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حصاد- و دي ج رحيق إمتنان ل ب دي أ
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ياة- ا ي مال ..إ

سر- و ياة ا سمة إ ي التفا و ب ا مع إ
بلسم إ نجا سر ا دعا ان من إ الوجود

بة"الشفاء ب ا الغالية "أمي
روح- الغا"إ ي .. "أ

أخ- سندي و رو سكنت ال الروح إ
ار" " إزد

ي- خاال بالذكر وأخص مة الكر العائلة إ
خال زةخاصة ساندت" سماح"العز ال

دعماو  انت و ت .ن
م- أحبب من و هللا ي إخو هللا م جعل من إ

هللا



،حمدا سلطانك عظيم و ك وج الل ب ي كما مد ا لك م الل
العمل ذا إنجاز سرت ان ع فيھ ا مبار ا .كث

رسالة أقدس حملوا الذين ا التقدير و الشكر عبارات أس أقدم
ياة ستاذ... ا املشرف أستاذي إ الشكر و بالتقدير أخص " و
ه" محمدحمودي ص البحثع ذا إنجاز طيلة ھ ن .و

عوٍن يد ل مد للذي متنان و الشكر بخالص ايضا أتقدم
من خفف و الالزمة باملعلومات ي زود و ا ل اجة ا بأمس كنت

ستاذ العمل ذا ا كيم.حمل ا عبد دادة جامعة/ وا
..."تلمسان

و  الشكر عبارات بأر أتقدم أن س أ ال نكما القائم ل ل العرفان
امعة ي عر أدب و اللغة قسم ع

كرام أساتذة و ن إدار من س باد بن ميد ا .عبد
طأ" ا لنا غفر و الصواب منا يقبل ان هللا ع ."و
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الرسالة مقدمة

أ

ضوع"مسألةتعد امن ا املسائل ن ولكينونةوااتلذامنثنبعااھارباعتبالشائكةب ةھي، م
ة اھاازبرإيفاتلذاتتحكميةرحضاقيمةوأنثو تمعّنا وإذا املصطھذماھيةلحولنظر، ا

للغةامنظومةعنلبعداكلبعيدنّھأعرفناإذاخاصة ،لتعقيدوالصعوبةاغايةفسنجده 
الكن ،عليهاخيلودلعربيةا انّھ أھولھملعااملع إ الذيحيل أو ر و ا أو ھذهت،لثباات
ألمر اتعلقإذاخاصة ر،حضوودجوومسألةھارباعتبالثقافةاخلدامةأزخلقتاللكينونة ا

ا اھينة رليةامتوون لقرظلتاالعربيةلباملرأة قالب ضعت  وكماة،لسائدالثقافيةنماط
سد ومثقفاعياواال كائنااجسدھارباعتباا ،لثقاالكائنالكذاملراةكانتھنامن، املستلب

تخوضعليها ماالزنكاالذ،لرجلامنشرعيتھيستمديلذا حاالتعنلبحثارغماأن
الرجل من التحرر نوايا و ضوع س،ألجنااكافةاعإلبدوالكتابةاطريقلذلكرتفاختا،ا

تمكنتية والراجنسخاصة و ثباإمنفيهاال ا ذا الفكريت ا واستقالل فعدمااھذ،
إئياوابالر إ يحقية أتثبات يجا ضور اللمرا واعامةلعربيةايةوالرأة ةيرلسو،

الخاصة امبكرطريقهاتشقأتبد، نحو مجموعةلتجريبا زت ف منتيارلسواتلكاتباامن،
ال"ربيطاءھيفا"بينهن  تئيارواباأدارةبغزتنشروكتبت، عا ألنثوية اويةهلاعموضوفيھ،
).طابقينمنأةمرا(يتها روا

ضوع(عوـــموضىـــعلاـــنرختيااعـــقو ا ) »."ربيطاءھيفا"ل) طابقينمنأةمرا(ية روافيمالمح

:يفتتمثلتيةافالذ،موضوعيةوتيةذابألسبا
اصھتمامنا ا- نالنسوادبباألا وتجاو .معھي

ألةـــسرالدوالـــبالتحليعوـــملوضار ـــكثأقـــلتعمواصوـــلغاا ـــغبتنور غفناـــش- اروـــغس

اھا دبعاأمعرفةولنسائيةاةـــعياإلبداةـــلكتابا ا مم .و

دألسبااماأ ال املوضوعية :ھيليھإفعتناب

نعوـــموضازرـــبإ- ال ـــخداخضوع ن اي ـــئوالرامل الع ـــمنبووھرـــجكلـــتشو املرأة

املجتمعا ـــحرمانتـــعان داخل شا م .و

نن ــمأةرــما(بةاملوسومةــنوللمداــنرختيااعــفدااــمأ- اد ــبالتحدي) طابق ّ جلاــيعصــنأل
اارــنظاتذــلؤــسوىــألنثاةــھوي زامةــمأزيشـــتعو عيدــفالصص؛اـــخلواماــلعاعيدــلصاىـــعلا
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ب

تمّثلاــلعا ايفم ا مجتمعي ـــتنتمأةرــمو ه رباعتباومتخلفامة زألاھذهورةبالضريعيشإ

أ أة ـجربالديوـبمجتمع ، اصا ـمو يمهمشة اتكذألنثىا/ باملرأةرتبط ـمھـكونا منعا

ةمة أز و .اتلذاىمستوعلىال

ملةرــــةتتعــــسرالدّناإــــذكرفــــلاالفةــــلسباباــــألساذهــــىھــــعلءاــــبن ت،الؤاــــلتسواتكاالــــإلشانــــمض

:ھازبرأمنوعنهاإلجابةالبحثاول سيحاال

النثوي تجكيف- ؟من أةمرايةرواضوع ن طابق

؟يةوالراخلداألنثىاتحرر تثباإلكاتبةاستطاعتاھل-

نةــمقدمنــمنوــيتكلــھيكث ــلبحاءاــجتكالياــإلشاذهــھنــعةــلإلجاب يرــنظوفصل

.بخاتمةاــمنتهي،يــتطبيقو

عللموضولتمهيدافيهالناوحا: مقدمة

اــلنوتنا،»ةــألنثوياةــلهويواطلحــلمصاكاليةــشإينــبيوــلنسادبألا«اه بــعنونّ: ول ألالــلفصا

امفهومھوملصطلحاشكاليةإبطــضھــفي ة و ال و ثمألنثويةالكتابة، إعرجنا ، ازبرإ

.لكتابةاھذهخصوصية

بــ: لثانيالفصلا ضوع«املوسوم ا ءھيفا"ل) طابقينمنأةمرا(ية روافيمالمح

افيھ فسعينا»."ربيطا استنباإ ن الت ا ".زكنا"ئية والراللشخصيةلنفسيةواالجتماعيةط

وأالؤلتسااعنتجاباإتضمنت: خاتمة املطروحة االنتائجاھمت إل .ملتوّصل

دفا ــمأ اوــھةــسرالدانــمال اضريةــخصوصنــعفــلكشمحاولة ا نثوي ضوع ا

ييــئوالرانتــملالــخدا ذالعر أزك ــل، الرجلةــمأّن ةزــحيتذــخأاملجتمع/ خضوع تجر ا

ا) ابقينــطنــمأةرــما(ا ــيتهروايف" راــبيطءاــھيف"ية روــلساةــئيوالرا ھمأعندفلوقوومحاولة

اتطرقنا اللقضاياا ا .سةرالدوابالتحليللكاتبةل

بّد وعليھسمنهج منللبحثال اة ـطبيعقتضتاقد، املنى ـعلداـالعتماملوضوع

إذيـلنفسوااعيـالجتما ھ ــكنفيشــتعيذــلااعيــالجتماعــقالوادــصراعي ــالجتمااعدناــس،
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ج

وإاــحرمنــماملرأة ش م و وعهاابدوإھويتهاغيبيذــلواءاــقصن احاالتصوير، املرأة ةلعديدت

...وزواجحب وقطالمن

ااــمأ اف ــكشاعدنا ــسدــفقيــلنفساملن وة ــلباطنالعوالم لالــخنــمةــلكاتبااــعتهال

اة ــخاصاياــقضول اــتن ا اتحللوصف والتحليلاليةآعلىمعتمديني،ألنثوعامل لنصيل

.لبطلةاتحاالصفوو ئيوالرا

:منهانذكرسابقةتسادراعملوضوااھذول تناقدو

يةـــخصوصيـــفةـــتحليليةـــبرمقا-لوـــلتحاتاـــعالمو...فتالـــالخائلةـــسأائيةـــلنساةـــلكتابا(

يلنسوالنقدا( ،هراكتودسالةر" مختاري فاطمة " ل ،)لمعاصرالعربيالنسائيائيوالراباـــلخطا

وإنةذكرــكم" شوــقطرةوــن"ل،)روقاــلفايلةـفضتكتابافياءةقر ، تاــسرالداذهــھتــكانماست

تشخيصهايفسةرالداھذهيفيتنارؤ يةزاوعنتلفختاـذفإّثــلبحابــناجونــمبــجانتــلوتنا

.سيدھاجتو

وامن جملةعلى بحثناستندابالطبع ا ـلنيسـجلونوـعخت ـكانالع ـجاملراملصادر

اث ـلبحاراـغمضوـخ م ،ثــلبحاةــنومديــھو" راــبيطءاــھيف"ل) ابقينــطنــمأةرــما(ة ــيروا: أ

ن"ل) اعدــإلبواةــلثقافايــفويةــلنسا(باــكتو و"ةمناصرحس لثقافةايلنسوادلسرا(بكتا،

األبويةا .ھيمابراهللاعبد"ل) لجسدواألنثويةالهوية،

ترااــــعبىمسأــــبمدـــنتقوأنل ــــجوزــــعهللاكرــــنشأّنال إاناـــعساــــمةــــسرالداذهــــھبداية

الدكتور رــملشاناذتاـألسناــــالمتنواكرــــلشا محمد": ف شرافـلا" حمودي قبل ذهــھىــعلذي

و صدرهحابةور عطائھيضــبفاــعلينيبخلملونھ،ةــسرالدا ،جعةاملروابالعنايةللبحثإحاطتھ،

اتھعلىو و ديدـلساائحهاـنصولقيمةاتوج توجيھكما ال يفوتنا،ضعاملتواهدجلااذـھعـنرفإليھة،

دـــبعينـــمأوب ـقرينـماعدناـسنـملـكوثـلبحااذـھيفحناـنصوحثنامنكلىلإلشكرا

واريـــخهللاھمازـــج ذةتاــألسااذــكونوــلعادــياــلنتدّــمواعدتناــسىلإاـــيضألوـــموصكرـــلشا،

كرــلشاراتاــبعبمدــنتقاــكمة،ديدــلسااــئهرابآةدــملرشاتــكانيتــلا" يــلعلمامالــحأ"لة ــلفاضا
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ةــفرصاــلناحتهمــإلتنيــيوإدارةاتذــسأنــمدب،ألواةــللغامــقسىــعلنيائمــلقالــلكديرــلتقوا

،ةــجامعةــمكتبلاــعمىلإكرــبالشمدــنتقأنى ــالننسوثــلبحا

بحثأليمكنال  بمنأىيكوأنلعلمية اجتھدربلغتمهماي قـطريتعرقلتعقباعنن

بحثھث ـلباحا املتعلقةصعوبة منهاانجاز املراجع ع صول واھذول بتناا ، اكذاملوضوع

.بدقةلبحثاخطةديدحتصعوبة



ولألالفصل ا
األا بين يلنسودب

لمصطلح اشكالية إ

ألنثويةالهوية وا



األا«الفصل األول                                           »ألنثويةالهوية والمصطلح اشكالية إبين يلنسودب

1

I.مفهومھولمصطلح اشكالية إ.

األا1- .لنسائيدب

األا2- .يلنسودب

األا3- .يألنثودب

II.لمصطلحاو ضرمعاوو مؤيد.

.رضلمعاالموقف ا1-

.لمؤيدالموقف ا2-

.ألنثويةالكتابة الهوية في ا-ثانيا

III.خصوصيتهاولنسائية الكتابة ا.

اثباوإألنثوية الهوية ا-1 .اتلذت



األا«الفصل األول                                           »ألنثويةالهوية والمصطلح اشكالية إبين يلنسودب

2

القراشهد  ا)م20(لعشرينن ايفتلتحوالالعديد من ، ما رمن بينها ظهونكادب،ألوالنقد مجا

اباألفيعر ذ-لنسائيا–يلنسودب أي األالك ؛ ايهتم يلذدب ملنسوية بشكل عاباملسائل

اباإلبدو اعطاإبذلك محاوال. صلنسائي بشكل خااع وملرء مية أ امكانة أة من حيث دبألمجال

والقروالكتابة ا املرأةعلى حركاامعتمداع،إلبداءة ر تحر امنذ ستينا«ف. ت القرت تحديدا،لعشرين ن

ديثبد ا أولغرفياضح واكل بشأ االب ثم وعن نظرية خاصة ،لكذبعد قلشر، ةمغايرمختلفة

افضا أولذكواعلى كتابة دتتمراللنسوية الكتابة افهي ؛لكتابةء وسياكتابة تنتج ر، عي ق

ولذكوا وألبوانفسية رة و» (1)...لرجلاسلطة ة، اعليھ فإ؛ ذورلنسوية غربية الكتابة ّن ع تأسست ما

اتطو ات ر ا ائدالرامن مجموعةمع كلنسائية ھنار " " لفوو فرجينيا "من بينهن ت،لغربياات

"Virginia Woolf،"ديسيمو Julia"" جوليا كريستيفا"،"simonede Beauvoir"" اربوفون

kristeva"،"جامبلرةسا ""Sarah Gamble"،"إجليتونما Mary" " ري ..."Eagletonألفن ي الّال ،

اجل خلع ثوأمن الكتابة والعاوالقيم ب الينتقل ھذ،لطويلاعهدھا تربت عليها اللتقاليد دات

النسوية الكتابة امن علنوا يمللعاإ ھم رباعتباب،لغرامن ردالنهضة مستواعصر اللعر

إ اھذالسباقون .دبألا

انشأ-الأو األة :بلعراعند يلنسودب

ديثبد ا ااعن أ القرامع مطلع «لنسوية ابية دألركة املرأةنتوقف عند جهو،لعشرينن د

ا ،لنثر مجال ي ذيفباد إلباحث ايالحظ ءبددئ اسهاأّن املرأة غائب مسهاإية والروالقصة م

نات مس ا والقرامن ح ، املا أألمر ن ي انھ تلقانا بعض الثا مع تظهراللقليلة سماء

القراع مطل ا» (2).لعشرينن تجدر و إھنا رةإلشا؛ أّن اسهاماإ يملرت د الن مجال مغيبا نكاأة

ذمهمشاو وإذا ابعض تكر، فإ اتتجادرةناسماء تلكبالرجلاءالحتذوالتبعية وز ذابت بحيث ،

ا الرجالية املحاوالت ود وإبناوتأسيسا ةئدالرا وعا ابدءا ، ا ّ الشياو ھوتم ويقدملذيلء ملم
القرامطلع حيؤخر  .لعشرينن

األاتقييم يمكنال «":نبثينة شعبا"لتقو بمعزللنسائي دب ي لنسائية الصحافة اعن تقييم العر

واللعربيةا ونصف قرسائدةكانت ، األساسية للكاتباالوسيلة انيف ن حيث ت،لعربيات

ا انشر وبتأسيس ءلنساانخرطت نلك ذمن منطلق ؛»(31).لكتبالصحف بدال من املجالت ّ ب أّنلنا ي

1 01.:، ص1م، ط2008ردن، أل، ابد، أردیث للنشرحلالكتب املعااع، إلبدوالثقافة ايفلنسویةة،اناصرملانيحس-
2 97.: ، ص1م، ط2015ردن، ألن، اعما، للنشرة ريسمل، دار ا)لنثرا(دیث حلايبلعردب األ، ایدزبو أسامي یوسف -

3 39.:، ص1م، ط1999ن، لبناوت، ريب، للنشرداب آلا، دارلعربیةالنسائیة ایة والرامن م عا100ن، بثینة شعبا-
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األا اكانت االنا بالصحافة ومقرنالنسائي كدب األبمثابة عتلوحيدداة اال عن أةملرافيها ة

وقضاياھاومشاكلها  مافصل يمكنعليھ ال ، .آلخراعن أحد

اقد بر املجال إما"،"ازينب فوز" لصحفي كل من زت ورة" سلياري إ" دةيازمي " ب ااملش

أجانب  أ"ک ىخرأسماء ".عجميريما" ،"ليبية ھاشم" ،"اننطوروز

اما أ اية فلعل والرمجال ّ املتم د الذا أأنجزتھ مائة (ب مملوسووا" نبثينة شعبا"لباحثة ي

دةلريااين نسب ازبل يقلب موؤل،كثر من تساأعلى يجيب«،)لعربيةالنسائية اية والرامن معا

املرأةئية والرا روابأةمذكر...لصا أول ديثألايخ رتايفعربية يةّن ا حسن (ية رواھي دب

و"ازينب فوز" ل،)قبالعوا ذقد كا، أي(1899)ملك عان رواسنة من صد15قبل ؛ " ل ) ينبز(ية ور

ا" نبثينة شعبا" رأيما نفهمھ من ؛» (1)"حسن ھيكل اإلبدالسباقة اكانت أةملرأّن ئي من والراع

ولرجلا الك فإذمع ، سمة والرياّن نةال تزوكانت قلتفودة مق وبالرجلال ذسيا، " للك يقوق

أّنحدوإذا«" فوغايس دبا ية لتجعل من رلذكوالعرفية السلطة اعلى تفوقها تتدخل أةملرابرھنت ث

ولتفوالك ذ » (2).لرجلاساما يتشح بھ ق

وأقد بر املجالھذبدعت زت اغا" كل من ا النو"،"دةيازمي " ،"ري كوليت خو" و" نلسمادة

و"...اوي لسعدا .ھنريغ،

ديث ا األاعن إّن ،لنسودب ي العر ديثنا بالضرديقوي ا إ املرأةيااعن بدورة قضية ت

ولعربيةا ذمل العواھم أعن ، مت سا اعامل زبرألعل و. لكال ذه إليقظة يعول تأثت«د

ركةلتياا ا املتمثل ي الغر ألنسوية ار ، يلعامل اما العاملية املناضالتلوعي لدافهو تولد الثا ى

سيةالجتماعيةاضاعهن وبأءلنساامن  ا ا».و فاملرأة ية رجتماعية مزاضاعا أولعربية كانت تعيش ؛

ا رزبادورلھ نكا،خرآعامل كھناو. لتعلم مثالاكحق ،عةوملشرابسط حقوقها أمن كحرما

ااملرأيقظة  اتيا«لعربية يتمثل ة وإلصالر وأفعادورلھ من نما كاح يثر ل، ابلوإيجا لوعي رة

وألنسائي خاصةا داجتماعي انّھ عامل ، لرفع من اإلصالحية ھدفها ھو النزعة افهذه ؛» (3).خليوثقا

.املرأةمنزلة 

1 52.و51: ، ص1م، ط2010ردن، أل، ابد، إردیث للنشرحلالكتب املعا، یةوالروالقصة ايفت سا، درايلیس فوغادبا-
2 52.: ،صرجعنفسھملا-
3 : لنسویةالكتابة ا(ل حويلولدالتقىملة،اعاصرملالعربیة الثقافة ايفف الختالابالغة ي ولنسوالنقد ، ابعليوي حفنا-

م، 2010، ئرازجلان، اھر، ولثقافیةواالجتماعیة ابولوجیة والنثرايفللبحث ينلوطاركزمل، ا)تلتمثالب، اطاخلا،لتلقيا
33.:، ص)دط(
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ا املرأة أّن إ شارة العربية بدتجدر نلقراخر أوالنهضة اية امع بد«لفعلية الكتابة أت

است مستويارفما،لتاسع عشرا وإنكافةاعإلبدت اتخذتكانت ، التطوامسلكية املسألة ولبطير ء

ا أواخر ن ب املمتدة ة الف القراملحدود القرامن تلستيناائل وأوالتاسع عشر ن حيث ،لعشرينن

أسماءبر دئدرانسوية زت ور املرأةتعليم إعت ة، وقعها وافض ، ، ة ر با املطالبة و ، ر ا

ا إ روج املرأةھذ؛»(1)...لعملا أّن ع ابدا ا مس الفعلية للكتابة على أت قع مع الوأرض

النهضة حيث اية ابد كتابا متيااملستواكافة شملت سا ال امن  ت ا تحقيقلدعوخالل إ ة

.حقوقها

.Iمفهومھومصطلح لاشكالية إ:

األا"مصطلح رثاأ ا"و"يلنسودب ركة ا"لنسويةا واالؤلتساالعديد من ، اإلشكاالت ملفاھيمية ت

اساوألاالصطالحية وا تنبع من ،اليةمجطبيعة ذاالفتا للنظر الثقافية بوصفھ مصطلحا جديدط

األاديث عن حلفا،لعربيةاخصوصا املرأةھوية وخصوصية  قع اولاھو ) لنسائيا(يلنسودب

العدانظر؛لعربيةالنقدية وابية دألالساحة ايليفشكاإطابع ذوحديث  واعلى مفهوارالستقرم .حدم

اتعدإذ وآلدت وتسميتھ،مرتبطة باملصطلحةقضايا عديدبت رتضاراء فنجد من ،مفهومھ،

األا"ق عليھ 2يطل و"يألنثوا" أو" يلنسوا" أو" لنسائيدب ابأ«من ينعتھ كھنا، أدملردب اأة، ،ألنوثةب

ا ، م ر ا نودبألأدب اا النسوالنقد ، إھا مصطلحاريغوھذه ،...،ألنوثيالنقد ي، شكالية ت

اسووجتر النساق إ» (3).تلكاتباء أال ؛ اتكثر أّن لنقدية الساحة اجا ورواشيوعا املصط

األا"بية مصطلح دألوا النسائيدب و األ، والنسودب األي، و"يألنثودب املتعددةھذه ، ات «املصط

الھرز"ارعلى غرتعربيااتخاضت فيها ناقد ا انا" و" ة " لنجاابو أشرين " و" ألعرجيزك

و"دغري املنعيمة "و" دبن مسعوةشيدر"و » (4)"...لطريطراجليلة "،

1 33: ،صرجعنفسھملا-
2 73.: اع، صإلبدوالثقافة ايفلنسویةة،اناصرملانيحس-

لجنوسةا):(Genderللغةارييفلتذكوالتأنیث امن حیث وألنوثة رة والذكوانس من حیثجلاصطلحلغویاھوملا اھذس ساأ ،
يتلالالتینیةدةافرملالغربیة مشتق من ت اللغاايفھو ي، وللغوي اعدالقوالنحو اينيفتقسم ضمىلإريیشينلسي أمصطلح لغو

ھو مصطلح ال عالقة ، ونسجلع أو النواgenderمصطلح ىلإلفرنسیة ارباللیا عر ددحنامثgenusألصلع أو النواينتع
نيبق لفرانوسي قائما على جلالتمیز اد جنت للغااففي بعض ن، إلنساايفلتناسلیة ة األجھزوالبیولوجي ي البشرانس جللھ با

.لعاقلاريغولعاقل د، واماجلن واإلنساواي حلاريغوي حلاعلى ا لتمیز مرتكزاد جنبعضھا يف، ونسجلدیاحیا،وذكرملواؤنثملا
3 م، 2013،ئرازجل، ایعزلتوواللنشر ر جسوي، ئرازجلي النسوالشعر اسة ، درالتأنیثب اخطا، غلیسيویوسف -

29.:،ص1ط
4 ، إلنسانیةواالجتماعیة ت اسارایة للدميدألكا،اصطلحملاشكالیة إىلإلتأسیس العربیة من النسویة الكتابة ، اضارعامر -

3) .:م، ص2016، جانفي، 15،عئرازجل، امیلةف، لصوافیظ بوحلاامعي عبد جلاركزمل، الفلسفةداب واآلاقسم 
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األا1- "Féminism":لنسائية ا/لنسائيدب

األا" فمصطلح  والتخصيص ا«مععلى يحيل" لنسائيدب صر با داالنغالاملو ةئرق

ولنسااجنس  أسوءلنسااجهة نظر ومن ءلنسااما تكتبھ ء، أملنساالكتابة عن اكانت ھذه اء عن ء

أملرجاا آموضوإيعن ل (1).خرع األافمصطلح ؛» ولبيولوجيانس جللنسائي مرتبط بادب لك ذھو ،

األا واملراعن جنس درلصادب .ىخرأقضايا ىلإضافة إلرجل اقضايا وھا قضاياوليتنايلذأة،

ن آيرح أّنخرى األفكاامن مجموعةھي «" لنسائيالفكر ا"أو" لنسائيةا"ون و تّملألفعار

تماتلنساامن مجموعةا امل اصةبالشؤء ا ابالنساون دون ولرجاء ھذه ريلكنّها ال تسعى لتغيل

وضاوألا (42).ءلنساالھ ضا تتعرّ◌ عمديث حلتص بايتختلااملجموعةھي تلكع، لنسائي ھو افالفكر ؛»

اعن شؤعيهتم بالدفايلذالفكر الك ذ وأملرون ةريرھا من سطوحتوضاعها أوريلتغي،ھم قضاياھاأة

أوألبواتمع ا املعاصرلعصرايفما يصطلح عليھ ي و ديث املصطبط رمن كھنا."لبطريكيا"با

ا السياسي باملوقف ديلسياسي حينما ينااللموقف املمثلةھي «فالنسائية لسياسية القضية أو

املرأةبتحر ا»(3).ر إستنا؛ اھذدا أّنلرا نجد املصطھذأي لسياسية اسة رملماايعد ضربا من ا

اعالقاريلتغيفداال والقوت القائمة السلطة ة ن والرجاب .تمع(ايفءلنسال

األا2- "Femininity":لنسوية ا/يلنسودب

األا" فمصطلح ابا" لنسويةا/يلنسودب املرأةعلى خصوصية ما تكتبھ ريحد كبإاللة دألكثر ت

وفالنسوية «،لرجلامقابل ما يكتبھ  و قضايا نبشأءلنسااجهة نظر تمّثل ااملرأة ما وكتابا

(4).تمن خصوصياتحملھ يمّثلفهذ؛» املصط املرأةلنا ا ما يتميز بھ من وقضايا جنسها نبشأرأي

.ن خالفا للرجلوعن شؤتكتابا

1 5.:،صرجعنفسھملا-
2 ، 1م، ط2016،عيللنشراإلبدعاشاملابرخصة ر منشو، لنسویةت اساراللدة نظروي، لطنطاء اشیماد، موحمھند -
16.:ص

ىلإصطلح ملاصل د أیعوب، وألاحكم ن تعنیانيتمعتنيجمیونانیتنيتدمفرىلدإصطلحیعوملا اھذ): لبطریكیةا(لبطریكيا
.لنسویةت اسارالدوابولوجیا وألنثرا: انيمهتلفنيخمحقل

3 ن، عماى، ربلكنامانةعثماراتأمنشو،)تتقنیاتوتیما(ةعاصرملالعربیة النسویة ایة والرب اخطا، یندودمد حمفقة ر-
19.:، ص)دط(م، 2008ردن، ألا

4 6.:،صصطلحملاشكالیة إىلإلتأسیس العربیة من النسویة الكتابة ، اضارعامر -
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ا" جامبلرةسا"تذھب  أّن املرأةبأدالعتقاا«علنسوية إ املساواةال تعامل على قدّن ال –م

املرأةسبب سويأل ون أودحيونھ وينظم شؤيلذااملجتمعى لرجل الوياتھ حسب د

(1).ھتماماتھوا أّن» أي انال تكوأةملرامعاملة ؛ و اكجسدأةمرال ا و ل إّنما و ابعيدريكتفكأةمر،

السلبية اية ؤلراعن  امن طرل .لرجلف

ا اعلى " رتيبسو"يعرفها معجم قلسياذات ّ نتناااللنظرية ا«أ س ا بمساواة دي

(42).جتماعياوايا دقتصاواسياسيا  افالنسوية من ھذ؛» التميز الة زاتسعى إلرملنظوا يذلا عا ي

ياةملرامنھ  ا منا ش .أة

1 ، لنشرت واساراللدت موة حضرب، دار لغرايفأةرملب اطاخلعرفیةملالفیة خلايفاءة لنسویة قر، القریشيض ایار-
62.:، ص1م، ط2008،كالملا

2 ن، لبیاالة جم، لثامناتیجي ارتالسار لتقری،الفكریةتانطلقاملايفاءة قر، السالمیةاىتیكالیة حادلرالنسویة من و، اد عمرمحأ-
142.: ، صقمیةرنسخة 
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األا3- Fenaleness":" ألنثوية ا/يألنثودب

ا األنوثة أدب األأو األنثودب أو األي اخطاأوملؤنث دب طابتأنيث أوألنوثة ب لك ذكل ،...ا

والّبمع) يأنُث،نُثأ(ھي مشتقة من و«؛ألنثىاعلى يحيل (1)تكسروضعف ن و» أمرا«: ليقا، : نثىأة

(2).ألنوثةاكاملة  «

السايفألنثى ا األنثى خالا«) نَثأ(دةما" رالبن منظو"بلعرن معلذكر من كل شيف وا ء،

أناإ و اخال: لتأنيثوا. ٌث ناإع مج: نْثٌٌث وريلتذكف أمراھذه : ليقاو. ألناثةُاھي ، مدحت بأ ّ إذانثى أٌة

(33).ءلنسااا كاملة من  و» على املحمولة" ألنثىا"عوالميل على حي" ينثوأ" مصطلح أّنلك ذىنمع؛

اسمألنوثة اكانت الذب،الستالوالضعف ا الكماة .أةلناقص للمرل

راتمن سو(13)آلية ا" ألنثىا"لفظ وردقد  ا لقمرتبطة رة ا َیا عاقولھ بمسألة
َھا النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرمَ  ِ أَیُّ أَْتَقاُكْم ُكْم ِعْنَد هللاَّ

َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  13}آلية ا-اتجرحلا(إِنَّ هللاَّ

ا بمسألة الفووالتسوية أو ن ب آلمن سو(35-36)آلية األنثى والذكر ارق قولھعمررة ان

ُ أَْعَلُم ِبَما َوَضَعْت ﴿:عا ا َوَضَعْتَھا َقاَلْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَھا أُْنَثى َوهللاَّ َكُر َكاْألُْنَثى َفَلمَّ َوَلْیَس الذَّ

ِجیِم  ْیَطاِن الرَّ َتَھا ِمَن الشَّ یَّ ْیُتَھا َمْرَیَم َوإِنِّي أُِعیُذَھا ِبَك َوُذرِّ 36}-35آلية ا-انعمرآل)36(َوإِنِّي َسمَّ

االختالاسألة مببطها رمن كھنا ن ب ا األنثى فجاوالذكر ف ذألنوثة من منظوءت ع«لك ر

ابالفر وايولوجيا قضية جوھرلباوق املرأةبأللقو، رليست سوّن احم يلخص ھذى املوقف يلذا

ايضا من  أيقلل  مية وأالجتماعيالتكيف أ للنيل محاولةفكل ،ھارھو قداملرأةجسد نكاإذانّھ ،

الألامن  مخالفةللجنس ىتعزدوار وللطبيعةعت النسوياابعض رأتقد ، أّن تلصفات

اولوجية مصدلبايا دوال مصدازعتزر افهذ؛» (4).نيةر االختالا نلبايولوجي ف س ا ن ألنثى اميز ب

،عتزوافخر رمصدنكايلذاسد جلايسمى بما ا ل وعبرال مصداز اكما يررعاء .لبعضى

اللبعض ھذه استقرائنالعلنا  ات املصط و يم األا( مبت مفهورقااملفا ،لنسائيدب

األا اولنسدب األي، والغموواللبس انزيل ) يألنثودب اإلض الذام ،كتنف ھذي املصط فنجده ا

1 43.: ي، صئرازجلي النسوالشعر ايفسة ، درالتأنیثب اخطا، غلیسيویوسف -

2 ،تركیال،سطنبو،اإلسالمیةللنشراكتبةمل، ا1،جلوسیطاعجممل، ا)معھون خروآ(ن لزیااد حسن مح، أھیم مصطفىابرإ-
29.:،ص)دط(،)دـت(

3 ، 2م، ط2003ن، لبناوت، ريب، للنشردر صاب، دار لعرن السار، بن منظوم امد بن مكرحملدین ل اامجلفضل أبو ا-
168.:ص) نثأ:(دةما

21.و20:،ص)تتقنیاتوتیما(ةعاصرملالعربیة النسویة ایة والرب اخطا، یندودمحمد فقة ر-4



األا«الفصل األول                                           »ألنثويةالهوية والمصطلح اشكالية إبين يلنسودب

8

الداتخذقد  فاتخذلعراما عند أ". لنسويةا"ھو وال أتسميتھ حد وامنحى بلغرى ةمناحي عدب

.تسمياتّھ 

اباستعرأسنبد آراء نلنقااض واالباحث اتسمية ھذلحود أألا ات ااملصط وأي إذ،نسبدب

ا الناقدنجد الھرز"لتونسية ة ا ا"ة ّ فإ كبديل عن ) املؤنثلنص ا(مصطلح امستخداتفضل ،

)لنسويةالكتابة ا(مصطلح 

نلتعااعلى ةمؤكد» املصط ن ب أّنلداللة امن حيث رض إذ ، يألنثوالنص امصطلح واملع

آستناانفسھ فيعر إ اليادا واملال فالختالت اعنغھو ، " مذكر/مؤنث"لتقليدية املقابلة

ابكل  ا الميةالصداإليديولوجية محموال ميعتستفز رتصا، الكو؛» (1).ا ملؤنث يستند النص ن

اعلى  ن نلتفريق قوان ب ن س ال على ،لرجلامقابل ما يتميز بھ من كتابة املرأةما تتميز بھ ا

اساأ نلتمييز س س ا ن .ب

إدرجالمحمد"يتفق  األا(فنجده يفضل مصطلح ة،ريألخامع ھذه " يسء بمايعرفھ و«) يألنثودب

يحويلرجلامقابل ما كتبھ يفأدب،من أةملراتكتبھ  أن دون اھذ، أوحكاما نقدية تعلي أملصطلح ا

(2)..هرمن قدتحط «

الناقدافضت رفقد ،"املؤنثلنص ا"مصطلح امستخدامن يرفض كھناأّنالّ إ كز نا"قية العرة

ملاألنوثة كمفهوا«ّنأل،ألنثويةالكتابة امصطلح " ألعرجيا ع ،ما تتصف بھوألنثى ابھ متقوم

ولفواألنثى يستدعي على افلفظ  سيةظيفتها ر استخداما طلك لفروذ. ا ولضعف اللفظ لوصف م

الرقة ا واالستسالو الك تدعوذعلى ءبناو. لسلبيةم الناقدا إ آستخدة وخرام لكتابة اح ھو مصطل،

املصطھذّنأل،لنسويةا وايقدا املرأة املحيطإلطام (3).ار افنا؛» ألعرجي ھنا كانت على زك

الھرز" مع كل من فخال اا إدرجالمحمد"و" ة لبد،"ألنوثةا" فضال مصطلح انللذ،ا"يسء

والنسوا ألنسائيي انا"ما ، أةملراقضايا حلشامل لطراه رباعتبا،لنسويةافضلت مصطلح " ألعرجيزك

ا .ومحيط

الكتابة امصطلح " امكررھوز" ةلناقدابينما فضلت  اإلبدأو يحيلبوصفھ مصطلحا ال ،لنسائياع

اعن  سية ا والكتابة املفارقة املرأة ن إّنمالرجلب اخطاإالنتباه اھو ، املرب الذأة حتكره ي

ومن طويلزلرجل منذ ا افكرھا ءإلعال، ولعربيةابية دألالساحةوصوال اھذ، «: لتقودلصدا

اخطاولتناإّن املرأة اضمن رجعي ال ينداإلبدب محاولة) نثىأ/كرذ(التصنيف مجال أو

35.:ة،صعاصرملالعربیة الثقافة ايفف الختالابالغة ي ولنسوالنقد ، ابعليوي حفنا-1
ح، مرباي جامعة قاصدت، للغادب واألايفلة مقالید جم،للغةواصطلحملانيبي لنسودب األاشكالیة ي، إمعمرم حالأ-2

47.:م، ص2011، 2،عئرازجل، اڤلةور
35.و34:ة،صعاصرملالعربیة الثقافة ايفف الختالابالغة ي ولنسوالنقد ، ابعليوي حفنا-3
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اشطرين يضيع معهما دبألاتقسيم  اعياإلبداملنطق أو السعي ، إدراج املرأةلصرإ ن ب املفتعل اع

اقع الوالرجل من وا » (1).اعإلبدوالثقافة إ

ألك ذخضم  أن والكاتبااغلب نجد األا" يفضلن مصطلح دلنقات األا"و" يلنسودب " لنسائيدب

األا"على عكس  " .يألنثودب

بغرملاء،لبیضاارالدا،یعزلتوواللنشرارسدملاب،طاخلموافھوملايفبة رمقا، يبلعرالنسائي د السرام، اكرر ھوز-1
7.:، ص1ط،م2004،
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.II ضةرلمعاوالتأييد النسوية بين امصطلح:

أّنعرضھ سابقا تّمعلى ما ءبنا نتباينكھنانجد الدارس و ن الباحث ن ب احوا لكتابة ل

نلنسائيةا ب افض را، ذا نلكتابة امن علنول امؤيد و .ل

:رضلمعاالموقف ا1-

أّن رلكاتباامعظم نجد افضن ھذت وفلك بسبب وذلكتابة امن علنوا ي،لتصنيف امن ا الدو

اسيطرو ،إلبداعلى للرجات ي د ر«اع أنلستينياامطلع تلزياافضت لطيفة إذ رجتدت

األاقائمة  النقدالوعي امن قبل املرأةما تكتبھ رحتقااخوفا من يلنسودب من كھناو» (1).ري لذكوي

ألرجل من منظواكتابة نسوية منفصلة عن كتابة دجووفض ر ومن قيمة يحطنّھ ر إيؤاملرأة دي

ش مستغانحالأ"ن سهرأعلى و. عهاابدإم أتعلن ال" م ة ذافضها ركثر عقالنية ب ل

إذ)رجا/نسائي(لتصنيف ا امن أؤنا ال أ«: لتقو، أطالقا إلتصنيف ذا بمايب دفاألتماما،منھ وأت

أسورئللقامما يقدويكتب  ركااء اجال ن (2)...أةمرأم «

87.:اع، صإلبدوالثقافة ايفلنسویة ة، امناصرنيحس-1
32.و31:، صلتأنیثب اخطا، غلیسيویوسف -2
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ا اھذوساند يوسلمى "أيلرا ا ضراء ا" ا رجاألاتقسيم «: بقول إ دب

اجهة نظرھاومن رألمواستقامة اعلى يحافظألنّھ ال ،معوجونسائي تقسيم خاطئ و إذ لقضية ،

أن ابل تؤخذ من منظو،لكاتباجنس رال تؤخذ من منظويجب واألر ّيد ا األدب ديء،لردب

املو  و اكااءسوبة،املضمون أديبا أدلكاتب ن (1).يبةأم أما نفهمھ من ؛» ن رنّھ الرأي فض تّم

إألاتقسيم  ذنسائي دب ، أنّھ ال ألك ورجا سلقضية من منظواخذ يمكن ا ،)كرذ/نثىأ( ر

واملعبل من منظو املحتوى .ر

ا أّن يلرفض املالحظ اللمصطلح د املبدعاتامللنسائية من قبل الكتابة أو و ن بدع

اغا"ک النظرابسبب نكا" خنانة بنوتة"،"ننبيل سليما"،"نلسمادة انية ولدوالسلبية ة من قبل ل

الرجل ا ،تركز على قضايا واملجتمعتغفل عن و ا لفإالذذا ت أّال املرأة من املطلوب ّن

املطلوبلنسوية امن مصطلح  إّنما ، ا مرادفا األقالامن و روجنسوية لم ا ادفة من ال

اكبة امووقوقعتها  ركة وبروإبية دألوالفكرية ا ا ذا اتقويض وھويتها از ة .يةرلذكواملركز

90.:اع، صإلبدوالثقافة ايفلنسویة ة، امناصرنيحس-1
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:لمؤيدالموقف ا2-

النسائية الكتابة اھذه أّيدمن كھناأنريغ النقاامن قبل اءسو،لنسويةأو أو إذلناقدد ات

أكا النقااغلب ن انفصااعلى ونلذين يصرد رنصاأمن ،يةرلذكوالكتابة النسائية عن الكتابة ل

األا يجد. يلنسودب مختلفةخصوصية لكتابة ءھؤالإذ ا تجعل .لرجلاعن كتابة املرأة

الفصل اخذأقد و ، ن الكتابت ن نلنقد ب قت طر ي ما«العر املرأةتر،عامةأحد أّن ى

وأقدأ وأغزم اصدر اعن ريلتعبق املوضوعكاإذاخاصة ذا ونيةايتسم بالوجدن يمكنال ،

ولكاتب مهما بلغ من نضج  أعن ثلتحداموضوعي ف س و صد مشاعرھا ور ھا ارغواملرأة

ميمية اعل كما تفا (1)..جنسهاتمع بناأولكاتبة مع نفسها املرأة لعامة الطريقة اھذه ؛»

أتر والرجل عن انّھ مهما كتب ى ، إذخل نفسيتهادايتغلغل أنكتاباتھ عستطااملرأة ال ،

ذما تريده إيصل أنيستطيع  ، ا حيا املرأةلك ااملرأة أتكتب بعاطفتهاأّن لرجل اما ،

من للرجاامن كھناأّنلك ذريلتقصامن عفيها نوةلنظرالكن ھذه . منطقھويكتب بعقلھ 

وكتب عن  أالقت كتاباتھ شهراملرأة اھذوزتتجا،خاصة«فهي ى،ألخرالطريقة اما أ. ربكة

اإلقرا ،نيةاجدوكتابة نسوية دبوجويلعفوار

اتنطلق من كوو ارلذكوايخ رلتان املرأةريكثستكب مآري بحق مألنثىا/ة جعل مصطلح ما،

ويستمد قيمتھ " يلنسوا" ، اصة ،فاعليتھ ا ديدة إحيث يهدا إحياءبناف ةنسانية جديدة

» (2)..أةللمر

أّنبادألابعض ىيرو اترجع ،لنسويةالكتابة اخصوصية ء ،لظرإ باملرأة اصة ا وف

ا" امكررھوز"ما تؤكده اھذو ن«: قول ح أتطراملرأة عشياح ذفإاعإلبدالغة ء لك يتم ّن

ينلثاالتقىملث ااحبأضمن ، )ةريلقصالقصة ا(رات إلماايفأةرمل، أدب اطیبخلر انوأ: نقال عن، 92:،صرجعنفسھملا-1
م، 1992، یارسو، للنشرار وحل، دار ا3)ج(ة،تحدملالعربیة رات اإلماالة دويفئیة والروالقصصیة ت اللكتابا

27.:ص

يفت سا، دراألنثىت اصو، ألعرجيزك انا: نقال عن، 92:اع، صإلبدوالثقافة ايفلنسویة ة، امناصرنيحس-2
33: ، ص1، ط1997، یارسو، مشق، دللنشريلألھا، دار العربیةالنسویة الكتابة ا
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الفها ولكتابتها خصوصية نابعة من ظريمنحما ،جديدبمنظور اصة ،يتهارؤ تنعكس عن ا

» (1).ءھا لألشيارتصوو

ا نجدنفسھقلسياو انا"، ا" ألعرجيزك اصو(كتابا تلكاتبااشدّ أمن ) ألنثىت

تحّمسالعربياا ولضرت ناقشت تأصيل إذ«لرجل اعن كتابة ةمتميز،كتابة نسويةدجوورة

إألنثويةا/لنسويةالكتابة امصطلح  ة مش املصطھذيحملھما ، وية جديدرؤ من ا رمنظوة

دامعاصر اعية، العربية املراة التمسك إ املصط املضادةيؤكد كينونتها يلذذا اصة ا

دةفنصل بذلك ؛» (2).نيةوللد املؤ املواقف أن إللمصطلح يدعو إ لكتابة اخصوصية ازبرإ

النسائية ا املرأةجت ضمن مشررنداال تحرر التصوامن وع املرأةلسائدرات تحّول ال و منة

يعنصر  وعنصر مركزإمهمش دو افعاي املصطھذيفمؤيد،عيةاإلبدالكتابة ل ا

وامفخربمثابةنھ ويعد .أةبالنسبة للمرازعتزة

ذعلى ضو الك ء ااملرأة أن وو لعربية فرضت نجد ا يإلبداين دكافة مياھا دجوكيا د اع

ويةوالرانثر خاصة ومن شعر  اخصوصية الكتاباما جعل اھذ، ّ اعن كتاباتم .لرجلت

:ألنثويةالكتابة الهوية في ا: ثانيا

ا القرعّد داثةيتسم بكافة مظاھر ا،عصريا جديدءما تاله فضاو) م20(لعشرينن اا

نجدهلتحووا إذ ، التغي و اقد ل املجاالت جميع فن وشعر "بية من دألوالفكرية والثقافية مّس

أ"يةورواقصة و إذ ةحت ھذه صب، ملامعلى رةألكثر قداھن الرالوقت ا- ية والرا–خ ا

وتمع(ابقضايا  اكبة مستجدامو، دخاصة بعد ،لعصرات ااايفلنسائي العنصر اخل أن ديلسرل

افاعلة ذاتلفعلي بوصفھ اه رثبت حضووأ طاب إمنظوعموضومجّردليس وئي والرا ،ليھر

اكما  اية للمروالرتحقق داشيئا من تشكيل ملبدعةأة قيقية ا ا نجدلكتابةاخل فعل ذا إذ ،

72.:، صيبلعرالنسائي د السرام، اكرر ھوز-1

5.:، صألنثىت اصو، ألعرجيزك انا: نقال عن، 128:اع، صإلبدوالثقافة ايفلنسویةة،اناصرملانيحس-2
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ا واتكتبھ نزعة يلذالنص املرأة الص والظالاسجن ولكبت امن رلتحرا عوالمالنطالم إ ق

امبدعة من خال .للغةل

ديث إلنسائية يطراية والراعن فا الألمر بسؤالعربية تعلق النقدية الساحة اشكاال ح

صوص وا ، اما تعلق بسؤية ما. اتلذال كال أن قيقة ةسؤيصب ا و ال ألنثى ا/املرأة: ال

أ اصبحت ھاجسا بالنسبة ال ةھذه ملالمحئم الدالتشويھ اطويلة بسبب رمنذ عصول و .ال

إّنمن ھنا نقو أخصوصياولنسائية الكتابة امصطلح ل اثاتھ لقضايا العديد من ر

وإنجاليرماھو ولكتابة بين ماھو نسائي امعايير خاصة نقدية تميز في كاھل ھن: تإلشكاالوا ؟

؟،لمرالكتابة عند اماھي خصوصية ؟،لمعايير فيما تتمظهراھذه تجدو أةلمراما عالقة أة

اكيف عبر؟بالكتابة  ؟خل كتاباتها داھويتها وتها ذاعن أةلمرت

I.خصوصيتهاولنسائية الكتابة ا:

يمارسھعي ابدإجنتاإلكتابة اتعد  ، والرجااكل من ثقا أّنكل حسب طريقتھءلنسال غ ،

يحتاجمصطلح فضفا" لنسائيةالكتابة ا"مصطلح  حتھ ذاحدّ ض تحديد ،ئيااجرإيصبح إ

ذصدو ":امكررھوز" للك تقود

ا» اعن خلجاحإلفصاواريھا فعال للتغيرلكتابة باعتباإّن تخبيليةلنفس ت ءبنادةإلعاومحاولة

والعالملذا امن خالات كفهي فعل ،كتشافهمال وافيھ ش فمن ؛» (1).لرجل معااملرأة

اال من خالإما تقصده أولكتابة الصعب معرفة خبايا ھذه ا السيال ولعاق ، ا ل لك ذھي م

الشبيهة باملر أوتخعلى ما فلتعرايصعب أة الال من خالإتبطن بھ فيھ املواقف ضتتعرل

ا .ل

اياابدو" لنسائيةالكتابة ا"فمصطلح  املرأة ب تجر اميدلعربية ت بية عامة دألالكتابة ان

أدية خاصةوالروا واملعاصربنا ، ديث ا ي إتعوالعر ناتمطلع د مس ية عصر امع بداا

55.:ب، صطاخلموافھوملايفبة رمقا، يبلعرالنسائي د السرام، اكرر ھوز-1
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القراخر أوالنهضة ا القراية ابدو) م19(لتاسع عشرن وذ)م20(لعشرينن " صنصورلك بظهو،

روامن خال" ليلى بعلبكي و1958سنة ) حياأنا أ(يتها ل وريكوليت "م، و"ا دةغا"،

ن"...نلسماا اھذاتئدرامن وغ وعياإلبدالنمط ا قع وامشحونة برفض صھي كلها نصو،

ا وھا سيطرديسومجتمعاتلعربية املرأة اية على رلذكوالسلطة اغطرسة ة كيا و .املرأة

وا املرأة عن ديث بمفردهلثنائية يشكل امن ھذه فسهال فكل طرامرألكتابة ليس فا

نماأفنحن ،تھاموضوعا جدليا قائما بذ صنف ال"املرأةكتابة "حد ھو واصنف م فاملرأة ،

وترتكب خطيئةأةمراتكتب ھي  نلكتابة امسألة رتثا«من ھنا ، اتكوح ل املنتجة املرأةھي ن

إلكتابة موضوعا منظوايخ رتاتحضرال اشرودفق حدوليھ را نلقاالوعي وط وح رئ،

اتقتحم  مجال الكتابة املرأة ّ إھويتها من موضوالسؤريتغ-ابفعلها ھذ–فإ من ،فاعلع

ومنتجةإتابعة  (1).لكتابةاسئلة أيفغل تحّولھو ، املرأةفهنا ؛» أّن امن خالنجد لكتابة ل

و ا كيا و ا ذا عن ّ والغائبة اھويتها ع ّمشة افالكتابة عندھا ھي ،نيةولدامل تحّول من ال

أي)لفاعلا(موقع إ) بھلمفعو(موقع  ).رز لباالظاھر ا(موقع إ) عنھاملستور(من موقع ؛

و ن ح الكتابةاضالتها تجدفاملرأة أّن وأقد -لرجلا–آلخر تجد ،لغى ّمش ا كتابا

اما جعلها تبتعد عن اھذو واإلبدمجال وفلكتابةاع با شعر ا ّ أل اال أنمن ، بكتابا عرفوا

و ا إبداعا اظلت اھكذو تخ الكتابة املرأة أنفضت كاتبارما فكث ّنيكوت ع تبالكاتبان

ىتصنيف أو إماأھن بالنقص رلنسائي لشعوادبألاضمن أد ابدم ولرجلاع فع دما اھذ،

وائياوالرابالعديد من  أأسماءلكاتبات وراء ّ س ال إ وامستعات ذلتخفي رة أسماء «،يةركووراء

اتلذ إلكاتباابعض ا ذلنتحاات واية للكتابة ركوأسماء املجتمعّن ال،لصحفاملجّالت

اخوعديتقبل مل ايدمأةملرض ولسطحيةواجة الغتها بالسذطتبارلكتابة الان لتماھي مع العل ،

مستغانحالأ" ئية والراعا دآلخر الغة  ابلسادللسر" م ذأل،لرجلن الك يوفر ّن حلبواحرية ل

ل، لشماات اصواع، أإلبدانسانیة إىلإلتجربة اھاجس لعربیة من النسویة الكتابة اخصوصیة ، یةحبمصاة رينص-1
.ينورتإللكابط الرم، ا2017ربیسمد3، جتماعیة شاملةالة عربیة ثقافیةجم

www.aswat.elchamal.com/ar/?p=98&a=55401
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آيشر ا ل افاقا ال تتحقق لو كاع أبلسادلسرن انثىن ّ إ وممارسةتكتب الستعا، ، ا صو دة

(1).للغةاحقها  لم«" روقلفاافضيلة "مع ثما حداھذو» مخافةباسم عائلتها حتصرال

العقاا الذب ق سي وفكا،ما تكتباءجري اقيودرعيها قد صان حليصديلتقليداتمع (د

ا (2).كتيمةحلبوسماء املرأةھكذ؛» تجد ونفسها ا نعها فكاابدوإقيمتهاھا دجومحاصرة

االبدّ   وتقوننفذ أللبحث عن مامن ل االختفااھو ةلوحيداسيلتها وتفعل فكانت ل وراء سم ء

استاتحتالتمرير كتابارمستعا ولتوقيع ر صيةازإلبر، النية ولداصفة ءلغاوإال

.ملقدامنذ التصقت ا

اجدو املرأة والقواحرية ملمارسةمساحة ولكتابة متنفسا افعل لكاتبة ت لفعل ل

اقيومن تالنفالوا تمارسلصمتد ا ّ أ كما ولرجل الكتابة مثلها مثل افعل ، ا تسيلة إلثباو

اعن التعبعن طريق اتلذا ور لبحث عن اجل أستسالمية من ابلهجة موم ة ر لسلطة افض ا

املراةسرنية كورلذكوا اھو كشف د ولثقافة ب ، وإألشياواتعرية للحقائق املتجذرة رظهاء،

وامل وت اعنھستوراملس ا بكتا املرأة أّن أي نخفيضمتكشف عن ماھو أنستطاعت ؛ فح ،

اقد كتبت ننصها تكواملرأةتكتب  اللذاھذه ذا إتتحوات بة ذنثوية جاأعالمة ل

املحاور مستقطبة و إيقاظا لفتنة كانت نائمة إ«"ميالغذاهللا اعبد "فالكتابة حسب . ميع لشعاأو

(3)..بيةكانت خارلنا «

اصوأن«لعربية النسائية اية دلسرالكتابة النظر اما يلفت  والسات ،عليھرضح ال غبارد

ا املروأّن اختاالكاتبة أة السارت القورد ضور ا ولنص ي س املتحكم بط اترو

(2).اثألحدا اھذ؛» اعلى ليدأيلرا انب ا املرأة السرأّن اختادي السارت رزلباالظاھررد

ولنصا امن ھذ، أّن نجد السرالنص ا النسائي لبودي وملرس لنص اتتالحم مع نيح،سكنهاأة

تمنحملكتوا والبوامكانية إكثر حيث ألھ فاعلية ب رق وا .لتقويضح

41.:ب، صطاخلموافھوملايفبة رمقا، يبلعرالنسائي د السرام، اكرر ھوز-1
م، 2002ن، عما، یعزلتوواللنشر وق لشر، األنوثةرة والذكوايفلغویة ت حفریا، نسجلواللغة ، اعیسى برھومة-2
)ینظر41.(،42:،ص1ط

9.:، ص1م، ط2004ب،غرمل،اللنشرءلبیضاارالد،الثقافةللنشرد،دارالسرأةوارمل، امد معتصمحم-3
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اعي جديد يدخل وعالمة «املرأةفالكتابة عند  ا ،لساكن النسائي عامل املصان ادئ ال

ا عالم ا امن وجلكتابة ھو خرودخول امن وجخر،لكاسيالطاعم عالم إ در ولصقيعا اھذ،

روج املنفىمن ةھو ھجرا إ افإ. املوطن الكتابة بالنسبة ّن حيث تنفصل عن ،ھي منفىل

القااموطنها  (1)).لكتابةا(ھو لمتحوكموطن متحرإ) يا(لساكن ر و» روجذ؛ ا ا

ااملرأةعي ويولد للتحووا كيا و ا ،بذا ا يحيط ما ستفتح شهيتها اللكتابة ابفعل و

ولألسئلة  بك س ولقلقافتولد لديها حالة من ذجلسااعيها وال إھي ، ا العالمھذدخول ا

حميمةتقيم معها عالقة ولكتابة افعل إتنظر اھكذ،منزمنذ املفقودةاتكشف عن ھويتها 

املرأةبطقو أيألنثى ا/س ؛ ا تم تصنع ولكتابة ابفعل ال ز لكتابة عند اتتمظهر خصوصية ت

.املرأة

ولمرالكتابة عند افماھي خصوصية  اما مدأة؟ نة بكتابة رمقاأةلمراكتابة فختالى

؟لرجلا

ايزال األال تشكالتھ ىتلعربية بشابية دألالساحة ايفلجدرمثا،لنسائيا/يلنسودب

املراھا عند رفق ظهورايتلاية والراألجناسية خاصة جنس ا الكاتبة سؤأة ايفصوصية خلال أد

يزه متلة على الدابصمتھ كرتييلذا) نثىأ/كرذ( جنسي فختالاطرحها على يفكانت تستند يتلوا

ويزممةعل منھ ظاھرجت«يتلالكتابة افعل يفخصوصيتھ و اإلبداحقل يفلة داعالمة ة (2).يبدألاع

إذ» اد جن؛ أدملرأن اكتابا ا لمن خالدبألاعلى ةخلت بصمة جديدأة إبداع .و

ا" ةفالناقد إبأّرتق«" لعيديم أسهاّن ي د قل ا املرأة على ةجديدسماتضفى م

وألا داتضمن عالمادب ايتجادبألالة جعلت ت واملألوفلسائد من وز ن (3).لألشكاامن املضام

ذ» تلك ؛ ّ غ املراة اما يثبت اھذواملجتمعموقعها أّن أد صوصيةمن عيتميز بنوأّن ا

ه ّ تم نمن ولرجل اأدبعن ال :نذكرتالختالفااھذه ب

135.:،صللغةأةوارمل، اميالغذامد حمهللا اعبد -1
16.: ،ص)دط(،)دت(،تونس،بیةللنشررغامل،ابیةرغاملالنسائیة ایة والر، اعةمجبوشوشة بن -2
.لصفحةنفسھا،ارجعنفسھملا-3
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تختلفلنفسية للمرالبنية ا- ممالنفسية للرجلالبنية اعن أة ويفر، اضعا نفسيا مغايرض

!!لنسويةالكتابة ا

سديةلبنية ا- تختلفللمرا سديةلبنية اعن أة مّماللرجلاا ويفر، ضعا جسديا ض

امغاير ..لنسويةالكتابة ا

تختلفعلى املفروضةئية االنطواالجتماعيةالبنية ا- الجتماعية البنية اعن املرأة

يمنةية رلذكوا .امل

املرأةخيافختالا- اعن خيال ممالرجلل اختالايستدعي ، اكرالذف لنسوية عن ة

اكرالذا (1)ية رلذكوة

دوننثوية خاصة بالكاتباألغة دجوولنا ىيتبدطلنقااھذه لمن خال نھم من اسوت املبدع

ونب اجومختلفعلى تصوير رقدألافهي  اصة ا ا ور من مكنوناتخفيھما تجر تغبات

،يرحللمتلقي  قيقية ا ا صور االبد للمرنفكاى العربية من لغة تؤسس من أة خالل

والذواقع ايتها للورؤ  فاملرأةمللعاات ، ار ألغواعلى رألجداھي ا اعماقها ص مشكال و

أنفسيا للكتابة عن املتاحةمكانياتھ إجل مهما كانت رأيالجتماعية من ا ا و قصداملرأة

اعن التعب املوضوعكاإذاخاصة ذا ويتسم بالوجدن اتصوير ان، تجار مختلف

ولفكراعيها وو ليوميةا ن«ما جعل اھذي ح أتطراملراة ذفإاعإلبدالغة عھا ءشياح لك يتم ن

يجديدبمنظور مّما الفها ولكتابتها خصوصية نابعة من ظرمنح، اصة تنعكس على ا

ويتهارؤ  (2)..ءھا لألشيارتصو، «

ن تتسم بالتجربة املرأةخصوصية أّنىلإھا ور بد" سوسن ناجي"ةلناقداتذھب ح

اعيها ولنابعة من اقة دلصاا يحقق«بذا املرأة أدب وتھ من صدقھ دجوإّن ، ّ صدقھ الف

ّ ابادألامن تقليد طليعة تحررهجة درينشأ من الف (3)للرجاء «

111.: اع، صإلبدوالثقافة ايفلنسویةة،اناصرملانيحس-1
72.: ب، صطاخلموافھوملايفبة رمقا، يبلعرالنسائي د السرام، اكرر ھوز-2
113.:اع، صإلبدوالثقافة ايفلنسویةة،اناصرملانيحس-3
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احسا"ولقد تناو ا" طيبخلم النسوية الكتابة جماليات تبوصفها خصوصياوخصوصيا

وسلبية ا«: ما قالھزبرأمن ، اح الشديد على النسوية اية والرإ ة اصلنوعي اضع لومعا ا

القبوواتمع امنعزال عن قضايا أةللمر باملص والعال السلباالحتجاءالكتفام (1)ج يقّره» ؛

احسا" املرأة" طيبخلم اتصر أّن ،على كتابا ا اصة ا املسائل ة وأمن حرمامعا ملن
شو  بقضاياعن ابعيد،ع اصة ا وعيش تأنفهي تريد ،املجتمعاملسائل ا اجل أمن لذا ذا

اعن لتنعزو الذاملحيط يحيط .ي

اھم ما أمن  ّ تعد «،"تيةالذالنزعة ا"فضال عن " للغويةالوظيفة ا"لنسائية ھي الكتابة يم

ومسالك للغوية الوظيفة ا ا اما تستخدمھ من سجالعب امستوياوللغة ت ولكالت الھي م

االتعابمن ريلكثاتظهر فيها  اھنا ؛»(2)ةبالثرثراملرأةتصف اللدقيقة غ أّن للغة عند نجد

ولغة تتميز بالرضواملرأة اخالية من خ غ ولدقيقةالتعاب اكذ، تمي وابالثرثرا بإلطناة

.املمّل ارلتكروا

اھذ نجدلصدا وا(كتابھ " ميالغذا" د املراةعجز وللغة النا مالمح يحدد) للغةاملرأة

غمت داما«لكتابة اقامة عالقة سوية مع إعن  ،لغتها جنتاإعلى درةقااملرأة ا اصة ا

األ (3).لفحلالذكر ابل لغة ،لكتابة ليست لغتهاا/للغةّن ر» نجده أىور لة ورجللغة بالابط ؛

ا تخّص ا املرأةلرجل بأ ونتاجهاإليست من وفاللغة ليست من صنعها . دون املرأةليست ،

الغوية قردةماىفيها سو وميهاامروھا دبعاألرجل ر ألكي ، نتكوأننوثتها البدّ تحقق

إذللغةاسس وأعد اية بقودراعلى  ا«" ميالغذا"ليقو، وحتاجت فاملرأة تحتاج عي و

ابشررقخا للغةوط

(4))لفحولةا(زاءبإ) ألنوثةا(لحالإھا لكي تتمكن من دقيوو و» يحددخرأمن جهة ، رنوأ" ى

ندي اخصوصية ھذ" ا لمطابع يجّسدبكونھ دبألا و زن اصووتبداھكذ«ا دبألرة

115.: ،صرجعنفسھملا-1
).فبتصر(28:،صبیةرغاملالنسائیة ایة والر، اعةمجبوشوشة بن -2
123.:اع، صإلبدوالثقافة ايفلنسویةة،اناصرملانيحس-3
11.:،صللغةأةوارمل، اميالغذامد حمهللا اعبد -4
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ولنسوا املعاصر واقد عالھا سحابة ي زن ا من أيغمر ،ملألقائمة زن وعالمهااا ياةتبد، ا و

ذ»(1).مضطربةةمتعثرمامهم أ الك ؛ األأّن وايلبس لباأدبلنسائي دب زن ا رمانملألس وا

اعتبااعلى ،لتهميشوالقهر وا أّن اخلودعندما ءلنسار مجال إضيع اعن مواكتبواعإلبدا ش

و زن وعن ا ، م املوحشةلصواعن معانا املظلمة القائمة املرأةما اھذو. رة أّن إ يحيل

تختلف ا ذلرجلاعن كتابا غھذه أّنلك ، ا تكتب ال اصية املرأةلرجل ألاكتابة ريغا ّن

الوجدامع راشعووحساسا وإكثر تفاعال أ والنفعاالواطف العووالنفسي ان يحيلما اھذت،

إ ا اكرالذاىلكتا الغد ا(ية والربحثھ" سليم نمضار" لناقد ايؤكد و. لنفسيةة " ل) لغضبو

النسائية الكتابة اخصوصية ،"خنانة بنونتة  ّ أ ى األاخل دان تنبع م«ف لنسائي نفسھ دب

دافتمنحھ  واال اسما (2)ضحامحددا و» انظره ما يفيد اھذ؛ سألأّن بج ن مق صاحبھ دب

املرأةمتماشي معھومؤلفھ و أدب وأّن ومن ريصد، ا .با خالصاأديصبح اھذلمن خالذا

اال إلنسائية الكتابة اخصوصية دبوجوارإلقراغم ر ّ حد ما عن إةبعيدالال تزأ

اتطلعاتحقيق املرأة وخلق ھنة الرت ا إھا بالرغم من دتفرتمي ا ابرمحاوال ذا از

والوسط اھا رحضوو ي .يلنقدد

رھذنكا ابعض راءصد آلا ن ابتوفر كتاباونلذين يقراالدارس املرأة بية على دألت

ال صوصية ولرجلاختالفها عما يكتبھ اتصنع ا احد منهما واكل ولقد حا، لة دألتقديم

نجدليھإھب ذعلى ما تلتعليالوا باملقابل و والنقاابعض ، بمن تلكاتباد رنكاإموقف ي

صوصية اكتاباا املرأة وبيةدألت اعلى ، ال تكتب املرأة«" ميالغذاهللا اعبد " لناقد رأي

مالرجلاعن مختلفبشكل  فكال اللغة ايستعمل ، وية منحاركوذلغة ،ذا ، ة ومؤد على زة

اھذ أنللمريمكنال سألساا واملذكريةركوذلنسائية بلغة اخصوصيتھ يحملتنتج نصا أة ھو ،

114.:اع، صإلبدوالثقافة ايفلنسویةة،اناصرملانيحس-1
27.:،صبیةرغاملالنسائیة ایة والر، اعةمجبشوشة بن -2
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وو ألصلا يادحتواعلى رألقداحده ، ا (1).اء والناقد بأايقر نامن ؛» املرأة تختلفلرجل ال ّن

ذكتابا ما مالك ، ل أّن

وللغة نفسهاايستعمل  اللمريمكنية ال ؤلرامن ھذه ، كتابا تحمل أن ذخصوصيةأة لك ،

ا وألصل ھو أّن .لتأنيثاليس التذك

اتر ّال توجد خصوصية «نّھ أ" ممقدىيسر" ةلناقدى ركتاباتم املرأة دعدغم توفرھا ت

الياوالرامن  ولقلتهاالكن نظر،ستهاراقامت بدت وعد، اكم كمي ال اتردجوم للقويمكن

،ھذه دبوجو صوصية افرھاا ااملرأة جل أال من مختلفتكتب بشكل أّنلكاتبة ن

(2).فالختالا اتقر وة لنسائيالكتابة افهي تلغي خصوصية ؛» ّ ميةخصوصية بأ ليست من وو

اميز .اعإلبدة

ن وآكتاباخصوصية دموقف يقر بوجوب املرأة كيبقى ھنا،ھادجووخر ينكر ت

ولكتابةايز ھذه متالية مجوخصوصية  اخطاتخّصتبقى نظرية ، التلقي ب فهي ،لنقد عموماأو

احركة معينة تقر أومنهج  قائق أّنكما ،بفاعليةدةلنسوية موجوالكتابة اأّنلة على الدبا

ذھذه تثباميقر بعددلنقاابعض  ، صوصية الك ا خصوصيا اتسم كتاباأّن إملرت اال أة أ

اھينة ظرر صوصيةخل بيئة معينة داجتماعية معينة وف ا أّن املرأةتظهر بمع كلّما أدب

الظراكانت  والجتماعية صعبةوف ألكن بز، صوصيةھذه ّنالجتماعي فإالقهر الشكاوال ا

.ورةبالضرولستز

II.اثباواألنثوية الهوية ا :اتلذت

إلتطراقبل  إ والبحث عن اشكالية ق ة و اثباال مللبس عن مفهوانزيل أنالبد اتلذت

ا ة و ألذال إ يحيل إزالكن سنحاض،فضفاوريعسمنّھ مفهوي اعن ھذضلغموالة ول

8.: ،صللغةأةوارمل، اميالغذامد حمهللا اعبد -1
: ، ص2014ان جو، 9اط، ع ألغواجامعة ، علميق فاآلة جم، لعربیةالنسائیة ایة والراخصوصیة ري، تاخمفاطمة -2
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ةتصحيح لفظ ىلإنذھب سءقبل كل شيوللفظ ا وّ امن خالال من يطلق عليها كلنطق فهنال

ة( وّ وبفتح )ال اء، ة(من يطلق عليها كھناال وّ و) ال اء ال يللسااألصح اھو اھذبضّم العر .ن

ةلفظ أّنلتأكيد على ا) مألعالاتصحيح لغة (معجم ءجا وّ لفظ يفال يصح «ألصح اھو ال

ة وّ وفتح ال اء، وفأصل (...) ينريلكثالسنة أخطأ شائع على ھو ال ة وّ اءبضم (ھي كلمة ھو ال ال

احد أال و)  وابفتحهاينطق وابمن ھو فال: اللسؤاألصل فيها ، وا وھو كذن؟ وكذا ءما ا، ي

واب اھو ا ة ةما أ. اسمھ: لشخصو وّ اءبفتح (ال اجووفال ) ال ا ل التالعربيةد و ،

االلة دال  (1)..ل ا» ا وم بمف ة وّ أولعاوال مع تحمل ءلشياحالة وإتية الذاعلى لتدإذسع م

إذعن نفسهااتلذاحديث ونفسھ  نيعرفها بعض ، ات«املفكر واملم صائص ا مجموعة

ا ينفرد أوفرال أشعب د يبقى ھو وه ريعن غةتية متميزذاليها إكل من ينتمي ،فتجعل،مةأو

(2).نفسھوتھ ذا «

اال ذصطالحية للفظ وامفاھيم لغوية تقديمسع ة وّ يح متعدنّھ مصطلألك ال ااملعا د

وفضفاو ةألمر بتعريف انّھ ال يتعلق أكما ،منھفبطركإلمساايمكنال ض وّ األال ءلشيّن

الياوآبالكتابة املرأةعالقةحنبحث عنھ ھو طريلذا امن وفكرية وھوية ثقافية بكتسات خالل

وتّهاوذاھا رألنثى حضوا/أةلمراثبتت أكيف :ءلنتساامن ھن،لكتابةافعل ستطاعت فعال اھل ؟

وثباإ المجااخل داھا دجوت وبيدألل اآلليااماھي ؟ ؟لكذستعانت بها في التي ت

وتعريف بتقديمألمر ايتعلق ال ة و الال لإلشكالياال بل يتعلق م،تطرحها بشكل عات

إألمر بطرا البالكتابةاملرأةشكالية عالقة ح اتساھم من ، ھا لغة رلكتابة باعتباافعل خالل

امة أزفتعكس أة،ملراتجّسد سد مجاللنسوالعنصر اخل دخاصة بعدما يألنثوا ي

ويةوالروالقصة ا فاملرأة اجد، طاب ا اعن ريعبئي متنفسا للتوالرت ا واخ عن ريلتعب،

الفعلي على اكيا ّ ا وھا دجوو .قعالوأرض

، )د ط(م ،2006ن، لبناوت، ريبون، ناشرن مكتبة لبنام، ألعالامعجم تصحیح لغة ، بوطالبدي اهلاعبد -1
138.:ص

1996، لعربیةت الكتاباايفري ضاحلءالبنااملاعو،الخطاب العربي المعاصر ، لباقياعبد د موحمھیم ابرا-2 - 1990 ،
103.: ، ص1م، ط2008،ألمریكیةةاتحدملتالوالیا،اإلسالميايللفكرمللعااعھدملا
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ا ة وّ ال وشكاأخر من آألنثوية شكل إّن اثباوإألنا اعي ل أّنلذت إذ وتحديدفحصها «ات

ا،شروطبيعتها  ّو ت اكاوط وعا للبحثومشرولنسوية موضوعا خصبا امنح يلذاألصل ن قد ،

انثوية تنهل ألك كتابة ذنتج كل أ ومن تلك سيما ، ة و اكاال وم ملف لفضل األنثوية الكتابة ن

ا ل إلكاتباالبحث عن امن شلنقاتحو ّن، أنفس التحألسبااكشف ت وراء ضدّ ّب

ّكما املرأةفهوية ؛»(1).ءلنساا اعنّها ع ات ا«؛لنسويةالتنظ ّ عن اماھية تشكلت بعيدأ

ا قيقة اقع ابالواملتأثرةتية الذا ا رسم ،لذكواألنا ال املتعا ليبقى بذلك ھيمنتھ ري

أّن»(2).آلخر لھعاخضوو بمع ةھذه ؛ وّ متها زالالألبوية الثقافة اتكانت نابعة من معطياال

ايخ لتكريس فكررلتااربع ولتهميش للمروانية ولدة وسطوأة .لرجلامركزية ة

ا ة و الصواعن ريتعب«ألنثوية فال ة امل واھاذألرة الظاھرن املتكررة ل،ألجياة

ا ، مشة امل ، املتدينة ا ّ ملبدألناقصةأ اضعة ا املحرمةلرجلامھ اقو، ااملمن ، ات لعامة شار

اباسم ناقصادب العقلت ات ومث (3).ةلشهووالفتنة ، أّننراھكذ؛» تلنعواھذه ى

املتعسفةريلتعبوا اللمرات ة و لل لة املش و نتكوأّنترفض املرأةجعلت الألنثوية ھي أة

الھذه  اتقراملعطيات املص املرألنهائي ر أّن بمع ؛ ا و اتقر«ةل ة وّ ال أّن ألنثوية ر

وإليست نوعا طبيعيا بل فكر خية تار واطاة ثقا وأجتماعي شكّل ر املرأة رةعطاھا صودور

(4).آلخراللجنس  و» اللبعد انظر؛ األنثى الطويل عن ھوية التار ّ امل أتھاذألو ن

تحديد إ رواياھويتها من خالملمعااملراة و ا كتابا ّكمدخل حر مفتوال ع عن حقيقة ح

الكاتباامن ريتوجهت كثالذات،لذا إ السرت ي د ائي من خالوالرد إذالأولكتابة ل راح«،

املراةنثوية تكوألكتابة وجيريلنسوالفكر ا وذھارمن منظوالعالمفيتشكل ،مركزھان لك ،

عنفسها تمثيللغة خاصة تعتمدھا رختياايقتضي  او الكن ال يقصد . امل ة و ألنثوية بال

، سدجلواألنثویة اویة هل، األبویةالثقافة ي النسود السر، اھیمابراهللا اعبد -1
101.:، ص1م، ط2011ن، لبناوت، ريب،لنشرتواسارالعربیةللداؤسسةملا
.ينورتإللكابط الر، ا10:25م، 2018جانفي29، جھة نظر نسویةو: ألنثویةاویة هلي، العنزاسامیة -2

www.lahaonline.com

.المرجع نفسھ -3
.رجعنفسھملا-4



األا«الفصل األول                                           »ألنثويةالهوية والمصطلح اشكالية إبين يلنسودب

24

املرأةعلى رالقتصااألنثوية ابالكتابة و زفقطذات إّنما احزحة ، يمنة املتغلغةية رلذكوال

الثنائياا املتضادة املرا/لرجلا: ةلسائدت العاطفةا/لعقلأة، (1)..لضعفا/ةلقو، إذ» شكلت ؛

وو مهم للمررللغة جسر عبووالكتابة ا اثباوإلتهميش ابوتقة وزلتجاأوسيلة أة ولذت مع ات،

ّدلك فلم تتوقف عند ھذذ ا أألمر اصل وفحسب بل ا مھدوھو تفكيك وال ألك ذبعد من إ

اكيا وألبويةالسلطة ن اھذ، ا«" ھيمابراهللا اعبد " ليقودلصدا األإّن إألنثودب تثباي

وا ة و مجاللذال الخصب لتصفية ات و سابات راحضوتملوضوعااھم أتبتعد عن ملا

مغيابا كالعنفو الت و اجةولزاملؤسسة امن ، والحتفا، سد با اتھاملذء على فلوقو،

ايةرلعذا البلو، افكري،ألنثوغ الألنثى ة املرأة أي ؛ الدة أن(...) ال تلد ا يةوافالر: لقاإ

إعرحرتلنسوية ال تقا ة تجر ةمتكاملةأةمرض تجر إّنما و املرأةحيانثوية أحقبة ، (2).ة ؛»

ا شقع الواھي تلملم ولكاتبة فاملرأة مجموعةية روالتنظمھ املع تحكاياأوقصصية أو

اآلخر اتضييق لخلي تشكل من خالدابكبت متصطد ةلتصبح ھذه ،"نيةولدا"خانة ل خ

الصفة من صفا ة وّ ال ودفرضت على ت افعتها املرأة ةلبحث عن إ لتصنعها من خالو

ا .كتابا

ا أن شّك الكتابة عند ال طيا تحمل ونوثتهاأيعكس اثيا جديداحدابعداملرأة قسيا،

املرأةيبقى حاو«" ميالغذاهللا اعبد " للك يقوذ املؤلف،ھي نلتكوءتحيث جا،لكتابةامع ل

وھي و ولذاھي املوضوع وإذاآلخراھي ات ،عن املرأةما كتبت ، اصوّنفإاملرأة س ا يلنسوت

امن حيث ،يتكلميلذاھو  ويتهادفرتميلتا ذالكتابة ليست أن إلكنها ، وإجنسهاتميل ،

والبشرانوعها  أھنا ھي اتلذي، وتحولموضوإنفسها تحولنثوية ذات نص إلمها حع،

وتجعلمكتو (3).كابوسها لغةب، «

101.:،صسدجلواألنثویة اویة هل، األبویةالثقافة ي النسود السر، اھیمابراهللا اعبد -1
-139: ، ص1م، ط2011ن، لبناوت، ريبون، ناشرم لعربیة للعلوار الدا،یةدلسرورات ااحمل، اھیمابراهللا اعبد -2

).فبتصر(138
210.: ،صللغةأةوارمل، اميالغذامد حمهللا اعبد -3
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افإاھكذ ة"لبحث عن ّن وّ املرتبطة بالذا" ال السرات عن بحثلنسائي ھو د

ماعيةبل د،لكاتبة كفرا/لنصاليس فقط ھوية منتج ،تتمثل فيهاال" لشخصيةا" ا ة و ال

أيلألنثى إإلناامللعا؛ والوعي بالكتابةانّھ ث، وروجسد،ھويتهاسردالألنوثة ، .حاا

إلت من خاللھ وحايلذالكتابة اجانب فعل إ أھويتها تثبااملرأة سديضا فعل نجد ا

إذألنثويةاھاما للكتابة رمصدربيعتيلذا سد«عد ، س/ ا احدإا ألساسية الركائز ى

اموضوعا العربية النسوية اية والرت أّنهدمفايتأكيد نقدىما جروكث دبألافرضية ،

اعلى تقريظ متقويلنسوا سد واألنثوا وتمجيده أوبھءالحتفاي ظّلكشف ، تحوالتھ

أوثقافة قامعة  تھ امنتقصة ر (1)ل ذ» سدلك ؛ ا أدبھودةثوية متجدنأبوصفھ ھوية أّن

ا: لجسدا املكشوأدب أدب الفرف، أدب الصريحاش، أدب ولعاھر، فرضت ءامسأھا من ريغات،

أرينس غجلالكتابة عن الكتابة ھي امن عنفسها على نو أدبال على مسماه ھو دافضل مصطلح أن

رةلذكواعن ةربكانت معاھكذوھو مصطلح جامع مانع إذنيملھ من مضامحيكما ،سدجلا

إخفارييفنّھ يشأكما ،بكل توجها األنوثةوا اھذىلء إذعھانوأبكل صاخلامللعاا لة داھي كلمة ،

أوسفاإريغيف وتبذف اھذل، اما يسمى باألدبألامن علنوا و(pronography)ملاجن دب معناه ،

الكتابة حوا .اتلعاھرل

يحققلذا أللمري يمّثل إذن سد فا ، ا خصوصيا احد أة حول دارت ال صنصواملحاور

األا ولنسائيدب افإنّھ ال ،لنسائيةالعربية اية واألمر بالراتعلق ربقد، سد«ّنبأللقويمكن ا

ودرخرأعناصر ارجوإه رلھ حضواعنصرنكايألنثوا نبھ مالھتمااجة ى، ب نص تختلف

وخروآ إياوالرافيما ال توليھ بعض ، وتحتفيھتماما عابراال ت أياروابھ ا، (2)..ى،خرت فعالقة ،»

األا سدلنسائي دب ذتصااھي عالقة با املرأةلك ل ابرإلت من خاللھ وحاأّن بينها تقاولفراز

ا ن والرجلو ارتباقللقو، األان النسائي دب سد إألنثوبا يحتاج نكاولة وأدئن اقري

ذقر«قد " ادةبرمدمح" ابطلك ر ءستحيااية النسائية ھي بدالكتابة اية ابدأّنكدّ أحينما ال

215.: ي، صلنسود السر، اھیمابراهللا اعبد -1
، )د ت(، 17، ع جامعة قطرت، لة عالماجم، -ألنوثةواسد جلت الیاجت–لعربیة النسائیة ایة والر، اھیمابراهللا اعبد -2

19.: ص
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اواملرا سد واحاسيسها أعن اجإلفرأة ، تإلسقاطااللغة املغايرةلغتھ فكتشااملخبوءة

الإلستيهاماوا تت وملراحيوية تث (1).تلقائيتهاأة «

افإاھكذ ة و ال ّلملذاعن بحثا ھي لبحث عنهواألنثوية ّن املت بضم املرأة ا ع ال " ناأ"ات

إذألنثىاعن حإلفصااقضية  املتكلم عنها بل صاالرجل ھو ايعد مل، تتكلم عن نفسها أةملررت

و ، ا ذا ولكتابة بالنسبة اكانت و ا اسيلة ل يرمن تمّك كما تبقى ،تأكيد ھويتهاوكينونتها ت

املر للغة ھي لبوا وس اعن مديخرجال يلذاھا ءفضاأة املؤنث سد ا لية آآلخر ايعد ھو يلذار

وأإلثبا ا ذا ونوثتهات سدبالرغم من ، ا مية ،كتاباأ املرأة افمن ت طأ املرأةختزا ال

واستبعاواجسد فحسب إ ، املتداخلة لفيات ا ولنفسية القيم د باملرأة املتصلة خية التار و

ا .عامل

، "لعربیة القصة ايفت سادرا" ب نظر كتا، أريتغملوالفعل والفوضى اكتابة ، نقال عن، 19: ،صرجعنفسھملا-1
17.: ، ص)د ط(م، 1986ن، لبناوت، ريب، لعربیةث ااحبألامؤسسة 
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زأھذنسعى  ا اسة رالدامن ا نمن أةمرا(نص لألنثى من خالاھوية طستنباإ ) طابق

ناهلذا"ربيطاءھيفا"للمبدعة  اخ اية رلسوائية والرافيھ تجسدذج،كنموي ة و ألنثوية عن ال

إمسموتلكتابة بصواطريق  اثباإمسألة إتطرقها إضافة ع الذت .ألنثويةات

رواختياايرجع سبب  نمن أةمرا(ية ر روابالتحديد ) طابق ا و أنية إ تفصح عن ھوية تحاول

وبنوعها املستحدثلوعي افاألنثى بسبب ،ألنثىا ، ابسبب عزا ألبوية عن اية رلذكوالثقافة ف

اف إاأدىھو ما ،اع وثباإ ا ذا ،ھويتها ت اتخصيعن طريق املفقودة األص يلذدب

الغوية دةيعد ما والعديد من يحمل ي الفهذه ت،لدالالاملعا ة و مجسدةتبحث عنها ال ا نجد

ة،عديدتخلت فيها ھويااتدالية والراھذه 

ايكاال وھوية منهابأّيةيتمسك دلسرد اما ھو : ءلمن ھنا نتسا، واياتلذاملن ال ذه ه ع تجّلت ي

ا مدى أّي إ رواتثبت ھويتها من خالأنلكاتبة استطاعت ؟و ؟يتهال

نمن أةمرا(يتم تتبع نص فسوةلفكرانطالقا من ھذه ا " ربيطاءھيفا" كتابة لمن خال) طابق

استنباوا ن ت ر جو ن ت قض ونفسيةوجتماعية ط رجتنداالالجتماعية القضية اسيتم تتبع ،

مجموعةألنثى اضمنها ھوية  أنلك ال بأذلكن قبل . تھوياع وفكرمنقدس .يةوالراعن ةجيزة

ولشهراتبحث عن اللكاتبة ا" زكنا"عن ثية تتحدوالرا البالاعالقتها بكاتب ة، وريلشهد يتخلل ،

أية سروالرا احدد ة الس ال"زكنا"تية للبطلة الذاث اتستحضر فيها طفولتها ، معانا وألھل امع و

وابالعااملقّيداملجتمع اليدلتقادات الذ، يحرم امن ي يج و ب الدينلزاعلى ا بحكم واج

و ، اتكواملسي النهاية ن الكاتب  بتقديم اللناشر ل ،مضاجعتهاوھا دصطياايهتم بكيفية يلذالكب

وتكتببمايهتم أنقبل  ولكنّها ، أما جعلھ يعلن اھذوتصده تمتنع ا ،يتهاروانشر مل أنّھ ال ل

التعو امة فاشلة ولنهاية مهزد ر ش تحقق لم ا ّ .أل

:الجتماعیةاألنثى اقضایا -الأو
ا صائصمتميز عن نلنسائية ھي كياائية والرالكتابة األنوثة إن ا من بمجموعة املذكر ه نظ

، ات املم اجئنا ذافإو ن ،لكاتبةا/املرأةلتها وقضايا تناةسنجده مشبعا بعد،لنسائيائي والرللم

رزات في عالمنا العربي في  خمسة لبات ائیاوالرامن ربتعت، یةرئیة سوورواقاصة وكاتبة ن وطبیبة عیو: ربیطاء ھیفا
، )تموتلن ورود (منھا ت یاة رواعدة وريلقصالقصصیة المجموعات  العدید من رت لھا  اصداألخیرة ، عشر عاما 

قبو (، )بةارمواب بوأ(، )لبأقفاء نسا(، )مطلقةت یومیا(، قصص، مجموعة )كتابةوب وغر(، )قصص مھاجر(
.تیا، روا)العباسیین
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اھا دبعاأ ،كانت تنبع من إذاالجتماعية خاصة والنفسية املختلفة محافظ عوالملتشع مجتمع

ميميةلعالقااترصد وألنوثة ا ا ات ب(مسألة حديثها عنئية خاصة والرانصوصها لبطال ا

س،الز،ا معالنمااكثر أبالرجل املرأةكانت عالقة و...) قلطالواج،ا املرأةلدةذج ،لكاتبةا/ى

ا مز أعلى ل مجتمع ا ذبوأ يخضعكوي املواضيعلذلك سنعمد املجتمعلثقافة ري ة ملعا

ا ل وال باملرأة اصة ةعالقة ا .ألنثىاو

:لمثقفةاألنثى مالمح ا1-
اعالقة  بمجال أإلبدوالكتابة املرأة بحتمي مكتومصعبة لنظارتصبحت ضعيفة كما صااع

ذقامت بتطبيقها ،عليھ اتيجية ايةركوإس فكث اية رلذكوالثقافة افضت ھذه رما ، أدبيا

اھا بيد ربتكاوا اماأھا ربتكاواعها ابدإبالنقص تألنثى نفسها شعرأن ولرجلم إليس ، ا ال ل

والعويصة املشكلة اص من ھذه لتخلا دجهتها ال واعن بحثالكتابة اخلت طريقة ح ة ر اتلذاا

ة و اية والراما جسدتھ اھذو.وال أن نجد ألكاتبة تسرإذ رواحدد " زكنا"لبطلة ايتها قصة اث

الشهرالباحثة عن الكاتبة ا و إذاسة وملهوة إكانت ترغب ، ا كتا تخرج ولنواأن من ر،

الكتابااھذه جكيف ستخر«: لسيساعدھا على نشرھا تقو إ ولنوت ومن سيتعهدھار؟ من ؟

وا ؟ ي ؟لنشر مكلف فوساعد طاق ،يد ھل سيمد ىترق ؟لبالاكاتب املساعدة االش (1)!د ؛»

البالاتعرفها على كاتب ومالحقتها لمن خالةلشهراتبحث عن " زكنا"ف الش ألذد أنمنھ رادتي

ايوصلها  وأنلشهرإ ارتيعوأنيتها رواينشر ة ال ا ب بمو " ھرزا"لدھا واصديق افرتعف

وريلقصالقصص العديد من اكنت قد قدمت « روامشرة، وية لصديقيوع اقد فاجأتھ ، ب بية دألمو

ف اع نبأنّھ بكى و (2).بعضهاأقرح «

أّنكما  الشلبالاكاتب نجد اآلخر اھو د ب بمو ف اكانت صفحة بيضا«اع ، ة كب متأل ء

وإألنيقة مع مديح صريح انصفها بكتابتھ  ي بشديد بعجاألسلو (3).بمو «

16.:، ص)د،ط(م، 2006ن، لبنا، بیروت ، للنشرون ناشرم لعربیة للعلوار الدطابقین ، امن أة مرر، ابیطاء ھیفا-1
9.:، صنفسھالمصدر -2
11.:، صنفسھالمصدر  -3
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النا ىمن ھنا يتبدو ل املرأة ؛خل للنودبية فال أدموھبة أن ا اال فرأيع ن ب لرجل ق

يمتلك ما فكال ، ماموھبةواملرأة كال و ،للغة ايستعمل ، ا تحاولألحياابعض كما كانت ذا ن

جع س تما كانت تكتبأن انة اخزبصواتج ي ي،قي أوراتب أرقاعها كنت ة،ريلكبثيا وكتابا

أخذوأضا أرجلست  تابفيها ،قلبت و لعباابعض فت أرات كت ملاخرأ ،جةافيها من سذى،

اعدو أبزماكإلمسام دجيدريفكام ثممعت عيناا، ،عرأال ،موعيدتساقطت ي، ملاذا كنت ...ف

نجة كنت رلد،سيالكتابة بكل حوامع ةمتوحد ب و بي و» (1).ناألكتابة والكتابة انا أنفسي أردد

أحياأ وكانت ىخرن املطالعة اقرتحب محاولةلكتباءة الشفرامنها فك ، الكتاات أو تياوالرب

،ھا أتقرال ا تحليليةقرقغرأكنت «:لتقووتحلل اياوالراءات وألعظمات نفسي تنسحر كترء،

ا اكيب وللغويةبال أدھؤالجطويلة لنتااءاتكنت بعد قر، ، ن املبدع ،لغيبوبةاشبھ لةبحاخل ء

التفاعالانصت فيها لبقبقة أكنت  ثمخليةالدت بصملغة عبدأكنت ، وتحمل »(2).شب

ز" ربيطاءھيفا" ية رلسوائية والرالت وحا ت النا أن ولكتابة بالنسبة للمردور اكيف أة، ألنثى أن

تجدتنظر للكتابة  امن ال اضالتها خالل ل تمّثل ا وحرمتنفسا تو

اكذوعن نفسها ؟؟؟؟ ،لبوا ا يخت بما ":زكنا"ية والرابطلة لفتقوح

ا« قللبهجة الكتابة تدخل أّن » (3)إ

اريغ الكتابة من منظوأّن أّنفهنا تختلفلرجل ر الشلبالاكاتب نجد اينظر د لكتابة إ

ونظر مختلفة اغالإكتابة ھي لاطقوسھ أّن«:لتقو" زكنا"ةلنظرةمغايرة السدوإفذ النوق

،لقهوامن رإلكثاوالستائر ا ن واالتدخ اقاولكتابة العن ة ّ بأ (4).حزينوعمل كئيب ل ئية وافالر؛»

انة رحدثت مقاأ" ربيطاءھيفا"ية رلسوا ن .واملرأةلرجل ب

الوصوا" زكنا"أرادت إ ولطرابكل ةلشهرل وئما داكانت ق، ة ف لكاتب كيءل،تساح

أنلبالا مالشهراھذه إيصل د رّ و رواحدإسحبت «ال يستحقّها ة؟ أواياتھ قلبتهاى فقھ ،وجدت

ألشهرابأنّھ اليستأھل كل ھذه  وجدت وأستدير فجأة، وأساعة قحدة ة الكب دار كيف :ءلتساا

» (5)!ة؟لشهراھذه إذاحقق 

روانستنتج  نمن أةمرا(ية أّن يقضية إش) طابق د اف افساوإبالكاتبة ع لساحة ح

إكما ،ھارحضووبية لفاعليتها دألا املحيطةإلشكاليااشكالية مهمة ھي تث ا/باألنثىت لكاتبة املرأة

16.:طابقین ، صمن أة مرر، ابیطاء ھیفا-1
24.:، صنفسھالمصدر  -2
11.:، صنفسھالمصدر  -3
.لصفحة نفسھاا، نفسھالمصدر -4
16.:، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-5
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ا معانا و إكل خطواملبدعة نحو ا تخطو ،بية يتمتع دشخصيتها كأتثباة باملصداقية ا أد

يلكسب ةى جاھدية تسعوالرابطلة زكفنا د اف والبالابتفوقها على كاتب ع ، الش يلذد

ا املجدةلشهراملعاإھا دمنھ ليقوبلتقرتحاول .ليھإسبقها يلذاو

التحداية تفصح لنا عن حالة رلسوافالكاتبة  املرأةيسكن يلذالعميق ي ونةألنثى ا/روح املس

ا" زكنا"بالكتابة فهاھي  و فيھ غلكتابة ملجأ تفرتجد ا اأمل قبالكتابة تطفو فورغبكانت «حز

و ي،فوصي حيا ،لكتابة شيئا ال عالقة لھ اكانت ق حو شبھ ألكتابة اكانت ،تھاھو قائم بذبما

ھ باتجا يجري س » (1).باملغناط

ألرضا امن ءشعر بالنتيجة بشيأكنت لكن«خر آمقطع لتقو ي مع وديةقمت عالقة و

وللّغة ا ا ضي اس ي نطوعتها و ايدب ّ أل و ارتتع" زكنا"ھنا ؛» (2).صداققبلت ي، ّ بأ ف

ومن دئكانت االللغة والكتابة امع وّديةقامت عالقة أ ا أةملرا/فالكتابة بالنسبة لألنثى،قلقهابال

اھدوحة را و اتفريغ تساعدھا وء، ا احة ابرتحّسكانت «خلية الدمكبوتا ّ بأ لثقاأمن رتتحرو

نحها لألسفلرو تشدّ  ح اتكتب ، ا لملكالمية لوسا ، املنضبطة تدقق أنتفكر يوما غ

وأنلفاظهاأ اقصيدأوتكتب قصة ، ولكتابة ة، رو حتقااسيلة لتخفيف مجّرد »(3).ليهاإتلجأ الذ،حهان

.لصفحة نفسھا، انفسھر صدملا-1
25.:، صنفسھر صدملا-2
134.:،صنفسھر صدملا-3
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دواءفالكتابة قد تكو وعند أةبالنسبة للمرداءلكل ن ا نبعد «:لنفسيتها تقوومرضها حز يوم

ا ي ألطبيب زار أن ا: كتب قائالون إية دوألافضل من كل ألكتابة إّن عطون ؛» (1).ياھاال

ذيألنثى يكشف عن افزخم لغة  ومغزتحدي امن أكغاية ى إفلغتها ،بيةدألاملنافسة تحيل

واحس مفعم باال االستهززدراء أدب تجاه احس بالنقمة للشهروريلشهالكاتب اء ايتمتع البية دألة

اتدو أّنفهي تر.ھاوراءسر يقف أّيلكاتبة رك البالاكاتب ى مخاطبةريلشهد تمكبوتايحسن

أإلعجاافيحصد بلشباا داما ھي فإب، املوجود ّس ا اخلها فيتمثل ّن موھبتها قبتفوإيما

اتثبت لھ أنغبتها ور  مامكشوفة لصراعساحة نزفهي ،مقابل عجزهكفاء ن نقيض نوثة أ: اع

الألا وتفجر دب ا ايتھ ركووذطاقتها شبا أة للسقوھبالذالشائخة املتداعية و ساسها ط،

ولصدا والزيفاكشف ق ولثانية تنا، ، املكبوتات و املحرمات لكاتبة ا" زكنا"غبة رھنا تتوضح دي

والنتقاا مشّبعيخ رمن تامنتقااكأنّھ م ي ،لذكوابتمجيد أد املتعالية وإفهي تريد رة مة طسقاز

الشلبالاكاتب ةشهر افھال كسب د ،لكاتب امع يلتحدالعبة خل أكنت «:لتقواع الش

ألرسائل اسلسلة من عيد أركنت و وال ، ة العفو بية عالية أدنصوصا نتكوأنتقصد غ

أ أن ، أتحداه أن ، أعھرصااملستوى وأن الھزمھ ، ب أنحاأكنت ،موھبتھقتفوبمو ول

واحاصره أ املتجددة ،يستحق مماكثر أعطاه أمن زمن ماالنتقايد أركنت ،سعةالوبثقاف بكث

أ بحقي فا يوقظنا م اھوال الةھذه مفاالنتقا؛» (2)...نوميعّزةلكتابة من ى ويغدا

واكرالذانتقاما من ا املذّكر ضور با املشبعة انتقاما من ة اضر فال يلذا أال كامرإاع ،نثىأة

التباالذلك ستقع  وھامشيتها ووثة ألنس أطأتحّرت اعرة لسبيل الرجل فالكتابة كانت ھي اف

الذالوحيد ا انتشاواھدفها غية لبلووالراعتمدتھ بطلة ي حّق لكلمة اسطة الرجل بوامن قبضة أةملرل

ولقلموا امن ، تحاول ا ،ألنثى عقباخالل ياة ا ممارسةفالبطلة ت اعإلبدايفألصل احقها أرادت

اكانت تنظر الذرة،تدية مقرواككتابة  وجوونقاضي الكتابة كفعل إ نا أ«لوحيد اھا رشعانكادي،

(3)ناألكتابة والكتابة ا «

:لمطلقةاألنثى مالمح  ا2-
امن قلطالاتعدّ قضية  ن الشائكة القضايا ب ي العر املطلقةينظر يلذاملجتمع املرأة إ

اية سلبيةداوسوةبنظر حّمل و .سبب طالقهااملسؤوليةكامل ،

اما جعل اھذو املوضوعھذعاقضاياھا وفعية بظرالووالكاتبة املرأة نثوية أجهة نظر ومن ا

ا كتابا جميع اھذبحتة ساس ا املوضوع جميعھا رده شبحا يطااألنثى تراظلت يلذا

164.: طابقین ، صمن أة مرر، ابیطاء ھیفا-1
18.و17:، صنفسھالمصدر -2
16.:، صنفسھالمصدر -3
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ا ا إذ...)،عاملة،مثقفةأم،( مستو ابأىتر، نسلطتھ ولكامنة اقوتھ ضلرجل يفرّن عن لي

اھذمماأفحولتھ  بحكملرقيق الضعيف الكائن ا .سطوتھاملنكسر

اجهة نظر خاصة ويتها من روا" ربيطاءھيفا"ئية والراما جسدتھ اھذو ا تعيش يلذبمجتمع

روافنمثل لھ من خال،فيھ نمن أةمرا(ية ل ا" زكنا"لبطلة ابشخصية ،)طابق أّن نجد اتبة لكإذ

وفقدمت لنا نظراملطلقةألنثى اھوية ةية مغايرؤلنا بررتية صورلسوا إيجابية وسلبية معاة اھذ،

اما  عنھ ت ّ إذيةوالرع أ«: لتقو، ألو بأنبتسم إلحساسي أم صداقتعمقت ملاكن مطلقة لم

ألدواصديق ) لرمزا(لرجل امع  ام إل ي وأتا املطلقةكيد ي، نماوبية ال يقاذجاوتتمتع بسحر أن

أنلنا كيف للمررتئية ھنا صووافالر؛» (1).لبالنسبة للرجا املطلقة اتعيش أة عن ابعيدحيا

ولرجلا أكيف ، ا اتكونل حّرة ذلرجااعلى فلتعرن ، م ومخالط مجتمعاملجتمعأّنلك ل

ايقيد يبوأ يجعل و وجة امل املطلقةلنا كيف للمررتكما صو،قوقعة مغلقةتعيش املراة أة

ا النساامن كغ املطلقات القدء وعن ريلتعبرة اصة ا ا أنكيف معانا ا اتثبت ل ذا

اھا دجووو  ّ أ اھا رمسالكماإتستطيع و .لرجلاعلى ءالتكادون

افحصو نلطالل ب ھلها أفيها رقراالللحظة اضحة منذ وانتيجة نكا" ماھر"جها وزو" زكنا"ق

زواعد وملسيحياجها بشخص ال ينتمي للدين م غبة رآلخر اجها ھو وتزيلذاجها زو مع ثما حداھذ،

ماھلھأمن  ،«:لتقوتمعاملجو ضحية لألھل نكا،فكال اياوكالنا متسااسمعي كالنا ،طةرلون

،قبتھ رسلم  م والألھل لقد ل ي اثمن سيحرمبأنّھ يلددد » (2).بيلايزإجت وفيما لو تزاامل

ايعوو زو " زكنا"معرفة إيضا ألسبب د ما «،لفرنسيةا" بيلايزإ"مع عشيقتھ " ماھر"جها بخيانة

ةلشقة اتدخل دتكا ا،الصغ سمر ،ح زو كااملفاجأة أنلت وحاأةمرامع تمامايا رجها عان

اعريها بوساتخفي »(3).يكةرألدة

؟فيما ارالستمراستطيع أال ناحيمن («: لخر تقوآمقطع  ايقصدذاماىتر!) رسموه !! قلطال؟

أ ا ل اشكاأقسى تجسدت ،يا للفضيحة ...ق،لذعر بكلمة طالل ة يكيف املدو لو س؟لنااجھ أواعسا

أن أن...،لفرنسيةاتدينھ بعالقتھ مع أرادت يمكنھ ايطلقها و ّ اھذ؛» (4).راءتكن عذملوغشتھ أل

ن ّ يب السللنا املقطع انب املطلقةللمرا وانظرلمن خالأة ، ا ل املجتمع عتلذة ھذه ي

وھنا خاضعة لسلطة فاملرأةلقضية فضيحة ا ترضى أنعليها الذس،لناافعل ردةخائفة مناملجتمع

اشكاأبكل  املسلطالذإلل يانة وا املقطعھذفهاھي وج،لزاعليها من قبل ل أنتوضح لنا كيف ا

8.:طابقین ، صمن أة مرر، ابیطاء ھیفا-1
112.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-2
110.: ، صنفسھالمصدر -3
114.: ، صنفسھالمصدر -4
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الكالوالفضيحة ايسبب قلطالا جميعاصرخو«: لمعا تقوأةللمرولسيئ لألھل م واياإ: ا ما ق،لطالك

ا (1).ننساإهللا ال يفرقھ جمعھ «

:لحبیبةاألنثى مالمح  ا3-
العالقاواللحب أّنشك ال ميةشديدتمية مساحاالغرت احياة الفرة و ية بشكل والرد

إذخا ايعدّ من ص، ّمة امل املسائل ن توليھ مكانة تئياوالراما جعل معظم اھذولنسائية الكتابة ب

اريكب ن امل البطالسألساالعصب اكونّھ ،ئيوالرة نجدفال نكا،يةوالرت يخلود ا سو روائيا نّصا

ديث ا ياءفيھ عن طريق تصويره بصيغ و/عنھمن ا و رأة ا و فصاح ن ب اوح ت .مختلفة

واعن تحدثت" ربيطاءھيفا"ف ب عنھ تربما عاھذو...،لتضحيةوالرحيل والفشل والعشق ا

نمن أةمرا(ية روانص ئية والرا وقتها عالأتبدالبطلتها لمن خال) طابق ب تعرفها ا

ا س اجتماعااآلخر عن طريقبا معية اا لشابة اھذه " زكنا"ف،لكنيسةاقاعة كسية ذوثورألت

تحضرمنذ طفولتها دتتعواملسيحية والجتماعااھذه أن معياتكثر أما حببها ت، ا ذه –ل

ا-شرناوأكما سبق  ّ اكانت أ ان اتلتقي فيھ بأبنايلذامل س ا ذهكا«: لتقو،)لذكرا(آلخر ء ل ن

ا معيات رالدينية ميزا اھي ة،بقوافعتها للتعلق دئعة ة املنفذ ا ّ سلوحيد لالختالأ با ط

وافاالجتماعا،آلخرا مختلطة، النشاطات ،الجتماعية ت مختلطة املخيمات انكاو س آلخر ا

ا واقع الواملغّيب ابتتويلذواملدرسة لالق تجدهمنھق الصقها ، ،لتعليم جمعيات الدي

اغامردةفتحسّ سعا ّ كأ و الشااھو اھذ،لذكراھو اھذ: ةلنفسها بنشومسة، ،لبعيدالبعيد ب

أآلانّھ قريب إ أستطيع ن، (2).عينيھنظر وأكلمھ أن معياتھذه التاحت أكما ،» فلتعرافرصة ا

وألاعلى حبها  اھو طالب جامعي ول ن ت س ا معياتجتماعااكها رشايلذيك ا «: لتقوت

ظسعفها أ إبالتعرا رألنّھ شا،ليھ عن كثبف دحلة رك كتجرجس رير ماإ اش فيها ال

ملما أّنال إبينهما تجمعكانت االلعاطفية العالقة افرغم ؛»(3).الرحمةمع فرقة ااملحبةفرقة 
«بحّبھ،حتها رمصاوتھدرية كانت تنتظر مباوالرابطلة " زكنا"ف،لكذلبعضهما عن يصّرحاه

ّقبكانت  أنجفوابقلب ت بحّبھيبو، ا ل (4).ح فكانت تفسر «ما كانت تنتظره يحدثمللكن ،»

ه لبأنّھ عاب بحّبھلبوامن ي ا ل (5).ح مخالفةفيلكن ،» إجابتھ انت املر إّن«: بقولھحقيقة

اطريقي ليس طريق  ب (6).يلبشرا بھذءليبو؛» ا .ألمر بالفشلاايةا

117.: ، صنفسھالمصدر -1
28.و27: ، صمن طابقین أة مرر، ابیطاء ھیفا-2
31.: ، صنفسھر صدملا-3
32.: ، صنفسھر صدملا-4
.لصفحة نفسھا، انفسھر صدملا-5
.لصفحة نفسھا، انفسھر صدملا-6
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أنتستسلم لفشلها ملاغم ھذر ات،سنوثيصغرھا بثاليلذاصديقتها أختعرفت على إ

الذين ينشدافاقها رعن التختلي بھ بعيد اتيل ال امن فعالقتها ھذه كانت دلكن ،لدينيةون خالل

سد،لتكشف لغة  ن«ا ألالنضمادعاح ، ن املرتل لقة ودتمنهممحدودةحست بسخرية ال م ،

الطااعاشقها وھي رلنااللو ترقص حو الذرئ سدعن طريقھ لغة فتھ لتعردصطاي تلتق مل...ا

الشاا تتمنمدينة بعيدألنّھ يسكن ،ثانيةةلفاتن مرب لم و فالكتشاتحتاجھكانت ،هءلقاة،

رب، ا احها رو ھا صامت يتشكل ارقرنكاأبجدية ّ وروتعيش أنتريد بأ ا (1).حها معابجسد ؛»

اتقنية أّننالحظ ااملقطعاففي ھذ ب اجريئة رةبصوءتية جاوالرا ي،ألنثواسد جلعالقة بال

أيقاأنكثر من أ الك ذنّھ ل ب .حيولرا

قيقي،شبالنهاية ا" زكنا"لتقع  ا ب ا املسلملشاامع ك ألذا" انصفو"ب حبتھ بكل ما ي

تحّولمن جوتملك ح إھذارح إ ب ا ذحطم رفجارعصاا ا، الك حيا ّ اضحت أ ّ من يح

اھلها أجل أ ابعدما عاشت معھ ومجتمع بجاذبيةال تنكر : لتقوت،للحظاأجمل تحّس ا ّ ومال تقاأ

ذرابھ يأخذھا تحلمھي وشها افرتتقلب طويال ،تھانظروئحتھ ورالقبالتھ قتشتا،ليھإ ن عيھ ب

أّنلكنّها تعر بكثما بينهما ف (2).غما عنّهارحبتھ ألقد ،ميل جنسيمجّردمنأك «

اھذنيا للجنوان،عالقتها مع صفوتكما بدرةتبد بنظر نفسها متهومل«: خرآمقطع للتقو

اصفعتها ،ه لنفسهاددما كانت تر كيف دس،لساالطابق اقع الوابيتھ إإھا متسللة ربصوذاكر

تقّيمبنظرتباكانت ال  ان ا وات ا وتحتقر وساركيف كانا يدا ايعدّن ولطعاان من نيعانيام،

ب ا (3).تخمة «

اعالقة ھذرلرغم من تطواعلى  ب اا ولذا ما، جمع إعالقتهمارتتطوي عنتهى باالنقطاانّھ أال ،

ذ)4(لالنفصاوا اكا" زكنا"ھل أموقف أّنلك ، إھو ما جعلها تلجأ ولتهديد بالقطيعة والرفض ن

فلطائفة اكاھن  «،ألھلابرغبة للقبووانصائحھ فأقنعها بالتخلي عن حبيبها إتستمع ولھ لتع

أنقر العجوالكاھن امن نلعواتطلب رت تحّبلذز امقاالتھ وكتبھ اءةقري (5).لدينيةاملجاالت «

أال يشبھ تبصوللتقو«خر آمقطع  ا (6)-حب مسلماأنا أ-:ابدصو «.

40.: ، صمن طابقین أة مرر، ابیطاء ھیفا-1
87.:ر، صبیطار صدملا-2
88.: ، صنفسھر صدملا-3
78.:، صنفسھر صدملا-4
82.:، صنفسھر صدملا-5
86.:، صنفسھر صدملا-6
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اقطعت عالقتها أنلنتيجة اكانت  ،صفوبحبي املسلم دھي و: قالت لھ«:لفتقوان ،موعهاتم

عالقعدأ أقطع أن (1).املسلممع ك «

إمامها سوأيعد مل» أّنصفوغبالى (2).نتهىاما بينهما قد ان مة» جر ست ل ب يعاقب فا

إلقانواعليها  اة ميجرنكا" لنازكنّھ بالنسبة أال ن، تحكمھ والعامجتمع بيئة قاسية ولتقاليد دات

زواحالة  اختالابسبب " انصفو"جها من دون ويادألف اما اھذن قول عنھ ت ّ ليھ إستلجأ «:ع

الستحكي لھ و لة ااملش وحبها للمسلماوة،بضرعّذ أنلن ، ةهللا عداخلق ملاذا: تسألھتخ

ملاذاياأد دھنانال يكون؟ وحدواين ك احدوالغة ؟ يمنع ملاذا الزة؟ ن ب (3).ن؟يادألواج «

:جةولزاألنثى مالمح  ا4-
ذاملجتمع أكومجتمع اينظر يبوري املرأة دوجة نظرولزإ اليها إنية سلبية مهمشة ينظر ة ّ أ

اتنجب أةمرا ّ أ ، ي اتھ اشهويحسبلرجل افقط يطوعها اجسدوتر ا ّ أ رادةمستسلمة إلأةمرو

.ھلهاوأجها زو 

نمن أةمرا(ية رواجة ولزاألنثى اھوية تلقد بد اھامشية ) طابق ّ أ ھلها أخاضعة لرغبة و

ا ّ وأ ا و" انصفو"قطعت عالقتها مع حبيبها أنحب فبعد غجت عن وتزومجتمع ، قبلت املسلم

الطبيب ا" هللا ماھراعبد "من واجلزا ورامنتفخ غرجميللعريس ا«،يسربايقيم يلذاملسي

واثروفهو طبيب ووسكطا ،كسية ذوثوأربن عائلة ي، مة ختصاصھ ايس ليكمل رباإسيخطفها مح

ا راحة » (4).لتجميليةا

واجها عالقة سطحية وبز" زكنا"كانت عالقة  مية اس حتكانت ام،لتزو ّ محضةعالقة شهوأ ة

:لتقو

احسست أ» ّ زو مها اتفي بالتزأ اجهاتجاه أو زو غديلذالرجل ، اكابو،جهاا ،على قلبهااحنزس

إنظر عليھ نظرت رنّك أكد نت متأأھا : ة ي،جل أول ملاذاآلسرالكن يا للكآبة حيا ، ا تحس ال ة

ا وحبها لصفويحرق ذراھي ان ن تحّس! ؟يسمعها كالما عذباولطف ويعاملها برقة يلذاجها زو عي ب

رعالقتها أّن محضةعالقة شهوبما » (5).ة

86.:، صنفسھر صدملا-1
88.:، صنفسھر صدملا-2
80.: ، صمن طابقین أة مرر، ابیطاء ھیفا-3
106.: ، صنفسھر صدملا-4
107.:، صنفسھر صدملا-5
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إلزاما تصل عالقة دةفعا اطريق مسدواج إألفق ود " زكنا"ما حصل مع كقلطالاما محرجة

زو كتشافها اعند  امية الغراجها يانة «،جهازواھا منھ بعد شهر من رنفوو" بيلايزإ"لفرنسية باملرأة

لشقةاتدخل دتما كا

، املفاجأة ا ر سر ح ة زو كاالصغ تخفيلت وحاأةمرامع تمامايا رجها عان دةعريها بوساأن

مجّرديكةرألا نشرخها حجرقعماأنطلقت من اشهقة ، (1).نصف «

زو " زكنا"فكتشاابعد  أجها قطعت عالقتها معھ لعديانة لك كانت خائفة من ذمع وشهر ة

وامنھ بسبب خوفها من قلطالا أألھلاملجتمع غ أنيطلقها ألنّھ حالمآلخر انّھ ھو ، ايعطي ول ل

ومهلة الستعا ، ا إل آلت ال الة ا إكونّھ ح،تيارباالرعطاھا شعوأما اھذب حكم ارصدتماطل

.قلطالا

ا حيا لفرنسية اعشيقتھ كنّھ ترأيعلمها فيھ مھا يوءجاحمضطربة " ماھر"جها زو مع بقيت

زو ية حياابديفيرعب و أنللتسوبقرأجها يطلب برقة زو ليها إجع رلقد «،بينهماةجية جديدة ل

ايستأنف  ما أفسد بينهمايصلحا ماوجية من جديد ولزحيا أحست ، ا ّ رماأ تعرفھ لمجل جديد م

وية جديدامعها بدأبأنّھ متحمس ليبدلقاء،لبلهاامن قبل يتميز برقة  اياھاامزربأنّھ يقدة، قدر ،

التحمل اعلى  الظرتجاوز (2)...لصعبةوف «

اصبا«،ليعيشا معاداعاوغبتھ رقبلت تفكبعد  اليوح ألثامنم إة صماثبوفاقت لتثب ، ء

، اتف رتتصل ال اتعلمھ بما ّ مّريعوأنقبلت أ ما ن متناسب ن زوج (3).معهمادا «

:مألاألنثى مالمح  ا5-
اھي مألاتعد  ر داألساا رسرأخل كل س تمّثل ا و نان،مز للتضحية ة، ا و الص و

،سبيل  ا أّنلذأسر نجد ذاتعلى ألمومة اجسدنا تيمة تلكاتباامعظم ا ا ّ لة داخصوصية نسوية أ

سيةعلى  ا ة و .لألنثىال

اعدنا إذا ن نمن أةمرا(ية روائي والرللم انلحظ ) طابق العبت " زكنا"لبطلة أّن مألدور

أ ملّا احست بفريجابية مل ا اللذح ا حيا مجرى ّ غ ما «ء،ألخطاواناسة كانت مليئة بالدي

ابذكوللرجااشبھ أ ياةنبض بحنانھي تتحسس وما قالتھ لنفسها اھذ،لنحلر ليس ،بطنّهاا

أھنا اھذ،حاملأةمرانا من ازكثر توأال وسعد ك ن ن ا اينمو يلذا حها رو يعيد تشكيل رحم

اال ونسغهابيتشرو،حهارو ھج ويتشكل منيلذابنها انّھ إ... ان،ألحزاعفر اجناينمو ، ّ ح ن

،(...)ا

110.: ، صمن طابقین أة مرر، ابیطاء ھیفا-1
139.: ، صنفسھر صدملا-2
146.:، صنفسھر صدمل-3
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ايعيد يلذانّھ طفلها إ ا الفرل ام ا ت،لذكريااتوجعها دتما عا،لوجوهاغابت كل ،نسيتھيلذح

رطفلها سيكو اجلها ن قيقي (1).لوحيدا «

اف أمألنثى اھذه لألنثى تحقق عندما تتحوملمح اھذه إ ا ل تخ ال ة و نصها ئية والرال

إنال تتحقق شخصية «،ئيوالرا تماما اتكتشف تلك ،ماأتصبح ملاملرأة ديدة ا سخة الرااملشاعر

اتشعرھا ال ّ احتواتستطيع أ أتألمومة افصفة ،» (2).ھارصدكلّھ نلكواء عحد مّثل املنا

تمنح ولكينونتها ال ،كثر أتشدھا مع ياة واإلسااكل الصغنساھا حب أ«با عستطاءات،

و ب احده ا يجعل » (3).لعقلاما يعجز عنھ ركتدوتفهم أن

الألمومة نكاىخرأمن ناحية  كب الطريق اھا عن دبتعادور ،كانت تسلكھيلذا

افإحسا خرنسها دألمومة جعلها تنسى ابنعمة ألنثى س س ا مع سدية ا ا عالقا اھذولذكر ا/و

اما  املقطع مجسدا أألمومة انستها أ«: فيھلتقويلذنجده ا و لمنثىاملتدفقة أييعد للجنس ،

انسيتھ ،لديهااءغرإ ّ يبتتوملكأ ل اطفھ فيما مضىاعورط ولمفة حها ميال للعرو كتشفت ،

أنإلطالاتعد تستسيغ على مل ذراتتعرق ن ب اجهازو يسمى يلذالرجل اعي ى ّ إ ميل يال تشعر بأ،

و (4).للرجااجنس نحوال نحوه، «

وألاألنثى ا/أةملرا" ربيطاءھيفا"لكاتبة النا تجسد ةكانت تعيش حيااال" حبيبأم"ھي م

وفر اجدوفقد دةسعاح اكل نو" حبيب"بنها ت ،ازع حدثت معها بعد االلفاجعة الكن سد

امر ،ريبنها غض ا حيا مجرى بة«ت املص ي تأ ومدمرملاذا ل؟الحتمااطاقة صاحبها على قفوة

ننّھ أتطبق عليھ كفخ فيحس وملاذا تالؤلتسااطافت بذھنها ھذه ...املصائب؟ما غاية ؟حشوفكي ب

إھي ولضبابية ا شفى املس ع ا صغ فعصابتھ إثر تحمل (5).غيبوبةخولھ ودشديد وريحرب «

تحاول تھ غيبو ة ىلإيا حبيب ريلن نط: مادودثھ حتكانت «،ئماداثتھ داحموتھ ور احم" زكنا"ف
ابالنييفسنظل مرمي،ألھلوالوطن ا (6).لغربةد «

اه يا حبيبآ» (27).شتقت لعينيك، «

151.:، صمن طابقین أة مرر، ابیطاء ھیفا-1
153.: ، صنفسھر صدملا-2
.لصفحة نفسھا، انفسھر صدملا-3
154.: ، صنفسھر صدملا-4
155.،156: ، صنفسھر صدملا-5
159.:طابقین ، صمن أة مرر، ابیطاء ھیفا-6
160.:، صنفسھالمصدر -7
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ا/ألنثىالكن  إفقدمألاملراة احسات افاوألمومة بعد س وحزبنها بسرعة فدخلت ة «،كآبةن

أنت أ ، تمت ،تشبع موتا النا لم ظة (1).ال ميتا يا طفلي حبيبوحيا وكيرملّل «

افبمو االبن ت أألتموت وأيضا م ا آمال نعشك كدجاجة مذبوحة بتلويت قر«،حالمهاتموت

وأقوأنا وأ آخ،آخ، أح،أح،نت ترل آيا ماما،يا ماما دد فاملامالكلمة بعداھذه أسمعلن ،ه، ت مع مات،

أشفربمجّردحلم أكنت ،بنهاا شرايي ا أقطع السقي ة بة أتضم نعشك بدمي ال ت،موو

رفضا زن ا (2).ھيبة يا حبيبءات «

:لجسدمالمح  ا6-
ديثكاإن ا يعن ن العر املجتمع ب ديثفإ،فضيحةا ا سدعن ّن س/ ا ھو ا

املحظورشكاأشكل من  اق اخ ةلطراصاحب نكاإذاخاصة -تلطابوھاا–ل واملعا أةمراھو ح

محظورا ا ذا حّد عد . ال

املوضوعقد شغل ھذ سد–ا س/ا لنسائي ائي والرالنص اضيع اموقعا مهما ضمن مو-ا

وتجھ ضمن رانداغم ر اعنھاملس معا يمكن ال ال و اتبعا ألحكا، املجتمع،لبيئةا( لثقافة م ،

الدينا و)قألخال، ذاا«نتيجة ، وأسخ تقلصت الرايخ رلتال ا) جسد(مجّردصبحت املرأة رستثماوتّم

سدھذ ا وثقافياا دجر، انفسها على ىترنألاملرأةفع ى وجسد أ ، إتسعى رتصامث ازبرإ

املعھذ (3).فيهاا «

سدما جعل اھذ احا،يةوالرائيسية ھامة رمكانة أيتبوا اجتذابھ دلسرول مھتمااب

والقرا وامراقتصر على اء، احدأة امللعاة الذاملتخّيل إذنلكاتبةاصطنعتھ ي سد ا يمّثل و ،»

احد أ حول دارت ال انصوااملحاور األص ولنسائيدب ،لنسائيةالعربية اية واألمر بالراتعلق ربقد،

إفإنّھ ال  ابأللقواال يمكن سد ا ودرخرأعناصر ارجوإه رلھ حضواعنصرنكايألنثوّن جة ى،

نبھ مالھتماا ب وخروآنص تختلف إياوالرافيما ال توليھ بعض ، تياروابھ ا،تحتفيھتماما عابراال ت

وخرأ والإلعجارامثانفيكو،تفاصيلھرسمھتنهمك ى، فاوة وا (4).لرغبةب «

اقد  عفع رعن رداتلساتجرأت املفروض اب وا ن " ية رلسوائية والراما جسدتھ اھذحيا

اطرحها لمن خال" ربيطاءھيفا سد ا املجتمعمن سطورلتحرامن خاللھ دفكانت يلذملوضوع ة

163.: ، صنفسھر صدملا-1
164.: ، صنفسھر صدملا-2
34.: ، ص3م، ط2006ب، غرملء، البیضاار الد، اللنشر، المركز الثقافي العربي للغة، المرأة  واميالغذمحمد اهللا اعبد -3

: ، ص)دت(، 17، عجامعة قطرت، لة عالماجم، -ألنوثةواسد جلت الیاجت–لعربیة النسائیة ایة والر، اھیمابرإهللا اعبد -4
.19
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القائمة العالقة النا من منطلق تجّسدية والرابطلة " زكنا"فهاھي ،لرجل خاصةواعامة  ن لرجل ب

ا أّن ، الرجل ينظر واملرأة مجّردأألنثى على إ ا .للمتعة فقطاجسدّ

للرجاافمعظم ،ميشهاوھا دضطهاوالية ضعفها ومسؤوتحّملھلرجل ا" ربيطاءھيفا"تتهم 

ايها كما يبدرأ ن امل نمن أةمرا( ئي والرون الرجاامعظم «،)طابق الذل ح م عرفت لذين ي

وامنابر ثقافيةيحتلون جمالذين فتنو، ،بنتاجهم ا ي د حاملاألاھاجسهم نكاا نيتعرفوول

ولفكراكانت تتعاطى بقضايا إذاخاصة رة،متحرأةبامر ،تؤمن ، الرجل و املرأة ن ب ھو باملساواة

(1).مضاجعتها تئية وارلالشخصية ا" زكنا"ف،» ّ جعلت منھ موضوعا الھتمامها وسدھا جبكامل ع

إذموضوعا إلثباو ، ا ذا سدكات ا ابالنسبة ن استصل من اللوسيلة اھو ل ابألبوخالل

ولشهرواالنجاح مجسداما اھذة، نمن حبوضونجده أجسدأعط(«: املقطع (2))نشر لكك، «

متاللكاتبة اما جعل من صرخة اھذ أتتوولرجل تضعف افيها ا الماارى قائق ا م

،كل لقالخالوكل مشهد تظهر  ن س ا ن ب ھا دعيها بوجووئية منذ والرالشخصية ا" زكنا"فء

فتتفتح جسدھا و احها اربكل جوااع حرما ابالذكر ھو ءللقاامن أّن رم ئما دافكانت ،ريلكبا

وستكماوابھ ءتسعى للقا الفضلللجمعيانه فكادھا بوجودجول املسيحية حتكاكها واتعرفها ت

اب س اكا«:لحيث تقو،آلخرا معيات ا ذه ل رالدينية ميزن ھي ة،بقوافعتها للتعلق دئعة ة

ا املنفذ ا ّ سلوحيد لالختالأ با (3).ط «

اطااھكذ الطالب ردت ام يحضركايلذا املسيحيةللجمعيان ااشرإلت تمّنت«ب،لطالد

ة كث ،قنھ ذعب الو تد،كتفھإسها رألو تسند ظات املشذبة فيفة لو تقبل شفتيھ ا

و ، مرة ا ي ،فوضوية على كتفيهارةبصواملسدلعلى شعرھا ىتھ تتلواكانت تشعر بنظرشديد

اكيف يتشممھ خلسةو العبة تستمر، (4)..طف بينهما طويالالعون «

الالقافالع سدية ا املشروعيةعدرطاإئية والرالتها وتنات معظمها وتبدتھي عالقام

أوعالقا محبطة راھذوفاشلة ت أجع لعدا وسباة اشباإلعل ب، نحد من والرغبة ھو ع ھذه ب

علعالقة ا«مفتمابألسباا سدية اجووضمنا ا ،لرغبة د ا ف ن املشارك ن الطرف عند كة املش

الرغبة قد ال تكوالكن ھذه و الوحيد افع الدن (5).لعالقةإلتمام افإشبا» من أةمرا(ية روالرغبة ع

41.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-1
45.: ، صنفسھر صدملا-2
27.: ، صنفسھر صدملا-3
32.: ، صنيطابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-4
( ، للنشر، العربي  )م1985-م(1888مصر يفلنسائیة ایة والرايفسة نقدیة آة، درارملايفأة رمل، اسوسن ناجي-5

75.و74: ، ص1،ط)دت
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ن امن خالتجلت) طابق انقيال تعرفت عليھ بعد كشفها يلذا" نكمو"لتونسي اللرجل " زكنا"لبطلة د

زو  و"ماھر"جها يانة ،ما اھذ، املقطع ذا بوضوح مجسدا أصانحده كموو«نجده نفيور

سلمت اس ن ح و ا ألذاھبتھ جسدھا و... لعاليةاشقتھ لھ حيا احستھ يشربھ ي (1).لثمالةح «

اھي تشعر بالغياوليھ إنطلقت ا» ميل ا نتولده فيها سرعة يلذب وح ، و افتح املي ا ب،لبال

ا ا ف أوكومضة برةلشهواخ (2).ركسهم من ناق «

اصديقتهاخيضا عند تعرفها بأأمعها ثما حداھذ وسنوثيصغرھا بثاليلذ، متعت جسدھا ات

انح«بجسده، ن سعة من واكشف شق قميصھ مساحة رض،ألاعلى اضألغرايضع وختھ أليقبل ح

اللحاداء،ناعمة سورشعاأتكسوھا الفه رصد ق اح أشطرھا رقسهم حال ، ن ھو سهم نصف

انحاملقدمتھ صديقتهالفرقة ة؟لشهوا ن ح و ، ءغمرتھ عيناھا بضيا،ليسلم عليهاثشبھ جاحبة

أشتياقها للرجلا احست ، اصلتھ ولرسالة أن أل ّزتبالرعشة تشعرتماما ال فية ،كيانھا

تخطف» (3).جسدھااءجسده لندبستجاا أن اضوتحتھقا لتغويھ امريمكن متلهفة ،لقمرء

» (4).جسدهربجسدھا عفالكتشاو. جسدهفالكتشا

اقد تكو سديةلعالقة ن ا«ا امعها لتتحواال» (5)لصفقةبمثابة ،إلنسانيةاملشاعر

افتتحو إملرل أوقناإلرجل وافريسة أة وصياص حينما تعرفت على " زكنا"مع ثما حداھذد

،لرجااحد أ ن املثقف أكال محّررا احد ن جلست على أنفما «ةألكثر شهرالثقافية املجالت

وكنت ويكة رألا ّر ا من ث يمتضايقة من أل حاصر ح ، املواصالت غة منتصبا رلفاابقامتھ زحمة

وماميأ وكبتاه رلتصقت اقد ، ، مانقض على وافوقي انحقد وال إشعر أملبركب عصر شفتاي

وبعز انفاسيأقاطعا ،شفتيھوبأسنانھ ةقوم ثم رساه على انقطعت يد، أّنحسست أ. نةدي

وكيف فعرأملتماما،مصابة بالشلل  ب أن دون س اف و ما فمنية ألعرزمضة باغت

» (6).يجري 

أرادلذا" ركاتب مشهو"عند تعرفها بءلشيامعها نفس ثحدو انشر قصصها ي روايا مقابل و

ذففي صد) عقد صفقةبمثابةعالقة (ما نسميھ اھذوتسليم جسدھا  سقطت «":زكنا"لتقولكد

،ىلوألانظرتھ  ّ لعديد من اينشر قصصي أنرأسا،ئب جائع على فريستھذكما تسقط عينا ع

132.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-1
133.: ، صنفسھر صدملا-2
38.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-3
39.: ، صنفسھر صدملا-4
75.: ، ص)م1985-م(1888مصر في لنسائیة ایة والرفي اسة نقدیة ، المرأة في المرأة ، دراسوسن ناجي-5
42.: طابقین ، صمن أة مرر، ابیطاء ھیفا-6
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دا رائد وا حةكانت ،جھرخاولقطر اخل املجّالت صر أجسدأعط(كالمھ املقايضة نشر ك

» (1))لك

اليتكر البالاكاتب "ألمر مع ر اللذا" لناشرا"و" ريلشهد اعتبار افريسة ان ما و ما مطلقة أةمرل

الشلبالاكاتب "فهاھو رة،متحر أطلب «،ھااءغووإمضاجعتها أراد" د أن ا ،حضنھجلس إل

آيتسبب أنخفت ان،لثوددتتر ي أذفخذيھ مالوز لكن ، ن أعنتاالنحيلت يخصرطحا،

ودعيھرابذ أكخذآري صديفجهھ وفن ، أتھحياشهيق ا الھديتھ لسعا، يستنشقها دة

أفكري،يتحسسها من جسدو أن يمكن أّن اماعدء،شعر بكل شيت (2).ةلشهوا «

امضاجعتها عن طريق مدحها بأولفحا" لناشرا"ما أ ولعبارق التاما يوضحھ اھذرات :املقطع

رمتھوعلى مقارةشعر بقدأملكشعرأجملما » يكنت يننّأغم ، أ إسأنتفض أتخّيل أفّر و

، أطلب بصوغرف إقرت أللتوسل ب أذجانبھإجلس أن وجدت وعن، أمن ، أن ،ليھإنظر غ

؟يةوالراستكتب عقد طبع م: الصفاقد تسألتھ بصو

وقا ذراھو ل ن ب ي را...حاال: عيةعتصر أنبالعطراملضمخئحة جلده غمرت أمكن شعر أ،

تملصتعضالتھبمتانة بماقوأنا وأمنھ بصعوبة ، سمحت: ءلرجاايشبھ ل ،قفةوانتفضت وا. لو

،ال : ألمرايشبھ بمابسرعة قائال يجسددستعاالكنھ  بخيلة ي و وحببتك جدألقد ت خاصة بعد ا،

رواقرأن نيتكأت ش ع ال ملاذا اقدأكم ريال تتصو؟طفكاعو، يلنسار الّال طفهن اعويعشن ء

»(3).قبصد

زتوظيفها للعالقة لمن خالأرادتلكاتبة اھنا  ت أن سدية النا ا العالقة أّن ن وااملرأةلرجل ب

وذئما منحى داتأخذ  الرجل اعندما ينظر يحدثلك سلبيا سديةلعالقة إ اعلى ا ّ عالقة جنس أ

.ريجسد ال غو
سديةلعالقة اكما قد تتجسد (4)موفقغحب «رةعلى صوا الك ذھو و» ب الصاا يلذدق

ألعدواجبالزيتّوجال يلذا ماسباة رّ ايكوب أو املجتمع اھذو. بألسبااحد ھذه ألدين ن دلصدا

ايوجد مع "سوسن ناجي"لتقو ن راغب ن وعن انلشرعية لكنهما عاجزطرف ، ا نھنا يكوتحقيق

اھو املجتمع ائل (5).لشرعيةالتحقيق ھذه ولألا «

45.: ، صنفسھالمصدر -1
54.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-2
189.: ، صنفسھر صدملا-3
76.: آة، صرملايفأة رمل، اسوسن ناجي-4
.لصفحة نفسھا، ارجع نفسھملا-5
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اكانت ال" زكنا"مع ثما حداھذ املسلملشااعالقة حب مع تجمع ت" انصفو"ب اج وال

امنھ الختالواجھلها بالزأفض رعلى تركھ بسبب  بجاذبيةال تنكر «ن،يادألف تحّس ا ّ ومال تقاأ

ذرابھ يأخذھا تحلمھي وشها افرتتقلب طويال ،تھانظروئحتھ ورالقبالتھ قتشتا،ليھإ ن ،عيھب

أّنلكنّها تعر بكثما بينهما ف رغما عنهارحبتھ ألقد ،ميل جنسيمجّردمن أك لدين اغم حاجز ،

املنتصب (1).بينهمااملخيف «

سألنثى ا/املرأةقد تلجأ ا ممارسة سدلزامؤسسة رجخاإ فا يجدمل" زكنا"عند واج،

إية خاازعالقة مورطاإال إبغيتھ  اطارج املؤسسة إجية ولزر يرنو لم ألذالعشيق اال مع و حبتھ ي

املسلملشاا" زكنا" ،"انصفو"ب

،ه لنفسهاددما كانت تراھذن،للجنويا ان،عالقتها مع صفوتكما بدرةتبد بنظر نفسها متهومل»

اصفعتها  الطابابيتھ إھا متسللة ربصوذاكر انبنظرتباكيف كانت ال دس،لساق ا ات

وتقيمها  ا وساركيف كانا يدوتختقر ايعدن ولطعاان ومن نيعانيام، ب ا كانا ،يضاأضجره تخمة

مامن يتأملان أ ما وفهي ھنا ؛»(2).قفصنمسجوناشعور ا بي ا ىعشيقها تتحدبمالحق

وا والعااملجتمع .لتقاليددات

زو ملحبيبها ما تجدوقد  رو «ل،تقو" ماھر"جها تجده غرفة كھنايمحها كانت أّن

و ، ب ب افوا ما ر سر (3).حبهماتجّسدشهد يلذالضيق ق «

أن اھذبما املدفوع ب ا اعلها تضحي جيلذوالثمن ا واألھل اجل أمن بح املجتمع ،لدينو

افكاأھا ردفقد كانت تطا ّ أ املسلمعناقها اللكنّها طو«: للدين تقواحكم وبسلطة ةمقيدر مع اّر ا

يجلسلذالكاھن اشبح دتستطع طرمل زازلكرسي اعلى ي ،يرمقها بعينيھ ال ن الغائرت ن الرماديت

اغم ور  ّ امع حبيبها مندمجةكانت أ اخياّنفإ،لتالشيح الكاھن ظل ينغصها ل ا ّ أ نتفضت ح

اقانت ولسرير امن  تخرجھلكرسي تحمل و زاز اخاال الكن صو،لغرفةرج مجدداتسمت رالكاھن رة

ا حّمالة الثياع ألطوالنية ب اعالھا كزھراملتفرعة (4).لتوليبة «

انقو أن إذن ا" ربيطاءھيفا"ية رلسوالكاتبة ل إ سدعما يتصل ثلتحدات غد من بلوبا

وبيةذجاو اھو نقطة جذنيكوأنكيف للجسد ، إذلرجل للمرب سدملأة، ا تحّول بمراحل ف ع

تلرغم من افا كامال على ارتعا عا ا ّ انوأمن عنوأ الطابوھااع ا(ثلثالت س، ،لدينا

87.: طابقین ، صمن أة مرر، ابیطاء ھیفا-1
88.: ، صنفسھالمصدر -2
.لصفحة نفسھا، انفسھالمصدر -3
94.: ، صنفسھالمصدر -4
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إ)لسياسةا اال ، ّ سدلنا رتصوملأ ابكل تفاصيلھ ا ّ انقطة شبھ أل السرمحّرمة يلنسود

ي، انوثة نسوية أفعت عن دالكنها العر .ةريألخاللحظة إإ
نطابمن أةمرا(ية روابطلة " زكنا"ف امغايرتجاربخاضت ) ق ا تجاوزت الجتماعية األطر ة

العالقاافكل ،لدينيةوا سية ا اية قد فشلت والرت و داجرل اطاإخل ت ماعة ا لدينية ر

و ، ركذااملسيحية اعدغبتها ا التعايش مع م س الذكرا/آلخر ا بتتهرةكل مركانت يلذ،

وتصدهومنھ  إھذ، راجع ما رّ أكوا املرأة جميعجها من اخروإميشها لسبب انّھ ھو أحست ن

و االت وعياإلبدالعمل ااملجالخاصة ا انية ولدانظرتھ اكذ، ارلنظراخاصة ل اال تسمت ة

وھن ذ ميع اھي ا وعقلتناقصاءلنساأّن وعاھر، .اتقاصرات،

رةلظلم متحروافضة للقهر رابة حساسة مرھفة خلق منها كات" ربيطاءھيفا" بھ تما مرأنعتقد أ

،لرفع  املرأة عن ن زلت من خالوفقد حاالغ ت أن ا أعمال الألنثى النا ھوية ل و تبحث املفقودة

وعنها رواما اھذ، نمن أةمرا(يتها تجّسد ت) طابق عا جتماعية مرتبطة اقضايا ةفيها عدال

ا و ة و األنثى بال ل ا" زكنا"ئية والرابالشخصية املمثل أن نجد ءتية جاوالراألنثوية اوية هلإذ

حاالتعلى عد :منهاة

ا- وسةألنثى حال امل دربالشهراملثقفة إ البالاكاتب لياذجة جعلها تتمسح فيها بأة ريلشهد
اليضفي على  اشرعية أد ل يحقق وأن ا ب بمو ف ع الوصواحلمها وأن إ .ةهرلشل

ا- محّرملعاشقة األنثى حال دي افكرمجتمع .لعشقة

ا- ابالرغبة املفعمةألنثى حال إ ينظر مجتمع سدية نية ولدامن ريملعلنة بكثالرغبة ا

.رالحتقاوا

ا- اجة ولزاألنثى حال يج .واجلزاعلى مجتمع

ا- الألاألنثى حال اشعوممارسةمن متفقد طفلها فتحرم .ألمومةر

ا- املطلقةينظر مجتمعملطلقة األنثى حال املرأة دونظرإ واحتقاوانية ة .اءستهزر

درامن خال االتستنا ل ا ذه انستنتج ل حال حال/ألنثى أن مضطربة تعيش حالة املرأة

ومة مع زجتماعية متأا ، ا مجتمع و ا إما اھذذا احاالأدى ونفعات وحزوقلق ل ةغضب ن وغ

وئمةدا استنباامن ھنا ال بد لنا من ، الة النفسية طا تحليالية والرالسائدة ا تحليل ونفسياو من ،

أذھنا يتبا إ لنفسية لألنثى الحالة ا" ربيطاءھيفا"ئية والراكيف شخصت لنا :يجوھرالھاننا سؤدر

؟"زكنا"
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:لنفسیةاألنثى اقضایا -ثانیا
ديث ا أوعن إّن أوقضية املرأة نسئلة أال مهما ضمن اھويتها عموما يشكل سؤاملرأة امل

أموضو" ربيطاءھيفا"ئية والرالت ولنسائي حيث تناائي والرا املراة اه دبعاع لفكرية املختلفة

املرتبطةطبيعة وفنية تتباين قلنفسية بطرواالجتماعية وا أّنفنجد ،ئيةوالرابالشخصية ااملواقف

اقضايا  امن ةحدوانفسية ھي لاملراة ن تخرجلقضايا ب ديثطاإعن ال ا الجتماعي اقع الواعن ر

املرتبط االجتماعية افالتنشئة ،بالشخصيةوالثقا ھاما دورالسلوكية تلعب والثقافية واملعاي

تمامانثوية مغايرأتشكيل شخصية  ولشخصية تركت اھذه ،يةرلذكواللشخصية ة ا ضغطها تأث

الك بقيوذنتيجة أةملرافاصطدمت ،ألنثىا/املرأةمباشر على ريغوبشكل مباشر  جتماعية د

يحنفسية جعلتها تطرتضغوطاو والزواب حلواسد جلكاةجديدمعا ھا من ريغو...ق،لطالواج

وباملرصاخلاقع الوايطرحها يتلالقضايا ا ايوجھ خطايلذالرسائلي الشكل ا«من ھنا يصبح أة أةملرب

(1).لكتابةايفأةملراتتخذھا يتلالوسائل اسيلة من وملتكلم غالبا اريلرجل بضماىلإملباشر ا و» من ؛

اوحملاھي اتلذاھنا تصبح  ولنسائيةاية والرايفألساسي ر من تئياوالرالعديد من اعنھ تربما عاھذ،

وثباإجل أ ذات اكيات .أةملرا/ألنثى ن

ّد جنيةرلسوالكاتبة النسائي عند ائي والرانتملاىلإعدنا إذا ساسة حلالقضية النا ھذه تا جسدأ

ر- لنفسيةا- العالقاالنا تصدإذ تشخيصها يفئي خاصة والرانتملاخل دائية والراللشخصية رزةلبات

احدأيفلشخصية اعاشتها ةملسائل عديد رشعواع،صر،كره،غضبن،حز،قلق( ية من والراث

...)،تعصبة،ريغ،بالذنب

"Anxiety ":لقلق ا1-
ايعر القلق حسب علماف احالة من عد«نّھ ألنفس ء واتيارالم ةربلناتج عن خالشديد التوتر ح

أووخبعندما يشعر دلفرامنها ينيعارةسارينفعالية غا أنديد ف ايعردون (2)"اهلضح الوالسبب ف

االة من خالحلالنا ھذه تجسد" ربيطاءھيفا"ئية وافالر الة حلاتعيش ھذه يتلا" زكنا"لبطلة ل

واتيارھا باالرشعومعديفملتمثلة ا االضطرح اوحبملتعلق اب طموحها لتحقيق يفملتمثل واملستقبل ادث

والشهرا املنزلة كباللوصوة وريملشاھر بعد يتسالرصلتھ و«يللتااملقطع ايفاسدجمده جنما اھذ،

اياأثالثة  أوراصوومكتبھ ألتأكد من يفتصلت بھ م، (3).قيل افهذ؛» املقطع يكشف لنا بأا لبطلة ّن

.رالنتظاواقب رتلامن تظاحلعاشت 

52.: آة، صرملايفأة رمل، اسوسن ناجي-1
، 1م، ط2000ردن، ألن، اعما، للنشرء لصفا، دار السلوكیةت ابااالضطرون، اخر، وآلعبیدة اماجد، لقاسمل امثقال امج-2

147.: ص
19.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-3
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رو ظاليفتساعاقغرأكنت «: نفسھقلسياايفلفتقو أؤهورنتظاواالة ترقب حب،حيل من بھ ل

وعرفھأال و (1).ها بطريقة ماّ◌ حسأمة دقاتاحاجنبريق نتومضايكانت عينا، «

اقد تطو والعتااجة درىلإصل وىتية حوالرايفبالقلق رلشعور اللوب ولذم لبطلة كو اقعت فيھ ي

اھذرتمع ليتبلوايفا خالفت كل ماھو سائد ّ◌ لنفس ااسبة حموبالذنب رلشعواالة من حلسإلحساا

.فتھ من خطايارتقاعلى كل ما 

العذآةلقلق مراليس أ» أفكر بھ طوأما كنت اھذ؟ريلضماب ،لكاتبابيت يفءلعشاابعد مياال

ومتعكرأةمرانت ك،نا نفسيأكن أمل أمشوشةة ويلتتوضح أنمبهمة ترفض رفكاأيفصغو، نكا،

أينمزيالازئزمشمستمر باالرشعو أنعر، ولبالامع كاتب ةلسهراه رمصدف شعر أكنت ،شلتھد

وأبغثيا والنظراستعيد كل أنا ن الكلماات (2).بيتھينيفحاصرتيتلت «

اھذ ارلذالقلق ا أتطو" زكنا"لبطلة اشخصية يفتسم ي ردودعلى شكل رتتبلووضھ اعررت

البكاا( يفسلوكية متمثلة لفعاأ اوخلء، و)نزحلف، بآخر على شخصية أوتؤثر بشكل لفعاأكلها ،

متها وقاء،غبة قوية بالبكارها مهاتدحلصباامنذ ،لكاھناموعدھا مع اظهرةحدالوا«،لبطلةا

اتؤجال أنسة متوسلة لعينيها ابشر دّ◌ لكاھن ستعزاملوعد مع اىتحينيحعلدموذرف ،موعها معانا از

الكن ظلت عيناھا ترشحا،تائهةوكم ھي معذبة فسيعر الطو،ترشفھ على مهليلذالدمع ن

اساعا (3).لكاھناموعدھا مع نحاىتحر،لنهات «

ورجمنالة كاحلاھذه يفءفالبكا قد كما ،خطاياھاونو ا ذعن ريلتكفامن خاللھ أرادتسيلة د

ايكو أيباخلديما يصاحبها من مشاعر تؤوعن خجلها ريفعل للتعبدةكرءلبكان حست أ«،ملت

وتباربا أسيعرنيملھ حأكم سيخيب : تفكر،شديدينيخزك موعها دطلبت من ،حب مسلماأيننّف

رو اخبلھا من خالأليقرر،المااتستأنفا أن (4).بةرھاّ◌ لو تفرتنّت للحظامتاتربعيفملكثف احها ر «

إذعنھ بالبكاريآلخر نصيب للتعباھو مللندنقد يكوواھذ امودتدفقت «: لتقوء، من ملندع

إقا،عينيها نطئوخيلبشر اكل م،نفسك بالنديبال تعذ،يتيا طفلزكنا: اهلليقووضنها حيليها م

رو كي ترتازكيا نامسأصلي ألجلك كل يو (5).حكح «

24.:ص،نفسھر صدملا-1
75.: ، صنفسھر صدملا-2
80.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-3
82.: ، صنفسھر صدملا-4
85.: ، صنفسھر صدملا-5
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ن،فكاھا يصطكانكا،لريحامهب يفقة رعاصف جعلها تز كوءببكاتنفجرا«: خرآمقطع يف

(1).كمحمملطبق عليها كفخ اھم ريتصلب تفكوعقلها وطفها اعواعصرةمن قوانكتفاھا يهتزو «

وھذ أخر مغاير للبكاآفعلها منحى ردةقد تأخذ ا سبابھ وأضھ اعرأتت وتفايلذا" نزحلا"ھو وال ء

امثال نتيجة عدطباإلحبامنها ما يرتبط،يةوالرايف ايدمبقاللتحام آلفة اھذه -لبطالةا–لعمل ان

وألنوايفافملختلفة كاإلسرامنها بطرقھ وبرهلاكل شخص ولايتحيلايثية رلكااالجتماعية ا محالم،

أوليقظةا ازحلاعن طريق ، تقضي ساعاأكنت «،ملختلفةاه رلشخصية بصوايرتسم على يلذن

ويبتسم يوماملنّھ كأ،بل متجهمذابوجھ مطويلة كل يو أخشى أكنت ةريكثتحااليف، يفنظر أن
اھوأرىكي ال آةملرا ازحلل واينعييفسب رتملن (2).جهيوالمح مبملتسربل ، «

وازحلتشعرھا بارفكاأھينة رحيا كانت رو ملذنبة ا" زكنا"ف ھي وثقيل نزحبكانت تشعر «ملخطئة ن

اس بانتفاحت وعليها كل صبانكا،طئملختاطئة خلاھي ،لظلم عليهاض أنمساح لتتلو عشوخبتقف ء

الصالا (3).لربانيةة «

اطأوت حتھي ولبطلة ائية غلى تصوير والراتلجأ اھكذ اھاومكبلة بأنزحلة أنة بعد ميزهلم

وقعاحها بالورو صطدمت ا وزحبءللتتساةكانت تتوقف فجأ«،يةوالراده عند بطلة جنما اھذ، ھي ن

وانأمن : مةوتشعر كم ھي مهز اكانت ھاتا؟ (4).ترقة ساعاحبعلها تبكي نيجلكافيتنلكلمتان «

وھذ اية حزينة بعدما قرومأسااثحدألبطلة اقد عاشت ا اھذ،ملسلماعن حبيبها لالنفصارت

االنقطاا واا لالياأدىبينهما ثحديلذع ارىتجمتمل ححتفلم تكن ر،النكسار يلذاحبيبها ّنلتخيل بأد

.ھارينثى غأب حيھبتھ نفسها و

اما يوضح ھذاھذ واريلغاجنت من «: ملقطعا أنألشكااشكل من يبأللقبواتستطع مل،لقهرة ل

أب صفوحي نزحلاھا رّ◌ كو،ألبداىلإا ستظل ملكة قلبھ أمنت آجة ريعيدھا لدنكا،ھارينثى غان

أياه ليس ھنا،نفسها كقط مريضلحو اكرذامن ىقوك 5).نزحلايهزمھ نيحنإلنساة ) «

اھو ما يؤكد لنا بأولنفسية البطلة االة حللكاتبة ابتصوير اثألحداىلاتتو جة درلكاتبة كانت على ّن

اضاولوعي بأامن ةريكب املرع واملقهوأة أّنفبينت لنا كيف ،لرجلاجد مييبوأتمع جمخل داملهمشة رة

اسط ھذوتعيش أةملرا وحاسيسهاوأمشاعرھا وطفها اكومة لعوحمھي وتمع (ا ما جسدتھ لنا اھذ،

امعانالئية من خالوالرا وأملألامن يعواكنت «،كبدھاةا لفلذاعند فقد" زكنا"لبطلة ة حشائي ،

91.: ، صنفسھر صدملا-1
92.: ، صنفسھر صدملا-2
27.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-3
101.: ، صنفسھر صدملا-4
135.: ، صنفسھر صدملا-5
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أفرقعة كأ ّ ا تتقطعرتصد ايبجل يا حبي، ازميلشديد املأل، لملت متنّك أّ◌ يلإل ّ◌ خيء،ألحشاق

آفتحت عينيكو اه يا حبيب، 1).شتقت لعينيك، ) «

اربفن وازحلة اھذيفحضووية بكل دباقالشتيان إذملقطعا اد جن، ذه هلتطرقها يفلكاتبة أّن

لنا رتفصو،(2)) ھاريصغةفاوبعد زكما كتبتھ نا(فصال كامال عنونتھ ب دتفرأساسة قد حلالنقطة ا

اھذيف ا ھذه هلخاصة عند قو،للحظةايتفاعل مع تلك رئلقاا/ملتلقي اعل من جتليمة ألفصل مشاھد ا

العباا اربملشحونة بنرة وازحلة أتملمتنت أ«لقهر واملألن (3).ظةحلتشبع موتا كل يتلانا ، «

ريتصءاحلاضع نقطة على ،ضفةىلإمن ضفة يننقطة تقتلدرجمه يا حبيب آ«: خرآمقطع يفلتقو
وأقوأنا وأنعشك كدجاجة مذبوحة بيت قرّ◌ تلوأخ، آخ، آخ، أح،نت ترل أح، آيا ماما،يا مامادد ،ه،

(4).لكلمة بعداع ھذه مسألن  «

اتشخيص ھذيفبدعت أفالكاتبة ھنا  ادحلواملشهد ا لبطلة اصف حالة وىلإلكاتبة األليم لتصل ث

امرا-،نيمتناقضنيقسمىلإھي مقسمة و والعلوالطابق أة امري منهما ةحدواكل و-لسفليالطابق أة

والشهواىلإلثانية ابينما ،لعقلاىلإتكم ىلحتوفاأل،مرأھا على فعل حترب يفما جعال تقع اھذ،نسجلة
امع اعصر وذا اھذيفما جسدتھ اھذ، انيتأمراىلإنفصل ايننأحسست أ«: ملقطعا امر، لطابق أة

والعلوا امري، ألسفليالطابق أة .لعريض شبھ مشلولةالسرير اعلى ةدممنا وأبينهما ارصغيت للحو،

امراقالت  إلھنيال تستسلمذاملا: لسفليالطابق أة ...ابجل جذرنّھ ،

امراقالت  الشهوايلقو! لرجلنيحن: رباحتقايلعلوالطابق أة فأنت ال يهمك ،لبهيمية لرجلة

اسو اعتصاى .ةللذر

ا امرردت االملو: لسفليالطابق أة إن .سمقدءشيةلشهو،

امراقالت  (5).حقازيين تقزرينت تثأ: يلعلوالطابق أة «

ازحلواملألالبطلة تعيش حالة من اجعلت نيتأملرانيبدارتيتلاملناقشة اھذه  عنها تربعيتلن

أھارديد مصدحتّ◌ صعب علي،تتساقطةغزيرعمودة مثء،بالبكا امودھي ، امرع يلعلوالطابق أة

د اموأم امرع (6)!لسفليالطابق أة «

160.: ، صنفسھر صدملا-1
163.: ر، صبیطاأة مرر، ابیطاء ھیفا-2
163.: لصفحة نفسھا، انفسھر صدملا-3
164.: ، صنفسھر صدملا-4
192.، 191: ، صنفسھر صدملا-5
194.، 193:، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-6
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وازحلافق راقد  إذاملراعنصر مهم تعيشھ ءلبكاوالقلق ن اعدوبالضيق تما شعرأة حتيارالم

وتمعهاجمخل دا اإلحبااھو ، ايعرفھ علمايلذط اتتضمن يتلالعملية ا«لنفس بأنّھ ء لعائق دلفرإدراك

إوحي دون اھذوثحددلفراتوقع أوقيق ھدفھ حتأوحاجاتھ عشبال (1).ملستقبلايفلعائق ا «

داإلحباالى جت :تلفة منهاخممقاطع يفئي والرالنص اخل ط

اإلحباا» أّ◌ كما يتوجب عليون،عمره قريلذط اصدجلعاأن (2).لقاتلانيتولرأ «

أعرأكنت  عامسآلخرين على اجيربويثبت موھبتھ أنتھ ذالشخص امن ال يستطيع زيفنّنا ف

واكنت..،صوتھ وذاتبطة بشدحمحد آن (3). ىخرأمن جهة وددحمال حطموة «

(4).منابر ثقافية ھامةءعمازنيملثقفابعض كعنيفة من سلوتبإحباطابصاأكنت » «

"Fear":ف لخوا2-
(5).ثھوتوقع حدأوخطر دبوجوسإلحسااينتج عن رساريغيقولنفعاا«ھو فوخلا ؛»

إوخلفا فعل على تلك دكريتحياتھ فيأدديتلاقف املوابعض يفنإلنسااطبيعي يشعر بھ سحساف

وملتعداقف املوا اذحلانيباوحرتتة تومتفاتجادرعلى دة أو الع هلر .لرعبأو

اقع فإالوا انوأغلب أيفيدخل فوخلن ابااالضطراع تفاارحنالوالعصبية واالنفعالية ت

احااللئي من خالوالرالنص ايفحضوولت بكل يتجتلواالجتماعية والسلوكية ا االضطرت يتلاب
أيعويلذوا" زكنا"لبطلة اعاشتها  أةمرافالبطلة كو ّ ا ،لدينواتمع (اىلإىلوألاجة رسبابھ بالدد

أرسرأمسيحية من  وكسيةذوثوة اھذعتباإجب عليها ، موعة من جمينظم نكايلذالدين ا

الدا داوخبكانت تشعرھا يتلروس ملبشر يوااكمة حمم كيف سيتم هلحهللا أل ا تشرائم من ف

ويةهلإلالة العدالقيامة على خطاياھم لتحقيق ا الك من ھذذعلى أدلال ، : فيھلتقويلذاملقطعا

أرتتعأنشى ختكانت و« واماف ّلدھا م اس بوطأحتا أ واوخلة الدالقلق بسبب ھذه ف يتلروس
اجعلتها تشعر بأ (6).ظةحلكل يفابصرتهللا يّن «

وھذ ابصرفلبطلة ما يعراقد عاشت ا والراع اسدجلوح وحلراسة اجعلها تشعر بقديلذ،

اسد ھذجلاناسة ود أولذاريألخا ،بھ علناحلبوواسد جلامن مناقشة قضايا فوخلات سلطة حتقعها ي

152.،153: ، ص1م، ط2009ردن، ألن، اعما، لفكر للنشر، دار النفساعلم ت ساسیا، أمد ملحمحمسامي -1
22.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-2
18.: ، صنفسھر صدملا-3
41.: ، صنفسھر صدملا-4
، 1م، ط2011ردن، ألن، اعما، للنشرة ريسملل، دار األطفاى السلوكیة لدوالنفسیة ت اشكالمل، اھیم سلیمابرالعزیز اعبد -5

271.: ص
27.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-6
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اقاحبغما عنها رھقتها كانت تشعر امراتسنوالكانت طو« وار مرملجتوح،لرافعة ور سد جلرة ةحدة

(1).نيھقاملراضيع حياتية مع امناقشة مو «

افاارحنالافأغلب  نكايلذالرعب والع هلالبطلة جعلتها تعيش حالة من اعاشتها يتلالسلوكية ت

والعااىلإتكم حيه رتمع باعتباامن فلخوفعل لردة تتقاضى عن أنتستطع مل«لتقوإذلتقاليد دات

اوخلاشر  اعاإفعملية ،عماقهاأيفملستحكم ف ايتلاية رلعذدة اصرھا حتالال تزنيمنذ يومأجر

(2).ةبقو «

كياإ: نيعا يقولومجعتهم مسويس ربايفحها رو سجن ىلإھم رستدعت صوا«: لخر تقوآمقطع 

اتعد متأكدمل،اأقرأوعتها مسلة مجتتذكرة،رتلساملهم ا،لفضيحةوا قلشرايف: ھنهاذنثالت على ة،

وارتيسملإذالزنا مشكلة ايبلعرا ااخيال ولفضيحة اشى خيقلشر، 3).ملعصيةف ) «

"Anger":لغضبا3-
اعندما يشعر بالتوتر ءملرانفعالية تصيب الغضب ھو حالة ا ءھو حسب علماولكره والتعصب أو

وادحلنفعالية تتميز بااستجابة ا«لنفس ا ولتوترة ولعدواھية الكراتشتمل على مشاعر ، ھذه اء،

اياحلاقف العديد من مواالنفعاليةتصاحب االستجابة ا اليوميةة دمن يتلو ىحدإكفشا

أوضارإلافعھ مندوابعض أوحد أمنع أونشاطاتھ اشعوء ضّ◌ تعرأوظلم أوبأنّھ عتب نإلنسار

(4).انللهو «

ا ادمبسلبية توحي لنا رةلرجل بصوالنا ملغالب تقدّايف" ربيطاءھيفا"ئية والرإّن ولغطرسة ى

دونظرأةملراىلإفالرجل ينظر أة،ملراايعامليتلاألنانية ا ّنية ة أ وخالقيةأا ال و ما جعل اھذ،

اةلنظرىاألخرالھ ھي دلكاتبة تباا .ذا

اسيدھا للدجتوية والرالمن خالأةملرايتم تتبع نص فسوةلفكرانطالقا من ھذه ا يلعبھ يلذور

ولرجلا م >لكذللرجااية تكره والرابطلة " زكنا"فهاھي . ھيمنتھ عليهاضفرولتھ لتغييبها واحم،

اقنانيلباسهم قناعونفاقهم و اقناولزيف ع الرجاامعظم «قيقة حلع لذين اىتلذين تعرفت م حل

امنابر ثقافية نتلوحي أةبامرنحاملا يتعرفوولألاھاجسهم نكا،يدابنتاجهم رياھمجالذين فتنوو

30.: ، صنفسھر صدملا-1
106.: ، صنفسھر صدملا-2
117.و116: ، صنفسھر صدملا-3
167.: ، ص1م، ط2011ردن، ألن، اعما، ريسمل، دار االجتماعيالنفس اعلم ، بیعرمد شحاتھ حم-4
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ولفكراكانت تتعاطى بقضايا إذاخاصة رة،متحر واملرانيبواةتؤمن باملسا، (1).لرجل ھو مضاجعتهاأة «

الكره لدوالغضب الكاتبة النا رتصو املرى اا على لساهلقويفلرجل ااه جتأة «،"زكنا"لبطلة ن

ولكاتبامع يتعالقيفتاللتباساالغضب بسبب كل اغلي من أكنت  لسماعة امت برفع مهارامر،

(2).ةية مساعدأيد منھ أرال يننّأعالمھ وإمطالبة برسائلي اخلصروا و» أتقو، لغضب من اتفجر «:يضال

امن تلكلماانطلقت تلك اكر ا ذايفعميق ونزخمأيمن ارا،مسامها شر يا ،يا خائن،يا كلب: خنجر

(3).يا عاھر،رييا حق،منحط «

الدرالحتقاوالكره اجة رلغضب لداصل ا وقد  ،اهلنظرتھ وا هللرجل ابسبب معاملة أةملرى

اثل لھ بقومنو ادحمحس بكره ال أكنت ةريكثتظايفحل«،لبطلةل وأريلشهالكاتب ود غضب من ،

يھا رحتقااجة رنفسي لد إلسعااخل أدو وألكهلاقلبھ ىلدة (4).بةذكارةقا حااشوأبثھ ، اففي ھذ؛»

البالاكرھها لكاتب" زكنا"ملقطع تنسبا وريلشهد أننفسي تعاھد«: يملقطع اما يوضحھ اھذ،

ألنهايةاىتقاطعھ حأ أن 5).لغضباغلي من أنيقضيت يوم،يبتصل الھ فيما لو ريحتقااعلن عن ، ) «

الرجاافالبطلة كرھت كل  اىتلذين تعرفت عليهم حل الذاامعي جلالطالب ذاك طريق رختاي

رملسيحا اھذلوحتغم حبها لھ ، احبها لھةكرھتھ بقو«،كرهىلإب حلا لعملة نجهاولكره واب حل،

(6).ةحدوا «

فهي بالنسبة للرجل ،تابعة لھوملحقة بالرجل ) نيمن طابقأةمرا(ية روايفأةملرا/ألنثى اتظهر 

أومتادرجم ألباع أو وملراعكست «ء،شاىته مرييغثثاس وابالفزاجهي متعكرآة نفلتت والغضب ع

(7).لغضبامن زةملتكزاينسناأنيلشتائم من با «

أيفلرجل اغبة رتظهر  افكازرع اصولحوططاحنالوانية ولدر وملررة ىلإفع بالكاتبة دما اھذأة،
املكااتل حيتبايلذالرجل اغضبها من ولقلم لتجسيد كرھها افع ر واالfاكافة يفولألن اعلى ھذت

أنلقواكن ميسألساا وردةال سلوإماھو ،لرجلاعلى أةملراغضب ل افعل طبيعية كاك لرجل ھو ن

.فيهاولألالسبب ا

"Jealousy":ة لغیرا4-

21.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-1
75.: ، صنفسھر صدملا-2
111.، نفسھر صدملا-3
22.: ، صنفسھر صدملا-4
63.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-5
36.: ،صنفسھر صدملا-6
177.: ، صنفسھر صدملا-7
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اتلذابتهديد رلشعووالنفسي املألامركب يتضمن مشاعر لنفعاا«لنفس اعلم يفةريلغا

وانيملنافسااه جتاءلعدوا اريلغ، (1).نإلنسااعند يفطرلنفعاة ءحسب علماةريلغاھذه يتتأو،»

إلوصوايفيبة خلانتيجة «لنفس ا إلوصوايفح جنما ضغرىلل آنساإليھ ل ةريلغاخر فتتوجھ ھذه ن
اھذنقد يكو،لشخصالك ذو حن أجاأوميال زلشخص ا أو (2).خارا «

إقد تتطوةريلغاھذه  اجة شعودرىلر الكاتباات جلقد عاوياريالة ھستحبءملرر تلعربيات

اموضو واتمع(ايفلرجل احتلها ايتلاملكانة اكتاباھم نتيجة يفةريلغع لامهس باإلحتجعلتها يتل،

موعة من ىلجمإرييشميمصطلح علمي قد(hysteria):الةھستيريا حلاملتابعة ھذه ولتهميش وا

ابااالضطرا أصويفلتحويلية تظهر ت اريستهلالشلل امثل (بدنية اضألمراضعررة أو لعمى ي

و) يريستهلا .يخلل عضودجودون

نكاولألاسببها أنجب علينا فهم ويدينا أنيبدملوجوائي والرانتملاخل داضحت جلية أيتلالنفسية ا

كاتب "من رتغايتلا" زكنا"الة باسم بطلتها حلالكاتبة ھذه النا تفقد جسدة،لشهراملنافسة على ا

البالا وريملشاھامنزلة ىلإصل وكونّھ " ريلشهد ةريفالغ،يهارأيكن يستحقها حسب يتمللاملنزلة اھي ،
وادحترةعلى صوتسدجتھنا  اكرالذامن منتقاي اضوحلملشبعة باة لعبة يفخل أدكنت «ملذكر ر

وريلشهالكاتب امع يلتحدا نتكوأنتقصد أيتلوالعفوية اريلرسائل غاسلسلة من ربيد عأركنت ،

أملستوانصوصا عالية  أن أهادحتى أن أنيد أركنت ،موھبتھقتفويتلايتوھبمب،ھزمھواعھ رصا،

واملتجدايتحاصره بثقافأ وألوسعةدة وذشيخوخة فكرمماأجها لوجھ وضعھ ، وموھبتھلبوة ال ،

(3).ةريألخاعمالھ أمعظم وىجد «

يتمللاألصيلة ايتموھبويببھ بشبارحاأكنت «ضح وامقطع صريح يفلبطلة بذلك افت رتعاقد 
نيسبعوسة مخشمنھ ألنّھ عارغاأكنت يننّأحة اصرافرتالعايفددترأال ينلك،تشق طريقها بعد

والشهراا هلحصد خال،عاما ولثرة وأريجة كبرظ لدحلاحالفھ وة، نصف اتلسنواملك من أيتلانا ة،

أعمره وأملستقبلاىلإنظر بقلق ، (4)...ظحلاينالفحيال أخشى ، «

:لیقظةم احالألتخیل عن طریق ا5-
اكادراالاتشكيل دةعاإ«ءحسب علما"Imagination"لتخيل ارييش إلسابقة من خالت داجيل

والصوا األفكار الصوافكأنّھ يستعيد ،اهلةديدجلر األفكار، أو اكارملدر، ،ليها كماھيإما وة ميلقدت

174.: ، صالجتماعيالنفس اعلم ، بیعرمد شحاتھ حم-1
168.: ل، صألطفاى السلوكیة لدوالنفسیة ت اشكالمل، اھیم سلیمابرالعزیز اعبد -2
18.و17: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-3
47.: ، صنفسھر صدملا-4
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أوتكن شائعة ملإذصالتها أمع ،لتحققايتسم بإمكانية (reactive)مبدعا اجديدءنشاإبل ينشئها 

(1)فة من قبلومعر «

وأمتحكم فيھريغطنشاىلإريفهو يشFantarsy" «" لياخلاما أ كن توجيهھ بوساطة ميمر ال ،

الفرا وقعاينغمس فيھ كبديل للويلذد اھو يرتبط بأحال، (2).ليقظةم «

إألحياابعض يفأةملراتلجأ الذ وازiس باالحتعندما لياخلاىلإعندما لياخلاىلن من وبرهلام

األحدا وايطة احملاث .لتوترواللقلق ةريملث،

ااجمخلت دلكاتبة حينما ا/أةفاملر أرادتإلبدل اتثبت أنمن خاللھ اع وھارحضووذا زربت،
داملفقواألنثوية اھويتها  ابأحالفعن طريق ما يعرلياخلالعب اتمع لذاخل دة يفلفعادورليقظة م

احيا الضغوطاافف من ختأنستطاعت الكاتبة فمن خاللھ ا/أةملرة لة وحامبتعيشها يتلالنفسية ت

احالأىلإجع راشرنا وألك كما سبق ذكل وھر زاستقبل مبحلمها وماضيهاننسيا يتطلع ا يتلاليقظة م

إلفرا .ملستقبلاىلد

إذريكبأذىيلسببت رةصويلعكس  اامسألاكيف تبتلع يلرّ◌ صوا اريلكبك اامسألة، ھل .ةريلصغك

أميتنبأ باملستقبليلخيانكا ّ◌ حسأكنت لألحواكل يفث،ستثنائيا ملعرفة ما سيحدالك حدسا مي،

البالاكاتب نيبوينبيثغامضة ستحدةريكثرترقب ألمووبرضى  (3)ريلشهد «

داكايلذامستقبلها نلم كيف سيكوحتلبطلة اھنا  ااصرھا حيئما ن ةلشهرانثى تبحث عن أو

ي«ملقطع اما يوضحھ اھذو د تع وألكثر شهرابناشره ينيعرفوس عندھا ستفتح ،لناشرينانيباءثرة

ابوأجهي ويف املجالتلصحف اب وو ابأوقتها سأحس بالرضا ، يقظة محالأكانت ،يننصفألزمن ّن

اشاالفرامن ابسي كأسرأف برحتكثيفة  أنتلفزيونية معي بعد وصحفية تيل مقابالختفأ،مللونةت

ولشهراعصا ينسمت ويلعماألناجح عن اكيف سأتكلم بثقة ة، يلذاريلشهاكيف سأنوه للكاتب ،

ي و)4(ساعد وألشابةوالناشئة اھب املواسأشكره بأنّھ يتعهد، راثارثيھ رسأيننّأيل خت، ،ئعا بعد موتھء

وحفل تأبينھيفةسألقي كلمة مؤثرو (5). سأحصد تصفيقا قويا، «

ذللفرقشتاأكم «ملها وألك لتخفف من قهرھا وذقع الوايفال توجد ءشياأكانت تتوھم  لك ح،

الشعوا أما لونھ؟ما شكلھىتر،لباھتالبعيد ر ومعقدأمھو بسيط ؟ اراھل يتطلب كي يتحقق مقد؟

57.:، ص1م، ط2013ردن، ألن، اعما، للنشرء لصفا، دار العقليالتخیل ر اختبا، انيتقنء بناد، شارظاھر ن میسو-1
.لصفحة نفسھا، ارجع نفسھملا-2
56.،55: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-3
17.،16: ، صنفسھر صدملا-4
19.،18: ، صنفسھر صدملا-5
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اعوديبلوألليلة اھذه حلفراصنع أال ذاملا؟لوھمامن اريكب تبالشخصياكسألتقي ھنا،لكاتبة

اتتصديتلالثقافية ا (1).املجّالتو ئد ارجلر «

وھدىلإدفكانتاكتابالمن خالأةفاملر طيم حتو- يةرلذكوا–ألبوية املركزية اتقويض م

اكيا ونانيتھوأغطرستھ ولرجل ن " زكنا"يتها روالكاتبة حينما جعلت من بطلة اده عند جنما اھذ،

ّلم حتوتتخيل  ولرجاانيا أ :يةدلسراملقاطع اھذه لا نالحظھ من خالممط من قيمتهم حتل

ھ حمتساأنليها إيتوسل ةرتليها بعد فإجعا راتتخيلھ إذ،لتعزيتهارخلق صوولاحيا هلخيانكا»

اشقھ رتعندھا س،ريلكبابھ حبا هلفرتيعو واقدحلابنظرا وهدستطرة يفينهش مكھ للندرتست،
(2).نقمها عليھوغيظها ةلتخفيف من شدايفكانت تفلح رةلصواحدھا ھذه و..حھرو  «

قا رمسكينا غازايلتھ عجوختؤ،رجيلكنھ ال ،يلو يتصل ىنيتم،جلخلالنفس من ايلتھ مدمر خت»

أطاسحساإأتاني،خانھدسحب يف نيمشعتيعينا،عريضةيتبتساماكانت ،قريباتنّھ سيموغ
(3).مبالسال «

:خرآمقطع يفلدھا تقوجنكما 

ومادليها ناإجع ريقريب سميوذاتنّھ ألم حتكانت » ولفرنسيةالى عن ختقد ، اكانت تستعيد ھذ،

(4).ستغفر لھ،لھنملعدّ بإتقاايو رلسينااحفظت ىتحم،يوكل ارايقظتها مرمملشهدبأحالا «

الم حلايظل  تعلق إذاخاصة ،قعالوايفنفعا يدجتا ال ّأغم را تستلذمھاومعلق بألياخلأو

تكشف عن أننس فهي بذلك تريد جلوالكاتبة للجسد ا/أةملرافبتوظيف ،نسجلاسدجلألمر باا

كانت نيحيألنثوائي والرامتنها يفية رلسوالكاتبة اليھ إما تسعى اھذوسد جلانس لغة جلاطريق 

امن نوءية شفافة بيضارعاداجساأكانت تتخيل «،سدجلاتتخيل وية تتوھم والرابطلة  تلشابار،

أنما كانت تعر...،ئعةراملتوية تضعياويفتتالمس ،تتعانق،خلاتتدن،لشباوا ما تتخيلھ ف

النشواقتها ھو و ابأعمق وية حولرة (5)درجا «

ابيبة فنجد حلالشخصية اھوية صصوخبما أ يتلالنفسية البطلة الكاتبة شخصت لنا حالة أن
" زكنا"ثة جعلت من داحلالدين ھذه واتمع (اجل أبها من حبضحت وحبيبها تليها عندما فقدإلت آ

.حقيقيةريغءها بأشيامهتووا هلخياوكر ا ابذدةلعواىلإا أدىھو ومة نفسيا زشخصية متأ

69.،68: ، صنيمن طابقأة مرار، بیطاء ھیفا-1
36.: ، صنفسھر صدملا-2
65.: ، صنفسھر صدملا-3
36.: ، صنفسھر صدملا-4
132.:، صنفسھر صدملا-5
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اھذيفده جنما اھذو احالأىلإكانت تفر «: ملقطعا وبة فنجد فيها مالرليقظة ھام ةدحلمهدئا ذا

إماانصفوأنتتخيل رةفتا،حبيبهااعصر وسيادثثر حات لكنها من ،عليھنزحتوكيف ستبكيھ رة،

ولصرامن حتارتجهة س القبالابفيض من تياالخلاكانت تستسمحھ على ھذه اع، ا هلملفاجئة يسر ت
وسببهافال يعرو وافاوكانت تتخيل رةتا، أسيادثثر حاإلديها معا ة ويضارة أنعنده ستقد، وجتتزر

1).رةلبااعليهما كما يليق باالبنة نزحتأنبعد انصفو ) «

افالبطلة من خال احالأعن طريق لياخلل خففت من توترھا اكذوھا ذمالتجدوليقظة م

وتمعهاجمخل داعاشتھ يلذاضغطها و اسارالداثبتتھ أما اھذ، أنعلى واكدأنيلنفسية حالعلمية ت

اإلنساافف عن خي«لياخلا الضغوامن ريلكثن (2).قعة عليھالوط «

انقو أن تلك ولدينية اا تربيتها زفرأشخصية مرضية ) نيمن طابقأةمرا(ية روايفلشخصية ل

واشبت عليهايتلالثقافة ا ولذكوامن مالنتقاافخ يفسقطتها أيتل، من جسدھا وجسية كأنثى لنرامن رة

وكعاھر امن ة .ككلحيا

أنرجبولكاتبة استطاعت ايلبالتا أوسم شخصية ررييفحد كبىلإتوفق أة تلفة بكل خمجھ ذات

روااراتصووحاال ا وقفها امو أية ، .غاضبة،قلقة،خائفة،متحدية،بطةحم،مةومهز،زقةممنثى ذات

،ضحواخط رييفتسةحدواليست قضية يبلعراتمع ايفأةملراقضية أّنىلإلنهاية ايفلنصل 

واالجتماعيةالقضايا اموعة من جمھيإّنماو  ويةدالقتصا، والسياسيةاىتح، .نسيةجل،

يو  ايفأةملراقضية ولصعوبة تناتأ لصعوبة ھنا ھو امبعث «معلوةخلة مع عداشائكة متدو

وملراكن فهم قضية مينّھ ال أ بسباأعلى ءلضوامزيد من ءلقاوإلصحيحة العلمية اليلها بالطريقة حتأة

واملراقهر  ولنفساعلم نيبط باتركيكن ھناملما ،لعالجهاللوحلأة واالقتصااعلم ، ولسياسةد، علم ،

وانسجلا واالجتما، (3).بولوجياوالنثروايخ رلتاع «

وابيطاءلكاتبة ھيفااكيز رتف اھتمامها بصور وملررة الجتماعية ا(نيلناحيتاقضيتها من وھويتها أة

إبقورييشايعدّ مؤشر) لنفسيةوا اشبحھ يطازالما يلذائد الزالضغط اىلة املررد ىتلعربية حأة
.ھنالراقتنا و

101.: ، صنيمن طابقأة مرر، ابیطاء ھیفا-1
لنفسیة ت ابااالضطرو المجتمع  والنفس ايفت جتماعیة موضوعااءات اقرن إلنسال اجد، هرالمااسعد شریف أ-2

142.:، ص1م، ط2015ردن، ألن، اعما، نھجیة للنشرملار الدوان، العدوا
11.: آة، صرملايفأة رمل، اسوسن ناجي-3
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إخاصةيلعرايألنثوا/لنسائيا/يلنسوادبألاحطر ءبد،لعربيةابيةدألالساحةايفشكاال،
ولنسائيةالكتابةوايةرلذكوالكتابةانيبخصوصافالختالاىلإصوالوبالتسمية ال مليواىلإ،

ومھحيرتوتضنھحيءفضاعنلھيبحثدبألااھذاليز سباألسالنسائيادبألاشكاليةإكانتقد،
،ويةهلاشكاليةإ

أزتعيشيتلالنسويةايةوالراألنثويةضمناويةهلعاسةموضوراإلشكاليةلدانطالقامنھذهاسعيناالذ
ءھيفا"ل ) نيطابقمنأةمرا( يةروايفمتمثالئييروانسوذجومنعلىمعتمدينء،نتماواحضورمة

".ربيطا
أنتائجىلإ»لنسويةايةوالرايفألنثويةاويةهلا«عملوضوستنادرايفتوصلناقدو :هامه،

ديسيمو" و" لفوو ينياجيفر" من كلمعألصلاغربيةيألنثوا/لنسائيادبألاادربو ،"اربوفون
.لعشرينانلقرايفيلعرادبألاىلإنتقلاقدو

نيسارلدافباختالتلفختةالمستقروثابتةريغتمصطلحا،لنسويةالكتابةاتمصطلحاتعد
النسائيادبألاھيجاورواشيوعاألكثراملفاھيمالكننظرهجهةوحسبكلنيلباحثوا دبأل،
النسوا .يألنثوادبألي،

لرفضواللقبوانيبحتاورتفت،لكاتباوااتلناقدانيبقفاملواتباينتوراءآلابترتضا
اھذملھحيملا،ھويتهايلبالتاويزھامتلكمتأةملراكتابةأّنھم ارقرإمنلرغماعلى،للمصطلح

.ري لذكواتمع(اسخهاريتلاأةملرااعإلبدنيةودوراحتقاامنملصطلحا
ولتحديدهاءجرإىلإجتاحيئبقيزضفضفامصطلحلنسائيةالكتابةا خرأواىلإهرظهوديعو،
و)م19(عشرلتاسعانلقرا و)م(20لعشرينانلقرايةابد، أةملراتجدولكتابةاھذهلخالمن،

وعهاابدإلغىأيلذيارلذكواتمعاخل داميشهاوحرما والمهاآعنريللتعبمتنفسا مااھذ،

وبيدألااعبدإلالاجمعنتبتعدجعلها وراءءالختفااىلإألمرايةابديفتأجلا كتاباازإلبر،
.رمستعاسما

ويلجارھوماونسائيھومانيبلنسائيةالكتابةايزمتريمعايكھنا ايفتتمظهر، لكتابةأّن
الرجل اعنتلفختعندھا ال  ولذاعنريللتعبسيلةوال لكتابةاخصوصيةيفتتجلىات،

اكما ،لنسائيةا أيمشاعرھاوبعاطفتهاتكتبأةملرأّن بعقلھلرجلفيكتبابينما،تيةابالذزتامت؛
أيلعاطفةاعنابعيدمنطقھو .باملوضوعيةيتميز،
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ذنفصااليستولتصااعالقةبالكتابةأةملراعالقةتعد الكل، خصبلاجملكتابةايفتجدوا
وإزالضيقةاقوقعتهامنوجللخرسيلةوو رلذكوااقبل مناهلنيةولداةلنظرالة،
.امشهلايفضعهاو
وتھذاءلشياىلوإتيةالذاىلإملعاافهومهامبويةهلايلحت ھويتهالنالتخلقأةملرءتاجاھنامن،

اعنتبحثاهلخالمنيتلاألنثويةا ومنزمنذملغيبةاھويتهاوھادجووو ذا أةملرات ربعقد،

: امهنيليتآعلىھادعتماالخالمنيبدألااعإلبداخلداعنّهاتبحثيتلاھويتهاواذاعن 
وآلكتابةاليةآ .سدجلافعللية،

ويطحيمابكلالتمتعقع وايفلألنثىتلخيصايةوالراءتجا تحاصرتقاليدوافعرأمنا
ملشبعةاةكرالذامننتقاماانتملاخلداألنثىيادحتنكالذلك،ضيقجانبيفعهاابدوإألنثىا

أّند جنلنقطةاھذهلخالمن،ئهادمباوقيمهابعضعنتتخلىھدفهالخالفمنرة،بالذكو
أنية رلسوالكاتبةا .لرجلائھوراتفيخييلذارلستااتكشفوتفضحأرادت

ةنظرأةللمرينظريلذاتمعاخل داألنثىارةصوعنةمغايرةنظر" ربيطاءھيفا"ئية والرالناقدمت
ونيةودورحتقاا اعلى ، لكاتبةاقدمتهايتلا" زكنا"ية والرابطلةھيفها،عقلتناقصاءلنساأن
املطلقةا( ھي وتوياهلاتلكضمنهارجتنديتلاجتماعيةاتحاالتصويريفبدعتأ ،جةولز،
املثقفةا األ، إ...)،بيبةحلم، اد جنتوياهلاذههلتنااءقرلخالمننّناأال، ،ھويتهاققحتملألنثىأّن
.يةوالرابطلةعنداسدجمدهجنمااھذو
ذيةوالرايفھويتهاألنثىاققحتمل الك ، زو مثقفةبوصفهاتنجحملألنثىأن ،حبيبة،جة،

وعشيقة أم، ورتالعاعنيةرلذكوالثقافةافعزىلإجعرااھذ، اىلإاف، كومةحمألنثىأّن
وتمعهاجميفدةملوجوالتقاليدواداتبالعا .اهللسلبيةالرجلاةنظرىلإ،

وللشخصيةخليةالدادألبعااعلىكيزرتلا ) نيطابقمنأةمرا(ية رواتميزيتلااصيةخلاھي،
،"ربيطاءھيفا"ل

الك ذ منهاينتعايتلاالةحلاربإظهاتسمحمنھيالجتماعيةوالفكريةوالنفسيةاتلسماأّن
اكنف يفأةملرا .لبطريكيا/يألبواملجتمع

يفلبطلةاوفتبد،ألنثىاحالةتاالحلواتوياهلاذههلعرضهالخالمنئيةوالرالناشخصت
.متحدية،غاضبةة،حائر،قلقة،مةومهز،بطةحم،طمةحمنفسية



اتمة ا

58

هرباعتباي،ألنثواللجسدبتوظيفها" ربيطاءھيفا" للمبدعة ) نيطابقمنأةمرا(ئي والرالنصايزمت
وللمرديملاادلوجوا نفسيةعلىتعكسهايتلالنفسيةارآلثاابرصدعنّھديثحلاتبطارقدأة،
.لبطلةا

صلنصوابعضيفدهجنكماباحيإضبغريكنملنسجلواسدجلالتيمةلكاتبةاول تناإّن
،الجتماعيةاتآلفاافيھتفشتتمعجميفورةلضراستدعتھاضلغرنكابل،لنسويةائيةوالرا

وأجيةولزايانةخلوابكاالغتصا آلخراجهةاملوحسالأةللمربالنسبةصبحأسدجلانلكويضا،
ولرجلا/ .لھبالنسبةللمتعةسيلةو،

،ننشدهماافهذ،سةرالداھذهيفرثاإبجييتلاطلنقاابعضقد ال مسناننكوأنىننتمختاما
أهللا افمنصبناأنفإ،لناوحاوجتهدناانّناأفحسبنا .دالجتهااجرأفلناخطأناوإن
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البحث ص م

:بالعربيةملخص

لنقديةالفنيةالألشكاواتسارالداىتبشلنهضةامنذةريألخانةوآلايفديثحلايبلعرادبألاخرز

وأدصبخلاقلحلااھذعلىتثرأيتلا هامهألعلوملفكرينواءبادألوادللنقاىربلكاتالھتمامااةئرداخلتھ،

لخالمنلكوذيبلعرايبدألالوسطاخلداسعاواجدالفعردبألااھذأّن ريغي،لنسوا/لنسائيادبألا

يةوالرافيألنثويةالهويةا(عموضورختيااىلإتأيناارالذ،صوصيةخلاوملفاھيمواتملصطلحاايفربلتضاا

وتمعاخلداميشاوحرماناعانتيتلاأةملرامنبعوجوھريشكلعموضوكونّھ)لنسويةا ھذهلتجتقد،

ضحةوارةبصوويةهلا

ميشفيھمتجتماعياقعواعلىرةثوشكلتيتلوا"ربيطاءھيفا"يةرلسواللمبدعة)منطابقينأةمرا(يةروا

حريتهايقيدأنكن ميماكلعلىرثووھادلتمرعياوانعكاسااتعدكما،عنّهاتبحثيتلاھويتهاسلبوأةملرا

يلبالتاو. عليهافرضھوهرختاامنھورطاإيفيضعهاأنشأنّھ منيلذالرجلانقانومنتالنفالايفغبتهاور 
تلفةخمبلغةودرمتبكلدةملفقواھويتهاعجارتالسمنهالةواحمالّإھومااضرحلواملاضيواتمعاعلى رفثو

.ھويتهاعنللبحثمساحةاهلعطتأيتلالكتابةاھيضلنهووادلتمرااھذيفةلوحيداسيلتهاوكانتو

اويةهلا: لمفتاحيةاتلكلماا األنثوية، األنثويةاويةهل، .يةوالراأة،ملر،

Résume en français :

La littérature arabe moderne a été, de puis la renaissance , sujet de plusieurs études et

critiques en y exauçant énormément d’influence et en la rendant un center d’intérêt pour les

critiques, les intellectuels et les écrivains et un particulier la littérature féminine qui a connu

une polémique sur le plan terminologique surtout.

Nous avons choisi le thème de ( l’identité féminine dans le roman féminine) du fait de la souffrance

qu’a induré la femme et de la marginalisation dont-elle était victime, chose qu’aété bien représenté

dans le roman de "Haïfa beitar" une femme en deux étages à travers son incitation à la rébellion



conter le malheureux vécu de la femme et la confixation du son identité qu’elle a tellement cherché,

et sa réflexion consciente de sa révolte conter tous ce qui

peut toucher à sa liberté et sa volonté de se débarrassu de l’autorité masculine.

La révolté de la femme contre la société et contre son passé et sur présent constitue donc une

tentative de retrouver son identité perdue. à travers l’acte de l’écriture qui lui a rendu cette

tache possible.

Identité, féminine, l’identité féminine, femme, roman


	1.pdf (p.1)
	Untitled.pdf (p.2-78)
	2.pdf (p.1)
	3.pdf (p.2)
	4.pdf (p.3)
	5.pdf (p.4-7)
	6.pdf (p.8)
	7.pdf (p.9-34)
	8.pdf (p.35)
	9.pdf (p.36-65)
	10.pdf (p.66)
	11.pdf (p.67-69)
	12.pdf (p.70)
	13.pdf (p.71-74)
	14.pdf (p.75)
	15(7).pdf (p.76-77)


