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  هي األموُر كما شاهدُتها دوٌل
ُه زمٌن ساَءْتُه أزماُن                                  َمن سرَّ

 وهذه الداُر ال ُتبقي على أحٍد
                                وال یدوُم على حاٍل لها شاُن

                                            أبو البقاء الرندّي في رثاء األندلس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى حسن

 صغیري ورفیقي

 صفحاٌت لم تراِجْعها وتضع مالحظاتك علیها.

َمْت  ها: سنوات أربُع قد تصرَّ

 والجرُح باَت أعمَق وأشدَّ إیالًما،
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 إّنما هي تزجیٌة للوقت

 بانتظار الّلقاء..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدِّمة

 

وأرجأِت 1974م، العام في كتابتها أنهیُت ماجستیر رسالة األصل في هو الكتاب              هذا
من تتحّول وأبحاثي دراساتي جعل ما الظروف تلك من 1979م، العام حّتى مناقشتها               الظروُف
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النهر إلى األندلسیَّین واألدب الحضارة أي وآدابها، اإلسالمّیة العربّیة الحضارة روافد             أحِد
بة، وبمآالته.  نفسه بروافده ومساراته المتشعِّ

لي عّنْت كّلما ونشرها، الرسالِة كتابِة إعادِة فكرُة واألخرى الفینِة بین تراودني،              كانت
الدول نشوء إلى خلدون ابن برؤیة عالقٌة له َحَدًثا عاینُت أو تاریًخا، قرأُت أو                فكرٌة
الغرب، ظالم في لحظًة شعَّ یا ُدرِّ كوكًبا األندلسیَّة الحضارَة فأتمّثل واضمحالِلها،             والحضاراِت

  وما لبث أْن تشّظى واضمحّل..

أّما الضرورّیة. والتواریخ الحواشي بعِض وإضافَة هي، كما الرسالِة نشَر رت قرُّ             أخیًرا
العام في الماجستیر رسالة موضوع اختیار دوافع عن جذریا اختالًفا فتختلف القرار هذا               دوافع
في صغیرًة قرَأْته بما خیالُهها ُمثقٌل رومانسّیة، شابٍّة دوافع الحیِن ذلك في كانت التي                1971م،
أبواب وإلى إسبانیا، إلى العرب وصول ومعجزِة الداخل، الرحٰمن عبد عن التاریخّیة              الروایات
آخر َغرناطة، وسقوِط الشهداء، وبالِط األندلس، وأمیرِة ُنَصیر، بن موسى وطاولِة             فرنسا،
المرحلة تناسبان والعربّي العرب [لفظتا األخیرة العربيِّ وزفرِة األندلس، في العرب             معاقل
شارَكت ، واألدبيِّ الفكريِّ والنتاِج اللغِة عربيُّ األندلسيَّ ألّن الرسالَة، فیها كتبُت التي              الزمنّیة
هرَب تحكي التي والقصِص سراج، بني ومأساة العربّي]، العرُق أحُدها عّدة، أعراٌق تكوینِه               في
قرطبة وحّمامات المهّربین، حبائل في ووقوعهم وتونس، مراكش إلى ا وبر بحًرا             األندلسّیین
في تلمیًحا قرأت كّلما تؤلمني وخزاٌت كلَّه ذلك العلوج...یخالط الفرنجة هدمها التي              األلف
یومها انخراطي ُیناسُب دافٌع ذلك كلِّ إلى الموریسك...ُیضاف عن الكالسیكّي الفرنسّي             األدب
األندلسیِّة المرأِة اختالِف أسباِب عن أحببُت التي األندلِس في أبحَث ألْن النسوّیة، الجمعّیات               في

 اختالًفا جذریا عن المرأِة المشرقیِّة في عصرها وبعَده...

التاریخ مصادر إلى العودَة حتَّم وأدبیا، واجتماعیا تاریخیا األندلسّیة المرأِة عن             الحدیُث
الجنوب في مقیمٌة معلِّمة وأنا أجبرني مّما األسواق- في متوافرًة تكن ولم األساسّیة-               األندلسّي
أّن بیروت...وبما في الجامعات مكتبات في المصادر تلك إلى ألعوَد الجمعِة، یوَم أنتظر               أْن
التي األحداَث وعشُت كثیًرا. قرأُت ذاتها، بحدِّ هدًفا إليَّ بالنسبة تزال، وال كانت،               القراءة
له ما كلَّ أقرأ جعلني القراءة، هوُس تكتمل. لم وحكایات قصًصا خیالي في وَنسْجُت                قرأُتها،
ابن االمتحان- لغیر قرأُت- المرحلة تلك وفي وفلسفًة: وأدًبا وثقافًة تاریًخا باألندلس              َعالقة

 عربي وابن رشد وابن طفیل وابن مسّرة...

األّیام تلك في كنُت أّنني أذكُر ونّیف، عاًما أربعین بعد السطور هذه أكتُب وأنا                اآلن،
بأیدي األخرى تلَو الواحدُة تتهاوى ومُدُنهم فواجع، من باألندلسّیین ألمَّ ما أقرأ حین الدمَع                أذرف
تسقط حین المتناحرِة، المتنافسِة الدویالِت أمراء من الواحُد كان الهون. عنها وهم              الفرنجة،
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مكلٍّف وال یجري، بما آبٍه غیَر لیومه، یعیُش الرغید، عیشه نمَط ُیتابع له، المجاورُة                المدینُة
المغیرین، هادَن هو إْن سینجو أّنه وتخاذًال- ُجبًنا أو یعتقُد-غباًء أو بغِده، التفكیر عناَء                نفَسه
مجاور، آخَر لحاكٍم درًسا سقوُطه یشكُّل وال شيء، في مهادنُته تنفُعه ال دوُره، یجيُء                وحیَن
قید على بقَي إن المطاف- نهایِة في لیبكَي ومدینِته، أهِله وعن نفسه عن للدفاع لیستعدَّ                 یدفُعه
إشبیلیة، صاحب المعتمد أصاب ما یصیبه أو كالرجال، علیه ُیحافْظ لم ُملًكا ذلیًال-               الحیاِة
مجِدها أوِج في بالُده كانت الذي الصین، بإمبراطور حلَّ ما به حلَّ المترِف، المثقِّف                الشاعر
جاُره، جنكیزخان، بدأ یوَم وِدعٍة، ترٍف حیاَة وبطانَته یعیش وهو والثقافّي، والفكرّي              العمرانّي
هو فإذا فرُسه، أّنه ظنَّ األسِد كراكِب المطاف، نهایِة في فابتلَعه به، استعاَن الّدموّیة،                رحلَته
[من بالمرابطین المعتِمُد استعان لقد أكَله. استذأَب حین ذَؤْیًبا، صادَق الذي كالحمِل أو               فریسُته،
إمارِته على استولوا ثمَّ ومن ففعلوا، الفرنجة، غارات لرّد المتزّمتین]، الصحراوّیین             البربر
مستقّلة- إمارًة ُتشّكل منها واحدٍة كلُّ كانت التي االندلسّیة- المدُن سقطِت السجن.              وأودعوه
المترامیُة المشرق، في المسلمین ممالُك سقطت كما الفرنجة، بأیدي األخرى تلو             الواحدُة
یجِد ولم عقوًدا، سقوُطها استغرق لقد المغول. سنابك تحت األخرى تلو واحدًة              األطراف،
قبَل الخطَر وعقالئها حّكامها من استشعر والذي قلیلة، قلٍّة سوى طریقهم في یقُف من                المغول
یسمعون كأمرائهم، الناس ة وعامُّ یسانُده، أو معه، یقف أو برأیه، یأخذ َمن یجْد لم إلیه،                 وصوله
الرایاِت رفُع ُیِفدهم ولم هاب، والرُّ عب بالرُّ فُیصابون المغول، یرتكبها التي المجازر             أنباء
متخاذلین، جبناَء ُقتلوا أهراًما؛ جماجمُهم َمت وُكوِّ الحاَلین، في ُقتلوا فقد واالستسالم،             البیِض

 بدًال من أن ُیجّندوا لیستشهدوا دفاًعا عن أنفسهم وأهلیهم.

وأزیاؤهم، سحُنهم، تغّیرت وإْن أنفُسهم، هم البشر بل نفَسه، ُیعید الذي هو التاریخ               لیس
شیخوختها، آونَة العّباسّیة اإلمبراطورّیة عن المستقلُّة والدوُل األندلِس،          وأسّنتهم...دویالُت
معاونٌة وإّما بها، المحدقِة األخطاِر عن الهیٌة إّما هي، هي اللحظة، هذه في المشرق                ودویالُت
وُتحاول الخطَر، تستشِعر التي هي والقلُّة و... والیهود والبدو والترك والتتار والمغول              للفرنجة

 أْن تتصّدى له، قبل أن یصل إلیها...

المّرة، هذه دوافعي القصید؛ بیت هنا األندلسّیة"؟ "المرأة بموضوع الكالم هذا عالقُة              ما
النساء حضارّیة: بل نسوّیة، أو رومانسّیة، دوافَع َتُعْد لم كتاًبا، الرسالة أطبع أن رُت قرَّ                حیَن
تقول كانت [كما األرضّیة الكرُة تدوُر األمِّ كفِّ وعلى اآلخر، الّنصف هات وُأمُّ المجتمع،               نصف
من معظمهّن أو كلُّهّن هات األمُّ كانِت إْن إًذا األرِض دورُة تستقیُم كیَف اهللا]. رحمها                أّمي

 الجواري؟
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أّن أحٌد یظنََّن [ال جاریة؟ أْم ة حرٌّ أهَي المجتمع: صورُة صفحتها على تنعكس مرآٌة                المرأُة
 عصر الجواري قد انقضى].

نظاِم تحّول منذ والغرب، الشرق في المسلمین بالَد حكمت التي الحكومات َمقاتِل              أحُد
على األشّقاء وغیر األشّقاء األخوة صراع وتالًیا الحریم، نظاُم َعضوض، ملٍك إلى              الحكم
الداخل الرحٰمن عبد أقاَم ولمـّا عنًفا؛ وأشدَّ وأدهى أمرَّ األشّقاء غیِر صراُع كان وإن                الحكم،
نظام عن مختِلٍف حكٍم نظاُم أذهانهم في وال ذهنه، في یكن لم اإلسبان، بالِد في دولتهم                  وخلفاؤه
أعمارهم أفنوا الذي بغداد، في الحكِم نظام او أّوًال، دمشق في َرَحِمه من ُولدوا الذي                 الحكِم
ووسائِله، الترِف بمظاهر والتفّنن والغلمان، الجواري اقتناء في شيٍء: كلِّ في تقلیَده              محاولین
بغداد]... في یجري لما وِقشرّیة باهتة مصّغرة [صورة المكتبات واقتناء بالعمران،             واالهتمام
أثمانهّن، في وغالوا الجواري، اقتناء في الشرق، في الملوك-الخلفاء أسرف كما أسرفوا              وقد
عبد فهذا نفیسة؛ وأعالٍق أمواٍل من الجواري أولئك على أغدقوه ما في َمداه إسراُفهم                وبَلَغ
الرحٰمن عبد وحفیده دینار، آالف ثالثة ثمنه عقًدا جواریه من واحدًة ُیهدي الداخل               الرحٰمن
ُنهَب ما مع ُنهَب الّرشید، زوجة لزبیدة [كان المشرق من به جيَء عقًدا جاریَته ُیهدي                 الناصر
الوقِت في دینار، آالف بعشرة الناصر اشتراه والمأمون]، األمین بین الفتنة آونَة القصر               من
ما في سعت نفسها الجاریُة وهذه واحًدا؛ دیناًرا َل لُیحصِّ أیاما یعمُل المجدُّ العامُل فیه كان                 الذي
نفُسه األمُر وهذا علیها، الوصیَّة وهي الحاكَم یصیُر الطفَل ابنها علَّ عهده، وليِّ وقتل لقتله                 بعد
من یتكّرر، ظلَّ - أبنائهنَّ لمصلحة وجواٍر- –حرائَر القصر نساء بین الحكم على الصراع               [أي
معاقل آخر غرناطة كانت فحین منها: آخِرهم خروج لحظِة إلى إسبانیا المسلمین دخول               بدایة
غیر األخوان األمیران كان الفرنجة، أیدي في السقوط وشك على أوروبا في              المسلمین
روایته في بدّقة معلوف أمین صّورها المفصلّیة اللحظات [هذه الحكم على یتقاتالن              الشقیَقین،

 "لیون األفریقّي"]...

سوى عّباد بُن المعتمد یهواها أن قبل تكن لم التي الرمیكّیة قّصة الترف مظاهر                من
سّیدة وهي ة مر رأت معلوم، بأجٍر النهر على للناس الثیاب یغسلن اللواتي الغّساالت من                جاریٍة
فیه، المشَي فاشتهت حافیات، وُهنَّ یطأَن العاّمة من نسوًة إشبیلیة في اإلمارة دار في                القصر
الغرابیُل، ُنِصَبِت ثّم عّمْته، حّتى القصِر ساحِة في وُذّرْت یوب الطُّ فُسِحقِت المعتمُد،              فأمَر
وخاَضْته كالطین، صارت حّتى باألیدي، وُعجنْت الطیب، أخالط على الورِد ماُء فیها              وُصبَّ

 مع جواریها...

الحدیَث تجاوزنا وإذا وسقوطها، الدوِل ونشوَء والمؤامراِت، والصراَع السیاسَة تركنا            إذا
البعیدِة، الجمیلِة البالِد تلك في األندلسّیة المرأَة فإّن ذلك، یستتبع وما والدِّعة، الترف               عن
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أعطاها مّما الّرغم على ظّلت التي المشرق، في لها المعاصرِة المرأِة عن جذریا اختالًفا                مختلفٌة
رقيٍّ من والمسلمون العرُب إلیه وصل ما كلِّ من الرغم وعلى حقوق، من الكریُم القرآُن                 إّیاه
العرِب، بأعناِق الممِسَكِة وتقالیِدها البداوِة ألعراِف خاضعًة العّباسّي، العصر في            وحضارٍة

 والقابعِة في تالفیِف أدمغتهم، والمسیطرِة على عقولهم.

الفاتحین العرِب من ل األوِّ الجیِل فرجاُل متباعدة، أعراٍق نتاُج واألندلسّیة،            األندلسيُّ
إسبانیا، وال بربریا وال محًضا، عربیا لیس جیٌل فُوِلَد بربریٍّات، أو إسبانیٍّات تزّوجوا أو                تسّروا
المختِلطُة األجیاُل وتواَلِت الجدید، المجتمع في وانخرطوا أسَلموا، الذین البالِد أهل عن              فضًال
اإلسالِم وجَه َحَجَبت التي وتقالیُدها، البداوِة أعراُف فیه ُتعشِعُش ال مجتمٍع في تعیش               األعراِق،
في العربیِّة األرستقراطیِّة تقلید یحاولون كانوا وحَدهم األرستقراطیِّة الطبقة رجاُل            الحضارّي.

 المشرق، أّما الطبقة الوسطى وعاّمة الناس فأمرهم مختلف...

لدى شائًعا البنات تعلیم كان لقد المشرقّیة. عن مختلفًة األندلسیَّة جعل الذي هو               التعلیم
القرآن بیة: كالصِّ المدارس تلك في یتعلَّمن أن للبنات ُیسمح وكان طبقاتهم، بمختِلف              األندلسّیین

عر، والحساب...  الكریم، واللغة، والخّط، واألدَب والشِّ

ُینشئَن وأخریات مشهورون، رجاٌل تالمیذهنَّ من ویكوُن التعلیم مجال في یبرزن             نساٌء
علَّمَن من ومنهّن والتدریس، باإلفتاء نساٌء وُأجیزت والنساء؛ الفتیات لتعلیم بهنَّ خاّصة              مدارَس
خاّصة مكتباٌت لبعضهّن فكان المكتبات، القتناء المحموم السباق في شاركن ومن بیوتهّن،              في
404-325 [فالزهراوي مهنًة، ومارسَنه والتمریَض الطبَّ تعّلمن نساٌء بالمصّنفات...          عامرٌة
ولكلِّ إنسان، لكلِّ وحقٌّ مشاٌع "العلم إّن یقول كان الذي الجّراح الطبیب              هـ/836-1013م،
من ا سر أو علًما احتكر وَمن النار، في فهو علًما َحَجَب وَمن األزمان، كلِّ وفي                 األجناس،
أعّدهّن وممرٌّضات التولید، جراحَة أتقنَّ نساٌء تالمیذه بین من كان النار"، في فهو العلِم                أسرار
كانت یومها الكنیسة ألّن ا سر أوروبا في الجراحَة تالمیذه بعُض المرضى...[مارس             لرعایة
إتقاِن في تباَرْیَن ونساٌء تعالى]. اهللا خلقه الذي الجسد على اعتداًء وتعّدها العملّیات إجراء                تحّرم
العرائَض لهم لیكتْبَن الناُس یقصدهّن بیوتهّن في أو الحّكام، قصوِر في كاتبات وعملَن               الخّط،

 لقاء أجر...

إّن قیل حّتى بتعدادهنَّ بولَغ وقد كثیرات، فكّن الكریم، القرآن وحافظات الفقیهات              أّما
إشارة اللیل في بیتها فوَق قندیًال منهّن واحدٍة كلُّ ترفُع االندلس، أنحاء في كّن حافظٍة ألف                  سّتین

 إلى أّن هنالك حافظًة، تمییًزا لها من غیرها.
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الرایات صاحبات وبین النسوة هؤالء بین السخریة سبیل على نقارن أن حقِّنا من               لیس
وبین بینهّن نقارن أْن حقِّنا من لكْن أبیه)، بِن زیاِد أمُّ سمّیة (ومنهّن الجاهلّي العصر                 في
لهّن منحها التي بالحقوق ینَعْمَن لم اللواتي وحدیًثا، قدیًما المشرق في العربّیات              المسلماِت
الِقشرّي الفهم من خلیًطا وظّلت كانت بمعظمها االجتماعّیة العالقاِت ألّن عملیا، الكریم              القرآن

 للدین، ومن التقالید واالعراِف السابقِة على اإلسالم.

الكریم القرآن وحفظ الفقه مجال في المرأة بلغتها التي والمكانَة الفقیهات كثرَة              إّن
بین الجدَل وأوقعِت ة، بالّنبوِّ المرأِة َعالقِة حوَل التساؤل إلى األندلسّیین نبَّهِت التي هي               وتعلیمه،
أّن نفُسه هو یعترف الذي حزم، ابُن إلیه أشار ما وهذا المسألة، هذه في القرطبّیین                 الفقهاِء
بنقصاِن القائل الحدیِث إطالَق یقبل أْن وأبى واللغة، الكریم القرآن علَّمَنه اللواتي هّن               النساَء
هّن َمن النساء في أّن ندري بالضرورة "...إّننا وقال: األحوال، كلِّ في المرأِة في والعقِل                 الدین

 أفضُل من كثیر من الرجال، وأتمُّ دیًنا وعقًال، غیر الوجوه التي ذكر النَّبّي".

 في األندلس، كان النساء یشاركن في الصالة في الجوامع في مقاصیَر خاّصة.

الّرغم على و"الموّحدین" "المرابطین" أّن االندلس، في المرأِة مكانة إلى بالنسبة             الالفُت
وفي البربرّیة، أصولهم بسبِب خاّصة منزلٌة لدیهم للمرأِة كان والمذهبّي، الدینّي تعّصبهم              من
الحیاة في واسعٍة سلطٍة من لهّن كان ما على تدّل النساء، مدِح في قصائُد ظهرت                 عصرهم

 اإلدارّیة واالجتماعّیة؛ یقول األعمى التطیلي مادًحا إحداهّن:

 ویقول ابن خفاجة في مدح أخرى:

 

ثقافتها مستغلة علیها المفروضة االقتصادیِّة تبعیِّتها من تخرج أْن المرأُة حاولِت             وكما
الرزق: أسباب من سبًبا الشعریَّة موهبتها استخدَمْت اإلفتاء، أو التعلیم، أو الكتابِة في               للعمِل
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 ملیكٌة ال یوازي قدَرها َمِلٌك
وكم النادي باسمها سما      أنثى

 ذكٍر
 وقّلما نقَص التأنیُث صاحَبه

 

مقداِرها  من تصفرُّ     كالشمس
هُب  الشُّ

  ُیدعى كأنَّ اسَمه من لؤِمِه َلَقُب
َرِت األفعاُل والنََّصُب  إذا ُتُذكِّ

 

ة  ُتنمى إلیه من الحرائر حرٌّ
ِقدًما الفضِل في     مشهورٌة

 والنهى
 

 ُتغني بسؤُدِد ذاِتها أن تنتمي 
ٍة في أدهِم  والجوِد شهرَة ُغرَّ

 



أو لها، بحقٍّ مطالبًة تمدُحه نفِسه الوقت وفي لألمیر، كاتبًة أو للنساء، معلمة القصر في                 تعمل
 مطالبًة برفع الَحیِف عن بلدتها، أو إقالة والي بلدتها المرتشي [فصل الشواعر].

شیًئا لهم ر لتسطَّ یقصدونها الناُس صار اْن واالحترام، الشهرة من الشواعر إحدى              بلغت
أخوها یكوَن أن والُدها یتمّنى وشاعرٌة بها. ویحتفظون یحملونها أوراٍق على شعرها              من
لألدباء مجمًعا األدبيَّ صالوَنها تجعل و وّالدة وتهاجیهم، الشعراَء تناظُر وأخرى            مثلها...

 وللّشعراء...

وإّنما بالغرض، تفي ال المصادر، مختِلف من جمعناها التي الشعرّیة الماّدة فإّن ذلك               مع
أشعارهّن. في إلیها قن تطرَّ التي المواضیع وعن الشواعر، كثرة عن عامة فكرًة              ُتعطي

 والسبب؟

شعَر نوا یدوِّ لم معظمهم، في الحاكمة باألرستقراطّیة المرتبطین األدب، مؤّرخي            إّن
سوى منه تصلنا لم الذي الشعبّي، األندلسيَّ األدَب یدّونوا لم أّنهم كما بعَضه، أو كلَّه                 النساء

 األزجال القلیلة...

عنه نسخوا أو قرون، طیلَة مخطوًطا بكتابِه احتفظوا الذین وذوق األدب مؤّرخ ذوق               إّن
األدباء إلى بالنسبة هذا ضیاعها. أو النصوص حفظ في ساهَم الذي هو بهم، ة خاص                نسخًة
بعد كتَبهم أّلفوا الذین للمؤّرخین كان فقد خاّصة، بصورٍة النساء إلى بالنسبة أّما عاّمة،                بصورة
الدینّي والتعّصب الذات، على والتقوقع اإلحباط، مرحلة في أْي كّلیا، أو جزئیا األندلس               سقوط
لكتاب التكملة كتاب صاحب األّبار ابن عن أحدهم یقول جدا. خاصٌّ موقٌف بالجهل               مقروًنا
ُه ُتنزَّ نساًء كتابه في ذكر ألّنه الخطأ، في طا تور المؤّرخین أكثُر "إّنه بشكوال: البن                الصلة
إعماِل ِمن باِهللا نستعیُذ اهللا، عباِد خواصُّ هم الذین العلِم أهِل مع بِذكِرهّن تسویدها عن                 الصحُف
ُتغتَفر، ال وِزلٌّة ُتقال، ال لعثرٌة إّنها ِدیًنا... عنه اإلعراَض ونرى منهّن، واحدٍة ذكر في                 القلِم
وبعُض الشواعر]. [فصل عنها" واإلقالع منها المتاُب یجب وكبیرٌة لها، تكفیر ال              وسیٌّئة
599 سنة المتوّفى فالضّبّي الشاعرُة، قالته ما كلَّ یذكروا لم الشواعَر، ذكروا الذین              المؤّرخین
أذكره ال شعًرا، لها أصحابِنا بعُض "أنشدني یقول: الشواعر إحدى یذكر حین              هـ/1203م،
لهّن. واحٌد بیٌت ُیذكَر أْن دون من نسبتهّن أو شواعر أسماء ُذكرت الكتب معظم وفي                 اآلن".
دون من اآلخر، البعِض عن بعضهم المؤّرخون نقله النساء، شعر من وصلنا الذي القلیل                حّتى
بعض لهّن ُذكرت الشواعر من عدٌد وهنالك األولى. األخباَر مختصرین وأحیاًنا             إضافات،
كّلها مّتفقة القدیمة المصادَر أّن الالفت من والدتهّن... تاریخ أو انتمائهّن ذكر دون من                األبیات،
العاشر الهجرّي/ الرابع القرن شواعر إحدى الحجارّیة ، حمدون بنت حفصة الشاعرة أّن              على
المـُغِرِب صاحُب یذكر لم ذلك مع مكثرة، شاعرٌة وأّنها الغزَل، تقول أندلسیٍّة أّول               المیالدّي،
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فقد األّبار ابُن أّما أبیات، أربعة سوى بها" یفخُر بلدها وإّن كثیًرا، شعًرا لها "إّن عنها قال                   الذي
 اكتفى بالقول "إّنها كانت أدیبًة عالمًة شاعرًة" ثّم ذكَر لها بیَتین فقط.

و حفصة وّالدة هما الشواعر من غیرهّن من أكثر شعرهما من وصلنا اللتان              الشاعرتان
على الكالم سیاق في ذكروها قد وّالدة، ذكروا الذین من عددا أّن أّولها ألسباٍب وذلك                 الركونّیة ،
یقلُّ شعرها من وصلنا وما إلیه، ها موج كان ما شعرها من وذكروا زیدون، ابن الشاعر                 حبیبها
الذین أحُد سعید، بن جعفر أبو الشاعر الوزیر أحّبها فقد الركونّیة حفصة أّما شهرتها. مدى                 عن
ن دوَّ وقد - األندلسّي الشعر مصادر أهّم أحد المـَغِرب ، ِحلى في المـُغرب كتابة في                ساهموا

 أخباره وأخبارها - وعنه نقَل المؤّرخون اآلخرون الذین تحّدثوا عنها.

من مدینٌة سقطت كّلما یسبونهّن الفرنجة كان اللواتي األندلسّیات النساء أّن الكالم              آخر
في العربّیة-اإلسالمّیة الحضارِة مظاهر بعَض أوروبا إلى معهّن حملَن األندلسّیة،            المدن
أّنهم من الّرغم على ومراكش، التونسّي السهل مدن إلى هربت التي العائالت أّما               األندلس.
منازلهم داخل عاداتهم ظّلت األصلّیین، السّكان عن الخارجّي مظهرهم في یختلفون ال              كانوا
المناقشات في یشاركَن المؤّرخون یقول كما كّن اللواتي للنساء احترامهم سّیما ال              أندلسّیة،

 العائلّیة.
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العودة عن تغنیهم والباحثات، والباحثین الطّالب متناول في المادَّة هذه أضَع أن              أحببُت
ورّبما وتحلیالت، واستنتاجات مقارنات إجراء لهم تتیُح نفسه، الوقت وفي المؤّلفات، بطون              إلى
والتاریخ والحاضر الماضي فیها یتداخُل مسرحّیات، أو مسرحّیة أو روایات، أو روایة              تألیف

 واألدب وغیرهما من العلوم اإلنسانّیة.
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