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 شكر وتقدير

 

نوجھ حمدنا وشكرنا األول و األخیر إلى الذي ال یخلو عن ذكره أي لسان وقلب             

مشكور سریة وعالنیة في الضیق والفرج في یامن التعد نعمتھ وال تحصى    

 .أرزاقھ علینا ال تحدھا حدود وال یلحقھا نفوذ

بخل یخیر سند لنا في إنجاز ھذا العمل إذ لم  م بتقدیرنا وامتناننا إلى من كاننتقد

نا   فائق االحترام والتقدیر، أستاذ ي نكن لھذعلینا بأدنى المساعدات والنصائح، وال

 .بخالص الشكر والعرفان إلیھنتقدم  ذيوال"   بلقاسم ابراھیم"     المشرف السید

 .أساتذة قسم األدب العربيدون أن ننسى جمیع 

ر إلى كل من ساھم من قریب أو من بعید في إنجاز ھذه  وأخیرا نخلص بالشك

 .المذكرة والتي تمت بعون هللا وحفظھ
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 اإلهداء
الى معلمنا الكبير و قدوتنا و هادينا الى طريق النور و الهداية سيدنا 

.محمد صلى هللا عليه و سلم   

الى النبع الكبير و الصفاء و النقاء و العطاء و القلب الذي يشع نورا 
.غلى و أعذب و أجمل قلبين أمي و أبي أالى   

" الى النور الهادئ المخلص زوجي الغالي و الى االعز ابنتي الحنونة
."هاجر  

ي حياتي و سندي في هذه الدنيا اخوتي و اخواتي و الى رفاقي ف
.صديقاتي   

" بلقاسم ابراهيم"لكبير استاذي الفاضل دكتور المعلم ا الى المتسامح
و الى كل انسان مشعله في هذه الحياة  التفاني في العلم و العمل 

.ألجله   
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 مقدمة:

 بدایة مع اإلبداع، مستویات كافة ومارست الفعلیة، الكتابة العربیة المرأة بدأت          

 تعلیم إلى دعت رائدة ، نسویة أسماء برزت حیث عشر، التاسع القرن أواخر في النھضة

 الوظائف وتولي العمل ، إلى والخروج بالحریة، ومطالبة الحریمي ، واقعھا ورفض المرأة ،

  . و المشاركة في السیاسة العامة ،

 متقدمة ، ووعي فنیة قیمة ذات متنوعة كتابة لتبدو العربیة، النسویة الكتابة تطورت وقد     

 متمیزة  نظریة لنشوء التمھید في النسوي النقد ساھم وقد .الذكوري الوعي على متمرد

 في خصوصیاتھ النقد ھذا وجد أن بعد الذكوریة، الكتابة عن المختلفة النسویة الكتابة في

 منذ – نسویة إبداعیة كتابة وجود عن الحدیث بالمكان أصبح حیث اإلبداعیة النسویة الكتابة

 ةالرؤی خالل ممن ويسالن الخطاب مع التفاعل وأیضا - الیوم إلى العشرین القرن مطلع

 من الحیاتیة الھموم في كشریك الرجل الخر مع المختلفة حواریاتھا سیاقات في للعالم النسویة

 الكتابة اھتمت وقد .ثانیة جھة من التحرر عن الباحثة للمرأة قامعة ذكوریة وكسلطة جھة،

 قبل من الموجھ م االجتماعيالظل دنق أھمھما رأة،الم اةحی في جوھریة بمسائل النسویة

 من والصراع  .بالحریة والمطالبة الرجال مجتمع ضد النسوي التمرد على والحث الرجال،

 .المرأة ضد التقلیدیة االجتماعیة القیود من التخلص أجل

 ةمعرك ةالكتاب تكمون أن على الكاتبات بعض بإصرار النسویة الكتابة تمیزت وقد      

 ىعل للبكماء حیاتھما تكرس تعد لم المرأة وأن والرجل، المرأة بین المواجھة تكتب جنسویة

 تيال مؤسساتھ ضد الحرب وإعالن الحاضر، الرجل تھمیش إلى سعت وإنما الغائب، الرجل

 .إمكانیاتھا  وخنق المرأة، لقھر أنتجتھا

 ذيال ومالمرس تغییر أجل من كبیرة ثورة لبذور حاملة النسویة الكتابة تغدو وبذلك

 .الذكوریة الكتابة مع تتوافق التي نفسھا النسویة الكتابة في أو الذكور كتابة في للمرأة وضع

 لداخ بالحقوق والمطالبة التمرد بموقف متمیزة المرأة كتابة تعد الساس ھذا وعلى

 .االجتماعیة البنیة
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 تُعرف التي "خلیفة سحر الكاتبة" المبدعات الروائیات الكاتبات بین من اخترت لذلك

 نع ودفاعھا المرأة، تحریر موضوع من موقفھا بسبب كبیرا اشتھارا واشتھرت فلسطین في

 .المستلبة حریتھا

یكون محور دراستي و منھ یمكن طرح التساؤالت " فرمزیة المرأة في روایات سحر خلیقة "

ما مدى نجاح سحر خلیفة في الدفاع عن المرأة ؟ و ھل وفقت في رصد كل ما تعاني : التالیة 

 . منھ المرأة ؟ و ما أھم القضایا التي قدمتھا سحر خلیفة ؟ 

انجذابي و میولي نحو قضایا المرأة و توضیح  اما دواعي اختیاري لموضوع دراستي ھو   

 . ما تعانیھ المرأة عامة و المرأة الفلسطینیة خاصة 

أما من ناحیة الصعوبات التي واجھتھا ھو قلة المراجع و عدم وجود دراسات كافیة تتحدث 

 . عن إبداعات الروائیات الفلسطینیات منھم سحر خلیفة 

 . الرسالة ، ھو المنھج التحلیلي لكل الروایات  اما بالنسبة للمنھج الذي اتبعتھ في

فجاءت الرسالة مقسمة الى مقدمة ثم یلیھا تمھید ، ثم فصل أول و فصل ثاني و تنتھي   

 :بخاتمة ثم ملحق ، و تضمنت خطة الدراسة فیما یلي 

مقدمة ثم تمھید حوى مفھوم الرمز في اللغة و االصطالح و كذلك الرمزیة في اللغة و 

ح ثم انواع الرمز ، ام الفصل الثاني فتضمن قضایا المرأة في روایات سحر خلیفة االصطال

منھا المرأة رمز و القضیة تحقیق الذات و قضایا االجتماعیة و القضیة الوطنیة ،اما الفصل 

 ،"لم نعد جواري لكم "و "مذكرات إمراة غیر واقعیة : "الثاني التطبیقي تناولت فیھ روایتین 

 .  ملحق و قائمة المصادر و المراجع ثم خاتمة و 

 ولأق أن إال ر،ماال نھایة في أملك وال البحث، ھذا إتمام في معي تعاونوا الذین كل إلى شكري

 سلطانا لدنك من لي واجعل صدق، مخرج وأخرجني صدق، مدخل أدخلني ربّ  وقل"

 ". نصیرا
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 الفصل التمهيدي

مفھوم الرمز -1  

الرمز في اللغة/ أ      

الرمز في اإلصطالح/ ب      

مفھوم الرمزیة -2  

الرمزیة في اللغة/ أ      

الرمزیة في اإلصطالح/ ب      

أنواع الرمز -3  

الرمز التراثي/ أ      

الرمز الخاص/ ب      

الرمز الطبیعي/ ج      
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 .                                                                               لتمھیديا الفصل

 لبس كل إجالء من البد كان الرمز، بموضوع یحیط ما كل فھم لنا یتسنى ولكي     
 من بھ یحیط ما مفاھیم وكذا تعبیر، كأداة ووظیفتھ الرمز مفھوم حول وغموض

 والتعاریف اللغوي الجذر إلى باالستناد ذلك إلى بإسھاب والتطرق مصطلحات،
 .المشارب المتعددة االصطالحیة

 :الرمز مفھوم 1-
 :اللغة في الرمز -أ 1-

 باللفظ مفھوم غیر بكالم الشفتین تحریك ویكون كالھمس، باللسان خفي تصویت : الرمز-
 بالعینین وإیماء إشارة الرمز وقیل بالشفتین، إشارة ھو إنما بصوت، إبانة غیر من

 -شيء بأي بلفظ یبان مما إلیھ أشرت ما كل اللغة في والرمز والفم، والشفتین والحاجبین
  زكریا قصة في العزیز التنزیل وفي .رمزا ویرمز یرمز ورمز بعین، أو بید إلیھ أشرت

)1(}رمزا  إِالَّ  أَیامٍ  ثَالَثة النَّاس تُكلِّم أَالَّ  { :السالم علیھ
. 

 أو الفم أو الحاجبین أو العینین أو بالشفتین اإلیماء أو اإلشارة،  :ویحرك ویضم :الرمز -

 )2(.ویرمز یرمز اللسان، أو الید

  )3(.الخفیة الكنایة :)البیان علم في(و والعالمة، واإلشارة اإلیماء :الرمز -

 أو الحاجبین أو العینین أو بالشفتین اإلیماء ھو أو أشار رمزا زمویر یرمز إلیھ زورمٌ  -

 )4( .بالشَّفة مختص ھو الثعالبي فقھ وفي اللسان، أو الید أو الفم

 .وحاجبیھ بشفتیھ :رمزا فكلَّمھ إلیھ، رمز -رمز -
 :الطِّرماح قال
 .)5( باألنامل كلھم وأوموا وحذارا *** ترمزوا الكاشحون رآه ما إذا
 
 
 
 لبنان، -بیروت ،1 ط أحمد، عامر:تح العلمیة، الكتب دار ،5 ج العرب، لسان منظور، ابن الفضل أبي الدین جمال -)1( 

 .417، ص2002
 .284،ص 1999 لبنان، بیروت، ،1 ط العلمیة، الكتب دار ،2 المحیط،ج القاموس أبادي، الفیروز -)2(
 .372،ص 2004 القاھرة، ،4 ط الدولیة، الشروق مكتبة الوسیط، المعجم العربیة، اللغة مجمع -) 3(
 بیروت، ،1 ط ناشرون، لبنان مكتبة ،)العربیة للغة مطول قاموس( المحیط محیط البستاني، بطرس  -) 4(

 .250،ص1998،لبنان
 .252 -251،ص ص  1979 بیروت، ط، د صادر، دار البالغة، أساس الزمخشري، -) 5(
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 .                                                                               لتمھیديا الفصل

 :االصطالح في الرمز /ب
 :وحدیثا قدیما للرمز الغربي المفھوم-

 كان فقد قدیما النظریة العلوم عرفتھا التي المصطلحات من الرمز مصطلح إن     
 أن یرى فأفالطون" المعرفة، ونظریة والبالغة المنطق یتضمن الرواقیة الفلسفة في الرمز

 لیس العالم ھذا في نراه فما المحسوسات، وراء والحقیقة األشیاء، إلى ترمز المسمیات
 على ألشباح الرمزي تشبیھ في یوضحھ كما الخاصة، الصور لعالم انعكاس سوى

 ...الحائط
 وھي الیوناني الفكر في ظھرت القدم، في موغلة كلمة الرمز فإن المنطق ھذا من

(SUMM) من مؤلفة وھي والتقدیر الحزر، وتعني (SUMMBOLEUM) من مشتقة 

 و مع، بمعنى (BOLEUN) - ضیافة إناء أو خزف من قطعة تعني وھي حزر، بمعنى

 أي ،"نفسھ الوقت في ألقى" الیوناني الفعل من اشتقت وقد ،-بالضیف االھتمام على داللة

 .إلیھ المشار والشيء اإلشارة بین واحدة حركة في الجمع
 للشيء یمنح الذي المصطلح ھو الرمز اعتبرت فقد البریطانیة المعارف دائرة أما

 .معھ بالتعامل یحس والذي المرئي، غیر الشيء مشبھ للعقل ویمثل المحسوس،
 والمثالیة أرسطو عند المحاكاة :ھما كبیرتین فلسفتین حول الرمز اتجاھات وتدور

 )1(:ھي تعریفات عدة المنطلقین ھذین من تفرعت وقد أفالطون، عند

 

 :العام المستوى على الرمز مفھوم-
 تلحظ أن یمكن" إشاریة قیمة باعتباره الرمز إلى ینظرون المستوى ھذا فأصحاب

 :نوعین إلى الرموز بتقسیم یقوم ثم ،"بیفان أدوین" یقول كما "كلھا الحیاة خالل
 باعتبارھا كاأللفاظ علیھا المتواضع اإلشارات من نوعا بھ ویعني :االصطالحي الرمز *

 .لدالالتھا رموزا
 )2( .علیھ التواضع یسبق لم الرموز من نوع بھ ویقصد :اإلنشائي الرمز *

 
 

 عنابة، ،2 ط والدراسات، للبحوث بونة منشورات المعاصر، العربي الشعر في الصوفي الرمز :بوسقطة السعید  -) 1( 
 .24، ص2008الجرائر،

 الجزائر، الخلدونیة، دار ،4 ع البصیرة، مركز المعاصر، الجزائري الشعر في األسطوري الرمز :قیطون أحمد  -) 2(
 .108،ص 2009نوفمبر 
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 .                                                                               لتمھیديا الفصل

 الواقع، ھو بل الواقع جوانب من جانبا لیس الرمز أن" :"كاسریر أرنست" ویرى      

 )1(. "والشيء االسم بین والموضوع، الذات بین كامل توحد یوجد الرمز ففي

 عن تعبیر أو اإلشارة بمعنى العام مستواه في الرمز تحدد السابقة التعریفات وتلك
 .آخر بشيء شيء

 : اللغوي المستوى على ومفھومھ الرمز-
 الكلمات" : قائال فیحدده الرمز تناولوا الذین الفالسفة أقدم من "أرسطو" یعتبر

 )2(."المنطوقة للكلمات رموز المكتوبة والكلمات النفس، لحاالت رموز المنطوقة

 ستیفن" األلماني العالم عند حتى موجودة -إشارة الرمز- النظرة ھذه أن كما

 اولمان " (Stephen Ullman) ومكتوبة منطوقة كالكلمات" تقلیدیة إلى الرموز یقسم الذي

 رمز كالصلیب إلیھ ترمز الذي بالشيء الذاتیة الصلة من بنوع تتمتع التي وھي وطبیعیة

 .)3("للمسیحیة

 :النفسي المستوى على الرمز مفھوم-
 أولي وأنھ الالشعوري الخیال نتاج عنده فالرمز" :"فروید سجموند" یتزعمھ الذي

 ."واألساطیر التراث صور یشبھ
 عن تعبر التي (Sig)اإلشارة  عن إیاه مفرقا جید نحو على "یونغ كارل" ویعرفھ    

 ال بما لإلفضاء طریقة أفضل" ھو الذي الرمز بخالف وضوح في محدد معلوم، شيء

 .)4("كذلك التناقض بل لإلیحاء، ینضب ال معین وھو عنھ، التعبیر یمكن
 
 
 
 
 
 
)1(

 101 .،ص 1997 القاھرة، ،1 ط الثقافة، دار المعاصر، العربي الشعر جمالیات مجاھد، المنعم عبد مجاھد  - 
 .38 -37 ص ،ص 1973 لبنان، بیروت، ط، د الثقافة، دار الحدیث، األدبي النقد :ھالل غنیمي محمد  - )2( 
 .109 المعاصر،ص الجزائري الشعر في األسطوري الرمز :قیطون أحمد -)3(

 2008 الجزائر، ط، د المطبعیة، للفنون الوطنیة بالمؤسسة طبع الحدیث، العربي الشعر في الغموض :رماني إبراھیم -) 4(
 .337ص
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 .                                                                               لتمھیديا الفصل 

 :األدبي المستوى على الرمز مفھوم-
 جوتھ یعتبر" Goethe" الرمز مفھوم وحدیثة أدبیة بطریقة حدد من أول

 (LE SYMBOLE) الرمز یشرق بالموضوعي الذاتي یمتزج حینما أنھ" ویرى 1897 سنة
 بین العمیق االنسجام ویحقق بالطبیعة، الفنان وعالقة بالشيء االنسان عالقة یمثل الذي

 ."الطبیعة وقوانین الوجدان قوانین
 بأحدھما صلتھ لكن والقارئ، المؤلف بین المسافة في یقع الرمز "إلیوت" ویقول
 للتعبیر محاولة للشاعر بالنسبة الرمز أن إذ باألخر، صلتھ نوع من بالضرورة لیست
 )1(.إیحاء مصدر للمتلقي بالنسبة ولكنھ

 تندال یرك ولیم" الكبیر الرمزیة ناقد أما W.Y.Tindel" تركیبا" :قائال الرمز یعرف
 اللفظیة عناصره تتخذ بحیث تحدیده، یمكن ال بما المشابھة طریق عن اإلیحاء أساسھ لفظیا

 .)2( "والفكر الشعور أمشاج بین موحدة التقریر، حدود كل
 واألدبي الشعري الرمز" :نجد الرمز مفھوم حول الحدیثة العربیة اآلراء ومن

 .)3( "الحواس تحت یقع ال لشيء مجازیة حسیة إشارة عن عبارة عموما
 ال آخر، شيء على لتدل عبارة أو كلمة استخدام تعھد ھو الرمز":آخر تعریف وفي

 اإلیحاء بل بھ، المشبھ إلى یفتقر والتشبیھ االستعارة نقیض على الرمز ألن بالتشابھ،
 .)4( "واإلشارة

 اصطالح أو مواضعة إلى إشارة لیس ھو األدبي الرمز" :للرمز آخر مفھوم وفي
 الحاالت ومستوى الرامزة، الحسیة األشیاء مستوى بین اندماجیة عالقة أساسھ إنما

 من المحاكاة، في ال النفسي األثر في تنحصر ھنا التشابھ وعالقة إلیھا، المرموز المعنویة
 .)5( "یوضح وال یغمض یصرح، وال یوحي فھو ثم

 

 

 .111المعاصر،ص الجزائري الشعر في األسطوري الرمز :قیطون أحمد -) 1( 
 .338 الحدیث،ص العربي الشعر في الغموض :رماني إبراھیم  -)2(
 .105 ،ص 2002 القاھرة، ،4 ط سینا، ابن مكتبة الحدیثة، العربیة القصیدة بناء عن :زاید عشري علي  -)3( 
 دراسات مركز لؤلؤة، الواحد عبد :تر الحدیث، العربي الشعر في والحركات االتجاھات :الجیوسي خضراء سلمى -) 4( 

 781. ،ص 2007 بیروت، ،2 ط العربیة، الوحدة
 ،2008الجزائر، ط، د المطبعیة، للفنون الوطنیة بالمؤسسة طبع الحدیث، العربي الشعر في الغموض :رماني إبراھیم  - )5(

 .338ص 
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 ال نفسي خفي وشيء حسي، ظاھر شيء بین تفاعل الرمز إن" :آخر رأي وفي     

 .)1( "شعوري
 :الرمزیة مفھوم

 :اللغة في الرمزیة -أ 2-
 یقول أوال، الشعر في ظھر والفن، األدب في مذھب :الرمِزیة الطریقة، :الرمِزیة-

 تقویة أو الصورة تكمیل في نصیبا للمتذوق لیدع واإلیحاء، بالرموز المعاني عن بالتعبیر
 .)2( خیالھ تولید من إلیھ یضیف بما العاطفة،

 :االصطالح في الرمزیة-ب 2-
 الرمزیة المدرسة- (Symbolisme): لھ فني أدبي كمذھب الرمزیة ظھرت لقد

 .)3( القدم في موغلة أصولھا ولكن عشر، التاسع القرن من الثاني النصف في مصطلحاتھ
 في مذھب أھم وھو 1880 عام منذ األوروبیة اآلداب في الرمزي المذھب استقر
   .)4( الرومانتیكیة بعد الغنائي الشعر

 عشر، التاسع القرن من الثاني النصف في فرنسا في وترعرع الرمزي المذھب نشأ
 بصرف التحدید، وجھ على 1886 عام تمام في إال أدبیة مدرسة الرمزیة تعرف ولم

 نوع تقدیم وھدفھا السنة، لھذه السابقة األدبیة األعمال في الرمزیة االستعماالت عن النظر
 ال أو شعوریة وجدانیة، حاالت الستحضار الكلمات فیھا تستخدم األدبیة التجربة من

 )5( .شعوریة

 :الرمز أنواع 3-
 تصنیف عملیة في جاء ما وھذا تشكلھا، مصادر وتنوعت الرموز تعددت قد

 ،"األدب نظریة" كتابھما في "وارین واوستن ویلك رینیھ" الباحثان حددھا التي الرموز

 )6( .الطبیعیة والرمزیة الخاصة والرمزیة التراثیة الرموز :أنواع ثالثة على المنطوي

 
 

)1 (-
 .40 ،ص 2006 عمان، ط، د جھینة، أسطوریا، الفنیة الصورة :الخطیب علھ عماد 

 .372 ،ص 2004 لقاھرة، ط، د الدولیة، الشروق مكتبة الوسیط، المعجم :العربیة اللغة مجمع  -) 2(
 .155ص ، 2009 الجزائر، للكتاب، الوطنیة الدار األدب، مصطلحات معجم :بوزواوي محمد  -) 3(
 159 ،ص 2007 الجزائر، ط، د نومیدیا، مكتبة األدبیة، المذاھب :كحوال محفوظ  -) 4(
 .466ص، 1984 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان المعاصر، العربي الشعر في األدبیة المدارس :نشاوي نسیب  -) 5(
 عنابة، ،2 ط والدراسات، للبحوث بونة منشورات المعاصر، العربي الشعر في الصوفي الرمز :بوسقطة السعید -) 6(

 الجزائر،
 43 ،ص 2008 الجزائر، .
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 .                                                                               لتمھیديا الفصل

 :التراثي الرمز/ أ
 أحیان في فإنھ الواقع، من أساسا الشعریة رموزه عناصر یستمد الشاعر كان إذا

 التراث ھذا باعتبار ،-المتعددة بمصادره- التراث من الرموز ھذه عناصر یستمد كثیرة
 األبعاد إیصال إلى یتوسل حین الشاعر فإن ثم ومن عطاء، لھ ینفذ ال إیحائیة طاقات منجم

 إلى یتوسل فإنھ التراث، ھذا معطیات من جسور عبر الشعریة لرؤیتھ والشعوریة النفسیة
 الرموز استخدام أن إلى باإلضافة ھذا والنفاذ، التأثیر على وقدرة فعالیة الوسائل بأكثر ذلك

 في الماضي امتداد من نوعا ویمثل وأصالة، عراقة الشعري العمل على یضفي التراثیة
 )1( .الحاضر

 :وھي عدة أشكال حول التراثیة الرمزیة توزعت كما
 األماكن أو التاریخیة األحداث لبعض الرامز التوظیف بھ ونقصد :التاریخي الرمز /1-أ

 )2( .وغیرھا ... معینة تاریخیة بوقائع ارتبطت التي األماكن أو تاریخیة بوقائع ارتبطت التي

 روحانیة نفسانیة أبعادا النص یمنح -تحدیدا–الدیني الرمز :الدیني الرمز/ 2-أ

 اإلیحاءات لنمطیة خلخة عنھ ینتج مما الذات، مكونات في موغلة جوھرانیة (میتافیزیقیة)

 )3( .الخطابیة

 موسوعة في المنشورة مقالتھ في "ماسینیون .ل" شدد التصوف، :الصوفي الرمز /3-أ

 حصر على "االسالمي التصوف في التقنیة المصطلحات أصول" حول بحثھ وفي اإلسالم

 )4( .اإلسالم في التصوف أصل

 العبادة على العكوف ھو" :بقولھ التصوف "خلدون بن الرحمن عبد" العالمة ویعرف
 علیھ یقبل فیما والزھد وزینتھا، الدنیا زخرف عن واإلعراض تعالى هللا إلى واالنقطاع
 )5( ."الجمھور

 
 
 121 ،ص 2002 القاھرة، ،4 ط سینا، ابن مكتبة الحدیثة، العربیة القصیدة بناء عن :زاید عشري على -)1(
 ،ص 2003 الجزائر، ،1 ط الثقافیة، اإلبداع رابطة المعاصر، الجزائري الشعر في الرمز تجلي :بوصالح، نسیمة -) 2(

141 
 45 المعاصر،ص العربي الشعر في الصوفي الرمز :بوسقطة السعید -) 3( 
 جمال :تر ،(المغاربي فوني الفرانكو اآلداب و العربیة اللغة آداب معجم) العالمیة اآلداب معجم :شیخ بن الدین جمال -) 4( 

 بن مقدمة :خلدون بن الرحمن عبد -) 5(137 ،ص 2011 .الجزائر ،1 ط التوزیع، والنشر للترجمة األبحاث دار مصباح،
 . 577 ،ص 2004 القاھرة، ،1 ط للتراث، الفجر دار الطاھر، احمد حامد :تح خلدون،
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 والیقین، المشاھدة جمیعا أعالھا التي واألحوال المقامات بین الصوفي تدرج وفي      
 الشاعر استعار لذلك الملطفات، باقتناص مولع كلیھما أن اعتبار على الشاعر یالقیھ ما

 اإللھي الجمال مظاھر في البحث مفاده الذي الكون جوھر إلى نفاذھا الصوفیة التجربة عن
 إحدى وھي المتعددة، ظواھرھا في المخلوق الحسي الجمال صور تعكسھا التي المطلق،
 العالم، وصفات اإللھیة، الذات بین األنطولوجیة العالقة تحدد أن شأنھا من التي السمات

 ومن القلبیة، المشاعر إلى العقلي النظر من ینتقل الصوفیة لدى الجمالي البحث نجد لذلك
 )1( .الیقیني المدرك العالم تجاوز

 من نابع الرمز أن بھ نعني األسطوریة الثقافة أبدعتھ الذي :األسطوري الرمز/ 4-أ
 خاللھا من مقتنصا المباشرة، التجربة في ویستفز الحاضرة باللحظة یلوذ الذي الحدس
 .باالنفعال مشوبا كلیا انطباعا
 ومزج المتماثلة االفكار صھر واالدماج، التكثیف على قائم األسطوري والرمز
 تأكید الى دائما یطمح االسطوري والرمز والفوارق الحدود تندمج حیث المتشابھة، المعاني

 )2( .قدسي ھو ما

 :الخاص الرمز /ب
 أكثر حریة فیھ یجد الشاعر، لحركة رحبا مجاال لیشكل الخاص الرمز یأتي

 وأصالة خصوصیة أشد بشكل تجربتھ فیھ یتمثل الذي الذاتي، رمزه الختیار أكبر وفرصة
 غیر جدید رمز ألنھ الشعریة، والتجربة السیاق من داللتھ الخاص الرمز ویأخذ

 )3( .علیھ تدل التي القرائن بعض لھ ینبغي اصطالحي،

 :الطبیعي الرمز/ ج
 إیكو امبرتو" االیطالي قسم " (U-ECO) منھا نوعا، عشر ثمانیة إلى العالمات

 )4( .وغیرھا ... وجبال، وماء، شجر، من الطبیعة في ما بھا ویقصد الطبیعیة، العالمات

 

 
 
 2003 الجزائر، ،1 ط الوطنیة، الثقافیة اإلبداع رابطة المعاصر، الجزائري الشعر في الرمز تجلي :بوصالح نسیمة -) 1(

 125 ص .
 27 ،صص 1998 القاھرة، ط، د المصري، المكتب الصوفي، عند الشعري الرمز :نصر جودة عاطف -) 2(

 2008 الجزائر، ط، د المطبعیة، للفنون الوطنیة بالمؤسسة طبع الحدیث، العربي الشعر في الغموض :رماني إبراھیم -) 3(
 347 صص -348.

 101 ص المعاصر، الجزائري الشعر في الرمز تجلي :بوصالح نسیمة -) 4(
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 .                                                                               لتمھیديا لفصلا

 دالالت عن والتعبیر بالعالم الذات لتوحید للشعراء، آخر معبرا الطبیعي الرمز یقوم     
 .جدیدة وفكریة شعوریة بحموالت وشحنھ الرمز ھذا لطاقات باستبطانھم تجربتھم،
 الرمل، الریح، البحر، :مثل الخاص، بالرمز امتزاجھ الطبیعي الرمز على ویالحظ

 )1( .المطر الحجر،

 الطبیعة من المستمدة المصادر فھناك تشكلھا، مصادر وتنوعت الرموز تعددت وقد
 )2( ."والتشخیص التجسید" خاصیتي على الشاعر فیھا یعتمد التي

 مضللة الباحثین أحد یرى كما أنواعھا اختالف على الرموز توظیف عملیة وتبقى
 تدعوه ألنھا فاعلیتھ من تحد أنھا كما للموضوع، الموضوعیة الرؤیة عنھ حاجبة للمتلقي

 یتمكن النص أن غیره یرى ھذا خالف وعلى ،"المخلص" على واالعتماد التواكل إلى
 العادیة للنظرة نفسھا تمنع كما ال األشیاء اكتشاف یعید القارئ جعل من الرمز بواسطة
 أنھ مرة ألول یراھا إنھ كما فیراھا الحقیقة، في ھي كما بل الحیاتیة بالشواغل المتصلة
 الدھشة إلى القارئ یعید معجبا صادما النص الرمز یدخل ھكذا الطفل، نظرة یستعید

 )3( .مرة ألول یكتشفھا لكأنھ حتى األشیاء أمام األولى،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 349 الحدیث،ص العربي الشعر الغموضفي :رماني إبراھیم 3- .
 الجزائر، عنابة، ،2 ط والدراسات، للبحوث بونة منشورات المعاصر، العربي الشعر في الصوفي الرمز :بوسقطة السعید 4-

 39 ،ص 2008 .
 46 نفسھ،ص المرجع 5-
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القضیة االجتماعیة/ 3  
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 الفصل األول:                                       قضایا المرأة في روایة سحر خلیفة.

المختلفة فو روایاتھا و دافعت عن  المرأةقضایا " سحر خلیفة "طرحت الكاتبة               

من الناحیة  بمساواتھا بالرجالحقھا في الحیاة و التعلیم و العمل و العیشة بالكرامة و طالبت 

یق العمل و حقھا في المیراث و دافعت بقوة عن حق االنسانیة و بتحررھا اقتصادیا عن طر

االنسانیة و معاملتھا  فال یجوز االعتداء علیھا بالضرب و االیذاء  في الكرامة المرآة

رمز  المرأةالجسدي او النفسي و من اھم ھذه القضایا التي عرضتھا في روایاتھا المختلفة 

تعاني من سلطتین مزدوجتین "  فالمرأةتحقیق الذات  القضیة االجتماعیة و القضیة الوطنیة 

."رجل ھما سلطة االحتالل و سلطة ال )1(           

:رمز المرأة/ 1  

اعمل االدبي و على قدر ذكاء االدیب في ایجاد العالقة  إلثراءفنیة  كأداةاستخدم الرمز قدیم 

التي تربط الرمز بموضعھ من التجربة یكون نجاحھ و قد استخدمت الروایة الرمز احیانا 

لتعبیر عن فكرة ابعد مما توحي بھ  -متشحة بجمالھ الفني و عمقھ في التعبیر عن المعنى 

.الحكایة في الروایة  )2(  

الوجدان و یھتم بالتعبیر عن المبھم في اعماق الذات و یعتمد على فالرمز یؤثر بالحس و 

 ستار الحجبرق و خ الالوعياللغة االیحائیة الن اللغة العادیة عاجزة عن الولوج الى عالم 

–و الثریة و مما یؤكد ھذه الحقیقة  الكثیرةرمزا یعود الى ایحاءاتھا  المرأةفاستخدام الكتاب 

ان شخصیة الفتاة في اسرة معینة  –التي تعیش فیھا  للبیئةلتكون رمزا  المرأةحقیقة صلحیة 

.اعلى نوع الرعایة و التربیة التي تلقاھا في ھذه االسرة –من الفتى  -ادل  )3(   

 

 

 .325،ص 2004، 1، وزارة الثقافة، عمان، ط1988 -1948شھاب أسامة، القصة النسویة المعاصرة في األردن وفلسطین  -) 1(

 .112، ص1973، 1وادي طھ، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، مركز كتب الشرق األوسط، القاھرة، ط –) 2(

 .59وادي طھ، المرجع نفسھ، ص –) 3(
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 الفصل األول:                                       قضایا المرأة في روایة سحر خلیفة.

في البیئة اجتماعیة معینة  بحساسیتھا الشدیدة و حركتھا المتانیة و  المرأةكذلك نجد       

اتزانھا العاطفي مثل البیئة و تقالیدھا بجمیع عناصرھا استقطابا یبلغ حتى الثبات و تكرار 

ا الفالحة او بنت البلد او الخاطبة او العالمة على سبیل المثالفاذا قلن  

یتسم بسمات و انما كنموذج  –ال كفرد  -فمن السھولة بمكان ان نستجمع في دھن صفاتھا  

.تذكر خصوصیات عامة ال تكاد نفردھا )1(   

الفلسطینیة تعد رمزا للخصوبة و منبعا لوقود الثورة في المخیمات و ھي بعبارة  فالمرأة

.الفلسطینيالذین یشتغلون بنضال الیومي  للفدائییناخرى رحم و بوتقة  )2(  

و   المرأةفمن المنطلق مالحظة اتحاد داللتي "و االرض  المرأةفھناك ارتباط بین لفظتي  

الحضاري و  التراثلسطیني و ھو اتحاد قدیم االزل في لدا الكاتب الف االم بداللة االرض

."االدبي الرافدي و االوغاریتي و المصري القدیم  )3(  

بالمجتمع من ناحیة و من اخرى داللة  المرأةكان الروائیون واعین الرتباط حركة "لقد     

."كرمز ثري موح للتعبیر عن الوطن  المرأة )4(  

اداة فنیة للتعبیر عن االزمات التي یتعرض لھا  المرأةاستخدم الروائیون الرواد صورة 

البشر نتیجة سوء توزیع الثورة االقتصادیة ذلك ان المجتمع كما قیل عنھ النصف فالمائة 

.الذین تتمركز في ایدیھم مصادر الثورة و مراكز السلطة  )5(  

 

)1( .59وادي طھ، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، مرجع سابق، ص –   
)2( .53أكتوبر، ص 6، مدینة 2003، أغسطس، 1حسن فتح الباب منار، الخطاب الروائي، عند غسان الكنفاني، دراسة أسلوبیة، كتابات نقدیة، ط –   

)3( .51حسن فتح الباب منار، المرجع نفسھ، ص  –   

)4( .61وادي طھ، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، مرجع سابق، ص  –   

)5(   .99المرجع نفسھ، صوادي طھ،  – 
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الرمزیة الموضوعیة التي تقترب من الواقع و تعالجھ بقصد بنائھ و "و بھذا المفھوم ل     

تغییره نحو االفضل تعامل الروائیون الفلسطینیون مع المذھب الرمزي لیس احساسا منھم 

بعدم قدرة اللغة على التعبیر عما في نفوسھم او ھربا من الواقع الى عالم غیبي مليء 

و لكن النھم عالجوا موضوعات واقیة حساسة لم یكن بإمكانھم التعبیر الم ، و االح باألوھام

اما الن ھده الموضوعات تتعرض للعقائد الدینیة او ألنھا تتناول .عنھا بوضوح و مباشر 

اوضاعا سیاسیة قائمة ال یمكنھم معالجتھا بوضوح دون تعرض لالضطھاد و االذى و 

مما جعل اللجوء الى الرمز اقوى  ،النفس االنسانیةاحیانا كانت وطأة الموضوع ثقیلة عن 

درھا قتامة ھذا الواقع و في التعبیر عما في مكنونات ھذه النفس من االم و احزان  مص

.تعاستھ )1(   

:ھمھاأسباب أالى الرمز لعدة  "سحر خلیفة " و منھم الفلسطینیون الروائیوناذ لجا       

التعبیر عنھا بوضوح فمثال  بإمكانھمنھم عالجوا موضوعات واقعیة حساسة لم یكن أل :والأ

غیر واقعیة  امرأةمذكرات "بشكل مباشر في روایة  للمرأة" خلیفةسحر "لم تستطع 

  .فاستخدمت التفاحة و القطة رمزا للتعبیر عن ھذه القضیة"

بوضوح دون التعرض  تناولت اوضاع سیاسیة قائمة ال یمكن معالجتھا ألنھا :ثانیا

حیث استخدمت المیراث رمزا و " المیراث" لالضطھاد و االذى و یظھر ذلك في روایة 

فتنة في المستشفى ھداسا رمزا الى اتفاقیة اوسلو و استخدمت  حملتھالذي حمل الاستخدمت 

حیث رمزت " صورة ایقونة و عھد قدیم " الرمز ایضا من خالل الشخصیة مریم في روایة

وید االرض العربیة و تشویھ معالمھا بمریم الفلسطینیة و كذلك استخدمت الرمز في الى تھ

."حارربیع "روایة  )2(   

 

)1( .334، ص1980، دار الرشید، بغداد، رقم طبعة، 1975 -1950أبو مطر عطیة، الروایة في األدب الفلسطیني،  –   

)2( ، 1الماضي شكري عزیز، الروایة العربیة في فلسطین واألردن في القرن العشرین مع بیلیوغرافیا، دار الشروق، عمان، ط – 

.87، ص2003  
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على التعایش السلمي بین العرب حیث رمزت بشخصیة میرا الفتاة الیھودیة بعدم المقدرة   

و الیھود و احیانا تكون وطأة الموضوع ثقیلة مما یجعل اللجوء الى الرمز اقوى في التعبیر 

 بشكل" خلیفة سحر "لم یكن استخدام الرمز في روایات و . عن مكونات النفس اإلنسانیة

ت الرموز على فرعي للتعبیر عن بعض القضایا الحساسة و ساعد  كبیر و انما جاء بشكل 

  .ربطھا بالقضیة المعبر عنھاوتطویر رؤیة الروایة 

شخصیات ممیزة على المستوي الرمزي في روایاتھا "سحر خلیفة "و قدمت الكاتبة      

و شخصیة مریم في  فتنة في روایة المیراثالمختلفة و من اھم ھذه الشخصیات شخصیة 

  )1(.الفتاة الیھودیة في روایة ربیع حارروایة صورة و ایقونة و عھد قدیم و شخصیة میرا 

 تحقیق الذات/ 2

م الضوابط  المرأةبتحرر " الحریة الفردیة المطلقة التي تعنى یقصد بتحقیق الذات      

االجتماعیة و الدینیة و االقتصادیة القائمة على المعاییر المزدوجة و تتناول الصراع النفسي 

نتیجة االضطھاد الذي تعیشھ او النزاع بین رغبتھا بتحقیق ذاتھا و  المرأةالذي تعانیھ 

االستسالم لسجنھا الداخلي الذي ترسخت في اعماقھ ذات المفاھیم التي تحاول محاربتھا و 

اي عن دورھا  " لألنوثةالتحرر من المفھوم التقلیدي  المرأة المحاولةالخارجي الذي یحارب 

حیث كانت  "سحر خلیفة " و ظھر ھذا في روایات )2(.و رحم ولودزوجة  المحدد كام و

المنصرم بین الكتاب  الوجودي الذي كان شائعا في ستینات القرن باألدببشكل كبیر  متأثرة

شخصیتین اساسیتین ھما شخصیة الفنانة سھى فطرحت القضیة من خالل , و االدباء العرب

  )3( .رفیف في روایة عباد الشمس، وشخصیة الصحفیة في روایة لم نعد جواري لكم بركات

 

)1 ( .87الماضي شكري، الروایة العربیة في فلسطین واألردن، مرجع سابق، ص -  

)2 ( اإلبداع النسوي، سلسلة الكتب الثقافیة، المملكة  خصوصیةاإلبداع النسائي، النظریات النسویة في : الخالد كورنیلیا، المرأة العربیة –

.17ص ،2001األردنیة الھاشمیة،   

)3( . 15في الروایة المعاصرة، مرجع سابق، ص المرأةوادي طھ، صورة  –   
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"عباد الشمس "وشخصیة الصحفیة رفیف في روایة  ھي " ".ھیجل"والحریة كما یقول     

فوجودھا في داخلھا و , فلیس لھا وجود خارج ذاتھا, وعیھا بذاتھاالحقیقة الوحیدة للروح في 

ضمن ذاتھا ھو وجود مكثف بذاتھ قادر على ابراز مكنونھ  بما لھ من قوة یعبر عنھا على 

".صفحة التاریخ )1( العالم الداخلي للنفس  فالحریة عند ھیجل وعي الروح بذاتھا وابراز 

عبرت الكاتبة عن ھذه الحریة من  حة التاریخ وقداالنسانیة بحیث تكون قوة ممیزة على صف

وھي تمثل ملمحا رومانسیا في ". لم نعد جواري لكم"خالل شخصیة سھى بركات في روایة 

.روایتھا  

ترتبط الرومانسیة بانھا رسالة لتحریر الشخصیة الفردیة من القیود التي سحقتھا "حیث     

بھا في البالد المختلفة نجد ان لھا سمات  في العصور الوسطى والرغم من الفروق التي بدت

شعور بالقلق الروحي في دنیا ال یستطیع الفنان ان یشعر فیھا  .مشتركة في كل مكان 

احساس بالغربة ز العزلة نشا عنھ توق الى قیام وحدة اجتماعیة جدیدة و اھتمام  باالستقرار

."تقف عند حدال بالشعب و احتفاء بالتمیز المطلق للفرد و الذاتیة التي  )2(  

وقد عالجت الكاتبة ھذه القضیة من خالل شخصیة الفنانة سھى بركات في روایتھا      

وتدور احداث ھذه الروایة في المكتبة التي افتتحتھا سامیة  "لم نعد جواري لكم"االولى 

العائدة من الوالیات المتحدة االمریكیة  في نابلس ھي واختھا نسرین حیث یلتف حولھا 

وسمیرة خریجة الجامعة " عبد الرحمان المثیلوني"منھم الفنان الكبیر  المثقفینوعة من مجم

االمریكیة و فاروق خریج اكسفورد وافیت زوجة شكري والصیدالني بشار والفنانة سھى 

.بركات )2(  

 

 

)1 ( في خصوصیة اإلبداع النسوي، سلسلة كتب " مفھوم الحریة في اإلبداع خبرة الحریة في األدب"لطیفة الدلیمي،  –

.38، ص2001الثقافة، المملكة األردنیة الھاشمیة،   

)2( . 15وادي طھ، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، مرجع سابق، ص  –   
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فھي فنانة مازومة بقضیة .تعالج الكاتبة قضیة تحقیق الذات من خالل شخصیة سھى      

فكیف ترتبط برجل و تتزوج ، الفنان الذي یعتقد بانھ نصف الھ متعال على البشر العادیین 

.منھ و تكون اسرة ؟ الناحیة الفنیة فھي في سراع سري سیربطھا و سیدمرھا من فالقید األ 

دائم بین ذات الفنان المبدعة التي تحاول السمو على البشر و بین المجتمع الذي یحكمھا 

بالزواج و االسرة فتعیش ھذا الصراع الدائم فلذلك ترفض بالحیاة التقلیدیة و الزواج و 

.تھرب الى المخدرات   

یث االساس تضاد بین الصدق و من ح" سارتر"فقضیتھا قضیة وجودیة و الوجودیة عند 

الیقین الفاسد فالیقین الفاسد ینطوي على التظاھر امام انفسنا و االخرین بان االمور ال یمكن 

حیاتنا و اننا ال نستطیع الھرب حتى لو شئنا  بأسلوبان تكون بشكل اخر و اننا مقیدون 

. ذلك )1( لھروب من الواقع و الفنان و المجتمع حیث ال تستطیع ا ذاتفھي في صراع بین  

دفعھا الى االبداع و السمو فھي تشعر المجتمع الذي یطالبھا بالزواج و بین ذات الفنان التي ت

كشف "بعبثیة الوجود بحیث تحاول الغاء العقل عن طویق التشبث بالحلم و تعمل على 

الرغبات و المخاوف الدفینة على ھیئة صور حیة  و سیاق سردي مثیر للدھشة ال یحده 

".منطق الذي یسود حیاتنا الواعیة ال  

عن طریق الجنس و المخدرات تقلیدا لبعض الفنانین السریالیین  الحریةحاولت الوصول الى 

انا ال اتعاطى نوعا " فقد استخدمت عدة انواع من المخدرات في محاولة للھروب من الواقع

اي نوع یصادفني او كي ال یدمنھ جسمي فانا اتعاطى شتى االنواع كل االنواع . محددا

."استطیع الحصول علیھ  )2(  

 

)1(  –، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم 2، الالمعقول، ت عبد الوحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقدي، طھنجلف آرنولدب – 

.562، ص1982، دار الرشید، بغداد، "120"الجمھوریة العراقیة سلسلة الكتب المترجمة   

)2 (   .198، ص2002، المجلس األعلى للثقافة، القاھرة،1، الفن الروائي، ماھر البطوطي، طلودج دیفد –
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وكانت في صراع دائم مع نفسھ فھي في صراع حاد بین نداء الجسد و نداء الروح        

" نراھا متأثرة باألفكار الصوفیة و الھندیة القدیمة التي تقول بوحدة الوجود الكلي و المنطق 

عرفت بان صراعي انما ھو محاولة فاشلة للوصول الى هللا  و التقمص في شخصھ قد 

دي یشدني قشرتي تقوقعني جدوري في االرض تجدبني اصل و لكن للحظات الن جس

لم یسببھ الفقر والجوع لم یسببھ الغضب والتعب لم یسببھ .حزني لم یسببھ الفقر و الجوع 

."نكران الناس وتحقیرھم حزني كان لضیاع االنسان بین االرض والسماء؟ )1(  

یجدبھا نحو  زومة تسمو بالفن و تحلق في سمائھ و لكن الحاح الجسدفھي شخصیة مأ

االرض فتصبح نوعا من المسخ فال ھي باإللھ و ال ھي باإلنسان طرفان یتجدبان فال ھي 

.في االعلى فتكون في مصاف االلھ وال باألسفل تتعایش مع البشر العادیین   

استطاعت ان تقدم من خالل شخصیة سھى و من خالل ما تقدم نستطیع القول بان الكاتبة 

تبحث عن حریتھا المطلقة فبحثت عن  امرأةمثقلة بالھموم قضیة  ةزومأمبركات و شخصیة 

الحریة من خالل الجنس و المخدرات و الفن و لكنھا لم تستطع الوصول الى ھذه الحریة و 

.بقیت مثقلة بالھم و الحزن و الضیاع و انتھت بعودتھا من نابلس الى سوریة  )2(  

وھي الروایة الثالثة " عباد الشمس"وتطرح القضیة من خالل شخصیة رفیف في روایة 

المكتبة مكانا اللتقاء " لم نعد جواري لكم"للكاتبة فكما اختارت الكاتبة في روایاتھا االولى 

مكانا لھموم المثقفین " البلد"مجلة " عباد الشمس"اختارت في روایاتھا  فإنھا. المثقفین 

عالقات  جرأةو تتناول بصدق و  المرأةلتي تطرحھا رفیف في زاویة ا ةالمرأوھموم 

ان الھزات التي المجتمع من خالل تداخالتھا الیومیة في حیاة االفراد و انماط التفكیر لتذكر 

االجتماعیة المھترئة لتنھض من بعدھا افكار و عالقات  باألبنیةتصیب الشعوب انما تطیح 

.ت جدیدة تحملھا اجیال و طبقا جدیدة )3(  

)1 ( ،)2 ( 16 -112 ، ص ص1999، دار اآلداب، بیروت، 2سحر خلیفة، لم نعد جواري لكم، ط –  

)3 ( ، غالف الروایة 1980،منظمة التحریر الفلسطینیة دائرة االعالم و الثقافة ،دار الفرابي، بیروت،  1سحر خلیفة ،عباد الشمس ،ط –

. الصفحة األخیرة   
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لكي " الصبار"فمن الشخصیات الباقیة معنا سعدیة ارملة زھدي التي باعت اساورھا في    

من العمل حتى تحقیق الشرط االجتماعي " عباد الشمس "تطعم اطفالھا و لم تجد یدا في 

كرامة فتبدا في خیاطة المالبس و تنفق على العائلة و تعلم ألسرتھا و ھو العیش بحریة و 

االوالد و تشتري االرض في الجبل الشمالي و تحاول ان تبني منزال و لكن الیھود 

یصادرون االرض و بذلك یكون الخالص الفردي الذي بدلت فیھ سعدیة سنوات عمرھا 

فردیا في ظل االحتالل مما مستحیال في ظل االحتالل فتكتشف بالملموس المادي ان ال حل 

یجعلھا تغادر ظرفھا الشخصي و تنخرط في النضال العام ضد المحتلین بل انھا تدفع 

.اوالدھا و تحرضھم على مقاومتھم  )1(  

 ،في ھذه الروایة منھا شخصیة خضرة و رفیف ةتستحدث الكاتبة شخصیات جدیدو     

و ,الى تل ابیب عندما ھربت بالباص سعدیة في طریقھا الفقیرة التي عرفتھا  المرأةخضرة 

الفقیرة التي تمثل  المرأةخضرة .و المبیت في المخیم في كوخ الفدائیین ,من ثم السجن 

الجھل  حیث دافعھا المجتمع الى ھذه الحال المزریة من العناد و الالمباالة و عدم االعتراف 

ھا سعدیة عندما تلتقي بھا تنكر. فھي تبیع جسدھا حتى تطعم زوجھا المریض ,بقیم المجتمع 

.قیمتخاف على سمعھا و ترفض ما تمثلھا خضرة من  ألنھافي الحمام   

برفقة عادل ,و تظھر في الصفحات االولى من الروایة , و تستحدث الكاتبة شخصیة رفیف 

فترید ان تقطع الشارع و االشارة ما زالت حمراء و تظھر نوعا من التمرد لھذه ,الكرمي 

فھي تحب عادل الكرمي الذي یعمل محررا معھا ,الظلم السائدة في المجتمع الشخصیة على 

ان حب رفیف لعادل ھو نقطة ضعفھا وردات فعلھا ھي انعكاس لھذا ,في المجلة نفسھا 

.و انما ترید ان تعامل ندا للرجل,  كالمرأةو لذلك ترفض ان تعامل ,الضعف  )2(   

 

)1 ( ، المؤسسة العربیة  2004 – 1885أبو نضال نزیھ، تمرد أنثى، في روایة المرأة العربیة وبیبلوغرافیا الروایة النسویة العربیة،  –

.116، بیروت، ص2004، 1للدراسات والنشر، ط  

)2 ( .  125، ص1995، 1في الروایة األردنیة، وزارة الثقافة، عمان، ط المرأةأروى عبیدات، صورة  –  
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     و ترى ان الرجل استمد قوامتھ على المرأة من الدین،فتطرح الكاتبة قضیة المرأة       

و السلطة و الموروث فالمرأة التي تندمج في الھم الجماعي بعیدا عن عقدة النقص  

ھي "و التي تمارس حیاتھا بعیدا عن تقالید المجتمع و عاداتھ , النثى المصاحبة لمفھوم ا

.التي تساھم في التغییر و البناء  )1(  

ترفض استغالل المرأة لصالح الرجل مھما كانت , زومة فھي شخصیة حادة منفعلة و مأ   

ربة و ألنھا لم تكن صاحبة تج, و ذلك كانت نزقة حادة ثائرة في بدایة الروایة , االسباب 

فأصبحت ,لكنھا في نھایة الروایة ترفض العبور مع النسوة و تنتظر مع عادل الكرمي 

فھي تسعى الى اللعب دور طلیعي و متقدم ,صاحبة تجربة ترى نفسھا متعادلة مع الرجل 

و تعمل على تطویر قدراتھا الشخصیة بحیث تكون ندا للرجل الذي یغلب , في المجتمع 

.العقل على العاطفة   

و .فتحاول مجراتھ و التفوق علیھ  كأنثىطفة و ھو ما یضعف دورھا تحاول ان تقمع العا و

قد رفضت رفیف الرضوخ لسیطرة الرجل و تمردت علیھ مثلھا في ذلك مثل شخصیة سھى 

حیث تمردت على سلطة المجتمع و حاولت التعبیر عن افكارھا و رغباتھا و لعل ,بركات 

من التعبیر  كأنثىالعربیة المبدعة ھي المعوقات االجتماعیة التي تمنعنا  للمرأةاكبر معوق 

.الحر عن رغباتھا و تجاربھا الخاصة كجسد  )2(  

 

 

 

 

 
)1 ( .126عبیدات أروى، صورة المرأة في الروایة األردنیة، مرجع سابق، ص –  

.27سابق، ص، مرجع "اإلبداع النسائي : المرأة العربیة" الخالد كورنیلیا،  - ) 2(  
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: القضیة االجتماعیة/ 3  

و طرحتھا ،  مختلفةاالجتماعیة  المرأةقضایا " سحر خلیفة "قدمت الكاتبة                

الشرقیة بانھا مخلوقة  المرأةحیث نظر الى ، و ناقشتھا بكل صراحة و شفافیة  دجدی  بأسلوب

قة ضعیفة ناقصة العقل و التفكیر و ھي مخلو، ي التفكیر و االرادة و االختیار ال تملك الحق ف

 .ثم تصور الكاتبة العالقات االجتماعیة الزائفة القائمة على االزدواجیة البعض او ھكذا یراھا

و ھي عالقات تحول ..و الوھم ،لنفاق و ا، الخیانة الزوجیة : في صور ثالث  و ذلك

...مدمرة ، مخفقة  ،مھزوزة  شخصیاتشخصیات الروایة الى   )1(  

و ناقشتھا من خالل مجموعة من  المرأةقضیة عمل ،ھم القضایا التي طرحتھا الكاتبة و من ا

شخصیة  و ، "الصبار و عباد الشمس"شخصیة سعدیة في روایتي : الشخصیات المھمة مثل 

, المومس و العوامل التي تدفعھا الى البغاء المرأةو قضیة  ، "حارربیع "ام سعاد في روایة 

و  ،"باب الساحة"و نزھة في روایة  ،"عباد الشمس"من خالل شخصیتي خضرة في الروایة 

و قضیة الذكورة و االنوثة او  ،الجسدي و النفسي  باألذىو التعرض لھا  المرأةقضیة ضرب 

و قضیة تزویج البنت من رجل ال تحبھ و حرمان البنت  ،یز الحاد بین الذكر و االنثى تمیال

.من المیراث   

بل انھا قضایا محوریة ، ال تشكل القضیة الكلیة للروایة  و كل قضیة من ھذه القضایا      

فمثال قضیة الذكورة و  ،ل رؤیة الكلیة و شمولیة للروایة تلتحم مع بعضھا البعض لتشك

و لكنھا ال تشكل قضیة ، "غیر واقعیة  امرأةمذكرات "نوثة تظھر بشكل جلي في روایة اال

و ، و عملھا ، اضطھاد و سلب حریتھا : خرى مثل كلیة في الروایة بل تلتحم بالقضایا اال

.الخ ...و تزویجھا من رجل ال تحبھ ، سلب میراثھا   )2(   

    
)1(- .310في االردن و فلسطین ، مرجع سابق ، ص  شھاب اسامة ، القصة النسویة المعاصرة   

)2(- 42، ص 2010في روایات سحر خلیفة ، ط العربیة  المرأةوائل علي فالح الصمادي ،صورة  . 
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:ةالعامل المرأةقضیة -أ  

یجعل عتمادھا على الرجل ایوفر لھا نوعا من الحریة الشخصیة الن  المرأةان عمل        

ھو الذي  ألنھ، خروج على سلطانھ فال تستطیع مخالفتھ او ال ، موقفھا ضعیف فتكون تابعا لھ

ان اشد ما یذعر المجتمع الذكوري ان تثبت " . یعمل على استمرار حیاتھا و حیاة اطفالھا 

و سبب الذعر ھو خوفھم ، في المجاالت العلمیة و الفكریة  تفوقھا في التعلیم و العمل المرأة

ف في ذلك الطریق رفتنج "اللذة المحرمة "من ان تتذوق النساء سعادة العمل الفكري و لذتھ 

. "وال یجد الرجال من یخدمھم في البیت و یطبخ لھم و یغسل سراویل االطفال  )1(  

شخصیة  :ھذه الكاتبة ھذه القضیة من خالل عدة شخصیات نسویة مثل  و قد ناقشت         

 ،" ربیع الحار"ام سعاد في روایة  و شخصیة ، "و عباد الشمس الصبار"سعدیة في روایتي 

و یظھر ذلك من ، و اعتبارھا انسانا مستقال لھ شخصیة دون ولي امر  طالبت بتشغیل المرأة

بحكم ، تبقى  المرأةالمقصود ان الرجال یھاجرون و "،  المرأةخالل حدیث رفیف عن مشكلة 

معظم دون النقط ترفض .التركیبة االجتماعیة یظل الرجل اكثر تحررا و قدرة على الحركة 

ولي ، ولي امر عاجز ، ولي امر مراھق  .اال حین تكون مصحوبة بولي امر  المرأةتشغیل 

قاعدة وال  المرأةفتظل  ،بدون اولیاء امر  التیالشغو معظم الوالیا  .امر ابلھ فھو ولي 

". تھاجر  )2(  

و التحرر االقتصادي الذي ،  للمرأةو قد ادركت الكاتبة اھمیة االستقالل االقتصادي       

كضرورة للتحرر من السیطرة  للمرأةاالستقالل االقتصادي "یحررھا من التبعیة للرجل 

. علیھااالجتماعیة المفروضة  )3(  

 

)1(- دت، دط السعداوي نوال ، االنثى ھي االصل ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، من منشورات و توزیع المكتبة العالمیة بغداد، 
161-160، ص  . 

)2 .1980، منظمة التحریر الفلسطینیة دائرة االعالم و الثقافة ، دار الفرابي ، بیروت،  1خلیفة سحر ، عباد الشمس، ط -)   

)3( .43في الروایة المعاصرة ، مرجع سابق ، ص  المرأةوادي طھ ، صورة -   
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فتحریر االقتصادي شرط ضروري لتحریر ، ھذا ال یتحقق اال في ظل نظام اشتراكي 

جتماعي للعالم المعاصر یجعل النساء یعتبرون على ان التطویر االقتصادي و االاالنسان 

العائلیة فحسب بل ایضا اساسا  المیزانیةعملھن ال ضرورة اقتصادیة ووسیلة لتدویر رقم 

" . لوضعھن الفردي و االجتماعي  

و ال ھو یتركھا لشانھا من اجل حل قضیتھا و  ،فال ھو یساعدھا من اجل تربیة االبناء          

باللحام و الخضرجي و النقال فھي ترى و تصبر و یتغیر حالھا بعد العمل تمر ,تربیة ابنائھا 

و تعود الى الدار ، حتى في ایام زھدي  بأكلھاكیاس ورقیة ضخمة بكل ما كانت تحلم ال مو ت 

للعینة یرمقھا بحسد و غیرة و تحس بانھا الشبابیك ا تال ضخم یتبعھا و ترى النسوة في و ع

رجال او نصف رجل ،باتت  )1. ( و بذلك نرى ان شخصیة سعدیة قد تغیرت بشكل كبیر بعد ان  

.سرة و مسؤولیة عن تربیة األ، اصبحت تعمل   

م أربیع حار من خالل شخصیة "روائیة عمالھا الأخر أالكاتبة ھذه القضیة في  و عالجت

اثر اجتیاح القوات اإلسرائیلیة ، لكن في السیاق مختلف ھو سیاق االنتفاضة الثانیة ، سعاد 

لمناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة حیث جر ھذا االجتیاح الویالت و الخراب و التدمیر على 

فالمدن و القرى و المخیمات فترك االجتیاح االلم و المرارة و الحزن ، الشعب الفلسطیني 

.س االنسان الفلسطیني العمیق في نف  

فبعد سجن ،  من خالل شخصیة ام سعاد’بشكل جدید   المرأةفطرحت الكاتبة قضیة عمل 

من خالل عملھا ، لم تستسلم بل كافحت و تعبت وعلمت و سھرت و ربت االسرة ، زوجھا 

لكن السیاق مختلف و سعدیة كانت ، و شخصیة ام سعاد تشبھ شخصیة سعدیة ، في الخیاطة 

.في ظل االحتالل تعیش  )2(  

 

)1 182سحر خلیفة ، عباد الشمس ، مصدر سابق ، ص -) . 

)2(- 44وائل علي فالح الصمادي ، صورة المرأة في روایات صحر خلیفة ، مرجع سابق ، ص  . 



 
 

 27 

 الفصل األول:                                       قضایا المرأة في روایة سحر خلیفة

و حاولت الخالص من مشكالتھا بشكل فردي و لكنھا عرفت في النھایة ان ال خالص في 

م سعاد لم تعمل بشكل فردي بل بشكل ، أظل االحتالل بشكل فردي و لكن الحل یكن جماعي 

و تحیك جرزة ، م للحارة و قلبھا على الجمیع تطعم الجائع و تسقي العطشان أفھي ، جماعي 

والد لما یورثھا اال القلق و األو بأالولى عن العائلة و مسؤولة ا وھي، الصوف البن غزة 

كلھ أف الزیارة  وھذا مصروف لدخانھ و وھذه مصاری، الھم و مصروف الدار و مصاریفھ 

. و شربھ حین تزوره   

و هللا لو  : فحازت االحترام الرجل و تعلمت معھ بدنیة نتیجة للتحرر االقتصادي قال لھا     

ففقعت الضحكة ، نقى غیرك یا مجنونة أخد و نقي ما  ، الحوریات و یقولوا خدیصفوا لي 

)1( ".دم أبسبب الیھود صار بني شيء مذھل .انیة و طردھا الیھود ث    

متحررة اقتصادیا  ال تنتظر من الرجل  ألنھام سعاد شخصیة حرة و مستقلة أفشخصیة      

والد سرة و تعلم األتماما ھي التي تنفق على األبنائھا بل على العكس أان ینفق علیھا و على 

 المرأةو بذلك كان بتحریر ، و تتكفل بمصاریف المحامي الذي یدافع عن زوجھا في السجن 

.سبیال الى تحریرھا على المستوى الشخصي و العائلي ، مادیا   

: قضیة البغاء و الدعارة -ب  

سباب التي تدفع المرأة الى البغاء ؛ و طرحت مجموعة من االسئلة ناقشت الكاتبة األ       

م ھو أالمھمة ھل الحاجة اقتصادیة ھي التي تدفع المرأة الى البغاء؟ اما ال الحاجة الجنسیة ؟ 

 )2(المجتمع الذي یدفع المرأة الى ھذا السلوك ؟ 

  

 . 242، ربیع حار ،مرجع سابق، ص  سحر خلیفة -)1(

 .243، المرجع نفسھ ، ص  سحر خلبفة-)2(
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 ،لتلبیة حاجة الرجل الجنسیة ، البغاء معناه حدوث عملیة جنسیة بین الرجل و المرأة "        

في الحضارة الذكوریة  "و بالرغم ان الحاجة الجنسیة  ،و تلبیة حاجة المرأة االقتصادیة 

لیست في اھمیة الحاجة االقتصادیة اال ان المجتمع یعتبر حاجة المرأة االقتصادیة  "العامة 

فان االستعمال  ، مومس  المرأةاما :" یقول نجیب محفوظ .  )1( "قل اھمیة من حاجة الرجل أ

لقد كنت استعملھا  ،اجتماعیا بحتا  توظیفاموظفة  ألنھاالروایات ال یمكن تسمیتھ جنسا ؛لھا ف

 . )2( "حتى اوضح لكل بشكل قاس و مباشر فساد اناس مفروض فیھم عدم الفساد 

و الحاجة المادیة ھي التي  ،التفاوت االقتصادي و طبقي في المجتمع  نأ و ھذا یعني       

لم یكن بسبب حاجیاتھا  للمرأةفاالنحراف و السقوط ، الى االنحراف و السقوط  المرأةتدفع 

فشخصیة مومس في الروایات . و انما كان بسبب الجوع و حاجتھا االقتصادیة  ،الجنسیة 

یحاول فیھا الكاتب تعریة المجتمع و كشف ازدواجیتھ ،  تستخدم للتعبیر عن قضیة اجتماعیة

و انما یوظفھا الكاتب  ،ا عن الجنس فالمومس لم تكن تعبیر، و زیفھ و خلل االقتصادي فیھ 

فالمجتمع ال  "، توظیفا اجتماعیا بحتا لتعریة بعض الطبقات في المجتمع  وبیان فسادھم 

بینما تعاقب المرأة اشد العقوبة ، یحتقر الرجل فمھما فعل بل ال یفكر ان یطلق علیھ حكما 

ن نموذجا لالستقامة و المفترض ان یكو نفھم یكشفون زیف اناس كا ."ألقل خطا ترتكبھ 

 . )3( "ة الشرف و االمان

 

 

  .188نوال السعداوي ، االنثى في األصل ،مرجع سابق، ص -)1(

 .46، ص 1نجیب محفوظ و القصة الفصیرة ، دار الشروق ، عمان ، ط . یارد ، ایفلین-)2(

 . 78، صورة المراة في الروایة االردنیة ، مرجع سابق، ص عبیدات ، أروى -)3(
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الن المرأة ھي  ،ان كلمة مومس قد استخدمت بشكل خاطئ " نوال السعداوي " و ترى      

من الكلمات التي استخدمت على " و ضحیة لظروف اقتصادیة القاصیة  ،ضحیة للمجتمع 

و قد اطلقت على المرأة التي تدفعھا ظروفھا االقتصادیة الى  .نحو خاطئ ھي كلمة مومس 

و اعتبرت ھذه المرأة فاقدة للشرف و .  ممارسة الجنس مع الرجل مقابل مبلغ من المال

و لم ، مع ذكوري طبقي مزدوج قیم و االخالق مع انھا لیست اال ضحیة المجت ،خالق األ

 .)1(" یدفعھا الى ھذا العمل اال المجتمع نفسھ و الرجال انفسھم و الفقر نفسھ 

سحر خلیفة تدافع عن حق المرأة في الحب و الجنس ؛على لسان رفیف في الروایة       

الجنس في و . اما النضال الجنسي فیعني الخوض في كل المحرمات " "عباد الشمس "

یعبر عن  ،) 2( "العربي مقترن بالعھر و الزنى و السقوط اذا كان خارجا عن االطار الوعي

زمة المرأة التي تعاني من الكبت و الضغوط االجتماعیة ؛ التي ال تسمح باالختالط و اقامة أ

في  كثر ایجابیة في عالقاتھاأن تكون تدفع المرأة أل ،العالقات العاطفیة في ظروف طبیعیة 

 .المجتمع 

كثر من اھتمامھ بشرف الوطن  أ" لشرف البنت " تدین المجتمع الذي یھتم "فلذلك نراھا       

نھا تدور مع الشبان في الجبال و تقوم بما أفتحكي قصة والد قالوا عن ابنتھ المتعلمة الجریئة 

 )3(". ع القنابل نھا فدائیة تعمل مع الفدائیین لصنأب أال یرضي هللا و شرع الناس و یكتشف 

 

 

 . 287، ص 1944، 3نوال السعداوي ، الوجھ العاري للمرأة العربیة ، دار و مطابع لمستقبل ، القاھرة ، ط-)1(

 , 211سحر خلیفة ، عباد الشمس ، مصدر سابق، ص-)2(

 .111نسرین الشنابلة ، روایات سحر خلیفة ، مرجع سابق ، ص -)3(

 



 
 

 30 
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المجتمع ھو الذي یدفع المرأة الى البغاء و یتحدث عن النتیجة " باب الساحة "یة اتدین الرو

الى تجسید ما ھو اكثر  –من وراء ھذا كلھ  -ن الروایة تھدفأ "، دون ان یناقش االسباب 

؟  لة والرذیلة قیمتان نسبیان متغیرتان حسب الظروف واالحوالالفضی :عمقا وداللة 

أن تبقي محصورة في  –والخطأ  –والشرف قیمة اجتماعیة وسیاسیة ایضا ومن الصعب 

 )1(. "جسد المرأة وال سیما في ظل األجواء النضالیة التغییریة المحتدمة

حیث لم ، وھذا ما عبرت عنھ روایات سحر خلیفة ، فالمرأة ضحیة لمجتمع ذكوري طبقي     

ة روای یة ورئیسیة فيبل كانت قضیة محور ،تأت ھذه القضیة بشكل عرضي في روایاتھا 

حیث مثلث شخصیة خضرة ھذه القضیة في ،  "باب الساحة  "وروایة  ، " عباد الشمس "

فاختلت منظومة القیم  .فكانت ضحیة ظروف اقتصادیة و اجتماعیة ال ترحم  ،الروایة االولى 

: " حیث تقول خضرة  ،مما دفعھا ذلك الى االنحراف و السقوط  ،االجتماعیة عند خضرة 

 )2(" . خلي الرجال یموت ؟أعرض و ال أحسن أمین 

فقد تعرضت للعنف و القھر من  ،و شخصیة مثیرة على المستوي االجتماعي و الداللي      

فھي ترفض االحتالل و سلطة الرجل و تقاوم . سرة و اصبحت تبیع نفسھا قبل المجتمع و األ

 .ن تعرضت مدة طویلة للضرب و المھانة أبعد .

مین احسن اعرض و اال اخلي الرجال " فھي قلیلة التأثر ال تعرف بالقیم السائدة في المجتمع  

ا اشتري لھ بحقھ لو اسرق نابلس و بتمنيیموت ؟ طیب لما تیجیھ النوبة و یروح ما یموت 

 )3(". دواء ما ینادیني اال خضرة باست الكل 

 

المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، . نحو االفق االدبي و النقدي الجدید : شكري عزیز، الماضي ، الروایة و االنتفاضة -)1(

 . 57، ص  2005،  1ط

  .76سحر خلیفة ، عباد الشمس ، مصدر سابق، ص -)2(

  .89المصدر نفسھ ، ص -)3(
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شخصیة نزھة تلك الفتاة ، ھو سیاق االنتفاضة  –و سیاق مختلف  ،بكل مغایر  -مثلھا و لكن 

و  ،و تعریة  ،فتكشف ھذه الشخصیة فساد المجتمع  ،التي یدفعھا المجتمع الى البغاء  ،الیتیمة 

و تكشف ازدواجیة المجتمع و  ،تبین فساد و انحراف قادة العمل الوطني والوجھاء فیھ 

 . نثى معاییر المختلفة في التعامل مع الذكر و األ

حیث یسمح للذكر ان  ،نثى لذكر و األاذن تھجو الكاتبة المجتمع الذي یتعامل بازدواجیة مع ا

فتضرب و تھان و  ،تفھ االسباب دون ان یحاسبھ احد ؛ بینما تحاسب البنت أل  شيءیعمل كل 

و ھي رؤیة نسویة " باب الساحة"و تظھر نزھة في روایة  ،تزوج للخالص من شرھا 

یحمل اسما و كل فصل من ھذه الفصول  ،تتكون ھذه الروایة من تسعة فصول  ،لالنتفاضة 

فقد انطلقت االنتفاضة لمحاربة الجاسوسیة و الدعارة التي یمولھا  ،للداللة على حدث معین 

 )1(. الیھود 

المقموعة على المستوى الشخصي و  ،ھي الشخصیات النسویة ، و البارز في ھذه الروایة  

یسقط  ،حیث یقمعھا الرجل من الناحیة و یقمعھا المحتل من ناحیة اخرى  ،المستوى الوطني 

حسام لھ  ،الشاب المناضل حسام جریحا و یضطر الى ان یدخل الدار المشبوھة دار نزھة 

یدخل التنظیم   ،یتحرر من سلطان الوالد  ،یدخل السجن  ،یعتقل  ،تاریخ ثوري و نضالي 

دفعتھ الى القراءة و  التيیحب معلمتھ سحاب  ،یخرج من السجن  ،خرى أیعتقل مرة 

 .المطالعة و كتابة الشعر 

یلتقي في بیت نزھة بالباحثة . مع االنتفاضة ، ینخرط حسام في صفوف المقاومة       

 )2(.ر التي تقوم بعمل االستبیان عن االنتفاضة ماالجتماعیة س

 

 . 49في روایات صحر خلیفة ، مرجع سابق ، ص  الصمادي ، صورة المراة وائل علي فالح  -)1(

 . 248، ص 1993نیقوسیا ،  –، قبرص  1دراج فیصل ، دالالت عالقة الروائیة ، مؤسسة عیبال للدراسات و النشر ، ط   -)2(
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والد حسام  –ن یزوجھ من ابنة فران ألكن والده البخیل یرفض  –ثم یتعلق بھا و یحبھا 

فھو یضرب زوجتھ و یعاملھا مثل  ،شخصیة ذكوریة یمثل نوعا من القمع الشخصي للمرأة 

الذي یضرب  ،ووالد حسام البخیل  ،و یسلب میراث اختھ زكیة ملقبة بأم الشباب ،  اءباآل

و في المقابل والدة حسام تمثل  ،غلى الھدایا أالیھا و یجلب لھا  فیأتيكریم مع نزھة  ، زوجتھ 

 .فتدعن لزوجھا و تقبل منھ االھانة ، ة التقلیدیة التي ال ترید ان تخرب بیتھا أالمر

سمھ احمد ینخرط في إخ ألھا  ،و نزھة التي تعتبر عارا على المستوى االجتماعي      

فتتغیر نظرة  ،یستشھد في نھایة الروایة ، و یختبئ في الجبال مع الشباب  ،صفوف المقاومة 

كان یضربھا ألتفھ ، مریكا ألنزھة سافر الى  رأخخ أو كان ھناك  ،الناس الى دار المشبوھة 

 زدواجیةاو ھذا یمثل نوعا من ، سرائیل الى البیت إو كان یحضر معھ البنات من ، سباب األ

 و ووصلیتھالذي تعریھ نزھة و تكشف عن  ،و ھناك القائد عصام المربوط ، المجتمع 

 )1(. ھدافھ ألى إللوصول  للمرأةاستغاللھ 

وھناك الست زكیة أم الشباب التي تراقب األحداث ،تدخل البیوت ،ترشد الشباب ، تعالجھم ، 

یة ، المؤمنة تداوي جراحھم ، ھي ام للجمیع و عین االنتفاضة تمثل صورة للمرأة التقلید

خرى الى أالكریم و األحادیث النبویة الشریفة و نعود مرة  بالقرآنبالقضاء و القدر ، تعتصم 

مات والدھا ساسیا و جوھریا من محاور الروایة ، فتاة جمیلة أالنزاھة التي تشكل محورا 

فحاولت امھا ان تعمل لكنھا فشلت و لم تستطع ان تلبي حاجات البیت ، فزوجت البنات في 

سن صغیر للخالص من مصاریفھن ، فزوجت نزھة و ھي في الخامس عشر من عمرھا 

 )2(حبتھ ألرجل یكبرھا بثالثین عاما فتھرب نزھة منھ مع حالق 

 

 . 50وائل علي فالح الصمادي ، صورة المرأة في روایات صحر خلیفة ، مرجع سابق ، ص  -)1(

 . 248فیصل دراج ، دالالت العالقة الروائیة ، مرجع سابق ، ص  -)2(
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ن أثم تكتشف انھ مخادع فتتركھ  فتجد نفسھا وحیدة في عمان ، فتعود الى نابس و تحاول 

خوة سمر یستغلون حاجتھا و یجبرونھا على البغاء ، و من ثم تعمل أتعمل في الفرن ، و لكن 

في االستدیو و تبدا بالقبض مقابل احتراف البغاء في ھذا المكان ، لقد حاولت نزھة ان تعیش 

 فسخروابشرف و كرامة ، و لكن المجتمع دفعھا رغما عنھا نحو السقوط و االنحراف 

 )1(. حضان الدعارة أفي جسدھا و جمالھا لماربھم الشخصیة فسقطت 

فقد تم قتل سكینة و لكن لم یتم "سباب فالمجتمع تعامل مع النتیجة و لم یتعامل مع األ       

دت الى انحرافھا و سقوطھا فقد تعاملوا مع النتیجة و أتعامل مع الظروف و العوامل التي 

لظروف الموضوعیة مھا لیس قدرا ، فھو نتیجة لتفاعل اأفسقوط نزھة و ... سباب عافو األ

ن یبین أمعقدة و العوامل الذاتیة ، و یبدو ان السرد الروائي و یبدو ان السرد الروائي یودو 

و عدم عملھا و اعتمادھا على  المرأةخر لسقوط نزھة و سكینة تمثل في عدم تعلیم أسببا 

قارعة  نفسھا على المرأةسباب الفت ذا غاب الرجل بسبب من األإقوتھا ، فالرجل في كسب 

 )2( ."الطریق 

التفاوت االقتصادي  و الطبقي بین الغني و الفقیر ، : خرى ، مثل أفتطرح الروایة قضایا   

و ھمومھا ،  المرأةفالقاعدة االجتماعیة لم تتغیر في المجتمع ، و االنتفاضة زادت من معاناة 

سئلة ، یتعاطف معھا حسام حین التقت سمر مع نزھة ، و طرحت علیھا مجموعة من األ

الجریح ، و تتعاطف معھا ست زكیة ، حیث یكشف لنا حوارھا مع سمر شخصیة نزھة 

 )2(. خر أبفعل المجتمع الذي لم یترك لھا طریق  انحرفتنسانة إالمومس ، شخصیة 

 

 

 . 55الماضي شكري ، الروایة و االنتفاضة ، مرجع سابق ، ص  -)1(

 .  52وائل علي فالح الصمادي ، صورة المرأة في روایات صحر خلیفة ، مصدر سابق ، ص  -)2(
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 :قضیة ضرب المرأة و التعرض لھا باألذى الجسدي و النفسي  -ج

من العادات الشائعة في الشرق ، ضرب المرأة و التعرض لھا باألذى الجسدي و النفسي       

و تعامل كما ، فتضرب المرأة و تھان و تقمع على مستوى الشخصي و النفسي و االسري 

فیجب توجیھھا و ارشادھا الى الصواب إلحساس ، یعامل االطفال ؛و ینظر الیھا بشكل دوني 

لذلك یجب ان ، مرأة اقل في المستوى التكفیري و العقلي من الرجل المجتمع الذكوري بان ال

و ذلك شائع بسبب العادة و العرف التي ، توجھ و ترشد حتى ال تخرج على جادة الصواب 

".الحرملك"یام ، أتوارثھا االبناء عن االجداد من ایام العصر التركي   

ثبت ،لفیسیولوجیة و البیولوجیة حیث و ھذه النظرة غیر صحیحة من الناحیة العلمیة و ا      

م أم نفسیة أكانت ھذه القیود فكریة  سوآءاو ،  امرأةرجال او ، العلم ان اي قیود على االنسان 

و ، و تؤخر نضوجھ الفكري او النفسي او الجسدي ، تعرقل تطوره الطبیعي  ألنھا ،جسدیة 

و على ھذا فان القیود المفروضة على  .بالتالي تتعارض مع صحتھ و الجسدیة و النفسیة 

و صحة االطفال ، النساء فكرا و نفسا و جسدا تضر بصحتھن و تضر ایضا بصحة الرجال 

.یزید من التخلف ، و ینشا الجمیع في مناخ غیر صحي  )1(  

صورة و ایقونة و عھد "و طرحت الكاتبة ھذه القضیة من خالل شخصیة سكینة في روایة   

و تعاني من قمع المجتمع الذي یتركھا ، تي تعاني من قمع الرجل و سطوتھ سكینة ال، "قدیم 

فتعاني ، الطبیعیة و یعد ذلك من االمور ، فتضرب و تھان ، لمصیرھا دون ان یدافع عنھا 

. نھا فقدت اھلیتھا عندما اصبحت عبدة للرجل من الذل و القھر أل )2(  

 

 

)1 ( . 17نوال السعداوي ، األنثى ھي األصل ، مرجع سابق ، ص  –  

)2( .  146، ص  2002،  1سحر خلیفة ، صورة أیقونة و عھد قدیم ، دار اآلداب ، بیروت ، ط  -  
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و عندما فقدت شرطھا في التحرر االقتصادي ؛قعدت في البیت ترعى االطفال و لما ترجع 

یرة تسولف او سكینة سوت و سكینة تتمخترع طریق العین و د، سكینة عملت ، تقول سكینة 

و  .عند الجیران و تظل تقول سكینة لحد ما یقوم یمسك شعري و ینزل علیا بزناد الجلد 

.شایف راسي ؟ شایف ایدي؟ . موت أھون لحدما یرفسني ھون و یرفسني  )1(   

. المسؤول عنھا اقتصادیا  ألنھو مع ذلك تبقى السكینة متمسكة بزوجھا   

ن تعرض أ" سحر خلیفة"استطاعت الكاتبة  ، فمن خالل ھذه الشخصیات المختلفة       

و ناقشتھا بكل شفافیة و وضوح دون الخوف من الموروث  ،االجتماعیة  المرأةقضایا 

من المیراث ؟  المرأةلماذا تحرم  :و ھي  ،سئلة المھمة االجتماعي و طرحت مجموعة من األ

الى  المرأةمن العمل و التحرر االقتصادي ؟ و ما الظروف التي تدفع  المرأةلماذا تحرم 

؟ و طرحت مجموعة من الحلول  للمرأة سباب اضطھاد الرجلأو ما  االنحراف و السقوط ؟

و مساواة بالرجل في الحقوق و الكرامة ، التعلیم و العمل : المختلفة مثل  المرأةلمشاكل 

.االنسانیة   

ما تلك النماذج من أ، حقیة البنت و جدارتھا في دورھا النضالي المقاوم أ " و نادت ب  

بواقعھن و المستسلمات لقدرھن و  خوات و الجیران الراضیاتالنسوة المتمثالت في األ

المنسحقة في  للمرأةفھن النموذج ، الغافرات للرجل كل ذنوبھ  ،المنزویات في بیوتھن 

و مثل ھذا . النموذج الذي یرید الرجل االبقاء علیھ و تكریسھ  ، المجتمع العربي الذكوري 

النموذج النسائي ھو الذي ترفضھ الكاتبة و ترید توعیتھ و تثویره و تفعیلھ و دفعھ للمواجھة 

.حقوقھ و دوره في صنع الحاضر و البناء للمستقبل  لیأخذو الوقوف في وجھ الرجل  )2(  

 

)1( . 146و عھد قدیم ، مرجع سابق ، ص یقونة أسحر خلیفة ، صورة و  -  

)2( .  55،  54وائل علي فالح الصمادي ، صورة المرأة في روایات صحر خلیفة ، مرجع سابق ، ص ص  -  
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:نوثة قضیة الذكورة و األ -د  

حیث صور القران الكریم ھذه المشكلة اروع ، مشكلة قدیمة تعود الى ما قبل االسالم        

نثى ظل وجھھ مسودا و اذا بشر احدھم باأل"فقال سبحانھ و تعالى في سورة النحل ، تصویر 

م یدسھ في التراب اال أیمسكھ على ھون  أیتوارى من القوم من سوء ما بشر بھ –و ھو كظیم 

فالمجتمعات بشكل عام  ) النحل فضل الولد الذكر على البنت االنثى ( "ساء ما یحكمون

ھلھا و لذلك أالن البنت تجلب لبعار و الفقر الى ، نثى تفضل الولد الذكر على البنت األ

.یحاولون التخلص منھا   

او  المرأةوھناك مجموعة من العوامل االجتماعیة والثقافیة و التربویة ؛ھي التي تحدد انوثة   

ورة الرجل و قد اتضح للعلماء ؛ان اول و اھم عامل یحدد احساس الشخص بكونھ ذكرا او ذك

و وضح لھم من البحوث العلمیة ان .انثى ھو نظرة االسرة ؛و من حولھ الیھ كدكر او انثى 

یتغیر احساسھا  " بیولوجیا و فسیولوجیا"الولد او البنت رغم سالمة االعضاء التناسلیة كلھا 

سرتھ تنظر أن أل أنوثةو قد یكتسب الولد صفات  ،نوثة حسب نظرة االسرة األبالذكورة و 

سرتھا تنظر الیھا كذكر و أن و قد تكتسب البنت صفات ذكوریة أل، و لیس كذكر  كأنثىالیھ 

.نثى ألیست  )1(  

مذكرة  " و طرحت الكاتبة شعر و ھذه القضیة من خالل شخصیة عفاف في روایة        

و اشارت من خالل روایتھا المتعددة الى ھذه القضیة  .بشكل واضح " یة غیر واقع امرأة

 المرأةو قدمت ھذه القضیة من وجھة نظر  ،اشارات مختلفة حسب الشخصیة التي تمثلھا 

. تعبر سنوات طویلة  التي تشعر تتألم وتعاني من ھذه المشاكل التي تراكم )2(  

 

)1( . 79نوال السعداوي ، األنثى في األنثى ، مرجع سابق ، مرجع سابق ، ص  -  

)2( . , 7نوال السعداوي ، الوجھ العاري للمرأة، مرجع سابق ، ص  -  
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بوي كما تقرر ذلك نوال في المجتمع العربي كان نتیجة للنظام الطبقي األ المرأةفاضطھاد 

دیان و لكنھ و األأو االسالم أو الغرب أال یرجع الى الشرق  المرأةاضطھاد  . "السعداوي 

". بویة في المجتمع البشري كلھ ساسا نظم الطبقیة األأیرجع  )1(  

نثى تعاني من التمیز الحاد بین الذكر و األ" غیر واقعیة  امرأةمذكرات " فعفاف في روایة  

و انا بنت و البنت ، و الولد صح ، لكنھ ولد  ."في مجتمع یعتبر بول الذكر نوع من الكولونیا 

كلونیا یا  "و ھللت القابلة "  الولد یبول كولونیا ."و الولد محبوب و یھتفون ولد  . "غلط 

نا الصغیرة نتلقى الكولونیا و نمسح بھا الرؤوس و الجباه و و فتحنا اكف" بنات الكولونیا 

كن من أنني لم وربما أل"فھي تشعر بالتمییز الحاد بین الذكر و االنثى . العیون حتى تدمع 

. " الجنس الذي یتبول عطرا  )2(  

: الزواجقضیة اكراه البنت على  -ه  

الن الزواج ھو الشكل ، الى تزویج الفتاة  - بشكل عام- ،تسعى المجتمعات الشرقیة          

و یحمیھا من الناحیة  ،الشرعي و القانوني و االخالقي الذي یمكن الفتاة من العیش 

بل نجدھا تسعى الیھ ، فلیس من السھل ان ترفض الفتاة الزواج  ،االجتماعیة و االقتصادیة 

 فإنھاو اذا رفضت الزواج ،   و من النادر ان ترفض الزواج  ،لتحقیق االمان و االستقرار 

للمحافظة على سمعتھا و على سمعة العائلة  فالبنت البالغ غیر المتزوجة ینظر  ،تكره علیھ 

.الیھا في المجتمعات الشرقیة بنوع من الرھبة و الخوف  )3(   

 

. 7نوال السعداوي ، الوجھ العاري للمرأة العربیةـ مرجع سابق ، ص - )1(  

.20خلیفة ، مذكرات امرأة غیر واقعیة ، مرجع سابق ، ص  سحر  - )2(  

)3(   .165األنثى ھي االصل ، موجع سابق ، ص نوال السعداوي ، -
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الشكل الوحید الرسمي  ألنھ، بل انھا تسعى الى الزواج قالزواج  المرأةو نادرا جدا ترفض "

خالقي الذي یمكن من خاللھ ان تعیش اقتصادیا اذا لم یكن لھا و الشرعي و القانوني و األ

ال ، الغیر المتزوجة متھمة دائما و ترضى جنسیا  فاالمرأةو تحمى اجتماعیا ، عمل او ایراد 

الى ان الزواج  باإلضافة ،ان تمارس الجنس خارج الزواج اال اذا كانت مومسا  للمرأةیسمح 

ن أ امرأةي و لم یعد من السھل أل، صبح شبھ مقدس أاكتسب نوعا من الحمایة الدینیة و 

."و تنقده أترفضھ  )1(  

"حتى ال یفضح االمر  ، مع عفاف رسالة حب و غرام زوجوھا بسرعة  كتشفواانھم و أل   

شھرین كانت الدنیا قد انقلبت علیھا  خالل.وقاحة  –رسالة غرام  -الرسالة بین یدي  كتشفواا

لم یبقى لدي ,حبست في الدار ؛قدمت امتحان التوجیھي كدراسة خاصة ؛ بالكاد نجحت . سافال

، تزوجت  .اي مبرر لرفض الزواج من رجل یملك مال قارون ووسامة كمال الشناوي 

رات وجود فقدت سر استمراري في بیئة تعتبر النسل اھم مبرر من مبر، حملت ،  تعذبت

. المرأة )2(  

و ھو زوج متغطرس یتباھى بضرب اخواتھ البنات ؛یشتمھا و یضربھا و یتعامل معھا  

اعتاد وجودھا  امرأة؟  عقیم و من انا المرأةزوج كریھ  "بشكل مذل و ھو سكیر و مقامر 

تعاتب و ال تلوم او ، تستسلم لنزعاتھ البھیمیة و السادیة ، تطبخ لھ ، رغم العقم تنظف بیتھ 

.بعد ان اعتادت و یئست  )3(   

 

)1( .165نوال السعداوي ، االنثى ھي األصل ، مرجع سابق ، ص  -  

)2( 49+ 39سحر خلیفة ، مذكرات امرأة غیر واقعیة ، مصدر سابق ، ص ص  -  

)3(   .45، ص  المصدر نفسھ -
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كان ھذا الزوج بضرب اخواتھ البنات في الماضي  و ذلك بسب التربیة االسریة التي     

یمارسھا مع اخواتھ  ،كانت رفسة شلوت ممیزة " تجعل من البنت مخلوقا ال قیمة لھ و 

نھ كان أو یباھى و ھو یستعید تلك الذكریات و یتعمد ذكرھا امامي لیثبت لي  .الصغیرات 

".حمشا منذ الطفولة )1(  

: قضیة حرمان البنت من الزواج -و  

ن البنات یحرمن في الكثیر من المجتمعات العربیة من المیراث لصالح أ من المعروف      

 و خصوصا في المجتمعات الریفیة ، استنادا للعادات و التقالید الموروثة ، االخوة الذكور 

ن نت متزوجة في عائلة اخرى نوعا من العار ألالتي تعتبر توریث البنت و خصوصا اذا كا

ن تخرج الى الغریب و یجب المحافظة أو من العیب  ،االرض یجب ان تبقى في العائلة 

فیناصبھا  ،خواتھا الذكور في میراث االب أو الویل كل الویل للبنت التي تقاسم . علیھا 

.یعتبرونھا مجرمة في حق العائلة و یقطعونھا وال یصلونھا و ، االخوة عداء الذكور العداء   

لنا نحن  یبقواوتھا الذكور و لم إخفقد حرمت عفاف من المیراث ابیھا و قسم على          

)2( صل الطیبالبنات من المیراث ال اسم العائلة ووجاھة األ حسب راي الست  فالمرأة.  

 ،ا عن حصتك خذي تعویض :قال حسام . ن تقاصر اخاھا في میراث والدھا أزكیة عیب 

ال تعطي  فالمرأة. عیب ان تقاصر االخت اخاھا . عیب ان تلفظ مثل ھذا الكالم :قالت عفاف 

. فتبقى عاجزة من الناحیة االقتصادیة ، و تربي على ذلك ، حقھا من المیراث  )3(  

 

)1( . 45سحر خلیفة ، مذكرات إمرأة غیر واقعیة ، مصدر سابق ، ص  -  

)2( .66المصدر نفسھ ، ص  -  

)3( . 49، ص 1999،  2سحر خلیفة ، باب الساحة ، دار اآلداب ، بیروت ، ط -  
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:القضیة الوطنیة   

روایتھا ؛ مرورا ب" الصبار"اتھا الثانیة عالجت سحر خلیفة القضیة الوطنیة في روای       

؛و " المیراث"؛و روایتھا السادسة "باب الساحة "و روایتھا الخامسة ، " مسعباد الش"الثالثة 

و انتھاء " ربیع حار"و روایتھا الثامنة ، " صورة ایقونة و عھد قدیم "روایتھا السابعة 

في . و بذلك نجد ان الكاتبة قد عالجت القضیة الوطنیة " . اصل و فضل "بروایتھا التاسعة 

فتكون ھذه القضیة قد شغلت .سبع روایات من روایاتھا من اصل تسع روایات من روایاتھا 

حیزا كبیرا واسعا و جوھریا من روایاتھا فعرضت في ھذه الروایات الممتد من فترة زمنیة 

.قضایا مھمة و حساسة ، مھمة و مفصلیة من تاریخ القضیة الفلسطینیة   

التي نقلتنا فیھا الى رؤیة واقعیة " الصبار"  روایاتھاثاني بعرض ھذه القضیة في  بدأتو قد 

تتحدث عن االحتالل " فالصبار" . "لم نعد جواري لكم "لم تكن موجودة في روایتھا االولى 

فھزیمة حزیران .م  1967و ما احدثتھ في المجتمع الفلسطیني من تغییر بعد نكسة عام 

ائدة بین الناس على المستوى االجتماعي و غیرت مفاھیم و خلخلت القیم و العالقات الس

.االقتصادي و السیاسي   

في المصانع  ، وھي قضیة العمل ومشاكل العمال ، وتلفت ھذه الروایة إلى قضیة مھمة

وتشیر إلى فعل  ،التي أصبحت بورا ، اإلسرائیلیة على حساب العمل في األرض الفلسطینیة

فأسامة الكرمي یطلق  ، المقاومة ومحاولة منع العمال العرب من دخول  المصانع اإلسرائیلیة

  )1(.  النار على الحافالت التي  تنقل العمال العرب إلى المصانع والمزارع الیھودیة

 

 
 

 . 119سحر خلیفة ، عباد الشمس ، مصدر سابق ، ص  -)1(
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وذل الحاجة التي  ، فاإلنسان الفلسطیني أصبح  یعیش في حالة من التمزق ما بین لقمة العیش

والتمزق ما بین وطن مھزوم وأرض مھجورة ومخربة بسبب  ، یدفعھ إلى العمل في إسرائیل

 . الترك واإلھمال

ھو المحور الذي تدور  ، البضائع اإلسرائیلیة استھالك و ،  في المصانع اإلسرائیلیةإن العمل 

ولیس لھم  ، ویدفعون الضرائب والتأمین ،فالعمال الفلسطینیون یعانون المر ، حولھ الروایة

الطبقي  و  والتمییز العنصري االضطھادیعانون من  ، فھم عمال من الدرجة الثانیة،  حقوق

 ، المستشفى فأبو صابر الذي تقطع یده ال یسعف وال ینقل إلى ، ن العمال الیھودما بینھم وبی

 )1(.ألنھ ال یملك إذن عمل

والسجن , فھناك ھدم المنازل وتدمیر القرى،  وتعرض الروایة لمعاناة المناضلین الفلسطینیین

یبقى ،  الرومانسيالحب  و  باالشتراكیةیؤمن ) الصبار(فالمناضل صالح الصفدي في روایة 

وتنتھي الروایة بعقد األمل على  ، یحلم بالخروج والزواج من نوار الكرمي ، قابعا ي السجن

 .فھم الصبار الذي یثبت في األرض وال یتنازل عنھا ، الشباب في التغییر

تمثل احلم ) الصبار(إذا كانت روایة  ، )عباد الشمس(وتستمر القضیة في روایتھا الثالثة  

وتتحدث عن  ، تتغلغل في الواقع الفلسطیني وتعریھ) عباد الشمس(فإن روایة  ، ملواأل

 ، فعلھ القاسي بین الناس  استشرى و ، الذي طال االحتالل ،الجاثم فوق الصدر االحتالل

  ما بین قضیة المرأة وقمعھا على المستوى الشخصي ، االزدواجیة تظھر الروایة المزاوجة و

فتعري الروایة المثقفین وتشیر إلى  ،وما بین قضیة الوطن الذي یقاتل معوقا دون نصیر

والقمع من قبل  االضطھادالمرأة التي تعان من  ، في قناعتھم ومواقفھم من المرأة االنفصام

 )2(.فال تحریر للوطن دون تحریر نسائھ ، الرجل وھي نصف المجتمع

   

 
 .120، مصدر سابق ، ص  عباد الشمسسحر خلیفة ،  -)1(
 ، 60في روایات سحر خلیفة ، مرجع سابق ، ص  المرأةوائل علي فالح الصمادي ، صورة  -)2(
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ویحاولون الوصول  ، االحتاللویناقشون قضایا  ، ویجتمع ھؤالء المثقفون في المجلة        

وتحریر المرأة ھو  ، قبل الوصول إلى المرأة والتعرف إلى مشاكلھا ، إلى الشارع اإلسرائیلي

وصلوك یا خضرون : ( السبیل إلى تحریر الوطن قبل التفاوض مع الیھود كما تقول رفیف

یحاولون الوصول إلى شارعك قبل الوصول , آمنوا بك قبل اإلیمان بي.  قبل أن یصلوني

 . )1(؟  فھل قالوا لك عن النصف المعتم ، وأنا نصفھ ، الشعب یقولونعلى دھالیزي 

فھذه الروایة  ، في المجتمع الفلسطیني االقتصادیةسلبا على التركیبة  انعكس فاالحتالل     

كما ھو مكتوب على غالفھا األخیر تتحدث عن فترة حرجة من حیاة شعبنا الفلسطیني في 

تتناول بصدق وجرأة عالقات المجتمع  ،1973الضفة الفترة التي تلت حرب تشرین سنة

إنما تطیح باألبنیة المھترئة لتنھض  ، وحیاة األفراد لتذكر بأن الھزات التي تصیب الشعوب

 ، االختناق و ، فالناس في األرض المحتلة یعانون الحصار ، القات وأفكار جدیدةبعدھا ع

فكانت الروایة رصدا لھذه المواقف  ، والعقوبات والغرامات،  والسجن ،وسلب األرض

 .وتعبیرا عن األفكار والقضایا الوطنیة السائدة في تلك الفترة

ومن ،  لالنتفاضةوھي رؤیة نسویة  ، )باب الساحة(وتبرز ھذه القضیة بشكل جلي في روایة 

 ، حیث تنطلق من اللحظة التاریخیة الحرجة ،ھنا تظھر أھمیة اإلنتاج الروائي للكاتبة

 ، والتغیرات التي طرأت على وضع المرأة فاالنتفاضة ، وتضع یدھا على الجرح،  وتتساءل

وتتحدث عن  ، الحدث فالكاتبة تنطلق من لب،  والدعارة ھي محاور ھذه الروایةوالجاسوسیة 

و أوضاع المرأة  االنتفاضةتصویر العالقة بین (فالروایة تركز على ،  األولى االنتفاضة

ولھذا یمكن القول إن الروایة تصور  االنتفاضةوأحوالھا ورؤیة المجتمع للمرأة في ظل 

وبعبارة أخرى أكثر دقة تجسد رؤیة نسویة ،  والمرأة االنتفاضةھو ) موضوعا مھما

  .)2( االنتفاضةظومة القیم في ظل لمن

 
 .120سحر خلیفة ، عباد الشمس ، مصدر سابق ، ص  -)1(
 . 40الماضي شكري ، الروایة و االنتفاضة ، مرجع سابق ، ص  -)2(
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 ، ھمومھا ، مشاكلھا،  االنتفاضةفرؤیة الروایة تدور حول أوضاع المرأة في ظل      

 ، الذي تعملھ الباحثة سمر االستبیانویظھر ذلك من خالل ،  الرجل إلیھانظرة  ،مكانتھا

ما التغیرات التي طرأت على (المحوري ھو  االستبیانوسؤال  ،  خریجة جامعة النجاح

ھمھا  ، )بأم الشباب(یأتي الجواب  قاسیا من الست زكیة الملقبة  ، ؟ االنتفاضةالمرأة خالل 

وبذلك نجد أن المرأة لم تكن سلبیة  ، )1(قولي هللا یكون لھا النسوان معین  انحرفزاد وقلبھا 

وكانت تعاني ،  وقاومت المحتل االنتفاضةفي  اشتركت ، االحتاللبل كانت فاعلة في ظل 

 .وھم الرجل ، االحتاللوھم ،  من ھم مزدوج

التي تحكي عن حیاة زینب  ، )المیراث(تصدر الكاتبة روایة  ، وبعد سبع سنوات         

ومشكلتھا  ، من أب فلسطیني وأم أمریكیة، وھي فتاة ولدت في أمریكا ، او زینة ، حمدان

وادي (فتعود إلى فلسطین وبالخصوص  ، واإلحساس بالعائلة االنتماءالرئیسیة ھي  مشكلة 

 .والھویة االنتماء بحثا عن العائلة التي تحقق الجذر و) یحانالر

یتحدث ھذا القسم عن حیاة  ، )بال میراث(القسم األول : تنقسم الروایة إلى ثالثة أقسام 

فھم یعانون من  ، وعن المعاناة التي یعانیھا المھاجرون ھناك ، زینب حمدان في أمریكا

ولكنھم في األعماق عرب ،  فھم أمریكیون من الناحیة المدنیة ، االزدواجیة و االغتراب

  تعود زینب حمدان إلى الضفة الغربیة) ھذا المیراث(وفي القسم الثاني من الروایة  ، شرقیون

ویطلب منھا ،  یخبرھا فیھا أن والدھا على وشك الموت ، عندما تصل إلیھا رسالة من عمھا

)2( . في المیراثأن تعود بسرعة حتى تحصل على حقھا 

  

 
 . 20سحر خلیفة ، باب الساحة ، مصدر سابق ، ص  -)1(
، 2003،  1الماضي شكري ، الروایة العربیة في فلسطین و األردن في القرن العشرین مع بیلیوجرافیا ، دار الشروق ، عمان ، ط -)2(

 . 87ص 
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زینة وبین  ابنتھبین  ، میراث محمد حمدان یدور صراع مریر على) وادي الریحان(وفي 

حتى تنجب ولدا ذكرا  ، التي تتلقح تلقیحا صناعیا في مستشفى ھداسا ، زوجتھ فتنة الشایب

 .یكون لھ الحصة الكبرى في المیراث

أوسلوا  اتفاقیةوتوقیع ،  الخلیج الثانیة بالتحدیدتدور أحداث ھذه الروایة بعد حرب        

وتبدوا الشخصیات نماذج  ، ویعكس العالم الروائي التمزق والتبعثر واإلحباط وخیبة األمر

محبطة مھزومة تعاني من غیاب الھدف على الصعیدین الفردي الحیاتي والعام الوطني وتبدو 

مستشریة والمشاریع الوھمیة  ستھالكیةاالالشخصیات منفعلة باألجواء السائدة حیث القیم 

ویخیم الماضي بتناقضاتھ وثقلھ وقیمھ القدیمة فوق صدور الشخصیات ،  واألحالم المنكسرة

   )1(فیزید من حدة أزماتھا وال سیما النسائیة منھا 

 ،أوسلو اتفاقیھبعد ، وتتحدث عن معاناة األرض ،فالروایة تعرض لھم وطني كبیر  

 ،والحواجز العربیة والحواجز اإلسرائیلیة وكلھا من أجل األمن واألمان ، فالحواجز قائمة

ویقال للناس   االلتفافیةوھناك الطرق  ،والمستوطنات وما زالت منتشرة مثل الطفح الجلدي

 .أي حل وأي تحریر ھذا؟ ،ھذا ھو التحریر،  ھناك  ھذا ھو السلم

یصبح المیراث ھو اإلرث التاریخي , )ثم التركة(وفي الجزء الثالث من الروایة عنوانھ    

 االستالبإرث اآلباء واألجداد من األرض والعادات والتقالید الذي یتعرض إلى  ، الطویل

.ومحاولة التشویھ والتغییر،  والسرقة والتھوید

  

یحضره  ،حفال) جیفرا(قدیم الملقب بـیقیم مازن حمدان المناضل ال ، وفي القلعة التاریخیة

)2(. المحافظ

  

 
 

 

 . 87الماضي شكري ، الروایة العربیة في فلسطین و االردن ، مرجع سابق ، ص  -)1(
 . 64وائل علي فالح الصمادي ، صورة المرأة في روایات سحر خلیفة ، مرجع سابق ،ص  -)2(
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تحمل فتنة  ، فتتعرض فتنة لحادث وتبدو علیھا عالمات الوالدة ، ولكن الحفل ینقصھ التنظیم

وحملت حمال  ، فتنة التي تلقحت من مستشفى ھداسا ، في سیارة اإلسعاف وتلد على الحاجز

ألن سیارة اإلسعاف ال  ،اجزتموت على الح  نصفھ فلسطیني ونصفھ اآلخر یھودي) بندوقا(

فأي تحریر ھذا ؟ وأي سلم ؟ الذي تحقق في الشارع الفلسطیني بعد  ، الحاجز اجتیازتقدر 

 .لإلنسان الفلسطیني األمان أوسلو التي لم تحقق السالم و

 ،تتحدث الروایة عن مریم الفلسطینیة) صورة وأیقونة وعھد قدیم(وفي روایتھا السابعة  

وتنقسم الروایة إلى ثالثة  ، القدس التي تتغیر مالمحھا یوم بعد یوم ، مریم التي تعني القدس

إسمھ  مسلموتدور أحداثھ حول حب مستحیل بین شاب ) الصورة(القسم األول :  أقسام

حیث تحمل  ، مریم أو ماري أیوب اسمھاوبین فتاة مسیحیة جاءت من البرازیل   إبراھیم

،  ویحاولون قتلھ،  ویھرب بعد ذلك ألن إخوتھا یعارضون ھذا الحب،  مریم من إبراھیم

 .   وتدور أحداث ھذا القسم من الروایة في حواري القدس وكنائسھا ومساجدھا

أخذ إبراھیم ینتقل بین العواصم والتنظیمات والشركات ) أیقونة( ، وفي القسم الثاني 

 ،  فأخذ یجلب الحجارة والعمال من الضفة, بھ المقام في الخلیج واستقر ، شركات البترول

وخصوصا بعد تزوید الجیش األمریكي بالمناشیر ،  وھناك أخذ یعوم في بحر من الدوالرات

 ، فصار من األغنیاء،  لحفر الخنادق وشق الطرقات ، والجرافات في حرب الخلیج الثانیة

وأخذ  ، وبعد سنوات عاد إلى فلسطین ، لسطینوفتح مؤسسة ترعى األرامل واألیتام في ف

فھو ولد یؤمن بالطاقة  ، ال یعترف بھ ابنھوعندما وجد  ، ابنھبحث عن مریم وعن 

 )1(.واألرواح

   

 
 

 

 .65وائل علي فالح الصمادي ، صورة المراة في روایات سحر خلیفة ، مرجع سابق ، ص  -)1(

 

 



 
 

 46 

 الفصل األول:                                       قضایا المرأة في روایة سحر خلیفة

وبعد  ، یتابع إبراھیم بحقھ عن مریم التي ضیعھا) عھد قدیم(وفي القسم الثالث من الروایة 

 ،وذلك  الشوق ، وذلك العنفوان ، ولكن ال یجد فیھا ذلك الحب ،شاق ومضن یجدھا في الدیر

القدس  ، ایة رمز للقدس التي خذلھا ذلك العاشق القدیمفمریم في ھذه الرو ، فقد غیرتھا السنین

            .     فتفقد العربیة واإلسالمیة ، والتشویھ والتھوید یوما بعد یوم لالستالبالتي تتعرض 

 ، وھي قضیة وطنیة مھمة ، فالروایة تعرض لقضیة القدس التي تتھود یوما بعد یوم   

 وتكشف ھذه الروایة عن الفساد و ، ھذه روایة عن القدس العربیة التي تقترب من األفول(

 ،غیر أن في زمن الروایة المسكون بالفساد" .وعن الذل العربي العنجھیة والصھیونیة

. )1( أسلو القرن الحادي والعشرون والغطرسة الصھیونیة والھوان العربي اتفاقوحدوده 

  

ولكن  ، تتابع سحر الخلیفة حدیثھا عن القضیة الوطنیة) ربیع حار(ثامنة وفي روایتھا ال  

الخراب والدمار على الشعب  االجتیاحبعد  ، الثانیة االنتفاضةفي سیاق مختلف وھو سیاق 

 .  في المدن والقرى والمخیمات ، الفلسطیني

بینما كان   ، یتحدث عن شخصیات واقعیة:  الجزء األول ، وقد جاءت الروایة في جزأین

إعادة صیاغة لمذكرات الصحفي رشید ھالل أحد المرافقین للرئیس عرفات : الجزء الثاني

بكتابات وشروحات رشید  استعانتفتذكر الكاتبة في الصفحة األخیرة من الروایة أنھا قد 

فجاءت الفصول مستمدة ومستوحاة ومستعارة من تجربة  ، ھالل المرافق الصحفي للرئیس

.التي نشرھا في صحفیة الوطن الكویتیة ، لرشید ھال

  

وكل مقطع یشكل ھاجسا من ھواجس شخصیة أو , وجاءت ھذه الروایة على شكل مقاطع

)2(، شخصیات في ھذه الروایة

  

 

 

 

 . 6، ص"صورة و أیقونة و عھد قدیم "من مقدمة فیصل دراج لروایة  -)1(
 . 7المرجع نفسھ ، ص )2(
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وناقشت  ، على ضخامتھ وھولھ أحدث صدمة عظیمة في الشارع الفلسطیني االجتیاحفحادث 

وأشارت إلى مواضع الخلل  وھي مقولة الفساد في السلطة ، الكاتبة مقولة مھمة في روایتھا

وتحدثت عن القادة الوصولیین الذین یحاولون الوصول على أكتاف الشعب  ، والفساد

 .الفلسطیني

 االنتدابتعود الكاتبة ھذه المرة إلى الوراء أیام ) أصل وفصل(و في روایتھا األخیرة 

الذي كان یدعم الیھود ویسمح لھم بالھجرة وتھریب السالح على حساب الشعب  البریطاني

تطرح الكاتبة في ھذه الروایة بدایات الوعي النسوي بقضیة الوطن ف،  الفلسطیني األعزل

.     وتتحدث عن المظاھرة النسویة التي قادتھا لیزا للمطالبة بحقوق العرب

  

, وتصرفات الجنود اإلنجلیز, على سیاسة الحكومة البریطانیة احتجاجوتقدیم عریضة 

حیث طلبت الست رفیعة ،  لى فلسطینوفتح باب الھجرة للیھود إ, وعن الشھداء والمعتقلین

وتقرأ بیان المرأة في أثناء المظاھرة النسائیة ألن النساء  ، من لیزا أن تخطب في الرجال

وبذلك یظھر الدور  ، أمیات والرجال فیھم الزعماء والقادة وشیوخ األوقاف والخوارنة

.الوطني للمرأة من بدایات القضیة الفلسطینیة

  

الوطن الذي یحترق  ، بنار الوطن اصطلتفالمرأة لم تكن سلبیة أبدا عند سحر خلیفة فقد 

ویحكم على أبنائھ  ، وطن یحترق وتشل قواه عن الحركة ، أمام أعیننا دون أن نفعل شیئا

وكل أشكال التمییز  ، وتدمیر المنازل وتجریف الحقول ،بالسقوط والضیاع والتھجیر

فإن كارثة فلسطین وقیام  ، اة ھذا العصر ھي التفرقة العنصریةإذا كانت مأس(العنصري 

)1( ، من أبشع معالم ھذه المأساة, إسرائیل

  

 
 

 

 

 

 . 129، 1غالي شكري ، أدب المقاومة ، دار المعارف بمصر ، ط  -)1(
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ومن ھذه  ، ھي الفكرة العنصریة االغتصابفالدعامة األساسیة التي أنشأت علیھا دولة 

النقطة تصبح جراحنا القومیة في فلسطین جراحا إنسانیة شاملة ألعمق ما في الضمیر 

البشري من نبضات كارھة بطبیعتھا لعصور البداوة والظالم ولقد عرف الیھود قیمة التعبیر 

فكانت لھم جوالت عدیدة في مجال الروایة ) أرض المیعاد(ضیة الوجداني عما دعوه بق

      .) 1(القائمة على الفكرة الصھیونیة في لغات عالمیة كثیرة 

بل شاركت فیھا ،  فالمرأة الفلسطینیة لم تقف موقفا سلبیا من أحداث األمة الجسام       

ومن ھنا كان ھذا الدور البارز الذي لعبتھ الكاتبة  ، بالفعل وبالكلمة،  وكانت عنصرا فاعال

منذ ،  حیث واكبت المرأة الفلسطینیة الحركة النضالي ، سحر خلیفة في روایتھا المختلفة

 ،1920البریطاني سنة  االنتدابضد  ، الشرارة األولى لقیام الثورة الفلسطینیة انطالقة

الذي ضم نحوا  ، النسائي األولالمؤتمر  اجتمعحیث  ،1929وبصورة منظمة منذ سنة 

مقتصرا على الصفوة من النسوة الالتي  ، فلسطینیة في بیت المقدس امرأة) 3000(من

وممن سمحت لھن ظروفھن العائلیة من الطبقة  ، حصلن على قسم من التعلیم والثقافة

وظل نشاط المرأة على ھذا المستوى یتنامى حتى حرب  ، الوسطى بالتحرك بحریة نسبیة

وتشكل اللجان والمؤتمرات أو تشجیع  ،وتطور ھذا النشاط مجاوزا التظاھرات ،1948

وإلى عناصر عدیدة من المقاومة السریة  ، إلى نقل السالح إلى المحاربین ،  اإلضرابات

وتلقت المرأة بعد ذلك تبعات تلك  ،1967واألعمال الفدائیة خالل المرحلة الثالثة منذ سنة 

فتشردت وسكنت المخیمات وتعرضت للتعذیب في سجون  ،الرجلإلى جانب  ، النكبات

في  انخرطت و ، مما عزز الروح الثوریة لدیھا فتطوعت في صفوف المقاتلین  ، االحتالل

وأسھمت في تكوین الكوادر النضالیة والفدائیة إلى جانب ممارسة ،  األعمال الفدائیة

   )2(.التمریض والرعایة الصحیة والتعلیم 
 

 

 . 129غالي شكري ، أدب المقاومة ، دار المعارف بمصر ، مرجع سابق ، ص  -)1(

 .81، ص 1995،  1مریم جبر فریحات ، شخصیة المراة في القصة القصیرة في االردن ، اربد ، دار الكندي ، ط   -)2(
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فقد قاومت المحتل منذ بدایات الھجرة الیھودیة إلى  ، فالمرأة الفلسطینیة لیست عاجزة

 ،وقد سجلت الكاتبة ، وقامت بالقتال والنضال والدفاع عن الوطن بالسالح والكلمة،  فلسطین

وبرز ،  لكنھا لم تنس أن تحریر الوطن بحاجة إلى تحریر نسائھ أوال،  ھذه المواقف النضالیة

 ،نجدھا تناضل عن وطنھا فاستشھدت 1967نكبة (لمرأة في حرب حریزان فبعد دور ا

وما زلن لیالقین كل ألوان الظلم والتعسف من السلطات ،  وأبعدت كثیرات منھن،  وسجنت

لقد وصلت المرأة المناضلة في فلسطین قمة التفاعل مع الھم الجماعي متجاوزة  ، المحتلة

فوصلت في وعیھا , وغیرھا, والخیري, والثقافي ، تماعياالجالمستویات الدین من العمل 

لكنھا بقیت مقیدة بنظرة متخلفة أعاقت وصولھا ،  واألحزاب السیاسیة, إلى السیاسة والنضال

إلى مركز قیادي  یتناسب وتضحیاتھا وظل عمل المرأة السیاسي محكوما بسقف الحواجز 

  . )1() وبقي دورھا ھامشیا رغم التضحیات التي قدمتھا ، التي تفرض علیھا, الكثیرة

وذلك بسبب النظرة  ، ولكنھا لم تجن ثمار عملھا ، فالمرأة قدمت الكثیر في سبیل الوطن 

 .الدونیة المتخلفة لھا

فعندما صودرت األرض  ،رصدت سحر الخلیفة مقاومة األطفال الفلسطینیین بالحجر"و 

وبنت أبو  سالم رشقت في المظاھرة , الحجارة) عباد الشمس(رشق أوالد الفالحین في 

فھل كان ذلك , والمقالیع لعبة الشباب واألطفال ، بالحجر ضابطا إسرائیلیا ففتحت نافوخھ

, ھذا السالح البدائي لألعزل ،؟ الحجر االنتفاضة:  أي ، الفعل المقاوم المدني... نبوءة الكاتبة

 )2( "األولى االنتفاضةمنذ صار عنوان  ، والذي فجر قریحة الشعراء والصحافیین والكتاب

 االنتفاضةوفي ) 1993-1987(األولى  االنتفاضةفي  ، وبذلك تكون نبوءة الكاتبة قد تحققت

 .الثانیة

 
 

 . 31اروى عبیدات ، صورة المرأة في الروایة األردنیة ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
 . 198، ص 2000، 2ط نبیل سلیمان ، فتنة السرد و النقد ، الالذقیة ، دار الحوار ،  -)2(
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الذي نادى بھ  ، الكاتبة في روایتھا المختلفة بني قضیة المرأة وقضیة الوطنلقد ربطت         

یربط بین قضیة " أمین في كتابھ تحریر المرأة حیث فقد نادى بھ قاسم  ، المفكرون من القدم

األمم یحتاج إلى عوامل مختلفة  ارتقاءوبالجملة فإن  " األمم ارتقاء المرأة وقضیة الوطن و

 ،األمم ینشأ من عوامل مختلفة متنوعة أیضا انحطاط و ، المرأة ارتقاءومن  أھمھا , متنوعة

في مرتبة المرأة عندنا ھو أھم مانع یقف في سبیلنا  االنحطاطفھذا  ، المرأة انحطاطمن أھمھا 

حیث  ، تحرر الوطن بتحرر المرأةومن ھنا یرتبط  ، )1(لیصدنا عن التقدم إلى ما فیھ صالحنا 

وأن تحریر  ، توصلت الكاتبة إلى نتیجة مفادھا بأن المرأة ھب التي یجب أن تحرر المرأة

ا ومعوقا دون ألن الرجل وحده سیبقى عاجز ، المرأة ھو السبیل الوحید إلى تحریر الوطن

, الوطن –المرأة  : على ثنائیة, أقامت سحر خلیفة مشروعھا الروائي" مساندة المرأة حیث 

وبذلك  ، حیث ال سبیل إلى تحریر الوطن دون رجل حر یعترف بكیانیة المرأة دون شروط

الذاتیة تمنع عنھ ألن قیوده  ، مجازا عن وطن یقاتل معوقا ، في أكثر من روایة ، بدت المرأة

 .)2( " الحركة الطلیقة

لتاریخ كما تقول وھذا ما یدلنا علیھ اإذن ال سبیل إلى تحریر الوطن دون تحریر المرأة       

وحروب التحریر تسرع بعملیة  االشتراكیةالتاریخ یدلنا على أن الثورات " : نوال السعداوي

وقد ساھمت حرب التحریر الجزائریة في كسر كثیر  ، تحریر المرأة في الشرق أو الغرب

  ي تحریر المرأة الفلسطینیةكذلك تسھم حركة التحریر الفلسطینیة ف ،من قیود المرأة بالجزائر

 . )3( " ریر الشعب ككل وقضیة تحریر نسائھمما یربط بین قضیة تح

 
 

 

 

 .، د ت د محمد عمارة1976ؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،أمین قاسم ، االعمال الكاملة ، تحریر المر أة ، بیروت ، الم -)1(
 . 5فیصل دراج من مقدمتھ ، صورة و أیقونة و عھد قدیم ، ص  -)2(
 . 8نوال السعداوي ، الوجھ العاري للمرأة العربیة ، مرجع سابق ، ص  -)3(
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   قضایا المرأة في روایة سحر خلیفة                                       :ألولا صلالف

عفاف جزء من ثورة  " غیر واقعیة امرأةمذكرات " تظھر ھذه الفكرة في قول عفاف في و

وعند رفیف في روایة  ،) 1(المرأة الفلسطینیة والثورة الفلسطینیة ھي جزء من الثورة العالمیة 

 .إذ تعتبر المرأة ھو السبیل الوحید إلى تحریر الوطن قبل التفاوض مع الیھود "اد الشمسعب"

، سحر خلیفة على قضیة النضال الوطني ومن األمثلة النسویة البارزة التي قدمتھا الكاتبة

وقدمتھا ، "ربیع حار"وشخصیة سعاد في روایة  ،"  باب الساحة"شخصیة سمر في روایة 

وقد توصلت  ،"صورة وأیقونة وعھد قدیم"شخصیة مریم في روایة :  عن طریق الرمز مثل

ألن الوطن  ، أةإلى نتیجة مفادھا أن تحریر الوطن ال یمكن أن یتم إال من خالل تحریر المر

 .ال یمكن أن یتخلى عن نصفھ ویقاتل وینتصر

والمرأة في  ،المرأة في مواجھة الرجل ،فالكاتبة تطرح قضیة المرأة من زاویتین مختلفتین

الثنائیتان المترافقتان :  حتى باتت سحر تؤطر بین ثنائیتین ھما" ، االحتاللمقاومة 

من الصعب الفصل ما بین النضال ضد المحتل والمتالزمتان في معظم روایتھا حتى أصبح 

أن تحرر الوطن من رق  االقتناع و ، الغریب والنضال ضد ظلم الرجل والمجتمع للمرأة

 . )2( "ر المرأة من قیود المجتمع والرجلو ال یكون كامال وناجحا  إذ لم یرافقھ تحر االحتالل

وجعلت شرف  ، شخصیاتوطرحت الكاتبة قضیة النضال الوطني من خالل عدة        

)3( "ف البلد واألرض وال قیمة ألي شرفبعد شر"الدفاع عن الوطن أكبر من أي شرف 
. 

باب "ل شخصیة سمر في روایة وطرحت سحر خلیفة القضیة النضال الوطني من خال

 ال تستطیع أن ترد ،وتدافع عن الحي االنتفاضةفي  االحتاللفسمر التي تقاوم جنود  ،"الساحة

لى دار نطو ع":  قالت سمر وھي تحمل الخشبة"ألب والظلم الذي تتعرض لھ من قبل األخ وا

  .)4( "الست زكیة علیھم یا ستات

  
 . 96سحر خلیفة ، مذكرات امرأة غیر واقعیة ، مصدر سابق ، ص  -)1(
 .72وائل علي فالح الصمادي ، صورة المرأة في روایات سحر خلیفة ، مصدر سابق ،ص  -)2(
 .49سحر خلیفة ، الصبار ، مصدر سابق ، ص  -)3(
 . 49مصدر سابق، ص  سحر خلیفة ، الصبار ، -)4(
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   قضایا المرأة في روایة سحر خلیفة                                       :ألولا صلالف

 ال تستطیع أن ترد ،وتدافع عن الحي االنتفاضةفي  االحتاللفسمر التي تقاوم جنود     

لى دار نطو ع":  قالت سمر وھي تحمل الخشبة"ألب والظلم الذي تتعرض لھ من قبل األخ وا

  .)1( "الست زكیة علیھم یا ستات

فھمت أكثر ناءت  كلما" تشعر أنھا  ،تحریر الذات معافسمر التي تنشد تحریر الوطن و    

وفھمھا ھنا ھو الوجھ األخر لوعیھا برسوخ القیم وصالبة العالقات ، "أكثر وخافت أكثر

قاومت ورفعت "  االحتاللفسمر حین ضربھا جند  ،السائد االجتماعيوالوعي  االجتماعیة

الذي یؤمن بأن  -أما ضربات أخیھا صادق "دھا بالخشبة وبأي شيء یصلح للقذفی

لیست أكثر من قارب تتقاذفھ  "بأنھا فتحس -قاومة من شأن الرجالالمظاھرات والدفاع والم

 .)2(والتفاھة والذل وعدم القیمة  ،التام االنسحاق وإحساس بالخجل العارم و ،األمواج واألنواء

 ،إذن سمر تقاوم من أجل تحریر الوطن ولكنھا ال تستطیع المقاومة على الصعید الداخلي

غیر القمع  اجتماعيفتبقى عاجزة أما األخ الذي یكیل لھا الضربات فھي تتعرض لقمع 

 اضطھادثقال من  أقل "كذا"لقمع الصھیوني ھو في حقیقتھ فا ، االحتاللالسیاسي الناتج عن 

الرجل للمرأة

- 

حین تصف الروایة حالة سمر أثر العنف الذي وقع علیھا  -"كما تقول الروایة  

وال  ،وال الجیش االحتاللفال  ،وانطلق اآلذان فجأة فأحسست بالموت: خ تقرأمن األب واأل

 ،تظل المرأة في الوضع الذي كانت فیھ "أقدر على سحقھا مما سحقت ، األرض كل عفاریت

 االنتفاضةحتى نكاد نعتقد أن  ،ألن الوعي الذكوري الذي یتعامل معھا ظل في مكانھ أیضا

 .)3(لسكون وال یعرف الحركة تتحرك بفعل بشر یتم وعیھم با

   

 
 . 61سحر خلیفة ، باب الساحة ، مصدر سابق ، ص  -)1(
 . 46الماضي شكري ، الروایة و االنتفاضة ، مرجع سابق ،  -)2(
 .243فیصل دراج ، داللة العالقة الروائیة ، مرجع سابق ، ص  -)3(
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   قضایا المرأة في روایة سحر خلیفة                                       :ألولا صلالف

فھي تقاوم من أجل  ،النضال الوطني من خالل شخصیة سعاد وتتحدث الكاتبة عن    

وأعیش ألتلقى ضرباتك "ولو كان حبیبا  اضطھاده فلسطین ولن تقبل بظلم الرجل و

وأقول فلسطین عاشت حرة وأنا المرأة أرسخ في الذل وال أقوى على رد الظلم  ،وإھاناتك

وأنا لن  ، وما كنت تكون جالدي لوال خضوعي وما كنت علیھ, وأنت القاسي ، وأنت الظالم

إذن فالمرأة الفلسطینیة تسھم في مقاومة العدو على الصعید  ،)2( "أخضع فانفرط العقد

وتعمل في الھالل األحمر وتسعف الجرحى من المقاتلین  ،وتدافع عن الوطن ، السیاسي

فیجب تزویجھا والخالص منھا ومن العار التي  االجتماعيمقموعة على الصعید , ولكنھا

 .فھم البنات كما یقولون إلى الممات ، تلحقھ باألھل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)1( 300 -299یع حار ، مصدر سابق ، ص سحر خلیفة ،رب -  
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:الفصل الثاني  

"لم نعد جواري لكم "رواية  تحليل  

"مذكرات امرأة غير واقعية  "  
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 الفصل الثاني :                                       

 أن كما تناقضا، حالتھا أشد في والرجل المرأة بین قةالعال تعالجان تینالروای ھاتین إنّ        

 ذكوریة سلطات من ذلك عن ینتج وما الرجل، مع المرأة صراع لنا یكشفان الروایتین عنواني

 .ة السلط ھذه بسبب مثمرة غیر قاتالعال ھذه كانت حیث نثى،األ رغبات ضد

 واجتماعیا نفسیا المغتربة المرأة نموذج نجد )واقعیة غیر امرأة مذكرات( روایة ففي         

 وتحاول حینا، تتمرد أخرى، تارة نفسھا على وتنغلق تارة، حركتھا في تندفع التي ،"عفاف"

 جدران حبیس تمردھا لتبقي الصراع، عن وتتراجع لقدرھا، تستسلم لكنھا تصارع، أن

 مظل خالل من للرجل، وتبعیتھا ،األولى الصفحة في المرأة قضیة الكاتبة تطرح.عزلتھا

 من وتؤكد مذكراتھا، خالل من تتحدث أنھا كما.عنھ األولى عزلتھا یشكل مما لھا، المجتمع

 والتكرار واالیجاز القصیرة، الجمل واستخدامھا لكتابھا، ارتضتھ الذي العنوان خالل

 من تكثر أنھا كما وسالسة، ببساطة فكارھا وتواصل الصورة، تكشف حتى فنیا، الموظف

 فانثنیت الذعر أصابني" مقدمات دون والمؤثر باألثر فنحس الوصف، المختصرة األفعال

 )1( ."الجمیع اختنق تنفست وحین ھبة، فأطلقت سئمت ثم علي، أثنى حتى

 تتعارض التي األھل بقیم تصطدم حین اغترابھا واقع عن الجملة ھذه في الكاتبة تعبر

 لالحترام نقیض الكلمة أن لھا یؤكد الوالد لكن فتنشرح، بالھوائیة، والدھا فینعتھا قیمھا، مع

 قیما یحمل من جمیع وعن والدھا عن مغتربة الخاص عالمھا في وتدخل بالذعر، فتصاب

 .البدایة منذ نفسھا وتشرح الصورة لتوضح الزمن عفاف تختصر ثم ومن.فھمھا عن تعجز

 على وأنا ونمت، الھواء، في ورجل األرض، في ِرْجلٌ  العمل، عن واقفة مراوحة بت وھكذا"

 نشأت الذي العزّ  وتذكرت فتعست، التاجر، زوجة فوجدتني یوما واستیقظت سنین الحال ھذي

 )2(. "بالتغییر تجاوزھا أحاول فلم قدري التعاسة أن واثقة وبت فیئست المفتش فیبیت علیھ

 
 

 

 . 6، ص 1986،  اآلدابمذكرات امرأة غیر واقعیة ، بیروت ، دار : سحر خلیفة  -)1(
 . 7المصدر نفسھ ،  -)2(
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                                        :الثاني  صلالف

 موقعھا تدرج اعترافات لھا أنّ  كما النص، ھذا خالل من بوضوح نفسھا تصف فھي       

 لكني بنت، فأنا" الھویة مشوشة محترمة، وقحة أو وقحة محترمة ، الطفولة منذ بوضوح

 وال ألوامرھم، صالحة منفذة أنا ال"  ، "البنین بین ما وصرت تصبنت تخوفاتھم من لخوفي

 وحاضري ماضي بین وضعت" ،"بالتغییر قدري تجاوز أحاول لم"، "فالحة متمردة أنا

 )1(".المستقبل ومعالم

 عفاف تعیش الناس، وبین بینھا ثم نفسھا، وبین بینھا مزدوجا، اغترابا عفاف تعاني      

 ھذا من للتخلص وسیلة تجد وال غربتھا فتتضاعف غریب بلد في ال تحبھ زوج مع حیاتھا

 إلى متنقلة بالحاضر تبدأ دائما یجعلھا ما الحلم، /الطفولة/بالماضي بالتشبث إال االغتراب

 أیام التمرد إلى تحن فھي ، ترضاه ال وضع تجاه مصیري قرار اتخاذ عن عاجزة الماضي،

 ما واألغنیة، بالقصة تعلقت أنھا كما ذاتھا، وتؤكد مواھبھا عن لتعبر الرسم مارست.طفولتھا

 في صدمت أن بعد عنھ انقطعت فقد الرسم أما ذاتھا، نحو المستمر الھروب على ساعدھا

 ، والصداقة البال راحة حرمني طلبت ما تحقیق في الرسم یساھم أن وبدل" لھ، حبھا

 )2(."المفتش ابنة مشاركة وحرمني

 ، تفاحة تكن لم فالتفاحة ، صغرھا منذ باألشیاء حمیمة عالقة لھا كانت عفاف أن كما    

 وتفاحتھما ،  تفاحة أو أمیرة أو سمیرة ال سمیتھا تفاحة اسمھا یكن لم ولو ، حیا شیئا كانت

 اختالفھا دائما تؤكد فالكاتبة)  3(،"شكل غیر" فھي ، األرض في التفاح كل عن تختلف

 .العالم في ما كل عن أشیائھا واختالف

 
 

 

 . 7سحر خلیفة  ، امرأة غیر واقعیة ، المصدر السابق ، ص  -)1(
 . 149نفسھ ، ص المصدر  -)2(
 .   11المصدر نفسھ ، ص  -)3(
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                                        :الثاني  صلالف

 ولم عنھ، یسألوا لم رجل من بالزواج علیھا أھلھا حكم حیث طفولتھا، عفاف تعش ولم      

 قضیة حل مفتاح وتعتبر رومانسیة، مالمح ذات ھنا والبطلة غني رجل أنھ سوى یھمھم

 ویصبح عامة قضیة منھا لتجعل الخاصة مشكلتھا تعمم فھي أوالً، تحررھا مفتاح ھو المرأة

 أكثر وحیدة تكون أنھا عفاف تؤكد.الناس وكل المجتمع لكل نموذجا وأھلھا وزوجھا أبوھا

 تتقوقع یجعلھا وھذا "والزوج والجیران والمعارف واألقارب األھل" اآلخرین مع تكون حین

 البیت، في عفاف عالم وینحصر البشر، مع صلة عن بحثھا بدل األشیاء مع صلة عن وتبحث

 خارج الزوج على اعتمادھا من ویزید رتیبة حیاتھا یجعل ما الثیاب، وغسل المطبخ في

 تخطو أن من تخاف بمفردھا، التصرف عن عاجزة فھي واتكالھا اعتمادھا وبسبب البیت،

 .مشلوًال  عاجزا تمردھا یجعل ما دونھ، من خطوة

 ما لآلخر، منافع یوفر منھما كالً  ولكنّ  فاشل، زواج أنھ رغم مستمرة الزوجیة فالحیاة      

 وبین بینھ فیما منھما كل فیھ یفكر الذي الحسم حل ویلغي علیھ، ھي ما على األمور یبقي

 في تدمدم رب؟ یا أطلقھا لم لماذا البدایة؟ منذ أطلقھا لم لماذا :نفسھ الزوج یسأل حیث" نفسھ،

 تفكر وحین   كالفل اسمي، مثل وبیتي اسم أحلى واسمي طبیخ أزكى طبیخي ألن :إبطھا

 یستقبلني؟ ومن یوصلني ومن ینتظرني فمن فقدتھ إذا" :خوف في تتساءل زوجھا في عفاف

  )1( ."العملة؟ یعطیني ومن العملة لي یحول من الخروج، وإذن والجواز التذكرة لي ئیھی ومن

 إن"..روسو یدعوه كما السلبي، االغتراب وھذا بقائھا أجل من وتبیعھا ذاتھا الزوجة تسلم

 یسلم ال إنسان اآلخر عبد نفسھ من یجعل الذي فاإلنسان البیع، أو التسلیم معناه االغتراب

  )2(".  األقل على بقائھ أجل من نفسھ یبیع باألحرى، ھو، وإنما نفسھ،

 
 

  

 

 . 82ص ، مذكرات امرأة غیر واقعیة ، مصدر سابق  سحر خلیفة ، -)1(
 . 58، ص 1986،  2القاھرة ، دار المعارف ، ط " سیرة مصطلح"محمود رجب ، االغتراب  -)2(
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                                        :الثاني  صلالف

 ،ازددتُ  الفراغ اشتد وكلما" .فراغا عالمھا یزداد البیت في عفاف عالم ینحصر وحین   

 .)1(" إبرة ثقب داخل إل یدور رأسي عاد ما فراغ، على فراغا

 بمفردھا، تسافر أن زوجھا منھا فیطلب أُمھا، وحضن بلدھا حضن إلى للعودة عفاف وتشتاق

 تمضي یجعلھا ألمھا شوقھا أن إل بمفردھا، السفر من خوفھا ورغم .أوروبا إلى ھو ویسافر

 إني وأقول التراب على وأرتمي البلد أصل أن سبیل في أقبلھ الدنیا في شرط أي" قرارھا في

 أُمي بلدي ، النوم في وحلمت ربوة، حضن في وجھي وأغرق الطین، رائحة وأشم وفیھ، منھ

 )2(."البلد جراح جراحي وإن البلد، وأُمي

 تبدل حیث زوجھا، عن بعیدا الطائرة في استقرت أن منذ حل، عن للبحث عفاف رحلة وتبدأ

 معھا تحدثت ، ایرلندیة بامرأة التقت وقد ، باالنطالق ورغبة بالنفس ثقة إلى وخوفھا حزنھا

 ینشقّ  بالعالم فأحسستُ  ، قالتھ ما ھذا النور؟ فأین شعلة عفاف یا أنت" :لھا قالت حیث طویالً 

 نوال، وأطلت المناشیر فتذكرت موجھة قراءات تقرئي أن یجب :االیرلندیة لھا وقالت "

 .عفاف شخصیة تقابل التي اإلیجابیة الشخصیة

 أن قبل عمان في بھا تلتقي ثم ، حل بإیجاد تفكر حین ، أوالً  مخیلتھا في نوال مع عفاف تلتقي

 المحبطة  الرومانسیة المرأة مقابل اإلیجابیة، الواقعیة المرأة تمثل ونوال  .أُمھا إلى تذھب

 في وعفاف نوال بین التفاھم أواصر كانت حیث الطفولة، منذ صدیقتھا ، عفاف تمثلھا التي

 )3(وتوزیعھا  المنشورات لقراءة عفاف تدعو كانت نوال لنّ  ، مقطوعة الماضي

 
 

 

 

 

، ص 1997بیروت مؤسسة العربیة للدراسات و النش . الفلسطیني المعاصر  اآلدابموسوعة : سلمى الخضراء الجیوسي  . د  -)1(

229 . 
 . 62غیر واقعیة ، المصدر السابق ، ص  امرأةمذكرات  سحر خلیفة ، -)2(
 . 84المصدر نفسھ ، ص  -)3(
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                                        :الثاني  صلالف

 النسوي الھم بسبب لیجمعھا التفاھم خیط ویعود أخرى مرة تمتد األواصر ھذه ولكنّ 

 عمھ ابنة من تزوج لكنھ وأحبھا، رجالً  أحبت بأنھا لعفاف تعترف نوال إن إذ المشترك،

 وأخا صدیقا التقت أنھا بھ أحست التقت فحین القدیم، حبیبھا أما شیئا، تفقھ ال التي الصغیرة

 المسروقة اللحظات وتحیا ، نفسھا تلملم أن وتحاول بالخیال، عفاف وتسبح ، ذلك من وأكثر

 - أخرى مرة - تقف المرة الحقیقة ولكن معا، یبقیا أن وتصمم جدید، من وعمره عمرھا من

 السریة حیاتھ على حرصھ مثل ، العلنیة حیاتھ على یحرص ، شرقي رجل إنھ أمامھا،

 القلب، في الطعنة وتستقر ، االزدواجیة ترفض ، عفاف ترفضھ ما وھذا والعشیقة الزوجة

 كلھم البسیط واالنسان والثائر الرجعي وحبیبا، وزوجا وأخا أبا الرجل ضربات وتتواصل

 .بأخرى أو بطریقة المرأة قمع في یشاركون

 فتنصحھا الرجل، عن بعیدا الخاصة، لمشكلتھا حل عن البحث في عفاف وتستمر       

 تخاف عفاف ولكن عفاف، أمام الطریق تفتح أن ترید نوال إن حیث "جدید من ابدئي" :نوال

 محددة، قاطعة إجابة على الحصول على تصر یجعلھا ما أمامھا، طریقا ترى وال المغامرة،

 أن المرأة على وأنھ النضال، من طویلة مرحلة یحتاج المرأة تحریر أن نوال تدرك حیث

 نوال تستشھد وحین)  1( التحریر، عملیة من جزءا تكون وأن النضال ھذا ضمن تنخرط

 دور یجيء ومتى" عفاف تسألھا االستقالل، حتى وثارت ناضلت التي الشعوب بقصص

 من جزء ھي الفلسطینیة المرأة وثورة الفلسطینیة المرأة ثورة من جزء عفاف :قالت.عفاف

  )2( ."  إلیھ حنینا بكیت حتى لزوجي العظیم بالشوق أحسست ثم العالمیة، الثورة

 
 

 

 . 30، ص 1997شمس الدین موسى ، تامالت في ابداعات الكاتبة العربیة ، القاھرة ، الھیئة المصریة العامة ،  -)1(
 . 96سجر خلیفة ، مذكرات امراة غیر واقعیة ، مصدر سابق ، ص  -)2(

 

 

 



 
 

 60 

                                        :الثاني  صلالف

 فتسخر لمشكلتھا سریع حل إیجاد عدم وبسبب ، نوال أفكار عن بالغربة عفاف تحس    

 عن عجزھا على دلیل إال بكاؤھا وما فیھا، التفكیر تحاول أن من بدًال  نوال أفكار من

 .نوال إلیھ تدعوھا ما مع التواصل

 ویبقى ، الطریق أول تصل ، عمل إیجاد ھو طریقھا یسد الذي أنّ  عفاف تقتنع وحین

 إلى الوصول وترفض ، وتبحث تبحث مشردة تبقى أن ، كافة لالحتماالت مفتوحا الطریق

 اغترابھا تقھر أن أو ، اغترابھا یزداد وبالتالي البالء، أساس الرجل على ناقمة ، حل

 فتنتمي كل، من جزءا كونھا خالل من ، الجماعة وبھموم باآلخرین لصلةا إلى بعودتھما

 !!وتتواصل

 عن الباحثة الضحیة)  1( " الضائعة المثقفة" المرأة بإشكالیات الروایة ھذه تموج إذا

 أنتجت وقد ، المرأة لقضیة خالصة الروایة ھذه كانت وقد االجتماعي الواقع في ھویتھا

 واألم األب لیصبح ، وانھزامیتھا الذكورة بوعي المشبعة والمرأة ، للرجل سلبیة صورا

 ، حریتھن عن الباحثات الواقعیات غیر النساء تقمع أدوات والحبیب والزوج واإلخوة

 تندفع ، ازدواجیة قلقة عفاف المرأة شخصیة تظھر وبالتالي ، مستسلمات واقعیات لتجعلھن

 ولكنھا ، تصارع أن وتحاول حینا تتمرد ، أخرى تارة نفسھا على وتنغلق تارة حركتھا في

 .األحیان معظم الصراع عن وتتراجع ، لقدرھا تستسلم

 سلمى نظر وجھة من لروایاتھا، كاتبة أفضل الروایة ھذه في خلیفة سحر كانت وقد      

 القیم ومن ، علیھا المفروضة القیود من للتخلص المرأة تموج عن التعبیر في الجیوسي،

  ) . 2(أعماقھا في المتغلغلة

 

 
، ص 1998، دراسة من المنشورات اتحاد كتاب العرب  1985 – 1960المراة في الروایة الفلسطینیة : حسان رشاد الشامي   -)1(

164 – 167  . 
 .  69، ص  2سلمى الجیوسي ، موسوعة  االدب الفلسطیني معاصر ، ج –) 2(
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                                        :الثاني  صلالف

 السیاسي النضال عن أھمیة یقل ال االجتماعي النضال أن" على تؤكد ھنا خلیفة وسحر

 ) 1( ."واالنسان لألرض الشامل التحرر لتحقیق اآلخر مع یسیر أن یجب وكالھما

 ذهھ فإن حرة، إنسانیة ثقافة نياتع الحقیقیة المرأة ھویة أن إلى خلیفة سحر نبھت وقد      

 ةمحدودی لوبفع جھمة، من للمرأة المترصد الغول المجتمع بفعل متحققة غیر تبقى الھویة

 لك في مستلبة المرأة ھویة فإن وبالتالي أخرى، جھة من المستقل والعمل النتاج في المرأة
 يف ماك الخر مع الحوار بفتح یكون ھل ؟بستالاال ھذا من التحرر یمكن فكیف .أحوالھا

 ؟"لكم جواري نعد لم" روایة

 افیھم تكتب ماذا  ونرى وفضاءاتھا، الروایة ھذه آفاق في وسنبحث التأمل، سنحاول

 العنوان ھذا إن حیث الروایة، عنوان أمام الوقوف من بد ل البدایة في ولكن خلیفة ، سحر

  عنوانا لیكون اختاره المعارف، دار في اقرأ سلسلة تحریر رئیس مراد حلمي وضع من ھو

 )1(".  معا فلنغرد" ھو الكاتبة وضعتھ كما األصلي الروایة عنوان بأن علما مثیرا

 نم" .انالمك لجزئیات تفصیلي بعرض "لكم جواري نعد لم" روایة خلیفة سحر تبدأ       
 دھابقرمی بیرةالك ةالبنای ظھرت القدود، الممشوقة الخضراء الداكنة السرو أشجار لخال

 نتك لم وھضابھا، القدس جبال ترصع التي الضخمة العتیقة بالكنائس مذكرة الحمر الھرمي
 كینةبس معلیھ هللا منّ  ممن الزوار یكن ولم المقدس، بیت المدینة تكن ولم كنیسة، البنایة

 .اتالمحتوی حدیثة البنیان، عتیقة مكتبة البنایة كانت فقد وخشوعھ، الیمان

 المثقفون – كذلك نسمیھم من أو – القوم علیة ھم الزوار وكان ال، رام المدینة وكانت
 )2( ."جرا وھلم .... الثقافة وأدعیاء .... المثقفین وأشباه ....

 
العنوان ال یمت الروایة بصلة ، كما أنھ وضعني في قفص االتھام ، أكثر من مرة و قد : "تقول سحر خلیفة بخصوص العنوان  -)1(

 .181، ص  1975، نیسان 27یوسف ضمرة ، حوار مع سحر خلیفة ،مجلة األفكار ،ع  –" أعطى فكرة سلبیة عن أسلوبي في الحیاة 
  . 5، ص 1988بیروت ، منشورات دار األداب ،  سحر خلیفة ، لم نعد جواري لكم ، -)2(
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 مدفأة نالرك وفي وھناك، ھنا تتناثر رخامیة أعمدة وبعض فسیحة، واسعة القاعة

 ودالنق صندوق جواره وإلى شاب خلفھا یجلس عریضة منصة مقابلھا وفي ضخمة، أمریكیة

 اطمح نرك نالیمی أقصى إلى القاعة طرف في .المتنوعة الكتب من رفوف تقبع وخلفھ

 یؤدي خشبي وآخر زجاجي باب القاعة وبین بینھ ویوصل ثةالثال جوانبھ من الصفر بالزجاج

الى المطبخ الصغیر و ملحقاتھ ، اما الواجھة المقابلة للمدخل فقد جعلت على شكل قاطع 

الركن الزجاجي و خلف مكتب المع من الخشب المصقول جلست خشبي مزخرف ، و في 

 )1(صاحبة المكان 

فیضا من التفصیالت الدقیقة حول المكان و ذلك بقصد الوضوح في تصویر  جمعت الكاتبة

، لقد أرادت الكاتبة ان تقدم مشھدا عاما مسجال من الخارج من الواقع المحیط بالشخصیة 

عین الموضوعیة تبسط أمامھا من الجزئیات المشھد ، حیث أنھا لم تغفل الوقتو الجو الذي 

نقر المطر حبات السرو الكرویة فاھتزت " كان خلیطا متحركا بعدد متنوع من األصوات 

أعالي االشجار الخضراء غاللھا شاحبة من الفروع برعشات تذكر بالحب و الحیاة و غطت 

 ومرت البعید، الجبل سفحالبخار المتصاعدة من األرض الحمراء المرتویة و نبح الكلب في 

 الرشاش انطلق الماء، في العجالت غاصت وإذ رقراق، كجدول اللمع على الشارع سیارة

 )2(اتجاه  كل في متسابقا

 

 

 
 . 5خلیفة ، لم نعد جواري لكم ، المصدر السابق ، ص  سحر  -)1(
 . 158، ص  1999، مؤسسة عبد الحمید شومان ، ) دراسات و شھادات ( افق التحوالت العربیة : فیصل دراج و االخرون  –) 2(
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 الثاني صلالف

 ارهإط في تتحرك الذي الجو بالمشھد الخاصة تبالتفصیال الكثیف الخلیط ھذا ویمثل

 دتول التي البرجوازیة الطبقة متناقضتین، طبقتین في تتقابل واقتصادیة، وفكریة واجتماعیة

 تانتم التي الكادحة والطبقة وبشار وشكري وفاروق ونسرین وإیفیت سامیة شخصیات فیھا

 ثقافیة عوالم إلى تنتمي متعددة الروایة ھذه في الشخصیات كانت حیث والشخصیات الحداث

 . وربیع وسھى وسمیرة الرحمن عبد شخصیات إلیھا

 الجنسیة اقاتھوعال المرأة حریة قضیة تبرز الشخصیات ھذه بین قاتالعال تداخل لخال ومن

 ظروف" في جمیعھا النسویة شخصیاتھا حبس إلى الكاتبة لجأت وقد .خرباأل والعاطفیة

 "لھا حلول ل ومآزق

 إنتاج وراء دوافعال ةمعرف أجل من - الروایة في المكتملة للشخصیات الممیزة قاتالعال وأھم

 - المثقفین واقع إلى الكاتبة رؤیة من انطلقا السرد، في الشخصیات ھذه تتبناھا التي الرؤى

 الرحمن دعب الكادح حبیبھا من البرجوازیة سامیة ھروب :ھي مشوھة علقات أربع من

 موت دبع حبیبھما إلى عودتھا ثم تحبھ، ل ثري آخر من زواجھا ثم سجنھ، بعد المیثلوني

 البرجوازي فالموق لبیةس ىعل دلی ام الثانیة، للمرة یسجن أن بعد منھ تھرب ثم زوجھا،

 حیاتھا من بالح لغیاب الزوجیة حیاتھا من إیفیت وھروب مثقفة، كانت وإن داخلھا الساكن

 أن بعد زوجھا ىإل ودتع ثم بھ، علقتھا تفشل ثم البرجوازي بفاروق لتتعلق التاجر زوجھا مع

 الحب، في السطحیة البرجوازیة المرأة تحرر سذاجة على یدل ما غرقا، طفلتھا تخسر

 الطفال بط يف صیتخص كي علیھ صرفت الذي خطیبھا عن سمیرة المعلمة وانفصال

 الزواج سھى الفنانة ورفض شقراء، إنجلیزیة امرأة لصالح عنھا تخلى ولكنھ بإنجلترا،

 )1(. والزواج الفن بین بالتنافر عتقادھاال جنسیة، علقة معھ أقامت الذي بشار الصیدلي من

    
 . 49سحر خلیفة ، لم نعد جواري لكم ، مصدر سابق، ص  -)1(
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 الثاني صلالف

 أن دون ةالفردی ابطریقتھ التحرر تقرر عندما المرأة عبثیة ذلك لخال من حظفنال

 رغی حیةالض المرأة صور النھایة في لتظھر حولھا من جتماعیةاال الحیاة ظروف تراعي

 نم اتربعینیاأل أوائل يف ة،غنی جمیلة أرملة وھي المكتبة، صاحبة فسامیة، .المستقرة

 جنسُ  أن دبع ونيالمیثل نماالرح عبد الرسام حبیبھا عن تخلت مكتئبة، مثقفة، عمرھا،

 "الال رام" مدینة إلى عادت ثم أموالھ، أورثھا بأمیركا، مغتربا فلسطینیا ثریا وتزوجت

 ودتع ودةالع ھذه ومع "الحدیث الفكر" مكتبة إنشاء في أموالھا لتستثمر ، 1966 عام بفلسطین

 في للوحاتھ أقیم الذي الفني المعرض لخال الرحمن بعبد تلتقي حیث حبھا ذكریات ىإل

 روالحاض لالجمی الماضي بین التصارع على قائمة بینھما جدیدة حیاة تتولد حیث امكتبتھ

 انبالحن عرانیش ةالمواجھ ممن موجات وبعد جدیدة، علقة عن بحثا الحب، من الخالي ائسالب

 امیةس مفھ وءس بسبب تكتمل ال قةالعال ھذه ولكنّ  مجاریھا، إلى قةالعال فتعود والدفء،

 ن،الرحم دعب ویُسجن ثانیة، مرة أمیركا إلى فتعود الرحمن، وعبد سھى بین قةعال بوجود

 حیاة تعیش التي الجمیلة نسرین، الصغرى أختھا تعیش كانت سامیة ومع نفسھ الخطأ مكررة

 من أصبح إذ أمیركا، في متحررة حیاة عاشت أن بعد الوطن في مرغوبة غیر ھامشیة

 ثیرووك سلبیون ھنا الناس وكئیبة، تعیسة" :بقولھا تصفھا بیئة، في تعیش أن اعلیھ الصعب

 إلى للعودة فرصة أیة تنتظر فھي لذلك ) 1( "ومقرف مضحك ھنا المرأة عووض أفف،الت

 المتزوجة الكبیر، التاجر ابنة الجمیلة، إیفیت، أما الروایة نھایة في لھا یتحقق ام ذاوھ أمیركا،

 أنھا وتشعر كبیرة، بطریقة بشكلھا تھتم بالسذاجة، اتصفت یةشخص فھي شكري، التاجر من

 )2(جمالھا، دریق ال الذي زوجھا مع مظلومة

 
 ،150فیصل الدراج و اخرون ، افق و تحوالت في الروایة العربیة ، مصدر سابق ، ص  -)1(
 .49سحر خلیفة ، لم نعد جواري لكم ، مصدر سابق ، ص  -)2(
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 الثاني صلالف

 مشوھة، یةجنس ةبثقاف ھانفس تثقف أن إلى ودفعھا جنسیا، استغلھا الذي "فاروق" قدره كما

 فھي سمیرة أما لفاروق ساذجة ضحیة فتصیر السریة، القیم على السلبي التمرد إلى تدعوھا

 شھادة على وحاصلة فقیرة، أسرة من ذكیة، مثقفة، فتاة عمرھا، من والعشرین السادسة في

 ."ال رام" مدارس إحدى في معلمة وتعمل ببیروت، األمریكیة الجامعة من اإلنجلیزیة اللغة

 نھایة وفي ، طفلین من أكثر تنجبو وقالبا، قلبا یناسبھا رجلً  إل تتزوج لن أنھا ترى وھي

 بینما  .خروناأل ھعن تخلى أن بعد لھا كأستاذ السجین الرحمن بعبد علقتھا تتوثق الروایة

 سكیر بأب وھةمش فقیرة، أسرة في نشأت التي الجمیلة، الموھوبة، الرسامة بركات، سھى

 بحریة،الحیاة  قلتش الفن تعلمت فقد ،األغنیاء خدمة في أیامھا قضت وأم أمھا، یضرب

بین  قاتالعال لتصدع مثارا "بشار" مع حكایتھا شكلت وقد المخدرات، تتعاطى وكانت

 القاع من مسخا وتعده جنسیا، بشار مع تتمتع بكونھا تعترف أنھا خاصة الروایة، في المثقفین

 ویحشین ویلدن، یحبلن بإناث یحلمون رجال إل تحتوي ال " العربیة البیئة أن مدعیة البشري،

 یقودھا الفن لنّ  الفن، تعبد أن وترید الرجل، عبودیة ترفض أنھا تعلن وھنا  )1( ."العنب ورق

 كانت المرأة أنّ    ذلك لخال من یتبین االنكسارو الذل إلى یقودھا الرجل بینما الحریة، إلى

 تركتھ لنھا الرحمن عبد من أقوى سامیة كانت حیث لھا، مدمرة قوتھا كانت وإن القوى ھي

 و بشار، حیاة في جاریة زوجة تكون أن سھى ورفضت ، ةمیواھ بحجج منھ ھاربة مرتین

 فاروق مع علقتھا تترك وإیفیت عنھا، تخلى الذي  ربیع أمام ضعیفة تكون أن سمیرة رفضت

 فاروق محاولة رغم الرجل مع علقة أیة تقیمفال  حذرة تبقى ونسرین ، رشدھا إلى وتعود

 )2( القوة، ھذه ومع اصطیادھا وبشار

 
 .49سحر خلیفة ، لم نعد جواري لكم ، مصدر سابق ، ص   -)1(
 ، 50المصدر نفسھ ، ص  – )2(
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 الثاني صلالف

 یمارسن أن حاولن أنھن رغم كثیرة أشیاء خسرن الخر، ھیمنة من تخلصن اللواتي النساء فإن

 العاطفي ومستقبلھا وماضیھا حبھا خسرت فسامیة الخاصة بطرقھن لھنواستقال حریتھن

  خطیبھا أجل من تضحیتھا خسرت وسمیرة المجتمع، في.المثالیة ةالزوج ةقیم رتخس وسھى

 . و ابنتھا  اذاتھ رتخس توإیفی

 الحافظة الوحیدة النسویة الشخصیة أن حظنال الشخصیات ھذه استعراض لخال ومن         

 ةمعلم تكممون أن ةالجامعی شھادتھا بفعل استطاعت حیث "سمیرة" ھي وأحلمھا لواقعیتھا

 ثقافیا وعیا حققت أنھا كما واجتماعیا، ثقافیا الخرین على احترامھا تفرض وأن مادیا، مستقلة

 مساویة الحیاة في وجودھا وفاعلیة المرأة بحریة تؤمن حیث المرأة، قضایا لخدمة متقدما

 اةفت" أنھا أي الجدیدة، المرأة صور من صورة النسوي، التصور في لتكون الرجل، لدور

 وأخذت طریقھا، واختارت جتماعي،واال السیاسي بلدھا وواقع كأنثى واقعھا فھمت دة،جدی

 )1( ."الفشل تخشى أن دون علیھا السیر تغذ

 أن بعمد ربیع، عمھما ابن تركھا حیث وعاطفیا، اجتماعیا وضعا سمیرة عانت فقد    

  "دوروثي" مع بعالقتھ خانھا فقد ، طفالاأل طب في تخصصھ لیكمل مادیا استغلھا

 وكان الوطن إلى عاد إن وما سمیرة مع ارتباطھ فك أن بعد منھا الزواج وأراد،  اإلنجلیزیة

 أنا أصابني المرض لیت ....سلمتك :أعماقھا من لھ تقول أن بودھا كان حتى جمدا، مریضا

 )2( منك بدلً 

 
 .139، ص 1992،  1القاضي ، الروایة النسویة ،في بالد الشام ، دمشق ، االھالي ، ط إمان -)1(
 .128سحر خلیفة ، لم نعد جواري لكم ، مصدر سابق ، ص  -)2(
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 الثاني صلالف

 عم .السلبي الرجل غدر وبین الواعیة المرأة حب بین واضحة السخریة تكمن وھنا

 مواجھة في قویة صامدة استمرت بل ربیع، تركھا أن بعد سمیرة تضعف لم ھذا كل

 مھ الخرین أن على ومصرة توازنھا، على مؤكدة واقعھا، من الھروب رافضة مصیرھا،

 صورتھ إل منھ تبق لم برجل لتتعلق مراھقة لیست وأنھا .ومثقفة واعیة ھي وأنھا لبیون،الس

 یعیش أھكذا المقرف؟ الجو ھذا ما ھذا؟ ما" :المثقفین أحوال شاتمة بالصراخ ذلك من وتنتھي

 )1(" الشعب؟ بقیة یفعل ماذا الثقافة؟ أجواء ھي أھذه البلد؟ ھذه في المثقفون

 عانت فھي نماذجھا، كل في الضیاع من عانت التي المرأة قدمت الروایة ھذه أن حظنال إذا

 الحریة وضع وفي ،"سمیرة" المثقفة المعلمة وضع وفي ،"إیفیت) البیت ربة وضع في

 وقد (نسرین) الصغیرة الفتاة وضع وفي ،(سامیة) البرجوازیة وضع وفي ،(سھى المطلقة

 كبیرا دورا تخبطھا خلل من نفسھا المرأة لعبت كما المرأة، ضیاع في كبیرا دورا الرجل لعب

 .قاتھاعال في سلبیة ضحیة أصبحت أنھا حد إلى ضیاعھا في

 رأةالم راعص إشكالیة أنجزت خلیفة سحر أن السابقتین الروایتین لخال من نالحظ      

 ماإنھ ثحی ل،الرج من المستلبة علقاتھا على التركیز مع الذكوري، المجتمع بنیة داخل

 انتك وقمد رأة،الم لمعاناة متكاملً  نموذجا "واقعیة غیر امرأة مذكرات" روایة في طرحت

 نم انيتع التي المرأة، على جائرٌ  واقعٌ  جتماعياال الواقع أن أوضحت فقد عفاف، بطلتھا

 .والزوج خ،واأل م،واأل ب،األ

 دابم ثحی اثقافی المرأة معاناة أیضا "لكم جواري نعد لم" روایة في أوضحت كما

 .للنساء استغللھم في التقلیدیین الرجال من سلبیة أكثر المثقفون

 
 .161سحر خلیفة ، لم نعد جواري لكم ، المصدر السایق ، ص  -)1(
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 الثاني صلالف

 يف ایاجتماع رأةالم معاناة فكرة إلى أوصلتنا خلیفة سحر أن إلى ذلك من نخلص

 واريج نعد لم" روایة في ثقافیا المرأة معاناة فكرة وإلى ،"واقعیة غیر امرأة مذكرات روایة

 "لكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 69 

 الخاتمة

: ھذه الدراسة یمكن إجمال اھم النتائج التي تم التوصل الیھا فیما یلي  ختام و في  
قدمت الكاتبة صورة ممیزة ومتعددة للمرأة في مختلف روایاتھا ، فطرحت قضایا : أوال 

المرأة بكل شفافیة وصراحة ، دون مواربة أو خجل، فقدمت لنا المرأة بقوتھا و ضعفھا 

و سلبیاتھا ، معاناتھا في المجتمع الشرقي ، وتحت ظل  باجابیاتھابحزنھا و فرحھا ، 

.االحتالل  

من المالحظ أن الشخصیات الرجالیة ، كانت ظالال للشخصیات النسائیة و لم یكن لھا : ثانیا

ذلك  الدور الفاعل تحت االحتالل ، بالرغم من كل التضحیات التي قدموھا و بذلوھا في 

قفا سلبیا من الرجل ،وكان مشجعا علقت علیھ كل سبیل الوطن ، فكان موقف الكاتبة مو

.مصائب المرأة ،ومشاكلھا التي ترسخت خالل عدة قرون   

لقد كانت الروایات، تعریة الزدواجیة المجتمع و كشفا لزیفھ ، المجتمع الذي یبیح : ثالثا

للذكر عمل كل شيء دون أیة ادانة ، ویمنع المرأة من عمل كل شيء لمجرد أنھا امرأة ، 

فجاء موقف الرجال في معظم الروایات موقفا سلبیا من المرأة ، فكانت النساء مضطھدات و 

.مقموعات یعانین من ظلم مزدوج ظلم الرجل وظلم االحتالل  

لقد كان موقف الكاتبة سلبیا من القادة ، الذین یستغلون المرأة و یسخرونھا لمصالھم : رابعا

یة ،لھا أبعادھا و دالالتھا المختلفة ، فكانت صوتا الشخصیة ،فقدمت لنا الكاتبة نماذج نسو

.روائیا ممیزا و شخصیة متفردة  

لقد رصدت الكاتبة التطور الذي طرأ على شخصیة المرأة ،من حیث التفكیر و : خامسا

العمل والنمو ، و واكبت ھذا التطور بشكل فني ، فقدمت تجربة بشریة مصورة ، من خالل 

لروایات من خالل بناء فني متمیز وكان ھناك عالقة حمیمة بین رؤیة فنیة خاصة ،فقدمت  ا

.الرؤیة الفنیة ، و األسالیب واألدوات الموظفة   

و من خالل دراستنا لروایات الكاتبة دراسة شاملة ، تعرفنا الى العدید من صور : سادسا

لزوجة ، الرمز، المرأة المثقفة ، العاملة ، األم ، المومس ، المناضلة ، ا: المرأة ، من مثل 
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فكانت  صورة  المرأة انعكسوا لحركة الواقع الفلسطیني ، فكشفت الروایات عن الفساد فئات 

في المجتمع ، كان المفروض فیھا أن تكون شریفة ، فتلك الفئات لم تعد تعبر عن طموحات 

ھا الجماھیر ، بسبب أنانیتھا و فردیتھا ، و بعدھا عن المشاكل الحقیقیة التي یعاني من

. مما أدى الى ظھور فئات جدیدة  –و خصوصا المرأة  -المجتمع ،   

إن الظروف االجتماعیة و السیاسیة القائمة ، فرضت على المرأة أنواعا عدیدة من : سابعا 

.الكبت ، مما فرض على الكاتبة استخدام أسالیب عدة في رسم صورة المرأة   

، تشكل عالمة بارزة في المسار االبداع و أخیرا فإن الدارس یشعر بأن روایات الكاتبة 

و ھي روایات یمكن أن تدرس من زوایا عدیدة و . النسوي في االدب العربي الحدیث 

.  مداخل متنوعة ، بسبب غناھا الفكري و الفني و تجدد بناھا السردیة   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 71 

 

:حقالمل  
التعريف بالروائية  -1  
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:التعریف بالكاتبة   

 . خلیفة عدنان سحر :ماإلس

 . روائیة :دبياأل النوع

 . فلسطین نابلس، في م 1941: ادتھموال

 القدس ھیونص طةمتوسي ف 1953 -1949 ابلس،ن الخنساء، ابتدائیة في تعلمت :ثقافتھا

 فلسطین بیرزیت، 1959 – 1955 انعم أمین،للت الوردیة راھبات فكلیة ، 1955 – 1954

   - IOWA أیوا جامعة العالمي، الكتاب برنامج في عضو 1977 – 1972

 :سطور في حیاتھا

 · .روائیة

 

  :لھا رصد

 "2004" حار ربیع -" 2002" قدیم وعھد وأیقونة صورة

 "1980" الشمس عباد ،"1978" الصبار ،"1975" لكم جواري نعد لم :روایات

 1998  "المیراث ،" 1991 " الساحة باب ، 19883" " واقعیة غیر امرأة مذكرات"

 · المتحدة یاتالوال جامعات من ودكتوراه .وآدابھا اإلنكلیزیة اللغة في إجازة

 · .جامعیة وأستاذة عمان، في النسویة الدراسات مركز في تعمل

 متزوجة ،األمیركیة الجامعة في سجلت .وفرنسا ولبنان وسوریة مصر من كلً  زارت
 ).ابنتان ولھا (ومطلقة
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:قائمة المصادر و المراجع   
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القرآن الكریم _  

.  روایات سحر خلیفة_   
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 1، مكتبة لبنان ،ط )قاموس مطول للغة العربیة (بطرس البستاني ، في محیط المحیط ،  – 7 
  .1998بیروت لبنان 
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دراسة من  1985 -1960حسان رشاد الشامي ، المرأة في روایة الفلسطینیة  – 10
. 1998منشورات ،اتحاد الكتاب العرب   
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