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الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية 6 ،أكتوبر  ،2021معرض الرياض الدولي للكتاب

أستاذة مشاركة في األدب احلديث في اجلامعة األميرك ّية في (مادبا) األردن .من
أعمالها النقدية( :الرواية السور ّية :التجربة واملقوالت النظر ّية) ،و(اخلصوص ّية الثقاف ّية
في الرواية العرب ّية) ،و(الهو ّية اجلمال ّية للرواية العرب ّية ،رؤية ما بعد استعمار ّية) .لها
مجموعة من األبحاث احمل ّكمة في اجمل ّ
الت والدور ّيات العرب ّية والعامل ّية.
أصدرت مجموعة من الروايات واجملموعات القصص ّية ،منها( ،عني اله ّر) احلاصلة على
جائزة الدولة لآلداب  ،2009و(سماء قريبة من بيتنا) ،و(صيف مع العد ّو) ،وقد وصلتا
إلى القائمة القصيرة للجائزة العامل ّية للرواية (البوكر)  2015و ،2019وقصص (سرير بنت
امللك) ،حصلت على جائزة امللتقى للقصة القصيرة العربية .2017 ،ترجمت أعمالها إلى
العديد من اللغات.

إن التفكير بتخصيص جائزة للمرأة في
ميكن القول ّ
حقل الكتابة اإلبداع ّية أشبه ما يكون برسم حدود جديدة ملساحة أضيق لك ّل من النساء
والرجال معاً ،في عالم يتّجه نحو املابعد ّيات :ما بعد احلداثة ،وما بعد الكولونيال ّية ،وما
أن جذور العالقة بني املرأة واحلكاية ضاربة في
بعد النسو ّية .إ ّنها خطوة نكوص ّية الس ّيما ّ
التاريخ ،وأ ّنها نازعت الكاتب الرجل على الريادة في كتابة بعض األنواع األدب ّية احلديثة،
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
قد يعود القصور في حضور املرأة على مستوى اجلوائز العرب ّية ،سواء أكان في اختيارها
ّ
مرشحة أو فائزة ،أو في وجودها في جلان التحكيم وإدارات اجلوائز ،إلى نقص بك ّل من
املعرفة والوعي بتط ّور جتربة النساء التاريخ ّية ،وبتح ّوالت اخلريطة األديولوج ّية للمرأة
العربي ،التي ترتبط ال ّ
شك بتح ّوالت السياقات النسو ّية وغير النسو ّية في
في العالم
ّ
العالم ،وعالقة ذلك كلّه بالكتابة ،وبخصوص ّية اجملتمع الذي أنتجها ،إذ ما يزال معظم
الرجال املتح ّكمني باجلوائز واملتنفّذين في جلان التحكيم ،ر ّبما بعض النساء أيضاً ،يقفون
عند اخلصائص النمط ّية لكتابة املرأة التي عرفتها املوجة الثانية.
معرفي من
رؤيتهن للعالم ،هو نقص
إن القصور في متابعة كتابة النساء باالتّساق مع تط ّور
ّ
ّ
ّ
اجلمالي قاصراً وظاملاً،
قبل املتلقّي الذي قد يكون ناقداً أو مح ّكماً ،وهذا سيجعل احلكم
ّ
لذا وجب توسيع دائرة الوعي واملعرفة ملن يساهمون بالتح ّكم بالترشيحات واجلوائز.

لع ّل ما يحتاجه احمل ّكمون هو تقدير العدالة واحلقيقة في كتابة النساء ،وتقدير الرواية
األخرى للتاريخ التي لم يسمعوها ،والرؤية األخرى للعالم التي لم يعرفوها من قبل،
ويوسعوا دائرة التذ ّوق
أل ّنها ليست معيار ّية ،وأن يبذلوا جهداً للتع ّرف على ما هو جديد،
ّ
اجلمالي لتق ّبل جمال ّيات كتابة النساء.
ّ
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