفا وال تتم من خ ل فص و
منافس وحتييات و رصاع يؤذ ثنائم احلماة األكاكم ادؤتبف ادر ة والرج  .فهام
يشتغ

اخ متوع واحي هو كجمي احلماة .وإال عكينا خلبكق كرككز جييكي هكو

كركز األنوث الذ كمؤ
لم

إىل خبق هامش رخر هو هامش الذكورة وهذا باعتقا

هو احل الذ تسع إلمه اإلنسانم ادتوا ن .
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 ي ززن

ش ز ري ألن ز ثي تززيج

مهمززة شزز عرة طعزز دة لززرأة اىل
كي بززة ب صززفه حض ز ي ي قلززب
اي ة كر وجتربة وع افزة وحريزة
هزززل حققزززت شززز عرة ربيزززة
حض ز يه بحريززة ش ز ر ل ه ز دة
ومثلت كي بة ب عي وحتزري وقيمزة
ن عيززة وهززل تز قينني ززرأي بز ن
لش عرة نصز رس نيز مل يأخزذ دويي
ب د تقز ا سزيليفي بزال  :أكيزب
وحسب .النه ي د خيل ثمزة صز ك
ن هيدأ أبد ..؟
نعم .اللتاب حضور وحترر ومسؤولم وانتامك .وادر ة يف هذا اللتاب تضمف متع
خرى حلضورها األنثو ادرهف وادفعم باحلنو ه متع الع اك اإلبياع وادعريف.
يف اللتاب األنثوي تلشف ادر ة عورة ال َّتاريخ وموروثاته ادتخبف بشكجاع  .وتكزيح
الغ اك عن ظبم جع اإلنسانم هتير نصف طاقاهتا ع القرو  .وتكيح

بقبمهكا

ايه الذ ام تبك التشكوهات .وهك يف مواهبهكا احلقمقمك تضكمف خلصكوبتها
الف ري خصوب خرى تبقحها بجهيها َّ
الذاا وكهرها ادعريف وال َّثقايف .وه بذلك
تزيي من ائها وةمال حضورها حا تضاعف نوثتها بالشعري وك وة اللتاب ؛ ال
ايسي حير ع ك مفر ة وك تركمب من تراكمب النص ادلتوب بأنام األنثك .
اللتاب عنفوا ألهنا ولمية احلري وخك ص مكن الكو وككب
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احلجكب ووحشك

اييار .واللتاب األنثوي لمس تعبما عن دعف واكت بات حسب .ب ه تفجم
قرونا من اللبك والقهكر واحلرمكا ..

لل القوى اللامن يف صممم إنسان عا

فاللتاب قوة وحب وولع وانعتا وتشلم لبجامل .وهك باللتابك تقكاوم عوامك
السبب يف ادجتمع؛ فاللتاب من هم وككائ ادقاومك االبياعمك  .إهنكا إرصار عك
َّ

احلضور وتيوين األثر .هذا األثر الذ كان تنجبه لبرجال بوجع ومعاناة ك خيبي
كامكهم ع العصور بمنام خيتف اكمها يف كج ت مم

يعبوها الغبار .لل َّن هكذا

ثم بأنامبهكا
ادنجز ايييي الذ يتشل جنمنا يف مها وخ يا ر كها وعصبها .ومن َّ
غيا الموم ثرا ولميا ينسب إلمها وحيم اكمها وحيقكق ككامت هويتهكا .إ َّ ادكر ة يف
ادسكاكل لبتكاريخ وادجتمكع وجكبن

هم منهام .األول إع
اللتاب تنجز مرين ال َّ
النساك وتبعمتهن لتسبط ال َّثقاف الذكوري احلريص ع إ امك مكوروث فك وجامكي

وقبيل ال ع ق له بالرتاث احل  .ب مهمتكه الوقكوف عقبك مكام مسكتقب فضك .
وال َّثاي عقي ادصاحل واالنسجام مع ذاهتا الت حتول من السلو إىل احلرك ومكن
الردوخ إىل الثورة فالثورة ا مل تلن انوث خمصب كتصاب بالعقم والق مع وادوت
حتام .لذلك َّ
فالشاعرة الثائرة تشعر بالر عن رضاوة فعبها ادتحكرر وككط ظك م
ايه والق مع .
نعم .وافقك وكمبمفما ب ث ع

لبشكاعرة نصكا رسانمكا مل يأخكذ ورا حتك

اآل  .و تساكل و حكذر .كمكف تلتكب الشكاعرة والشكاعر ككذلك ا مل يلكن يف
اخبهام صوت مقمي مبهوف ال يلف عن طبب اإلغاث باالنعتا والبو  .فاإلبياع
رصخ رسي يف الظ م .يف اليََّّ اخ صوت يولي عن إ ارة رس َّي و منظورة ثم ينمو
بصم وغموض كذلك ع اربك معانكاة اخبمك  .فكإذا اكتمك النمكو تشكلب
التجرب يف بنم فنم ه القصمية او البوح  .و ي بنم خرى .وإ مل تلتم فإهنا ال
كوت بيا .ب تذوب لتنيرج يف غامر ارب خرى كتنجح يف تشلم ذاهتا .ولكذلك
فإ هذا النَّص ال اي باعتقا

الرصمي الفاع وادحرا لبكنَّص ادعبكن.
ما هو إال َّ

لبرج وكع وما من ادبا لبمر ة.
للن الفر با ادبيع وادبيع َّ ادبا وادتا َّ
27

ولذا فإ ملبوت ادر ة ظ َّ هائ ع القرو  .ذلك َّ ال َّثقافات اإلنسانم ا َّلت
ال َّتاريخ كبهكا تعامبك بارتمكاب مكع القضكايا ا َّلتك ختكص األنثك جسكيا وحريك

وهنا

وهواج  .ونظرت بارتماب إىل األنث ادتحيي ا َّلتك تعمك بقصكيي عك كشكف
ادلبوت وال َّترصيح بادضمر .من هنا نجمك قضكم ال َّتصكا مات بكا جكر ة ادكر ة
ادبيع ك وم البتهككا بحقوقهككا اإلنسككانم وحككرص ادجتمككع ع ك تصككممتها .تبككك
الرف كام نتج منظامت نسكوي
ال َّتصا مات ا َّلت نتج نصوصا مشتبل بأنواع َّ
عيَّ ة .و طبق صواتا عادم عالم م البك بإحكياث ال َّتوا نكات يف احلقكو
مت رف َّ
والواجبات .وادبيع تيرا بوع َّ ا تغاهلا ص قائم ع ال َّتصا م با السلونم
واحلرك با ال َّتقبمي وال َّتحرر منه .با اإلتبكاع واإلبكياع .وبكا القيامك واحلياثك
وهلذا يف جيلم ائم .
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