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

روائية وكاتبة قصة قصيرة .صدر لها حتى اآلن ثالث مجموعات قصصية هي« :ضوء
مهتز» و«نحو اجلنون» و«مأوى الغياب» ،وخمس روايات هي« :متاهة مرمي» ،و«وراء
الفردوس» ،و«جبل الزمرد» ،و«أخيلة الظل» ،و«بساتني البصرة».
وصلت روايتها «وراء الفردوس» إلى القائمة القصيرة جلائزة البوكر العربية  .2010ونالت
مجموعتها القصصية «نحو اجلنون» جائزة أفضل مجموعة قصصية مصرية من معرض
القاهرة الدولي للكتاب  .2014وفازت روايتها «جبل الزمرد» بجائزة أفضل رواية عربية
من معرض الشارقة الدولي للكتاب  .2014ووصلت مجموعتها «مأوى الغياب» إلى القائمة
القصيرة جلائزة امللتقى للقصة القصيرة العربية عام  ،2018والقائمة القصيرة جلائزة
الشيخ زايد عام .2020
تُرجمت أعمالها إلى أكثر من عشر لغات عاملية .تعمل حال ًيا نائ ًبا لرئيس حترير جريدة
«أخبار األدب» املصرية.

قد ال تكون
اجلوائز املعيار األمثل للحكم على جدارة األعمال األدبيةّ ،إال أنها مت ِّثل ،في كثير من
األحيان ،الطريق األسهل للوصول إلى مقروئية عالية ،وإلى تكريس أسماء الفائزين بها،
ومن ثم ،فهي تلعب ،شئنا أم أبينا ،دو ًرا كبي ًرا في صياغة املشهد األدبي.

وتكمن خطورة هذا ،في أنه إن لم تلتزم هذه اجلوائز مبعايير موضوعية وشفافة ،فإن
ً
عوضا عن أن يكون إيجاب ًيا ،بحيث ال تعكس ،على نحو دقيق ،ثراء
دورها يصبح سلب ًيا،
املشهد األدبي العربي وتنوعه ،أو ته ِّمش تيارات واجتاهات أدبية لصالح أخرى.
لكن ماذا عن كتابة املرأة على وجه التحديد؟ إن احتكمنا إلى األرقام واإلحصاءات ،جند أن
املرأة الكاتبة غير مم َّثلة في اجلوائز العربية مبا يتوازى مع حجم حضورها الفعلي في الواقع.

ال أقول إن كل ما تكتبه املرأة جيد ،كما ال أحكم على أي عمل بنا ًء على جنس كاتبه ،فاجلودة
األدبية يجب أن تكون هي معيار احلكم على األعمال األدبية ،بغض النظر عن جنس الكاتب
أو جنسيته ،فقط أقول :إن كتابة املرأة حاضرة ومؤثرة في املشهد األدبي ،لكنها غير ممثلة
مبا يكفي في اجلوائز.

وفي محاولة لتفحص األسباب ،سوف أسعى لإلجابة عن األسئلة التالية :هل املسألة أبعد
من توجهات اجلوائز وتفضيالت جلان حتكيمها؟ وهل ثمة متييز ناعم يُما َرس على نحو
ُمضمر ضد كتابة املرأة بشكل عام؟ وإن كان ذلك كذلك ،ما السبيل إلى أن يكون حضور
املرأة الكاتبة في اجلوائز العربية أقوى مما هو اآلن؟ وما املطلوب لتحجيم تلك النزعة
الراسخة للحديث عن كتابة املرأة كما لو كانت «غيتو» ضي ًقا في عالم الكتابة الرحب ،أو
ً
جدوال فرع ًيا يصب على استحياء في نهر اإلبداع العام؟
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