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 : ملّخص

سوّي موضوعا تزداد أهمّيتھ �� الّدراسات والبحوث املعاصرة �ش�ل م�حوظ،  
ّ
ل البحث �� األدب الن

ّ
ش�

سوّ�ة، لهذا جاء  
ّ
اتّية الن

ّ
ما انزاح نحو تتّبع الّتمظهرات الّنفسّية واالجتماعّية للكتابة الذ

ّ
أهّمّية تتضاعف �ل

سوّ�ة مح�وما بما
ّ
الن اتّية 

ّ
الذ الّس��ة   �� للبحث  سم بھ من جرأة ع�� امل�اشفة وا�جاهرة ببواطن    تخّ��نا 

ّ
تت

الّنفس، من معاناة وقهر واستالب، ونظرا إ�� ما تتمّ�� بھ من إعالن ع�� الّتمّرد والعصيان. س��ة ذاتّية �سوّ�ة  

ي والكينونة. من هنا، 
ّ
سوّ�ة ب�ن التشظ

ّ
ات الن

ّ
تقوم ع�� صراع نف�ىّي وعق�ّ� وجسدّي، نّص ذا�ّي رسم الذ

ط
ّ
سوّ�ة ب�ن    �سل

ّ
اتّية الن

ّ
الّضوء ع�� أهّمّية هذا املبحث الذي جاء ليلقي بظاللھ ع�� "تمثيالت الّس��ة الذ

ات"، ويعود اختيارنا لس��ة "فدوى طوقان" املوسومة بـ"رحلة جبلّية رحلة صعبة"  
ّ

ل الذ
ّ
إش�ال الُهوّ�ة و�ش�

و  ب�ن االضطهاد  الّس��ة  عليھ هذه  رت 
ّ
توف الذي  املز�ج  وأيضا  إ�� ذاك  والوجود،  الّتحّدي، و��ن اال��حاق 

 .الّدعوة املبثوثة �� �امل الّنّص إ�� تحرّر املرأة من �ّل ما يكّبلها من عادات وتقاليد.

اتية الّس��ة :املفاتيح  ال�لمات
ّ

سوّي  األدب -الذ
ّ
ي -الهوّ�ة -الن

ّ
شظ

ّ
  الّتمّرد-الت

Abstract : 
Research on feminist literature has been subject to an increasing focus in 

contemporary studies and researches. Such focus come to be a shift towards tracing the 
psychological and social manifestations of feminist writing. This is why our interest in 
research in feminist autobiography was valued by its will to openness and ability to 
confess and to reveal the inner self. From suffering, oppression and alienation. And due 
to its distinctive declaration of protest and revolt. A feminist biography that is comes 
out from psychological, mental and physical struggle.  A subjective text that draws the 
feminist self between fragmentation and being. From here we highlight the importance 
of this research, which came to shed light on the representation of feminist writing in 
the autobiography between forms of identity and the formation of the self. 

As for fadwa toukan’s biography, « A mountain journey, a difficult journey », it is due 
to the mixture that it contained between persecution and defiance, oppression and 
existence, as well as the call transmitted throughout the whole text to the liberation of 
women from all the customs and traditions that bind them. 

Key Words: Autobiography- Feminist literature- Identity- fragmentation 

 أسماء الصمایریة أ.
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 المقّدمة:  -1

ال�ي غزت    الشائكة  املوضوعات  ُعّد من  إذ  الّتعقيد،  �� غاية  أمر  والكتابة  املرأة  ثنائّية  إ��  الّتطّرق  إّن 

ا لهذا  الّرافض  و��ن  ف��ا،  وا�خوض  بتدّبرها  الّنّقاد  وألزمت  وجودها،  وفرضت  الّنقدّي،  ملبحث  ا�جال 

  ��  
ً
جدال وأثار  ا�حديث،  العر�ي  األدب  تار�خ   �� حاسًما  منعرًجا  ل 

ّ
وش� ك��ى  أهّمّية  اكتسب  بھ،  واملع��ف 

ة، ولم حقول الّنقد العر�ي و��
ّ
 �� شأنھ إ�� اليوم. يحسم ا�خالف مجاالت الفّن األد�ّي �اف

إ��   �س��  مثلما  اإل�سانّية،  القضّية  جوانب  مختلف  مالمسة  إ��  �س��  املعاصرة  الّنصوص  أّن  و�ما 

لهذا،   ات، 
ّ

الذ ال�ي �س��دف جوهر  أك�� األش�ال  اتّية �� من 
ّ

الذ الس��ة  فإّن  ات ومشاغلها، 
ّ

بالذ االهتمام 

ات
ّ

ل الذ
ّ
من خالل الّس��ة الذاتية. إّن تخّ��نا    1ارتأينا أن نبحث �� الكتابة النسو�ة ب�ن إش�ال الهو�ة و�ش�

أّما تخّ��نا للس��ة   ات. 
ّ

الذ تتمّ�� بھ من جرأة وقدرة ع�� الكشف عن مكنونات  إ�� ما  الذاتية �عود  للس��ة 

لة �� س��ة "فدوى طوقان" املوسومة بـ" رحلة جبلّية رحلة صعبة" ع�� وجھ ا�خصوص، 
ّ
سوّ�ة ممث

ّ
الذاتّية الن

ي والكينونة �� رحلة نضالها  إ�� النّ   ع��ه   ف��دف
ّ
شظ

ّ
سو�ة وَ�ْوِحها بح�ايات وجودها ب�ن الت

ّ
ظر �� الذات الن

قا�ّ� والّسيا�ىّي... 
ّ
 للّتحّرر من االستعباد االجتما�� والث

 الّسیرة الّذاتّیة الّنسوّیة: -2

نت
ّ
اتّية عاّمة تناقضات �� �عر�فھ وصعو�ة �� ضبطھ، وهو أمر تفط

ّ
إليھ "ماري    عرف مصط�ح الّس��ة الذ

إ��  Mary sue Carlock(  2سوكرلوك" الّناقدة  �� الغرب، حيث أشارت  اتّية 
ّ

الذ الّس��ة  تتّبعها لتعر�ف   ��  (

) إ�� أّن  Goerge Mischو�ذهب الّناقد األملا�ي "جورج ِمش" (   .الّتناقضات ال�ي حكمت �عر�ف هذا ا�جنس

ھ "جنس أد�ّي زئبقّي" ،3تابة اإلبداعّية""هذا ا�جنس األد�ّي �ستع�ىي ع�� الّتعر�ف أك�� من الك
ّ
. و�� 4ألن

ما 
ّ
�ل جديدة  حالة  إّ��ا  بل  وأد�ّي،  ثقا�ّ�  "ش�ل  يحّدها  ال  اتّية 

ّ
الذ الّس��ة  أّن  "مش"  يرى  لتعر�فها،  محاولة 

 . 5اختلفت ا�حقبة الّتار�خّية و�غّ��ت نظرة اإل�سان إ�� ذاتھ ومحيطھ وتجّددت طر�قة �عب��ه ع��ما"

 
هي كّل ما يحيل على سمات اإلنسان وخصائصه التي يتمّيز بها، إّنها ما يعكس ثقافة الفرد ولغته وعقيدته وحضارته   ةالهويّ  1

ر هذه الهوية حسب عالم 
ّ
ث
ٔ
ثيرا في هوية  الّنفسوتاريخه... تتا

ٔ
كـثر تا

ٔ
الدنماركي "إيريك إريكسون" بعاملّي المجتمع واالنتماء، إّنهما اال

ي، وقد تطّرق  الفرد إّما ايجاًبا: حيث
ّ
يساهمان في تحقيقها وإثباتها وإنمائها، وإّما سلًبا حين يؤّديان إلى حالة من االغتراب والّتشظ

مر في دراساته، حيث
ٔ
كبر الصراعات التي يواجهها الفرد وهي تتغّير بفعل التجارب  "إريكسون" إلى هذا اال

ٔ
ّن الهوية هي من ا

ٔ
نّوه إلى ا

دوار االجتماعيّ 
ٔ
زمة الهوية" الذي ظهر مع "إيريك الحياتية واال

ٔ
يضا في كـتابه "الهوّيات القاتلة" إلى مصطلح "ا

ٔ
مين معلوف ا

ٔ
شار ا

ٔ
ة. وا

ر في تشكيل الهوّية وتؤّدي إلى اغترابها.  
ّ
 إريكسون"، ورّكز معلوف اهتمامه على العوامل السلبّية التي تؤث

مين معلوف: "الهوّيات القاتلة"، دار الفارابي
ٔ
 . 1998، لبنان، للّتوّسع ينظر: ا

2-Mary Sue Carlock: «Humpty Dumpty and Autobiography», Genre 3, 1970 , p : 345-346. 
3-Goerge Misch: «A History of Autobiography in Antiquity», trans, E.w.Dickes (London : Routledge and 
kegan Pau, 1950, 1, p: 6. 
4-Ibid, p: 4-5. 
5-Ibid, p: 4 
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اتّية عاّمة أّ��ا "س��ة �خص يرو��ا بنفسھ"جاء �
ّ

، و"خطاب حقيقة عن  1� أ�سط �عر�فات الّس��ة الذ

ات"
ّ

ات فيھ مطالبة برسم نفسها، والبوح بخباياها،  2الذ
ّ

. من هنا، تتحّدد الّس��ة بأّ��ا خطاب لغوّي ت�ون الذ

ا�ّي ردحا من الّزمن حكرا ع��  والكشف عن مختلف عالقا��ا االجتماعّية وغ��ها. لقد ظّل هذا ا�خطاب  
ّ

الذ

اتّية بالّرغم مّما ُوّجھ إل��ا  
ّ

نت من كسر هذه القاعدة، وغامرت لتكتب س����ا الذ
ّ

الّرجال، غ�� أّن املرأة تمك

اهد الّتار��ّ� �ش�� إ�� أّن الّرجل  
ّ

من نقد ع�� غرار ما أقّر بھ "عبد هللا محّمد الغذامي" ح�ن ذهب إ�� أّن "الش

�ورّي إ�� عرقلة املرأة، وزرع فكرة    3لكتابة (...) فقّمة اإلبداع �� الفحولة"هو سّيد ا
ّ

لقد س�� الّتار�خ الذ

سق الذ�ورّي ولو باعتبارها هامشا ينع��ا  
ّ
ال�جز والّتبعّية ف��ا، فحّ�ى ح�ن "تفرض كتابة املرأة ذا��ا داخل الن

ّضرورّ�ة للمرأة، بل إّ��ا خن�ى (...) و�� �ائن ال الّرجل بأّ��ا ليست امرأة، وال �ستجيب �خصائص األنوثة ال

ل صورة املرأة".
ّ
 4مالمح لھ ألّ��ا فقط �ش�

اتّية. و�رزت �ساء  
ّ

غ�� أّن مثل هذه االنتقادات لم تث��ا عن الكتابة �� مجال الّرواية، وكذا �� الّس��ة الذ

سوّ�ة ع�� غرار "لطيفة الّزّ�ات"، و"نوال ا
ّ
لّسعداوي"، و"فدوى طوقان"، وغ��هّن مّمن  رائدات �� الّس�� الن

ل هذا إعالنا  
ّ
اتّية النسوّ�ة ال�ي شهدت �شاطا كب��ا ح�ى ��اية القرن العشر�ن، ومث

ّ
كّن نموذجا للّس��ة الذ

ع�� أّن "إسهام املرأة �� الكتابة األدبّية �عّد موقفا حضارّ�ا ال بّد من الّتنبيھ إ�� أ�عاده االجتماعّية والثقافّية  

 ذا��ا، الّسياسّية االيجابّية، ذلك أّن انتقال املرأة إ�� مستوى ان��اع �عض شروط الكتابة من الّرجل عنو 

 . 5بدون وصاية أو ار��ان...يدخل ضمن صراع قوّي" اختالفها وعن

 السّیرة الذّاتیّة النّسویّة في األدب العربّي المعاصر ودوافع كتابتھا:   - 1- 2

سوّ�ة بوصفها خطابا مغايرا �عود �� األدب العر�ي املعاصر إ�� أواخر  إّن ا�حديث عن الّس��ة ال
ّ
اتية الن

ّ
ذ

ا�حر�ات   أّن  ذلك  الغر�ّية،  األنماط  منوال  �ج ع�� 
ّ
والن الّتأسيس  ل مرحلة 

ّ
ش� الذي  الّتاسع عشر  القرن 

الو��  ل 
ّ
ليتش� العر�ّية،  البلدان  ع��  ظاللها  �سطت  ثّم  الغرب،   �� ظهرت  األصل   �� سوّ�ة 

ّ
املرأة    الن لدى 

سوّ�ة الذي  
ّ
اتّية الن

ّ
ر ظهور الّس��ة الذ

ّ
العر�ّية بضرورة �غي�� وضعها. ع�� أّن ما يمكن ا�جزم بھ هنا هو تأخ

ر وع��ا بذا��ا  
ّ

�وري إلبداعها. وثانيا، تأخ
ّ

لت �� خوفها من الّرفض الذ
ّ
رّده الّنّقاد أّوال إ�� عوائق اجتماعّية تمث

وخصوًصا وأّن الّس��ة الذاتّية فعل اع��اف وانكشاف و�وح بموضوعات    من البوح  �� فردّي��ا. وثالثا، خشي��ا

ن إبداع املرأة وسّيجھ بمعاي�� محّددة. وع��    ا�حّب وا�جسد وا�حرّ�ة ال�ي
ّ
�عّد محظورة �� مجتمع عر�ّي قن

ساء  
ّ
ن �عض الن

ّ
سوّ�ة، فال أحد ينكر تمك

ّ
اتّية الن

ّ
ر ظهور الّس��ة الذ

ّ
الّرغم من هذه العوائق ال�ي أّدت إ�� تأخ

 
1-Jean starobinski: «Le style de l’autobiographie», in : « poétique », n°3, 1970, p :80. 
2-Philippe Lejeune: «Enseigner à écrire l’autobiographie », in : « L’autobiographie en classe », sous la 
direction de Marie-Héléne Roques, Acte de la journée d’étude : Lire et écrire des textes autobiographiques en 
classe et autres contributions. CRDP Midi-Pyrénées, Delagrave, 2001, p: 16. 
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ٔ
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بھ من إص 
ّ
رار وجهد، �ساء أعلّن الّتمّرد  من أن يكّن رائدات �� كتابة الّس��ة ب�ّل ما �عنيھ الّر�ادة، وما تتطل

 والعصيان، وقّررن ا�خاطرة، و�ادرن بكتابة س��هّن. 

اتّية؟  
ّ

 إّن الّسؤال الذي يفرض نفسھ هنا هو: ما الذي دفع املرأة ألن تكتب س����ا الذ

سوّ�ة إ�� مرحلت�ن: تبدأ األو�� مع محار�ة املس 
ّ
تعمر منذ  قّسمت الناقدة "أمل الّتمي�ي" الّس��ة الذاتّية الن

وا�حجاب  ا�جهل  ضّد  معرك��ّن  عن  كت�ن  عر�ّيات  �ساء  و�رزت  منتصفھ،  ح�ى  العشر�ن  القرن  مطلع 

انية من  
ّ
واالضطهاد االجتما�� والّسيا�ىي، وتبلورت، إ�� جانب ذلك، فكرة ا�حرّ�ة �� كتابا��ّن �� املرحلة الث

 . 1منتصف القرن ح�ى ��ايتھ"

سمية  
ّ
الت  �� الّناظر  حساسّية  إّن  تكسوه  أد�ّي  خطاب  ع��  تحيل  أّ��ا  يدرك  سوّ�ة" 

ّ
الن اتّية 

ّ
الذ "الّس��ة 

لمة، حيث "جاءت لت�ون �� املؤلف و�� املوضوع و��  
ّ
لت محاولة ل�خروج من الظ

ّ
املرأة، وتجر�ة إبداعّية مث

سوّي هو الذي يت
ّ
ات و�� اآلخر، و�ذا ما كتبت املرأة عن املرأة، فإّن صوت ا�جنس الن

ّ
م من حيث أّن  الذ

ّ
�ل

ات هنا �� ذات  
ّ

الكتابة ليست ذاتا تميل إ�� فردّي��ا، ولكّ��ا ذات تميل إ�� جنسها و��� نوعها البشرّي، والذ

لغة..." �ابوسها  نّص مكتوب، وتجعل  إ��  إ�� موضوع وتحّول حلمها  و�� نفس هذا  .  2أنثوّ�ة تحّول نفسها 

ساء إ�� أّن "القيم املاّدية واملعنوّ�ة ال�ي    الّسياق تذهب "فرجينيا وولف" �� إطار حدي��ا
ّ
عن دوافع كتابة الن

ة الفرص 
ّ
عانت م��ا املرأة ال�اتبة �� مراحل شّ�ى و�� عدم القدرة ع�� تلّقي القدر املناسب من العلم وقل

بات األمومة وغ��ها من القيود �أن ال ت�ون لها حجر 
ّ
ة خاّصة  لكسب راتب �اف، مشّقة األعمال املن�لّية ومتطل

 هو ما دفعها ألن تكتب أملها ومعانا��ا.  3��ا"

قا�ّ�، وتقو�ض سلطة 
ّ
لقد سعت املرأة إ�� هدم اإلس��اتيجّية الذ�ورّ�ة، والّتمّرد ع�� القمع األسرّي والث

الّتقاليد والعادات، ف�انت تجر�ة الكتابة، وكتابة الّس��ة ع�� وجھ ا�خصوص، محاولة للّنظر إ�� نفسها و���  

ة، ومحاولة إلعادة مركزة ذا��ا من جديد ع�� ما تخوضھ من صراعات، فتصبح الكتابة  اآل 
ّ
خر �� تمظهراتھ �اف

��ذا الش�ل" تفج�ً�ا للمكبوت وا�خفي، فاملرأة من خالل مختلف أش�ال كتاب��ا ا�جسدّية والرمز�ة �ستد��  

 . 4"-صراعها-املكبوت امل��اكم ع�� الّزمن لتعلنھ �� حوارها

فت ��  إّن   ِ
ّ
ل

ُ
اتية من رجال أو �ساء ي�حظ أمرا مش���ا، هو أّن هذه الّس�� أ

ّ
الّناظر �� من كتبوا س��هم الذ

غ ل مرحلة عطاء   عمر متأخر �� سّن الّسّت�ن وما �عدها، إّن هذا األمر مسوَّ
ّ
بأّن الكتابة �� هذا العمر �ش�

لة عمرّ�ة ي�ون ف��ا صاحب الّس��ة قادرا  يقّدم ف��ا ال�اتب خ��ات عمر م�ىى، وخالصة تجارب مختلفة، مرح

ساؤالت، إّ��ا اس��جاع ملاض بحوادثھ، ماض ي�ون أثره أعمق وقسوتھ أشّد ��   ع�� تقديم أجو�ة 
ّ
�جميع الت

ز عل��ا بحثنا هذا من ب�ن أك��  
ّ

س��ة املرأة ع�� وجھ ا�خصوص. لهذا، نجد أّن س��ة "فدوى طوقان" ال�ي ي��ك
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ّ
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ف��ا خاضت  ال�ي  مع    الّس��  املر�رة  تجار��ا  كتبت  لكّ��ا  لذا��ا،  واستالبا  قمعا  ف��ا  والقت  صراعات،  املرأة 

مجتمعها، ونقلت صداما��ا �� محاولة م��ا لتأكيد وجودها، فجاءت س����ا �اشفة عن شّ�ى أش�ال اضطهاد  

ية، والقيود ال�ي طمست  املرأة اجتماعّيا وثقافّيا، متضّمنة ثورة ع�� سلطة الّرجال واألديان والّتقاليد البال

وق لتكبح طموحا��ا. لقد كتبت س����ا ال لتعرض ع�� قار��ا  
ّ
وجودها، وركن��ا زاو�ة منسّية، وأحكمت الط

تفاصيل حيا��ا، ففدوى طوقان مثال أشارت �� مس��ّل س����ا إ�� أّ��ا لم تكشف �ّل أسرارها "لم أفتح   جميع

ها، فليس من الضروري أن ن
ّ
نبش �ّل ا�خصوصّيات. هناك أشياء عز�زة ونفيسة، نؤثر أن  خزانة حيا�ي �ل

. لقد أ�شأت س����ا لتلّقن قار��ا مع�ى الكفاح  1نبق��ا �امنة �� زاو�ة من أرواحنا �عيدة عن العيون املتطّفلة"

سائ
ّ
اتّية الن

ّ
ات. من هنا، فإّن "أهّم باعث يمكن أن يمّ�� الّس��ة الذ

ّ
ّية هو التمّرد  والّتحّدي والتمّرد لتحقيق الذ

ع إ�� الّتحّرر"
ّ
ب ع�� �ّل صعاب الواقع والّتطل

ّ
فطغت ع��   ،2ع�� األعراف وكسر القيود االجتماعّية والّتغل

اتّية  
ّ

الذ الّس��ة  كتابة  ع��  "الع�وف  ف�ان  والّتحّدي،  والّصمود  الّتمّرد  إ��  ضمنّية  دعوات  الّس��ة  خطاب 

سائية، هو جزء من هذا الكفاح املستمّر 
ّ
 ع�� مستوى اإلبداع، إلظهار تمّ�� املرأة، ولتأكيد هوّ���ا الّنوعّية  الن

ال��ا"
ّ

 .3بمقابل عسف وعنف ذ�ورّي تف�ح عنھ امللفوظات الّس�� ذاتّية، بمختلف �شك
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ل خصبا  مجاال  خاّصة  اتية 
ّ

الذ والّس��ة  عاّمة  سوي 
ّ
الن األدب   �� املرأة  عالم  وجدت  ضّد  حر��ا  تخوض 

ات  
ّ

ذ�وري تقليدّي، وتبلور تصّورا��ا وطموحا��ا، مّتخذة من الّس��ة ميدانا لتعقد عالقات ب�ن القارئ والذ

ااملقهورة �اتبة الّس��ة وموضوعها �� آن، ذلك أّن موضوع الّس��ة هو  
ّ

الواعية �� إبراز تجر�ة فردية    تدور “الذ

ل الشر�� 4ب�ن أدوار عديدة مركزة ع�� موضوع �عت��ه هو القضية األهم �� قّصة حيا��ا"
ّ
، فتصبح �� املمث

منذ   املرأة  حول  تتمحور  يجدها  سو�ة 
ّ
الن اتّية 

ّ
الذ الس��  �ختلف  املتأّمل  إّن  ومطال��ّن.  ساء 

ّ
الن �ّل  لهموم 

رفض و��ميش داخل أسر��ا ومجتمعها، ف��اها تخوض حرو�ا مشبو�ة ضّد �ّل    �شأ��ا، وترصد ما تالقيھ من 

تا�عة   دوما  تر�دها  ا 
ً
أطراف بكيا��ا،  �ستقّل  أن  لها  تأ�ى  وال�ي  لألسفل،  إ�� شّدها  �س��  ال�ي  األطراف  هذه 

روه �حيا��ا. و�ن حصل أن تمّردت، تجد ا�جميع ضّدها، وت�ون  
ّ
محّل  ورا�خة ال يحّق لها أن ترفض ما سط

بتأثيمها. و�حكم عل��ا   القرار  لها محاكمات أسرّ�ة ومجتمعّية. و�صدر  ذنب. وتقام  إدانة دون سند ودون 

 ��جن آخر، يضّيق عل��ا �ج��ا السابق. و�عيش قهرا يز�د قهرها، ويعّمق معانا��ا. 

سوي عاّمة والس��ة  من هنا، تصبح املرأة وحّرّ���ا وتحّررها وحقوقها وكرام��ا �� القضّية األهم لألدب ا
ّ
لن

ل
ّ
خذت أش�اال عّدة، وتفّرعت إ�� قضايا صغرى مث

ّ
سوّ�ة خاّصة، غ�� أّن هذه القضّية ات

ّ
م��ا   �لٌّ   الذاتّية الن

وجها من أوجھ معاناة املرأة، ع�� غرار القهر االجتما��، والثقا��، والسيا�ىي، والّدي�ي، وغ��ه مّما سنقف  
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طوقان" ال�ي نحن بصددها. ول�ن �انت هذه القضايا �� جوهر الس��ة  عليھ بتدقيق أك�� �� س��ة "فدوى  

نا �ع�� ع�� قضّية أخرى خلف �ّل هذا، و�� الّتأسيس إلبداع �سوّي ضمن معركة فكرّ�ة ضّد  
ّ
اتية، فإن

ّ
الذ

سوي معلنا وجوده وكفاءتھ،  
ّ
الهيمنة الذ�ورّ�ة، و�رساء أدب يحمل هموم املرأة، أدب يتململ فيھ الصوت الن

سو�ة لـتحّقق نمطا سردّيا  
ّ
اتّية الن

ّ
راميا إ�� موقعة نفسھ، واخ��اق فضاء احتكره الرجال، فجاءت الس��ة الذ

مختلًفا وتر�ىي خصائص جمالّية فّنّية تكس��ا سمة الّتمّ��. وألجل هذا، كّرست املرأة جهودها لتفرد أد��ا  

اتّية "ذات تر�د تكريس  �سمات تمّ��ه من أدب الّرجل، وتجعلھ ير�� إ�� مرتبة اإلبد 
ّ

ت داخل س����ا الذ اع، وتبدَّ

� زما��ا  
ّ
�ور�ة ال�ي و�

ّ
ھ يخرق قاعدة الذ

ّ
سائي عل

ّ
نداء ذلك الصوت ا�خافت ا�ختنق املتحشرج �� ا�حلق الن

سو�ة بما   1�� عهد عصر الهيمنة للكفاءة وا�خلق املبدع �� الوجود"
ّ
من هنا، تحّدد أمامنا الس��ة الذاتّية الن

اتّية والهوّ�ة الّسردّية ع�� حّد سواء.   ��
ّ

 قضّية هوّ�ة باألساس، الهوّ�ة الذ

 الّذاتّیة الّنسویة بین إشکال الهوّیة وتشّکل الّذات: رحلة جبلیة رحلة صعبة:  السیرة -3

إّن الّدارس لس��ة "فدوى طوقان" املوسومة بـ"رحلة جبلّية رحلة صعبة" يلمح أّن ال�اتبة استطاعت أن  

 
ّ
مس لهوّ���ا، تجر�ة ذاتّية عادت ف��ا إ�� ما�ىي ذا��ا  توث

ّ
ق لتجر���ا ال�ي القت ف��ا شّ�ى أنماط الّ��ميش والط

ت حبيسة ب�ن جدران صدرها، تج�ّ� مرار��ا ب�ن ا�ح�ن 
ّ
ا�جر�حة لتس�� أغوارها، وتحّرر �ّل املشاعر ال�ي ظل

سوي هو
ّ
روح الّتحّدي والّرغبة �� الّتحّرر رغم �ّل القيود    واآلخر. غ�� أّن ما مّ�� هذا ا�خطاب الس��ذا�ي الن

ال�ي تركت �� نفسها عظيم األثر، فاستطاعت أن ت�ون، وأن توجد، وأن تصبح ما أرادت رغم ما القتھ من  

اتّية    قهر و�حساس بالشيئّي��ا داخل
ّ

نا سننظر �� تمثيالت الس��ة الذ
ّ
فضا��ا األسري خاّصة. من هنا، فإن

سو�ة ب�ن إش
ّ
ات ع�� س��ة "فدوى طوقان" ال�ي �� صوت �سوّي يحمل آالم املرأة  الن

ّ
ل الذ

ّ
�ال الهو�ة و�ش�

 وآمالها أينما �انت. 

 السیرة الذّاتیّة النّسویة وإشكال الھویّة: أزمة الذات:   - 1- 3

ق الكتابة باملرأة و�س����ا فمن البدي�ي أن يتبادر إ�� األذهان أن تنقل آالمها، وأن يط�
ّ
� ع��  عندما تتعل

خطا��ا ا�حّس األنثوي املرهف �� تصو�ر أحاسيسها ومشاعرها، فال أحد أقدر م��ا ع�� نقل معاركها وحرو��ا  

آذى   من  �ّل  نحو  توّجهها  سهام  إ��  وحّول��ا  الّدفاعية،  وسيل��ا  الكتابة  من  خذت 
ّ
ات هذا،  وألجل  الشعواء. 

ا�ي �عيش معھ أزمة هوّ�ة. و�� هذا الّسياق، سنتتّبع  كيا��ا، وأعتم الطر�ق أمامها، وتركها تتخّبط �� اغ��اب ذ

ات النسو�ة �� خطاب "فدوى طوقان"، ونرصد ما باحت بھ إ�� قار��ا من معاناة وقهر أحدثا تصّدًعا ��  
ّ

الذ

. وحرّي بنا �� هذا املستوى أن �عرج ع�� مصط�ح الهو�ة، فا�جمع عليھ من أغلب الّنّقاد أّن مفهوم  2هوّ���ا
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ٔ
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ع��    الهوّ�ة يحيل  ما 
ّ
إن هذا  الواسع  بمعناه  وهو  وفضفاض،  واسع  وهومفهوم  "مجموعة    الذاتية  أيضا 

ا�خصائص واملمّ��ات ال�ي يتفّرد ��ا فرد أو شعب أو أّمة، فتجعل، �ّل من ينت�ي إل��ا ذا ذاتّية متمّ��ة عن  

ونفسھ" ذاتھ  هو  و�بقى  اله1غ��ه  �عر�فات  مختلف  لنعرض  �سعنا  ال  ا�جال  إّن  فنحن  .  لهذا  عاّمة،  وّ�ة 

اتّية. من هنا،  
ّ

لة �� الس��ة الذ
ّ
ملزمون بتناولها موصولة ببحثنا، أي الهوّ�ة �� عالق��ا باملرأة و�الكتابة ممث

ّية،  
ّ
سوّ�ة بـأّ��ا "�عب�� عن صورة م��ّ�خة �� األذهان وظاهرة متكّررة �� األجيال، إّ��ا املتدن

ّ
تتحّدد الُهوّ�ة الن

اقصة، ا�خاضعة ملبدأ قوامة الرجل، ا�حرومة من املشار�ات العاّمة �� ا�جتمع باسم ناقصات  املهّمشة، النّ 

هوة"
ّ

والش الفتنة  ومث��ات  الّسرد  2العقل،  ف��ا  يتعالق  و��  �حظة   �� هنا  بالسرد  املرأة  هو�ة  عالقة  إّن   .

� "رحلة جبلية رحلة صعبة" يلمح  بكينونة اإل�سان. و�� أيضا، تمثيالت ذلك الو�� �� الوجدان. و�ّن الّناظر �

بفقدان  يّتصل  األّول  وجه�ن:  ذات  أزمة  عكس  اغ��اب  طوقان"،  "فدوى  عاش��ا  ال�ي  االغ��اب  حالة  جلّيا 

ق بالعالقة املتأّزمة مع ا�جتمع. من هنا  
ّ
ات لهوّ���ا وا�شطارها ب�ن خيار اال�عزال أو االنتماء، والثا�ي يتعل

ّ
الذ

ات أن ت�ون سببا �� اغ��ا��ا، تتوّ�ح محّددات الهوّ�ة  
ّ

و�� أّوال: األنا ودورها �� نحت كيا��ا، حيث يمكن للذ

م�ى ما انقسمت ع�� نفسها، وم�ى ما وقفت �� موقع وسط ب�ن أن تحّقق حّرّ���ا الّداخلّية أو أن تخضع إ��  

ة حيل��ا وضعف إراد��ا، و�� ث
ّ
ات واآلخر،  ظروف خارجّية قاهرة، لتصاب بإحباط و�أس، وتقنع بقل

ّ
انًيا الذ

ر ف��ا إّما سلبا أو إيجابا  
ّ
ھ يؤث

ّ
ات، إن

ّ
سواء �ان اآلخر أسرة أو مجتمعا أو مستعمرا، هذا اآلخر هو مرايا الذ

نا �ش�� إ�� "أّن الكتابة  
ّ
سوّي فإن

ّ
و��ون لھ بطر�قة أو بأخرى بصمة �� الهو�ة، و�ذا ما قلنا اآلخر �� األدب الن

�ورّ�ة يتجّسد ف��ا 
ّ

سو�ة"الذ
ّ
 .3األنا �� الّرجل، واآلخر �� املرأة، والعكس �� الكتابة الن

رت �� �خصها، وتركت �� نفسها آالما مر�رة. و�إم�اننا  
ّ
عاشت املرأة �� س��ة فدوى طوقان أزمات عّدة أث

القول �� هذا املقام، إّن املرأة �� س����ا لم تقتصر ع�� �خص "فدوى طوقان"، بل ع����ا لتعرض قضّية  

أّن تجر�ة فدوى طوقان األدبّية من    املرأة من خالل حدي��ا عن نفسها ومعانا��ا وأزما��ا، وترى "مي يوسف"

خ�ىّي "لتتحّدث عن بنات جنسها، فشعرها ون��ها �عكسان عندها تمازجا  
ّ

خالل س����ا قد تجاوزت ف��ا ال�

ا ب�ن ال�خ�ىّي والعاّم والفردّي (...) إّن س��ة فدوى طوقان تبدو �أّ��ا منذورة منذ البداية �حمل رسالة   قو��

 .4ة �سوّ�ة �عّ�� عن هموم جيلها خ�� �عب��"أدبّية سياسّية واجتماعيّ 

 
لسنة الكـثيري

ٔ
 شائع على ا

ٔ
صل فيها السؤال: من هو  وهو خطا

ٔ
حد ينطق بها بفتحها، واال

ٔ
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ٔ
ن (...) فا
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لم، آخر ترك ف��ا  
ّ
رصدت ال�اتبة ع�� عالقا��ا باآلخر �� س����ا مختلف أش�ال القهر واالضطهاد والظ

أثرا سلبّيا حّ�ى و�ن أصبح مجّرد ذكرى، توّجهت إليھ �� مس��ل س����ا بقولها "لقد لعبوا دورهم �� حيا�ي ثّم  

خذ هذا اآلخر �� الس��ة صوًرا شّ�ى، وتبّدى �� جميع مؤّسسات ا�جتمع من أسرة  1ّزمن"غابوا �� طوايا ال 
ّ
. ات

طا جائرا  
ّ
ومدرسة ومحيط... غ�� أّن ا�حّرك األسا�ىّي ل�ّل هذا �ان الفضاء األسري الذي مارس عل��ا �سل

 وحرمها من أ�سط حقوقها. 

األ  املدرسة   �� "األسرة  عبارة  سماع  ع��  �شأنا  �عض  جميعنا   �� تؤّدي  قد  املدرسة  هذه  أّن  غ��  و��"، 

خصّية. وقد المسنا �� العديد من  
ّ

األحيان إ�� تحطيم الذات، وضرب الثقة بالّنفس، ومن ثّمة تال�ىي ال�

سو�ة سواء �انت روايات أم أشعارا أم س�ً�ا
ّ
ساء داخل أسرهّن،   الكتابات الن

ّ
ذاتّية، أنواعا شّ�ى من معاناة الن

ثّم  فمنذ   فاإلخوة،  األب  �سلطة  بدءا  القهر،  أش�ال  الّتمي��، ومختلف  أنواع  عل��ّن شّ�ى  ط 
ّ
�سل فولة 

ّ
الط

بال�جز   اإلحساس  أخرى  �عد  مّرة  ف��ا  تزرع  ال�ي  �ورّ�ة 
ّ

الذ الّدائرة  هذه  حبيسة  املرأة  وتظّل  الّزوج  ط 
ّ
�سل

ة ال�ي عل��ا تأدي��ا ع�� أكمل وجھ،  والضعف والّنقص، فتن�ىى أّن لها حقوقا، وال ترى سوى الواجبات األسر�ّ 

 فتتحّول إ�� آلة ال حّق لها �� االحتجاج أو الّرفض أو الش�وى، بل ال حّق لها أصال.

بداية   نمّوه،  يكتمل  ولم  األو��،  األشهر   
ّ
يتخط لم  جن�ن  "فدوى"،  حياة  أو�� مراحل  ع��  الّس��ة  تنفتح 

  قو�لت بالّرفض ومحاوالت اإلجهاض. جن�ن لم ير النّ 
ّ
ور �عد، مازال يتخّبط �� ظلمات رحم أّمھ، أرادوه أال

ھ غ�� مرّحب بھ "خرجت من ظلمات  
ّ
ص منھ، أشعرتھ أن

ّ
يتجاوز حدود الظالم، محاوالت �سف تقليدّية للّتخل

ص م�ي �� الشهور األو�� من حملها �ي. حاولت وكّررت  
ّ
ا�جهول إ�� عالم غ�� مستعّد لتقّب��، أّمي حاولت الّتخل

رفض ظّل ي��ّدد ع�� مسامعها إ�� أن ك��ت "عشر مّرات حملت أّمي، خمسة بن�ن    2اولة ولكّ��ا فشلت."ا�ح

 إال ح�ن جاء دوري. هذا ما كنت أسمعها  
ّ
أعطت إ�� ا�حياة وخمس بنات، ولكّ��ا لم تحاول اإلجهاض قط

�حاضرة الغائبة بي��م، ال �ىيء مّما  . جاءت إ�� ا�حياة بالشيئّي��ا ال�ي أرادوها لها، �انت ا3ترو�ھ منذ صغري"

خص الذي ُيف��ض أن ي�ون األقرب إ�� صغاره، لم 
ّ

ق ��ا را�خا �� أذهان أفراد أسر��ا، حّ�ى أّمها، ال�
ّ
يتعل

ص م��ا، ال تار�خ ميالدها وال حّ�ى طرفة من طفول��ا  
ّ
تحتفظ ذاكر��ا ��ىيء يخّص فدوى سوى محاوالت التخل

ع بقّية أبنا��ا و�نا��ا "تار�خ ميالدي ضاع �� ضباب الّسن�ن كما ضاع �� ذاكرت��ما.  البعيدة ترو��ا كما تفعل م 

كنت يومها أطهو "ع�وب" هذه  -لكن يا أّمي ع�� األقّل �� أّي فصل؟ �� أّي عام؟ وتجيب ضاحكة - أسأل أّمي

تفاصيل   !ابن عّم أّمهاتار�خ والدة اضطّرت إ�� أخذه من تار�خ وفاة  4شهادة ميالدك الوحيدة ال�ي أحملها.."

صتھ  
ّ

ترو��ا ال�اتبة بطر�قة تجعلك �ستشعر كّم األلم الراكن خلف ال�لمات، خروج إ�� العالم البغيض �خ

 5�� قولها "ب�ن عالم يموت، وعالم ع�� أبواب الوالدة خرجت إ�� هذه الّدنيا"

 
 . 7 ص"، صعبة  رحلة جبلّية"رحلة  طوقانفدوى -1
 .12ص"، صعبة  رحلة جبلية"رحلة  طوقانفدوى -2
 .12ص نفسه،المصدر -3
 .13ص نفسه،المصدر -4
 .16ص نفسه،المصدر -5
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خصّية، وتقّرر ملا  ال أحد ينكر أّن الطفولة داخل الفضاء األسري �� "املرحلة ا�حاسمة ال�
ّ

ي ترسم ال�

الفرد" �� حياة  أهّمّية  �انا ع�� طر��  1لها من  أو��  بما �� مدرسة  أّن طفولة فدوى طوقان وأسر��ا  ، غ�� 

نقيض، وهو ما كشفت عنھ �� قولها "لم تكن الظروف ا�حياتية ال�ي عاش��ا طفول�ي مع األسرة لتلّ�ي حاجا�ي  

  لس   -الّنفسّية (...) فإّن طفول�ي
ّ
 أو �حسن ا�حظ

ّ
لة"  -وء ا�حظ

ّ
. من هنا،  2لم تكن بالطفولة السعيدة املدل

ا�جوانب  تكتشف  رو�دا  رو�دا  و�دأت  بامتياز،  ذ�ورّي  مجتمع  وسط  أّ��ا  وأيقنت  فدوى،  أزمات  توالت 

  املظلمة ل�و��ا ُولدت أن�ى �� مجتمع ��ّمش املرأة و�مارس عل��ا سلطتھ القاهرة. فضاء أسرّي سل��ا أ�سط

حقوقها بدءا �� حّقها أن توجد، ثّم حّقها �� أن تحظى بحنان أّمها وحضان��ا لها، فقد تّم منح مهّمة رعاي��ا  

عب وسرقوا م��ا طفول��ا منذ سّن الثامنة �عبارة "لقد ك��ت"
ّ
، قسوة  3إ�� ا�خادمة، ومنعوها �عد ذلك من الل

ل �� مصادرة حقوق املرأ
ّ
ت تج��ه ��  وسوء معاملة وقهر اجتما�� تمث

ّ
ة منذ صباها رو��ما بحرقة وألم ظل

ك��ها، وصّرحت بھ ب�ن أسطر س����ا بقولها "إّن املشاعر املؤملة ال�ي ن�ابدها �� طفولتنا نظّل نحّس بمذاقها  

ت من خاللها ع��  4ا�حاّد مهما بلغ بنا العمر"
ّ
، أسرة ال مبالية ��ا عدا أخ��ا " إبراهيم" الذي �ان نافذة أطل

نب اآلخر الّنّ�� من ا�حياة. لم تكن عالق��ا بأّمها وطيدة بقدر ما �انت مشّوشة تأرجحت ب�ن القمع و��ن ا�جا

ق ��ا "كث��ا ما يتسر�ل ا�حّب البنوي 
ّ
حيح، لكّ��ا �انت شديدة الّتعل

ّ
بمال�س الكره،    إظهار �عض العطف ال�

تبد ال�ي  أّمي  ملعاملة  ا�حساسّية  �ي كنت شديدة 
ّ
أن نفس فبالرغم من   �� �ي كنت 

ّ
أن غ��  ة وقاسية 

ّ
فظ  �� و 

نت �عد زمن من إيجاد مسّوغ    5الوقت شديدة االلتصاق ��ا نفسّيا، وأخاف أن تموت وت��كنا وحدنا."
ّ

وتمك

ھ ا�حصار والقهر االجتما�� املفروض ع�� املرأة"
ّ
�� بي��م، أّما عالق��ا بأب��ا ف�انت    6لسوء معامل��ا لها "إن

العواطف، ال تواصل مباشر وال حنان أبوي مطلقا ولو مصادفة أو حّ�ى ملّرة واحدة �ان  باردة وخالية من  

خص الذي أقنعها بال شيئّي��ا ل�و��ا  
ّ

يبلغها طلباتھ وأوامره ع�� أّمها، �انت �� نظره دوما دون فائدة، و�ان ال�

ھ ال يؤمن أن�ي أص�ح ل�ىيء
ّ
ھ ال يحمل �� سوى  -ن نف�ىيقلت هذا بي�ي و��-امرأة تقول فدوى عن أب��ا: "إن

ّ
إن

�ي ال لزوم لوجودي إطالقا"
ّ
�ي عدم، �أن

ّ
�ي ال �ىيء، �أن

ّ
 7شعور الالاك��اث �أن

صتھ �� عبارة "ا�حر�م" ال�ي  
ّ

من خالل �ساء البيت، اكتشفت فدوى ما �عانيھ املرأة من ظلم وقهر، �خ

وعّما��ا والنساء ا�خادمات �� بي��م. و�انت  نبذ��ا ونبذت طبيعة األدوار الّتقليدية للمرأة. �انت ترقب أّمها  

تقارن �ّل هذا بما يحظى بھ الّرجال من حّرّ�ة مطلقة. حّز �ّل هذا �� نفسها ل�و��ا �� ��اية املطاف امرأة من  

م �سبب "حّب طفو�ّ� بريء" لم يتجاوز �عض الّنظرات. دفعت  
ّ
�ساء هذا البيت، سلبت م��ا حّرّ���ا �� أن تتعل

عها عن املدرسة غصبا و�ج��ا، وحرما��ا من امل�ان الذي أشعرها بوجودها. تقول "و�� املدرسة  ثمنھ انقطا 
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نت من العثور ع�� �عض أجزاء من نف�ىي الضائعة. فقد أثبّت هناك وجود الذي لم أستطع أن أثبتھ �� 
ّ

تمك

بي��ا و�ينھ "مسافة    لتجد نفسها �� �جن تفصلها جدرانھ عن العالم ا�خار��، ذاك العالم الذي   ،1البيت"

�جن وقهر وكبح وكبت أّدى ��ا إ�� حالة اغ��اب عّمقها وجودها داخل   2قرون طو�لة من عالم "ا�حر�م""

ص وتنكمش لتصبح "هذه األنا حبيسة القمقم اللع�ن"
ّ
، قمقم 3جناح "ا�حر�م املغلق" الذي جعل أناها تتقل

  ا�خروج منھ، ظلم دفع ��ا إ�� محاولة لالنتحار عّل املوت وضعها فيھ األهل، وقالب فوالذي لم �سمح للمرأة ب

يحّررها من ال شيئّي��ا ومن ضعفها وذو�ا��ا، من ا�عدام وجودها، ومن استالب الهو�ة واضمحالل األحالم  

موحات. 
ّ
 والط

صت الصور ا�ختلفة للمرأة �� س��ة فدوى طوقان، بدءا باألم والعّمات وا�جّدة، اس��سال خيط  
ّ

خ
َ

لقد �

ي هوّ���ا،  
ّ
القهر وتوارثھ ضمن عادا��م وتقاليدهم البالية. ورسمت لنا أش�اال مختلفة من االضطهاد و�شظ

عن  مختلفة  ساء 
ّ
الن لوأد  أخرى  طر�قة  عن  �جن    وكشفت  جدران  ب�ن  توأد  فاملرأة  ال��اب.  تحت  دّسهّن 

و�ون ع�� حراس��ا. �� هذا الّ�جن، ا�حر�م، جدران حديدّية ال يمكن كسرها، ألّن الّرجال: أبا وأخا وعّما يتنا

هذا البيت، و��ن جدرانھ العالية ال�ي تحجب �ّل العالم  �تقول: “�سرقت من فدوى سن�ن طفول��ا وصباها. 

فيھ: ا��حقت طفول�ي وصباي وجزء غ�� قليل من شبا�ي. أّما ا�جّو    ا�خار�ّ� عن جماعة "ا�حر�م" املؤودة

اهد أّن فدوى ��� جّيدا أّن وضع  4العائ��، فيسيطر عليھ الرجل كما �� �ل بيت"
ّ

. يتوّ�ح جلّيا �� هذا الش

ھ مفر 
ّ
ره الّرجل، حّ�ى أن

ّ
ساء، حيث ال حّق لهّن لرفض ما سط

ّ
وض  املرأة �� عائل��ا هو نفسھ وضع جميع الن

ع�� "املرأة أن تن�ىى وجود لفظة (ال) �� اللغة إال ح�ن شهادة (ال إلھ إال هللا) �� وضو��ا وصال��ا. أّما (�عم)  

ف�ي اللفظة الببغاوّ�ة ال�ي تلّق��ا منذ الرضاع، لتصبح فيما �عد �لمة صمغّية ملتصقة ع�� شفت��ا مدى  

ها. حّق الّتعب�� عن الّنفس محظور عل��ا، ا
ّ
ل�حك والغناء من ا�حرمات (...) االستقالل ال�خ�ىي حيا��ا �ل

ط قهرّي سل��ا �ّل حقوقها وحّولها إ�� آلة، استعبدها  5مفهوم غائب ال حضور لھ إطالقا �� حيا��ا"
ّ
، �سل

ساء، و�يت الّ�جن  6الّرجل ومارس عل��ا شّ�ى أنواع العبودّية والقسر
ّ
. �� هذا البيت، بيت ا�حر�م، و�يت الن

�عتت إش�الّية  كما  "ماركس"  أرجع  دونّية، وقد  م�انة   �� و��سانّي��ا، ووضعت  املرأة  حّرّ�ة  ان��كت  ھ فدوى، 

بقّية" حيث "لم تظهر سلطة الرجل الّنافذة    امل�انة الّدونّية للمرأة إ�� ما أسماه بـ
ّ
"الفوارق ا�جنسوّ�ة الط

بقّية وأصبحت املرأة �عد
ّ
ها شكال من أش�ال امللكّية الفردّية للّرجال  ع�� املرأة إال �عد �شوء التنظيمات الط

الزواج" لهذا  7ع�� مؤّسسة  �ّجان و�جناء،  ب�ن  �جنّية  إ�� عالقة  الزوجية  املؤسسة  تحّولت هذه  لقد   .

كرهت فدوى هذا الّ�جن، وكرهت العيش فيھ واالنتماء إليھ، تمّنت طو�ال لو �انت ابنة �خال��ا وزوجها،  
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ّ
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 واحدة من    املهّم أن ت�ون �� غ�� هذه
ّ
العائلة، تقول: "وظللت أكره انتمائي إ�� العائلة ال�ي جعل�ي سوء ا�حظ

. إّن هذا الّ�جن وا�حصار ا�جسدّي  1أفرادها. لقد كنت أفضل دائما االنتماء إ�� عائلة أقّل غ�ى وأك�� حّرّ�ة"

بداية، تحّول رو�ًدا رو�ًدا  والرو�� والّنف�ىي املطبق الذي �ان مفروضا عل��ا غصبا، ومرفوضا من قبلها �� ال

ا�ي وما عادت تتوق إ�� الّتحّرر واال�عتاق من �ج��ا، بل أصبحت عزل��ا رغبة صادرة  
ّ

إ�� إحساس بال�جز الذ

من أعماق روحها، تقول "تحققت من �جزي التام عن تحطيم عزل�ي ال�ي لم �عد اآلن مفروضة ع�ّ� من قبل  

 . 2اآلخر�ن"

أحيانا، يبحث املرء عن ذاتھ �� أع�ن عائلتھ، و�نتظر �لمة أو موقفا �عيد إليھ ثقتھ بنفسھ، ألّن "اإل�سان   

ي�ون   تنغرس فيھ السّيما ح�ن  ال�ي  ��ا اآلخرون. وفكرة اآلخر�ن، ��  يراه  ال�ي  بالع�ن  يرى نفسھ  بطبيعتھ 

يئا من هذا �� عائل��ا، فح�ن بدأت تكتب الشعر  . غ�� أّن فدوى، لم تجد ش3صغ��ا أو مراهقا �� دور الّت�و�ن"

شاز �� البيت و
ّ
وا يتعاملون معها ليخنقوا    �انت �� نظرهم الّنغمة الن

ّ
"الّن�جة ال�ي خرجت عن القطيع"، وظل

رق ع�� تحطيم ثق��ا بنفسها وع�� غرس فكرة ال�جز  
ّ
عا��ا إ�� تحقيق ذا��ا، و�انوا �عملون �ش�ى الط

ّ
تطل

ب��ا بالالمباالة مثلما قو�ل أدب املرأة عموما بالّرفض. داخل هذا الوسط العائ�� األقرب إ��  ف��ا، قو�لت كتا

ك من هم �� مثل سّ��ا، وقتلت ف��ا  
ّ
روح اإل�سان، فقدت فدوى �ّل طاق��ا، وفقدت شرارة االندفاع ال�ي تتمل

امل إ�� داخلها  واملكبوتة، عادت  املهزومة  ذا��ا  إ��  التا��ة، وتحّول ذاك  �ّل أحالمها، فارتّدت  نطفئ وروحها 

صت �عد   4القمقم ا�حر��ي الذي أذاقها شّ�ى أصناف القهر والكبت، إ�� قمقم ذا�ي 
ّ
انكمشت داخلھ وتقل

�وري �� ضياع ذا��ا وطمس هوّ���ا مثلما فعل مع  
ّ

أن فقدت ثق��ا و�ّل شغفها، لقد نجح هذا ا�جتمع الذ

����ا مرآة �عرض وضع املرأة الفلسطينّية ع�� وجھ ا�خصوص، ووضع  أّمها وغ��ها من �ساء البيت، ف�انت س

ط اآلخر  
ّ
واملرأة �� شّ�ى أقطار العالم، وترسم اغ��اب ال�اتبة �� رحلة بح��ا عن هوّ���ا املفقودة جّراء �سل

�� س����ا، من حالة االغ��اب اال  التحّول،  إ��  ��ا هذا ا�جور  القهرّ�ة عل��ا، لقد أف�ىى  جتما�� وممارساتھ 

والثقا�� الذي أبت فيھ األسرة وا�جتمع أن �ع��ف بوجودها و�شعرها، إ�� حالة اغ��اب ذا�ي ونف�ىي عّمق 

 الهّوة بي��ا و��ن العالم ا�خار�� بأسره. 

زت �� س����ا ع�� األ�عاد الّداخلّية ل�خصّي��ا، ع��   
ّ

تأسيسا ع�� ما سبق، نقول إّن فدوى طوقان، قد رك

ّسمات الّنفسّية، والفكرّ�ة، واالجتماعية ال�ي �سمح بالكشف عن ا�حالة ال�ي �عان��ا املرأة  رصدها �ختلف ال 

ھ أحكم حولها طوق العادات والتقاليد  
ّ
داخل هذا ا�جتمع األبوّي الذي لم تقدر فيھ ع�� �شكيل هوّ���ا، ألن

سو�ة كت
ّ
خذت مواقف  ال�ي كّرست مز�دا من عبودّي��ا وضعفها. من هنا جاءت الكتابة الن

ّ
ابة مؤد�جة، ات

ال �� الس��ة والشعر، من��ا إلعالء صو��ا  
ّ
ة أش�ال الّتمي�� ب�ن املرأة والّرجل، وجعلت من األدب، ممث

ّ
ضّد �اف
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ة أش�ال العنف املمارس عل��ا
ّ
سو�ة انتصارا لهو�ة قبل أن  1والتنديد ب�اف

ّ
. و�انت كتابة الس��ة الذاتية الن

 ة.ت�ون تقو�ضا لسلطة ذ�ور�ّ 

 السّیرة الذّاتیّة النّسویّة وتشّكل الذّات:   - 2- 3

يرى "حس�ن مناصرة" بأّن "اغ��اب املرأة يدفع ��ا إ�� العصيان االجتما�� والرغبة �� املمنوع اجتماعيا،  

ثورة املرأة �� مواجهة    وهنا تتكرسومحاولة اال�عزال مع رفض االنتماء إ�� معظم ما ينتجھ ا�جتمع الذ�وري.  

الواقعّية"التقال الس��ة جسورا    2يد  �� هذه  املعروضة علينا  املرأة  لت ش�ى مظاهر حياة 
ّ
من هنا. فقد ش�

وافت�اك   ا�حّرّ�ة  ضّفة  والعصيان،  الّتمّرد  ضّفة  ا�حياة،  من  األخرى  الّضّفة  إ��  ال�اتبة  خاللها  من  ع��ت 

ات و�ناء الهوّ�ة، ضّفة يملؤها الّنور، ففدوى طوقان 
ّ

فّك اندثار الضعف قيدها. ح�ن   الوجود، وفرض الذ

ا�جتمع   ط 
ّ
�سل تحت  رازحة  الّدهر  أبد  سيبق��ا  الظلم  لذلك  املعاكس  االتجاه   �� حراكها  عدم  أّن  أيقنت 

مثلما   املرأة،  كرامة  هدر  من  مز�دا  يكّرس  الذي  والّتقاليد  العادات  قمقم  حبيسة  يبق��ا  مثلما  �وري، 
ّ

الذ

عل��ا سيطرة الرجل والعادات والتقاليد فحسب، بل أيضا قاده إل��ا  أيقنت أّن ما تالقيھ من قهر لم تفرضھ  

عدم سع��ا إ�� تجاوز عقبات ا�جتمع، لهذا خّ��ت فدوى الكفاح والّتمّرد، ال ع�� األسرة �� حّد ذا��ا، بل ع�� 

عائلّية،  نمط ا�حياة الذي قولب فيھ الرجل حياة املرأة داخل الفضاء األسري �� دائرة ما تقّدمھ من خدمات  

مما جعلها �عيش اغ��اًبا، من حيث أّن االغ��اب هو أن �عيش املرء �� عالم يأ�ى االع��اف بھ، و�رفض انتماءه  

ا�جتمع) أّدى إ�� فجوة عميقة بي��ا  -إليھ. وقد الحظنا �� ما تقّدم ما عاشتھ فدوى من اغ��اب خار�ّ� (األسرة

دفعه داخ�ّ�  آخر  واغ��اب  ��ا،  ا�حيط�ن  العواطف  و��ن  جدار  صالبة  من  هرً�ا  واال�عزال  الّتقوقع  إ��  ا 

ص من التيھ ومن االستالب، وقّررت أن تخطو نحو حّرّ���ا، و�دأت تخوض  
ّ
ا�حديدي. لهذا، سعت إ�� الّتخل

و�� فدوى بأّن هذه الّصراعات ال�ي تخوضها ضّد سلطة ا�جتمع واألعراف    صراعات عديدة. وع�� الّرغم من

أّ��ا غامرت إليما��ا  غ�� مت�افئة،   إال  املرأة،  ط ع�� 
ّ
سل

ّ
الت تماما ع�� شّ�ى أش�ال  لن تق�ىي  أّ��ا  �ع�ي  مما 

بضرورة الّنضال املستمّر، هذا الّنضال الذي بدأتھ �ساء قبلها واستمّرت �� فيھ ع�� عرضها لتجر���ا، مثلما  

وا اليأس  يتجاذ��ا  ذاتا  الس��ة   �� تبّدت  لقد  �عدها.  من  �ساء  حصل ستواصلھ  و�ن  ح�ى  لكن  ألمل، 

ما   االنحدار، وهو  ذاك  لتلتقطها من  الّتحّدي  بداخلها روح  �ستيقظ  اليأس،   �� السقوط  إ��  واستسلمت 

 وأغرق  
ً
مت فعال

ّ
�ي تحط

ّ
عّ��ت عنھ بقولها "ح�ن كنت أقع تحت ممارسة ضغوطهم ع�ّ�، كنت أشعر أحيانا أن

ات عندها �ان يحصل �ىيء آخر، فح�ن �� بحر من اليأس، ولكن هذا الّتحطيم �ان يصل �ي إ�
ّ

� نقطة بالذ

 . 3يصل املرء إ�� قاع هّوة اليأس تدّب فيھ شرارة ا�حركة لتدفعھ إ�� العمل ع�� ا�خروج من الهّوة"

إ��   القهر  ذا��ا. وحّولت، بفضل عز�م��ا شّ�ى أش�ال  �� سبيل تطو�ر  طّوع��ا  إرادة  بقّوة  ت فدوى 
ّ
تحل

أي   بنقيضھ  يفّجر اإلحساس  ذاتھ   �� القهر  اإلبدا�� عن  الروائي  "الّتعب��  أّن  ُدًما ذلك 
ُ
ق ��ا  دوافع تم�ىي 

 
1- 

ٔ
دب  شكالّية"إ ي معمر  المحا

ٔ
ة"، مجللغةح والبيـن المصط الّنسوّي اال

ّ
 .152، ص2011، لة، منشـورات جـامعـة ورق2مـقاليد، ع ل

ردن، الحديثة، الكـتب عالم ،"واالبداع الثقافة في النسوية" مناصرة حسين-2
ٔ
 . 218ص ،2008 اال

 . 100فدوى طوقان "رحلة جبلّية رحلة صعبة"، ص-3
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ٔ
. ا

ٔ
 ا
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ا�حّرّ�ة و�راد��ا" ا1اإلحساس بضرورة  �� س����ا مختلف  لقد عرضت  امرأة،  .  ل�و��ا  اع��ض��ا  ال�ي  لعوائق 

ثّم   املدرسة،  بمأساة عزلها عن  بدءا برفضها و�� جن�ن، مرورا  والّتحّدي،  املقاومة  ف��ا روح  عوائق عّززت 

محاول��ا االنتحار، ثّم ما ملستھ من تمي�� ب�ن الرجل واملرأة... حاولت اال�عتاق من �ّل هذا بداية باستغراقها  

ق ��ا خارج أسوار الّ�جن، لدرجة تن�ىى  �� حالة من الّتخيّ 
ّ
ل أو ما أسمتھ �� بأحالم اليقظة ال�ي �انت تحل

مل الّرو�ّ� تتحّرر ف��ا روحها وتر�� �� الفضاء منفصلة عن جسدها  
ّ
معها نفسها واسمها، حالة قصوى من الث

ة توقها إ��  ا�حبيس، �� طقس من طقوس الّتصّوف تنفصل فيھ عن الواقع �� رحلة غياب �انت �� بداي 

الّتحّرر، تقول �� حدي��ا عن هذه ا�حالة "أخذت تتعاظم قدر�ي ع�� االنفصال عن عالم الواقع واالستغراق  

�� أحالم اليقظة ... فمن خالل تلك األحالم، كنت أنطلق خارج قضبان الّ�جن وأسوح �� الشوارع وحدي،  

�م (...) ثّم أصبح أنا نف�ىي غر�بة عن نف�ىي، وأظّل أكّرر أسافر إ�� بالد ال أعرفها، وألتقي �غر�اء يحّبون�ي وأح�ّ 

من أنا؟ من أنا؟ وأرّدد اس�ي �� تفك��ي عّدة مّرات، ولكن اس�ي �ان يبدو  -�� تفك��ي الصامت هذا السؤال:  

�� غر�با عّ�ي وال يدل ع�� أّي �ىيء. وهنا �انت تنقطع صل�ي باس�ي و�نف�ىي و��ل ما حو�� وأغرق �� حالة 

لت هذه األحالم نوعا من الثورة الصامتة ع�� الواقع املقيت،  2ّدا من الالحضور والالشيئّية"غر�بة ج
ّ
. ش�

لتقوم الحقا ب��جمتھ �� ما كتبتھ من أشعار. و�الّرغم من ال مباالة أسر��ا ��ا، إال أّ��ا وجدت الّسند �� أخ��ا  

��ا وطأة الضغوطات، �ان مختلفا ع��م،  "إبراهيم" الذي �ان بصيص األمل، واملنقذ الوحيد الذي خّفف ع

��ا من الولوج إ�� ا�جانب اآلخر من هذا العالم، عّوضها  
ّ

ھ ليس م��م، ف�ان الباب الذي مك
ّ
ال �ش��هم، و�أن

خصّيات األدبّية، لقد  
ّ

عن انقطاعها عن الّدراسة بإعطا��ا دروًسا، �� األدب العر�ي، وعّرفها بالعديد من ال�

ل نقطة تحّول عم
ّ
ھ، مث

ّ
ھ، وا��حا�� �ل

ّ
ة، تقول "�سيت شقائي �ل

ّ
يقة �� حيا��ا عّوض��ا عن ا��حاقا��ا �اف

ورحت أعيش املستقبل �� حاضري الذي جعلھ إبراهيم مرجا أخضر وحقال من حقول القمح الواعدة. رحت  

لنور �� . �ان ا3أرى ا�حصاد اآل�ي �� أحالم يقظ�ي، وأصبح بمستطا�� أن أسبق الزمن ع�� جناح ا�حلم"

عر وع��  
ّ

عائلة حرمت املرأة �ّل حقوقها، وا�حنان �� بيت تكسوه برودة العواطف، �ّجعها ع�� كتابة الش

ظّل   "لقد  قولها   �� دتھ 
ّ

أك ما  وهو  نفسّيا،  ترميمها  أعاد  لقد  بي��م،   �� محّرم�ن  �انا  الذين  والغناء  العزف 

ا بإعادة بنائي الّنف�ىي، وابتعاث ما لدّي  من ميل طبي�� إ�� إبراز إم�انّيا�ي وقدرا�ي ال�امنة.    إبراهيم معني�

لقد ظّل طيلة حياتھ يتغلغل بنظره الثاقب �� تلك املساحة الواسعة املمتّدة �� قل�ي، و�لمس عذا�ي وشقو�ي  

، ع�� �خصّية إبراهيم وزوج  4بفراغ تلك املساحات (...) �ان هو وحده الذي يرا�ي و�حّس بكينون�ي ووجودي"

خصّيات الّرجالّية ال�ي ساند��ا ومنح��ا عطفا، �� ا�خالة  
ّ

وع�� �خصّية فاروق ابن عّمها وغ��هم من ال�

دت فدوى أّن األمر،   دعواطفهما. لقمقابل �خصّية أب��ا وأخ��ا يوسف، ومعامل��ما القاسية معها، و�رود  
ّ

أك

ق باختالف �� طر�قة الّتفك��، ب�ن من يرى املرأة �ائنً 
ّ
إ�سانا لھ    ا �� مرتبة دونّية، و��ن من يراها�ّل األمر متعل

 
ة" والحّرّية الرواية في ،يالعرب  الوطن في رواية" الراعي علي-1

ّ
 .90ص القاهرة، ،1998 فبراير الهالل،  دار  الهالل،  مجل

 .59، صفدوى طوقان "رحلة جبلّية رحلة صعبة"-2
 .75المصدر نفسه، ص-3
 .81المصدر نفسه، -4



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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ق بذاك  
ّ
كيانھ ووجوده. فأن يجد اإل�سان و�صفة أخّص املرأة عطفا من أحد، سيدوس ع�� �ّل آالمھ و�تعل

فاف، وفدوى طوقان داوى حنان إبراهيم نفسها ا�جر�حة وعّوضها عن �ّل ما فقدت، و�دأت  
ّ

ا�خيط الش

عر، الذي �ان متن
ّ

روف  رحل��ا مع الش
ّ
ّفسا آخر، ومسارا أثبتت ع��ه وجودها وكينون��ا، لقد هّيأ��ا تلك الظ

ا�حر��ي القمقم  ومن  العائلة  طوق  أخ��ا من  وتحّررت  عل��ا،  رض 
ُ
ف ما  �ّل  ضّد  صراعا  ما    1لتخوض  وهو 

��ا أيضا من الّسفر إ�� ال
ّ

غرب  أعلنت عنھ صراحة �� س����ا، لم يفتح لها إبراهيم أفق العلم وحسب، بل مك

وا�خروج من ال�جن. �� بلد جديد، وأناس جدد وجدت ذا��ا التا��ة �� اآلخر ألّول مّرة، �عد أخ��ا إبراهيم.  

نت من �عو�ض ما فا��ا، فبسفرها إ�� لندن عادت إ�� مقاعد الّدراسة �عد  
ّ

�افحت فدوى وص��ت حّ�ى تمك

أّن ال �ىيء �ستحيل تحقيقھ بوجود اإلرا لتثبت  أّن ا�حياة  سن�ن من االنقطاع  دة والعز�مة، ولتثبت أيضا 

نا ال نجد عبارات تصف رحل��ا الّصعبة أك�� مّما جاء ع�� لسا��ا �� "ما كشفت عنھ  
ّ
كفاح أو ال ت�ون، و�ن

ى ما �ان �ستحيل تخطيھ لوال  
ّ
هو ا�جانب الكفا�� (...) كيف استطعت، �� حدود ظرو�� وقدرا�ي، أن أتخط

� الس�� وراء األفضل واألحسن. ثّم إصراري ع�� أن أعطي حيا�ي مع�ى وقيمة  اإلرادة والّرغبة ا�حقيقّية �

طا لها (...) كنت توقا مستمرا إ�� االنطالق خارج مناخ الزمان وامل�ان، والزمان هو زمان  
ّ
أفضل مما �ان مخط

وقمت بدورات  القهر، والكبت والذو�ان �� الالشيئّية...وامل�ان هو �جن الدار (...) حملت ال�خرة والتعب،  

الصعود والهبوط، الدورات ال�ي ال ��اية لها، ال يكفي أن نحمل آماال كبارا وأحالما واسعة، ح�ى اإلرادة وحدها  

. إّ��ا رسالة �عثت ��ا إ�� �ّل �ساء العالم،  2ال تكفي...لقد أدركت أّن العمل هو الوجھ اآلخر ل�حلم واإلرادة..."

ي  رسالة نا�عة عن تجر�ة واقعية، رح
ّ
شظ

ّ
لة حياة، ورحلة وجود، ورحلة هو�ة، رحلة والدة جديدة من رحم الت

ا�ي. لقد 
ّ

الذ بالّنفس، ومحار�ة ال�جز  الثقة  خذا شكال سلمّيا. بدًءا باستعادة 
ّ
ات مس، تمّرد وعصيان 

ّ
والط

ب ع�� يأسها  
ّ
ن من مواجهة اآلخر قبل أن تواجھ ذا��ا أّوال، وتتغل

ّ
وا��زاما��ا  بدت فدوى واعية بأ��ا لن تتمك

عر مالذا شغلها لتعيد خلق  
ّ

ت وجود إبراهيم إ�� جان��ا لتعيد بناء ذا��ا، ثّم وجدت �� الش
ّ
الّنفسّية، فاستغل

�ي  
ّ
سوي بداخلها بأن

ّ
نفسها، و�نا��ا من جديد، وتبحث عن إم�انيا��ا وتبّوب طموحا��ا. وصرخ الصوت الن

أنوث�ي...أل من  ش��  �ل  عن  أكتب...ألدافع  أن  حزام  "أر�د  من  وأخرج  واملرّ�عات  الّدوائر  ألوان  من  تحّرر 

وع�� الّرغم منأّ��ا لم تكشف جميع جوانب س����ا، إال أّ��ا عرضت حياة ذاٍت �سوّ�ة عّ��ت عن    .3الّتلّوث"

معاناة "عالم ا�حر�م" �� ا�جتمع العر�ي بصفة عاّمة، و�� فلسط�ن بصفة خاّصة �� معركة إلثبات الوجود. 

يكن. القمع    ولم  أيضا  ما 
ّ
و�ن سوّي، 

ّ
الن ال�ي يطرحها األدب  الوحيدة  القضّية  الّرجا�� هو  ط 

ّ
سل

ّ
الت يكن  ولم 

ات، ع�� الصراع مع الّزمن وامل�ان، صراع من أجل ا�حّرّ�ة، ح�ى ال ��در 
ّ

الثقا��، ومسألة ا�حجاب، و�ناء الذ

يأ�ل روحها وكيا��  �� من�ل  ق�� 
ُ
ت ا، وحّ�ى �س��ّد حقوقها وحقوق جميع  سن�ن عمرها وتم�ىي هباًء وح�ى ال 

ساء. 
ّ
 الن
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من هنا �انت الكتابة �� س����ا، وكتابة الشعر تحديدا، دروعا تحم��ا من تال�ىي هوّ���ا واضمحاللها �� 

ألجل هز�مة الّرجل أو تحّديھ، بقدر ما   مجتمعات ذ�ورّ�ة بامتياز. فلم تكن حر��ا ضّد ا�جتمعات األبوّ�ة

إثبات   أجل  من  بوتقة  �انت  خارج  لها  م�ان  افت�اك  أجل  ومن  والّتقدير،  االح��ام  واستحقاقها  كفاء��ا 

ا�حصار واالستالب ال�ي أذابت ا�جانب اإل�سا�ّي والوجودّي ف��ا. لهذا، أعلت صو��ا بالكتابة، وحّررتھ هو  

فقط، بل و��� ضعفها    اآلخر من جميع محاوالت اإلخراس الّتعسفّية، ألّن األمر ببساطة ال �عود إ�� قّوة الّرجل

تحتّج   أن  املوقف  ب 
ّ
يتطل ح�ن  و�سليمها  م، 

ّ
تت�ل أن  األمر  يف��ض  ح�ن  وس�و��ا  بنفسها،  ثق��ا  وعدم   ��

نت فدوى طوقان من اإلعالن عن وجودها، ع�� تأّمل ذا��ا، والتماس دواخلها،  
ّ

وترفض. من هذا املنطلق، تمك

ردها تنأى عن الّتمي�� الفز�ولو�� البسيط، وأثبتت أّن لها  واكتشاف إم�انّيا��ا. وأثبتت أّن لها خصوصّية تف

 كيانا مختلفا لھ ا�حق �� أن يوجد.

و��ن  والكينونة،  االضمحالل  ب�ن  ات، 
ّ

الذ ل 
ّ
و�ش� الهوّ�ة  إش�ال  ب�ن  فدوى  س��ة  تراوحت  هنا،  من 

ال ب�ن  تفاصيلها،  ب�ّل  ا�حياة  وعيش  ا�حياة  ة 
ّ
حاف ع��  العيش  و��ن  والوجود،  و�ثبات  الالوجود  الشيئّية 

صة رحلة حياة �� دورات "صعود وهبوط"
ّ

ات    1الكيان، ثنائّيات تجاذبت املرأة �� الس��ة م�خ
ّ

معركة مع الذ

 ومع اآلخر من أجل اس��داد الهو�ة.

 الخاتمة:  -4

سوي صراع
ّ
الن الّنقدّية ا�حديثة. فاألدب  ال�ي شغلت املباحث  أبرز القضايا  ب�ن    �عّد املرأة وكتاب��ا من 

سو�ة  
ّ
اتّية الن

ّ
لت الس��ة الذ

ّ
وثورة وتمّرد ع�� جميع أش�ال اإلقصاء والّ��ميش املمارس ع�� املرأة، وقد ش�

لدى فدوى طوقان ثورة ع�� �ّل ما سلب هوّ���ا، وعكست وعيا بقدر��ا ع�� االنفالت من مختلف القوالب  

ي�� وع��ا بذاتّي��ا. فقد رأت أّن �غي��  ال�ي اس��دفت وجودها وطموحا��ا، وعملت ع�� �سفها، منطلقة من �غ

  �� الّسائد  ال�امن ف��ا، ملزمة �� قبل خ�خلة  يبدأ مّما هو خارج ع��ا، بل من زعزعة الّضعف  موقعها ال 

مجتمعها أن ترتّد إ�� دواخلها وتص�ح ما انكسر ف��ا ثّم تتوّجھ نحو ا�خارج. وتبّيّنا من خالل س����ا أيضا أّن  

ملرأة ع�� تحر�ر ذا��ا وفرض وجودها، وأّن الكتابة وحدها ال تكفي، كما أّن الرغبة �� الّتحّرر  ال أحد أقدر من ا 

وحدها أيضا ال تكفي، فال بّد أن يرافق العمل هذه اإلرادة، و�دفعها لتتحّول من مجال اإلم�ان إ�� الّتحّقق  

و  أبا  الّرجل  عاتق  ع��  تقع  هوّ���ا  طمس  مسؤولّية  �انت  ول�ن  العادات  الفع�ّ�.  عاتق  وع��  وزوجا،  أخا 

سوي يطرح وضع املرأة �� مجتمعها و�نقل  
ّ
والّتقاليد البالية، فإّ��ا �� األخرى تحمل جزءا م��ا، فاألدب الن

آالمها ومعانا��ا أمال �� �غي�� �سق حيا��ا املسلو�ة، غ�� أّن الّس��ة ال�ي اشتغلنا عل��ا أمّدتنا بطر�ق ا�خالص  

ا�ي ثّم الّتحّدي ثم اإلصرار، إّ��ا باختصار خطاب املرأة عن املرأة وللمرأة. املؤّدي إ�� الّتحرّ 
ّ

ھ الكفاح الذ
ّ
 ر، إن
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عن   و�عالن  عصيان،  ذا��ا  حّد   �� سوّ�ة 
ّ
الن الكتابة  أّن  ذكر،  ما  إ��  إضافة  إليھ  نخلص  أن  يمكن  وما 

العصف إ��  ترمي  إّ��ا  والهز�مة،  الّضعف  وعصيان  ط، 
ّ
سل

ّ
الت عصيان  إ��   العصيان،  املرأة  �شّد  ما  ب�ّل 

ساء  
ّ
الن أصوات  تنقل  الكتابة  هذه  إّن  داخ�ّ�،  ذا�ّي  العائق  هذا  �ان  و�ن  حّ�ى  تقّدمها،  ويعيق  األسفل 

سوي  
ّ
"املفجوعات" �� هوّ�ا��ّن. وقد عكس نص الس��ة "رحلة جبلّية رحلة صعبة" مالمح أخرى لألدب الن

ليع الهوّ�ة،  سلب   �� ودورهم  اآلخر�ن  من  عن  ينطلق  األو��  املسؤولة  بأّ��ا  و�قنعها  سوّ�ة 
ّ
الن الذات  إ��  ود 

ھ ليس مفروضا عل��ا أن تبلغ مرتبة الّرجل نفسها أو أن ت�ون صورة أخرى عنھ،  
ّ
وضعها، وعن �غي��ه، وأن

 ت�ون طرفا تا�عا مسلوب اإلرادة،  
ّ
بقدر ما �� معنّية بضرورة فرض وجودها و�ثبات أ��ا كيان مختلف وأال

ھ وا
ّ
جب ع�� اآلخر�ن تقديرها واح��ام خصوصّي��ا ال�ي تفردها. ع�� أّن تجر�ة فدوى طوقان، �انت حلقة  وأن

سو�ة  
ّ
سوّي من أجل حرّ�ة املرأة وكرام��ا، نضال متواصل �� مختلف الكتابات الن

ّ
من حلقات الّنضال الن

بات العصر ورهاناتھ، �عكس رؤ�ة املرأة لعاملها ال
ّ
ّية  املعاصرة، متماشيا ومتطل

ّ
ذي تبّدت فيھ سلبّية متشظ

ل  
ّ
سو�ة ب�ن إش�ال الهوّ�ة و�ش�

ّ
اتّية الن

ّ
ات. و��ذا ن�ون قد وقفنا �� هذه الّدراسة ع�� تمثيالت الّس��ة الذ

ّ
الذ

سوي. 
ّ
نا ن�ون قد حققنا حّدا أد�ى من اإلفادة �� مجال األدب الن

ّ
ات، عل

ّ
 الذ
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