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 كف بحثامو 

  وايةالر  
 
غة املكتوبة املعاصرة ةاملغاربي   سويةالن

 
 بالل

  الكتابة رهانات :العربية
 
 *يوالتلل

 (1)بوغنجور  فوزية

 الىخابت مثلذ خُث بها، جبذع التي اللغت خُث مً بغىاها اإلاغاسبُت الشواًت جخمحز

غت
ّ
 ما مؼ الػشبُت باللغت الىخابت الخلا وظهشث الشواةُت، اإلاداوالث أولى الفشوعُت بالل

ت ئشياٌ ئّن  .الفشوعُت باللغت مثُلتها غً اإلاخخلف ومعاسها هظهىس  ظشوف ًمّحز  الهٍى

غت اإلاىخىبت الشواًاث أًػا جبرصه والخػّذد
ّ
غُت بالل  الىكذ، مؼ خػىسا جضداد التي ألاماَص

ٌ  مىاظبت مياهت غً لىفعها وجبدث  ئشياالث ئلى الغنى هزا ًدُل .وؤلابذاع لللى

ت مشجبؿت  .باآلخش والػالكت واليشش الّخللي وظُاكاث واإلاػامحن بالهٍى

ت الشواًت غلى الػمل الذهخىساه سظالت في اخترها وكذ  الػشبُت باللغت اإلاىخىبت اليعٍى

ت الشواًت بخالف- وهىغُا همُا جشاهما وخللذ هػىحها اهخمل التي  اإلاىخىبت اليعٍى

غُت باللغت  ظُما ال مددشما صاٌ ما الذساظت مً خظها فان رلً وسغم ،-مثال ألاماَص

 واظػا حمهىسا لها وحذث التي الفشوعُت باللغت اإلاىخىبت الشواًت خالف غلى غشبُا،

 .الفشوعُت اللغت الظخػمالها هظشا فشوعا في لخػىسها أظعذ طحنمخخطّ  وباخثحن

 سةِعا ئشياال لخؿشح الذهخىساه دسحت لىُل اإلالّذمت دساظدىا حاءث العُاق هزا وفي

م
ّ
 ما فغالبا .الشحل هخابت غً اإلاشأة هخابت بها جخفّشد محزة وحىد بالبدث في مذي ًخػل

                                                           
 حامػت آلاداب بيلُت ،املغاربية النسوية الرواية في آلاخر :بـ اإلاىظىمت الذهخىساه سظالت هىكشذ*

خ 1 وهشان، بلت بً أخمذ  .م6102 فبراًش 62  بخاٍس
 .والثلافُت الاحخماغُت ألاهثروبىلىحُا في البدث بمشهض داةمت باخثت(1) 
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م سةِعحن، ئشيالحن مً اهؿالكا  اإلاشأة جىخبه الزي الّىظ ًلاسب
ّ
ٌ  ًخػل  بمػمىن  ألاّو

ىَجض، الّىظ هوجُماج
ُ
م اإلا

ّ
خػل اوي ؤلاشياٌ ٍو

ّ
عمُت أو باإلاطؿلح الث

ّ
 لخىضُف ألاوعب الد

ىَجض، هزا
ُ
ٌ  فاإلشياٌ اإلا ثاس ألاّو  دساظاتهم في الّىلاد ٌعخػملها التي اإلاػاًحر مً اهؿالكا ًُ

بٌ ئر الّىظ، لهزا
ّ
 جىضُفاث الاحخماعي/الّعُاس ي بالّشاهً الّذساظاث هزه اسجباؽ غل

 الجمالُت، الّىلذًت اإلافاهُم بذٌ اهًالشّ  هزا مؼ اإلاخػاللت اإلافاهُم حعخػحر بػُنها

شجبـ اوي ؤلاشياٌ ٍو
ّ
م الث

ّ
عمُت اإلاخػل

ّ
ٌ  ألاّوٌ، باإلشياٌ بالد  اإلاطؿلخاث وسفؼ فلبى

 حػلها ما ،"التزام" شيل في الىخابت هزه غلى اإلافشوغت الخاسحُت الخىحيهاث ئلى اخخىم

ت/الّخدشسٍت واإلالىالث لألفياس وججارب جدّذ   مىغىع الغالب في ٍّ ىس
ّ
 الّعُاظُت/الث

 .وغحرها

  هثحرة أظئلت الػام ؤلاشياٌ هزا غً جفّشغذ وكذ
ّ
 ومحزتها اللغت غلى منها حضء ضًتره

ػالج ،اإلاشأة هخابت لخىضُف ألاوعب واإلاطؿلح "الّشحل" ًىخبه بما ملاسهت حمالُا  َو

 الزاث سظم في الظُما اإلاغاسبُاث الشواةُاث كّذمتها التي الباسصة الخُماث آلاخش الجضء

ت لها اليعٍى
ّ
  ".آلاخش" مؼ باإلالاسهت وحشي

خي اإلاىهج اغخمذها ٌ  الزي الجاهب في الخاٍس خ جىاو ت الشواًت جاٍس  هما اإلاغاسبُت، اليعٍى

 الػشبُت الىلذًت اللشاءة جىاولذ التي اإلاباخث في الىلذي الاظخلشاتي اإلاىهج اغخمذها

 اإلاىهج اغخمذها فلذ للذساظت الخؿبُلي الجاهب في أّما اإلاشأة، جىخبه الزي الشواتي للمىجض

 .اإلاخخاسة الّشواةُت للىطىص كشاءجىا في الخدلُلي

،  غلى الذساظت جىصغذ وكذ ٌ  الفطل اغخمذأسبػت فطٌى ت اإلالاسبت ألاو  الىظٍش

 هزه جىاولذ التي الػشبُت الىلذًت اللشاءاث أبشص  غلى الىكىف خالٌ مً اإلاشأة لىخابت

خُت اإلالاسبت اهخهجىاو  .اكترختها التي والدعمُاث اإلاطؿلخاث أهم وغشغىا الىخابت،  الخاٍس

ل في جبدث التي
ّ
 جؿّىسها في بها مّشث التي واإلاشاخل بالػشبُت اإلاىخىبت اإلاغاسبُت الشواًت حشي

ل خُث اغترغتها، التي الطػاب زّم  ومً
ّ
لذ التي للظشوف ئغاءة رلً وّل  شي

ّ
 فيها حشي

ٌ  لظهىس  مّهذث والتي اإلاشأة، جىخبها التي اإلاغاسبُت الشواًت    .امشأة بللم الشواةُت ألاغماٌ أّو

 الىخابت جىاولذ التي الػشبُت الىلذًت اللشاءاث بمعاءلت كمىا الثاوي الفطل وفي

ت،  جدّحزها ودغاوي  الػشبُت للغت ُوّحهذ التي الاهخلاداث أهم غلى الىكىف وخاولىا اليعٍى
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ت الشواةُت الّىطىص في "آلاخش" لطىس  وجمثُلهم الّىلاد آساء وأبشص  .الزوىسي  اليعٍى

 .الػشبُت

 وأبشصها اإلاذوهاث ضىفىا خُث الخؿبُلي الجاهب ئلى فاهخللىا الثالث الفطل في اأّم 

 بعحرة رلً اسجباؽ مذي غً وبدثىا "ألاها" بػمحر العشد اغخمذث التي الشواًاث أهم

 اإلاىاحي أهم في وبدثىا الّعشد، غماةش في وهّىغذ غّذدث التي وألاخشي  ،الزاجُت الياجبت

ؼ بهزا اسجبؿذ التي الجمالُت ت الطىس  جدّبػىا أخشي  مشخلت وفي .الخىَى ُّ ّذمذ التي الفى
ُ
 ك

اث بها
ّ
ت الز عٍى

ّ
 الّطىس  لهزه الفّني والهذم البىاء آلُاث أهّم  في وبدثىا وآلاخش/الّشحل، الي

  .الّىطىص هاجه هّشظتها التي اللُمُت ألادواس/التراجبُت ئبذاٌ وغملُاث

ت  عٍى
ّ
وفي الفطل الّشابؼ جدبػىا العماث الفىُت والخلىُاث التي مّحزث الشواًت الي

لىا خُثاإلاغاسبُت، 
ّ
 هزا محزة واظخلشأها بالجعذ الىخابت غليها ؾغذ التي الّىطىص خل

خشِج الزي الفني والبىاء الاخخُاس
ُ
الث هي وما فُه، أ

ّ
 ألاهثىي  الجعذ غً آلاخش/اإلاخللي جمث

عىي  العشد ممحزاث أهّم  غلى الىكىف وخاولىا
ّ
ضها خُث اإلاغاسبي، الي

ّ
 الجاهب غلى سه

غىي  والبىاء الفني
ّ
  الل

 ذّوهتإلا اخخُاسها في سهضها وكذ سواةُا، هطا غشش زماهُت مً البدث مذوهت ذجيىه

ل التي الشواةُت ألاغماٌ هخلاءا غلى البدث
ّ
 فاخترها اإلاغاسبُت، اإلاشأة لشواًت همىرحا جمث

الر بأكؿاسه الػشبي اإلاغشب ألدًباث الخىّحه
ّ
 خطشها وكذ جىوغ، -اإلاغشب -الجضاةش :الث

ا لخدلُلها هظشا ألاكؿاس هزه في دساظدىا  أو ألاظماء معخىي  غلى الىىعي التراهم مً همًّ

ٌ  ظهىس  مىز مخخلفت صمىُت مشاخل مذي غلى اإلاىاضلت ئلى ئغافت الّشواًاث، غذد  أّو

ت مغاسبُت سواًت  في ؾفشة ًمثل اإلاغشب ًضاٌ فال آلخش، كؿش مً رلً اخخلف وئن وعٍى

اث جلذًمه ُّ  اسجأًىا وكذ الىاخذة، الشواةُت أغماٌ غذد أو ألاظماء خُث مً ظىاء للشواة

 ما غلى -ؤلاميان كذس - الىكىف وعخؿُؼ ختى اليشش خذًثت اإلاخخاسة ألاغماٌ جيىن  أن

 .ئبذاغها في اإلاغاسبُت الشواةُت خّللخه

ت دساظدىا أولذ هما ُّ  هدّذ   ملبىال الفّني معخىاها ًبذو التي الىطىص الخخُاس أهم

 الػػُفت الىطىص وججاهلىا اليعىي، الخؿاب خفىث أو لظهىس  الخفاث   دون  أدوى

الر اإلاغاسبُت أكؿاس غلى ألاغماٌ جىصَؼ خاولىا هما .فىُا
ّ
 به حعمذ ما كذس بالدعاوي  الث

ؼ أّن  باغخباس ألاغماٌ، هزه في اإلاىحىد الخىّىع ٌػىغ الزي وباللذس الذساظت،  في الخىَى
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 الاةخالف مىاؾً واهدشاف واإلالاسهت اإلالابلت فشضت الذاسط أمام ًدُذ الذساظت مطادس

ىا ئلى ؤلاشاسة ججذس وهىا .والاخخالف
ّ
 بل واملت، دساظت ِخذة غلى سواًت وّل  هذسط لم أه

 للُلى "الفُل غام" سواًت جىاولىا ولزلً .سواًت وّل  في الباسص  اإلالمذ غلى الترهحز غلى غملىا

ذ أبى  التي البدث بمذوهت ملاسهت -م1983  ظىت وششث– وعبُا كذمها سغم اإلاغشب مً ٍص

 لالخخالف لخدلُلها جلذًمها آزشها ولىىىا ،اإلاػاضش الشواتي ؤلاهخاج مً جيىن  أن فػلىا

 أخالم زالزُت الذساظت متن غمً أدسحىا هما مػُىت، مىغىغاث ملاسبت في الىىعي

ت وػخبرها والتي معخغاهمي
ّ
 وألّن  اللغت، غلى واشخغالها اإلاشأة سواًت جؿّىس  في مهّمت مدؿ

 غً البدث مػشع في ئليها بالشحىع اهخفُىا فلذ غليها، اشخغلذ الذساظاث مً الىثحر

ؼ ضها الياجبت لذي الخىَى
ّ
 هخب" سواًت وهزلً ."بً ًلُم ألاظىد" الجذًذة سواًتها غلى وسه

ٌ  في الخاضل الخؿّىس  دساظت في اظخصخبىاها فلذ مخخاس ألماٌ "الخُاة  اإلاشأة سواًت جىاو

ض لم ولىّىىا الشحل، سواًت مخهكّذ  ما مؼ وملاسهتها  ،"آلاخش" إلاىغىغت اإلاغاسبُت
ّ
 غليها هشه

 مً جىاولها وسغم– الفاسوق فػُلت سواًاث أّما .هثحرة داسظاث كبل مً لخىاولها هظشا

  -هثحرة دساظاث كبل
ّ
ىا ئال

ّ
ضها أه

ّ
 للجاهب وضلخىا التي الذساظاث غالبُت إلهماٌ غليها سه

 ما وهى أغمالها، في الفاسوق فػُلت جلذمه الزي الخؿاب غلى وجشهحزها اللغىي  الفني

 .مػاهعخه خاولىا

ذ وكذ
َ
ِغل

ُ
 اإلاشأة سواًت ملاسبت بػشوسة الىعي هى أظاس ي بهاحغ الذساظت هزه ش

خه جشجبـ سواتي هىظ ُّ ل بىُفُت أهم
ّ
اجه الفّني بىاةه حشي ت، ومعخٍى  جخجاوص  خُث اللغٍى

 حهت ومً حهت، مً وبُئخه مشحػخُه مً جلخلػه ال الزي باللذس الّىظ ظُاكاث الّذساظت

ت جطل ال أخشي  ُّ  هما للىاكؼ، غاهعت مشآة اغخباسه لذسحت الخاسجي الّىظ ظُاق أهم

 مجّشد -بداٌ- اغخباسه ًمىً ال أدبي هىخاج خطىضِخه للىظ اإلالاسبت هزه جدفظ

 اإلاؿالبت أو اإلاشأة خلىق  جدطُل ظبُل في اإلاىاغلت الخؿاباث حملت في ًىذسج خؿاب

 لفً فاهخماؤه اإلازهبُت، باإلابادب والجهش العُاظُت الشػاساث سفؼ خالٌ مً بخدّشسها

 اإلاباششة غً به جىأي والتي ؤلابذاع جدىم التي اإلافاهُم مً حملت غلى ًدُله الّشواًت

ش ت خبىت جلذًم هدى به وجىدى. وؤلافطاح والّخلٍش ُّ  الشخطُاث مطاةش جخدّبؼ فى

ل التي ألاخذار مً صخم غمً وجىّحهاتهم مبادئهم وحػاسن أفياسهم واشدبان
ّ
 حشي

 .الشواتي الػمل وجفّشد محزة وجطىؼ الّعشد، مدشن
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لذ التي خاةجالىّ  مً مجمىغت ئلى البدث نهاًت في ىضلىاج
ّ
 هؿمذ أظئلت بذوسها شي

 الّىلذًت اإلالاسباث أغلب في جخىّشس  بػُنها جُماث وحىد مً الخظىاه بما وجخػلم إلالاسبتها

عىي  للمىجض
ّ
لذ التي الباسصة الّخُمتف ،الي

ّ
 جُمت هي الّىلذًت اللشاءاث غذًذ غماد شي

ذ التي "اللهش"
ّ
ل كٍشب لىكذ ظل

ّ
بىت جمث

ّ
ت الل ُّ عىي، للمىجض ملاسبت ألّي  ألاظاظ

ّ
 الي

اث مً مجمىغت جىّشظذ خُث ُّ ىاة
ّ
 غالكت غً مهّما ظإالا ًؿشح وهزا .الىمؿُت الث

ت الشواًت ُّ  والبدىر طتاإلاخخطّ  لذًتالىّ  ساظتوالّذ  بالخللي اليعٍى  وهزا تألاوادًم

م في امهّم  غامال باجذ التي الاحخماعي ىاضلالخّ  وظاةل  الشواةُت، طىصالىّ  وجلذًم حعٍى

 .الىظ مؼ والخفاغل الخللي حجم غلى ومإششا

ه ىالخظف اإلاػامحن هاخُت مً أّما
ّ
ؼ بشغم أه ت الّشواًاث مػامحن في الّخىَى عٍى

ّ
 الي

ت ُّ   اإلاغاسب
ّ
 وما ألامىمت هخجشبت الخاّضت، وبخجشبتها باإلاشأة لطُلت مىاغُؼ أهملذ أّنها ئال

م
ّ
عىي  الّشواتي اإلاتن ظُخغِني واهذ اهفػاالث مً بها ًخػل

ّ
 ضىسا للمخللي وجلذم اإلاغاسبي الي

  .والشؤٍت الخجشبت اخخالف باغخباس مألىف هى غما مخخلفت

ت الىطىص مً الىثحر أن اإلاالخظ فاّن  واللغىي، الفّني البىاء هاخُت مً أّما ًّ  العشد

ت غت جمتزج خحن اإلاشأة غىالم غلى جخفّخذ اليعىٍّ
ّ
ت الل

ّ
تها، مً وجمخذ اإلاشأة بشك  شاغٍش

ذ للمشأة والخمُمي الخاص الػالم مً فخلترب  وهىاحعها أفياسها غلى جىّطدىا ُمخػت لتًز

 اإلاخلّلي غؿش جشوي أن الّىطىص هزه اظخؿاغذ ئر بذواخلها، وحػّشفىا الػمُلت

 جلّلف في الاخخالف هزا ئّن  .وغىاإلاها واجبخه فؿشة مً اخخالفه ًيُبؼ مخخلفا، شِئا لُغشف

 هزا جمّحز فشغُت ًؿشح ما هى ُمغاًشة سؤٍت وفم والّشكاةم الّذكاةم والخلاؽ الّخفاضُل

راهم .غمىما الشواةُت الخجشبت جثري  هاغافت خػىسه ئزباث ًمىىه وهُف ألادب
ّ
 فالت

ت ملاسباث اكتراح بامياهه جدّلم الزي والّىىعي الىّمي ُّ ت حمال ًّ لاث جفترع وهلذ
َ
 ُمىؿل

خشي،
ُ
ت اللشاءاث في أهثر وجىّىغاث أ

َ
 .هفعه اإلاىجض هزا وحػّذد جىّىع مؼ جماشُا اإلادخَمل

 :هما هاّمخحن مالخظخحن ئزباث ًمىً الػمىم وفي

 خّذ  ئلى أهملذ الػشبُت الشواةُت اإلاشأة هخابت غالجذ التي الّذساظاث أغلب أّن  -

اث غذد جضاًذ االغخباسب جأخز ولم اإلاغاسبُت اإلاشأة هخابت هبحر ُّ  .وئهخاحهً الشواة

ت أكؿاس وّل  ٌشمل ال وهىعي، هّمي جشاهم جدلُم غً الخذًث أّن  -  رافا ،اإلاغاٍس

 أكؿاس في فاّنها اإلاغشب، في مىخملت جبذو اإلاغاسبي اليعىي  ؤلابذاع مشهذ ضىسة واهذ
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 في امشأة هخبتها سواًت غً وعمؼ لم هما ،اإلاػالم واضخت غحر صالذ ال -مثال لُبُا- أخشي 

 ما ئلى جطل ولم اليشش مشاول مً ٌػاهحن الجضاةش في الياجباث صالذ ال فُما مىسٍخاهُا،

 جىوغ أّما .وؤلابذاع الىخابت ًخابػً لشواةُاث هثحرة أظماء جلذًم في اإلاغشب خّلله

 .اإلاغشب في جدّلم مّما جلترب وظـ مجزلت في فخلف

  البحث آفاق

 دساظت ئهجاص ئلى لىا اإلاجاٌ إلاىاضلت البدث مً خالٌ ئهجاصًفخذ هزا الػمل 

ت للشواًت وشاملت ساهىت عٍى
ّ
 هامت مدىسٍت ئشياالث جلاسب اإلاػاضشة اإلاغاسبُت الي

 باشيالُت زاهُت حهت مً ومخػللت حهت، مً اليعىي  الشواتي الّىظ بإنتاجية مخػللت

ض هما ،التللي
ّ
خب ما غلى ظجره

ُ
ػت بىجحرة ظاس الزيو  ألاخحر الػلذ في ه أدي ئلى  ظَش

 ظإاٌ لُبلى الىم، خُث مً هثحرة هطىضا وساهم حّذا جشاهم همي لىطىص هثحرة

 هؿمذ ما وهى مغاسبُا أهخج إلاا وجدلُلُت ئخطاةُت دساظاث غُاب في مؿشوخا الىُف

 .إلهجاصهمعخلبال 

 


