
     رإٌة الواقع فً الرواٌة النسائٌة 
 

 

 042 (5102 يونية – ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 رؤٌة الوالع فً الرواٌة النسائٌة  
 

 ٌسري فوزي علً أحمد صمر 
 

 الملخص

 
  فاً األساساٌة الشَّخصاٌا  هاٌن التَّشااهه أوجه ِمنْ  سلسلة تعقب اآلن الُممكن ِمن  

واٌااة  األوسااع والمااؤ   الثَّالثااة للمدٌنااة العشااوائٌة الطهٌعااة وهااٌن الجدٌااد  المصاارٌة الّرِ
 .المدٌنة هذه تمثله الَّذي

واٌااةف  الواقااع فااً الصااغٌر  التَّفاصااٌ  أد  فااً مغمااور  الجدٌااد  المصاارٌة الّرِ
م  على لكنها الُمحٌط االجتماعً  رواٌاة أصاه . قهولهاا علاى قاادر  مٌار هاذا مان الارَّ

 .هالمرَّ  ُمحتم  مٌر أصه  وضع عن ُمعهر  جدٌدا   كتاهٌا   نوعا   الُمغلق األفق
واٌة تحظ ل  و  اإلمكاناا  ِمان   هاإلفااد  محادود ، إسهاما  هاستثناء العرهٌة، الّرِ

وائاً، الشَّاك  محتوى لتحلٌ  وُمشتقاته، اإلٌقاع مفهو  ٌمنحها أنْ  ٌُمكن الَّتً  هارم  الّرِ
 وإٌقااع الشَّاعر إٌقااع حاو  واللغاوٌٌن النُّقااد ِمان   عادد سااقها أنْ  ساهق الَّتً الُمبلحظا 

واٌة  الّرِ
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The Perception of Reality in Feminist Egyptian  
 

Yusry Fawzy Ali Ahmed Sakr 

Abstract 

 
It’s possible now to track a series of similarities between the key 

figures in the new Egyptian novel and the random nature of the third 

city and the broader dilemma posed by this city. Egypt’s new novel 

immersed in the smallest details of the surrounded social reality, but 

even though it can not accept it. The closed horizon novel has become 

a new kind of writing expresses an intolerable situation at all.  The 

Arabic novel, except for limited contributions, did not gain benefit 

from the capabilities that can be granted by the concept of rhythm and 

its derivatives, to determine level of the narrative figure, despite the 

observations that have already been put forward by a number of critics 

and linguists about the rhythm of the poetry and the rhythm of the 

novel obviously we can say that reality represent a distinctive element 

for anecdotal and tales texts in general 
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 : المصري للوالع تارٌخٌة خلفٌة

 أخارى ُمنظمة مناطق القاهر  ُحكا  هنً العشرٌن، القرن ِمن   األولً العقود فً

 المنطقااة هااذه تخطااٌط ت اا َّ ".  الاادهار  قصاار"  ِماانْ  الغاارب إلااى"  سااٌتً جاااردن"  مثاا 

 فااً الغاضااهة الوسااطً الطهقااا  وهااٌن الهرٌطااانٌٌن الُمسااتعمرٌن هااٌن حاااج ا   لتُمثاا 

 الشَّاك  هاذا ٌكان لا . الُمساتعمرٌن هرحٌا  الادَّوا  على ٌُطالهون والَّذٌن القدٌمة، نةالمدٌ

م  علاى ُمعقادا   دائرٌاا   نمطا   ولكن خطٌا   . حدٌثاة حضارٌة أسا  علاى هُناً أنَّاه ِمانْ  الارَّ

 االسااتقبل ، هعااد إال لااه أدهٌااا   تعهٌاارا   ٌجااد لاا  عمااد عاان الُمتنااافر الفضاااء هااذا أنَّ  الُمثٌاار

 تعقٌاادا   أكثاار هؤشااكا  الُمطالهااة فااً التَّحاادٌثً القااومً المشااروع تناقضااا   هاادأ حٌاا ُ 

 ٌشام  دائرٌاا   هنااء   لٌنات  انعكا  والَّاذي الحداثً، السَّرد صعود إلى هذا أدي. ورم ٌة

اوي لوضع نقدٌا   تفكٌرا   م  وعلى. الرَّ واٌة أنَّ  ِمنْ  الرَّ  هالنِّقاد تتمٌا  كانا  المصارٌة الّرِ

ادٌد  ساردا   تُمثا  هالضارور  كانا  أنَّهاا إال مناه، خرجا  الَّاذي االجتمااعً للوضاع الشَّ

 هنااا  كااان ف ق اادْ  أخااري، ماارَّ . لهااا همعنااً التَّقااد  فكاار  تحااتفظ حٌاا  العقبلنااً، للتنااوٌر

ااتٌنٌا ، ُمنتصاا  ففااً. الحضاارٌة األشااكا  مااع توا ٌااا    قّاادْ  الحدٌثااة القاااهر  كاناا  الّسِ

 الشَّاك  أماا  قٌمهاا ضاع  هسهب التَّقلٌدٌة المدٌنة ارانهٌ وهدأ القدٌمة، المدٌنة تجاو  

 .الناصر عهد لعصر السَّائد العلمانً

 فاً شاًء كا . التَّساعٌنٌا  جٌا  مجاًء قه  الوضع لهذا جذري تغٌر حد  ثُ َّ 

. لئلنساان المعرفٌاة المرك ٌاة أو العقا  ساٌاد  لمهااد  ُمعاكسا   ٌسٌر الجٌ  هذا خهرا 

 واأللفٌااة التِّسااعٌنٌا  جٌاا  ِماانْ  الُمهماا  للشااهاب هالنسااهة – الٌومٌااة الحٌااا  أصااهح 

ماا ي العُناا  أو اإلذال  ماان عملٌااة عاان عهااار  – الجدٌااد  لقاا . الرَّ  الهطالااة فتاارا  خ 

 معاه هاذا لٌخلاق سٌضاٌع، شاهاهه  وهاؤنَّ  فٌاه، مرماوب مٌر جٌ  هؤنَّه احساسا   الطوٌلة

اااذ  اإلٌمااان ٌعااد لاا . هالااذنب مرٌهااا احساسااا    مطروحااا خٌااارا   أفضاا  مسااتقه  فااً السَّ

ااهقة األجٌاا  آماا  تحطما . والغضاب التَّشااإ  مان تنطلاق الهداٌة نقطة وأصهح   السَّ

. المصارٌة الثَّقافاة فاً النُّخااع حتاى استشاري الَّذي الفساد صخر  على جمعً ح  فً

 وِمانْ  للمرئاً اللفظاً ِمانْ  االنتقاا  ِمانْ  – مصار فاً الحداثاة هعاد ماا شاروط امت ج 

 ذا  النَّاصااعة وهالوهاهٌااة جانااب ماان الدًّولاة هرقاهااة – الكهٌاار التُّجاااري لئلعاابل  د ساٌا

اادا "  نادى. أخري جهة من الكهٌر التَّموٌ   هنااء فاً ساار هٌنماا التَّعهٌار هحرٌاة"  السَّ

 الثَّقافٌااة للُممارسااة مااواتً مٌاار منااا  –"  الطااارد المنااا "  هاا  األدب فااً ُعااِر    مااا

 الااهبلد، خااار  إلااى الغاضااهٌن الُمثقفااٌن ِماان   العدٌااد طاارد إلااى أدى اماا وهااو الُمسااتقلة،

. المصارٌة الثَّقافاة مع التَّعام  فً التَّقلٌدي األسلوب هذا الُمتعاقهة الحكوما  واعتمد 

 الَّاذي الثَّقاافً الفارا  لاتمؤل – تحدٌادا   السُّاعودٌة – الهترو  دو  صعود مع هذا ت امن

 األهلٌاة الحارب فاً هٌارو  وتادمٌر"  دٌفٌاد كاماب"   معاهاد هعاد مصار نهاذ هعاد نشؤ
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 .اللهنانٌة

ًَّ  العشوائٌة، المدٌنة لنشوء تحتٌا   هناء   الدٌنامٌكٌا  هذه شكل  ق دْ  و  المدٌناة وها

. السُّاكان أ ماة علاى النَّظار قاصار فعا  كارد عاماة، خطاة أي هابل القااهر ، فً الثَّالثة

 هالحاجاا  التَّكفا  علاى الدَّولاة قادر  فً للثقة ٌا  أهد فقدانا   العشوائٌة المدٌنة هذه عكس 

 ماا مح  العاجلة المطالب فٌه تح  وضع ِمنْ  المدٌنة هذه خرج . لمواطنٌها األساسٌة

 الثَّالثااة المدٌنااة أصااهح  وهالتااالً. معااه وتتضااارب هاا  النَّظاار، وهعٌااد اسااتراتٌجً هااو

 الحضارٌة شهه المساكن ِمن   ٌرٌنالكه الح امٌن شك . الُمغلقة والنِّهاٌا  هالمآ   ملٌئة

 فااً موجااود جمااا  ألي اعتهااار هاابل الثَّانٌااة للمدٌنااة الحضااري التَّخطااٌط عاان تراجعااا  

 حاد  كماا تماماا   – الحدٌثة قه  اإلسكان ألشكا  هد  هبل عود  – الحضاري المشهد

ٌاسٌة االجتماعٌة العبلقا  فً  .والّسِ

 الحداثااة عاان التَّراجااع مااع هٌااد دا  ٌاا الثَّالثااة للمدٌنااة الفوضااوي النمااو هااذا سااار

 األساسااااٌة الدَّعامااااة لتُشااااك  – األصااااولٌة رهمااااا أو – التقلٌدٌااااة للمواقاااا  والعااااود 

ٌاسااٌة الثَّقافااة انهٌااار مااع الوطنٌااة، لؤلٌدٌولوجٌااة  مقٌااا  وصااعود لمصاار األوسااع الّسِ

 .والوطنٌة االجتماعٌة للقٌ  معكو 

 فاً األساساٌة الشَّخصاٌا  هاٌن تَّشااههال أوجه ِمنْ  سلسلة تعقب اآلن الُممكن ِمن  

واٌااة  األوسااع والمااؤ   الثَّالثااة للمدٌنااة العشااوائٌة الطهٌعااة وهااٌن الجدٌااد  المصاارٌة الّرِ

 طلههاا فاً الُمفارقاة فً النصوص هذه فً األو  التَّشاهه ٌ ْكُمنُ . المدٌنة هذه تمثله الَّذي

ًَّ  تستمر ماهٌن"  رواٌة"  أنَّها على معها ٌتعام  أنْ  القار  ِمن    التَّطلعاا  إرهاا  فاً ه

واٌاة ِمن   الجدٌد الشَّك  هذا ٌحطمها والَّذي القار  ٌنتظرها الَّتً والنَّوعٌة الجمالٌة . الّرِ

 الغٌار االجتمااعً وللساٌا  العرهً لئلذال  الُمترسخ هالهناء وعٌها األعما  هذه تظهر

 ٌتعلاق فٌما قرارها سٌد  تكون نْ أ أهمٌة على األعما  هذه تُإكد. منه نشؤ  الَّذي سلٌ 

م  على تفض هٌنما هشكلها،  الُمستوي على تناقضاتها ح  فً جهد أي هذ  هذا ِمنْ  الرَّ

م ي  كوضاع ها  ح ، إلى هحاجة ُمشكلة أنَّها على الُمفارقة هذه مع التَّعام  ٌت  ال. الرَّ

 العرهاً العاال  فاً السُّالطة أهنٌاة مع تشاهها هنا  أصه  وهالتَّالً. نفسه للنص وجودي

 قاادر مساتق  ومشاروع حارَّ  إراد  لهاا حقٌقٌاة كقاو  لاٌ  الدَّولاة سلطة تظهر حٌ  –

. كف اعاة أي – للسلطة  ائفة كصور  وإنَّما القومً للمنطق تهعا  " اآلخر"  تحدي على

 هالتَّصاعٌد سالطتها علاى تُإكد أنْ  – للشرعٌة فقدانها هسهب – دائما   السُّلطة هذه تُحاو 

قاهة ن  مِ   الثَّبلثاة عهار تصااعد . هالدونٌاة اإلحساا  وهاٌن السُّلطة وه  هٌن ُمتذهذهة الّرِ

 المساهو  مٌار الخناوع ماع لتتوافاق والقماع القسار مان جدٌاد  مستوٌا  األخٌر  عقود

ٌاسااٌة للمإسسااة  ِماانْ  هاااحترا  تتمتااع أنْ  حتااى هاابل واشاانطن، إلماابلءا  المصاارٌة الّسِ

 .األجنهً سٌدها
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واٌاااة األولاااً الكتاهاااة"  نااااأ"  تتمٌااا   حٌلتهاااا هقلاااة الحااااد هوعٌهاااا الجدٌاااد  للّرِ

 خلاق فاً ت ْكُمانُ  الهارب فاً وساٌلتها كا . مفتاو  أفاق أي هابل الحاضر فً وحصارها

 تُمثا  لاذل . معاه حاواري هتفاعا  ٌسام  لكنَّه الحقٌقً العال  وجودٌا   ٌُشهه سردي عال 

 للواقاع هادٌبل   منطقا   النصوص هذه تُقد  ال. لقالُمغ األفق فً كسرا   – منفذا   الكتاهة هذه

 أنَّهااا الكتاهااة لهااذه األساسااٌة اللااوا   أحااد تماسااكه، تعتاارض أنْ  تحاااو  لكنَّهااا الحقٌقااً

ااردٌة والُمتراكهااا  الشااظاٌا تسااتخد   أخاارى صاافة. جااامع إطااار أي تاارفض الَّتااً السَّ

 المواضاٌع مان الاتَّخلص ٌات  حٌا  الحهكاة ماع التَّعام  طرٌقة هً الكتاهة لهذه أساسٌة

واٌااة فااً والوسااطٌة المرك ٌااة اارد هااذا لٌتكااون التَّقلٌدٌااة الّرِ  هااداٌا  ماان الجدٌااد السَّ

 داخاا  جدٌاادا   اضاطراها   هااذا ٌخلاق. الحهكااة فاً معٌاااري تطاور أي محطمااة ونهاٌاا ،

 .الوجودٌة الُمعضلة وتركٌ  القار  هوصلة هتشتٌ  لٌقو  السَّرد، عال 

اوي ساالطة انهٌااار إلااى هااالطهع ٌضااا  أ األساالوب هااذا ٌُشااٌر  إلااى هنااداء هاعثااة الاارَّ

 مٌار الكتاهة هذه"  أنا"  كان  إذا. رد أي لتلقً احتما  أي هبل –"  كلمنً"  – القار 

، فً ُمتحك  كوعً وضعها تؤمٌن على قادر  اوي فاً الثِّقاة الكاتاب فقاد وإذا النَّّصِ  الارَّ

 هلااد فااً خاضااعة نفاا  ماان مختلفااٌن ٌنشااكل عاان ٌعهاار كبلهمااا ألنَّ  ٌحااد  هااذا فاا نَّ 

ًَّ  استقبللها فقد  خاضعة  ٌخلاق. المنطقاة فاً ودورهاا كرامتهاا فقاد  كما األخرى ه

"  ماع تنادم  وأنْ  نفساها، علاى تتعر  أنْ  فً"  األنا"  هذه قدر  فً أ مة الوضع هذا

 هماا جًالخار الواقع رهط على قادر السَّرد هذا ف نَّ  هذا مع. أكهر قضٌة مع أو" اآلخر

 ِمانْ  الخاار  ِمان   – الوقا  نفا  فاً- هاً تنظر هٌنما منه، ٌتج أ ال كج ء داخلً هو

 .أهمٌة هؤي ٌشعر ال الَّذي الُمهم  نظر وجهة

واٌااة  الواقااع فااً الصااغٌر  التَّفاصااٌ  أد  فااً مغمااور  الجدٌااد  المصاارٌة الّرِ

م  على لكنها الُمحٌط االجتماعً  رواٌاة أصاه . اقهولها علاى قاادر  مٌار هاذا مان الارَّ

 .هالمرَّ  ُمحتم  مٌر أصه  وضع عن ُمعهر  جدٌدا   كتاهٌا   نوعا   الُمغلق األفق

مناى الشاق تنظاٌ  هاو و اإلٌقااع أنَّ  هرم  و   فاً أساساٌة ظااهر  ماا، لعما  ال َّ

 هتمٌاا  خاصااة ألسااهاب األدب؛ فااً وتجااذرا   رسااوخا   أكثاار ٌهاادو ف نَّااه الفنااون، ُمختلاا 

 نظا  وفق اللغوٌة، تشكٌبلته اشتغا  خصوصٌة السٌما ،(1)  ٌتهأده أي الجمالً؛ نتاجه

 طهٌعٌاة تهادو ث ا َّ، وِمانْ  الرٌاضاً، االنضاهاط مصا  إلى ٌص  ُمنضهط،   قانون أو  

 والموسااٌقى، األدب هااٌن ،( 2)الُّنقاااد ماان كثٌاار عنهااا تّّحاادَّ    الَّتااً  اا الوثٌقااة الِعبلقااة تلاا 

 هسلساالة وانتهاااء، القاادٌ ، األدب ماان هاادءا   ،نفسااه األدهااً الفضاااء مسااتوى علااى سااواء

 أو اإلٌقااع، لقانونٌاة الُمجااو  الُمساتقهلً أفقهاا تشق الت ا  الَّتً االستراتٌجٌة تحوالته

 .مؤثور  أو تراثٌة مركهة، فنون إنتا  ُمستوى على

واٌة تحظ ل  و  اإلمكاناا  ِمان   هاإلفااد  محادود ، إسهاما  هاستثناء العرهٌة، الّرِ
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وائاً، الشَّاك  محتوى لتحلٌ  وُمشتقاته، اإلٌقاع مفهو  ٌمنحها أنْ  ٌُمكن ًالَّت  هارم  الّرِ

 وإٌقااع الشَّاعر إٌقااع حاو  واللغاوٌٌن النُّقااد ِمان   عادد سااقها أنْ  ساهق الَّتً الُمبلحظا 

واٌة  (. 3) الّرِ

واٌااة إٌقاااع ٌاانهض و  الُمعقااد ، الجدٌااد ، التَّشااكبل  علااى -األسااا  فااً - الّرِ

 عناصاار همجماا  والمركهااة العضااوٌة عبلقاتهااا فااً للاا من، -الُمتكاارر  أي -تقطعااةالمُ 

واٌااة  الضااوء وإلقاااء موضااوعاتها، وتنظااٌ  معمارهااا، ه نشاااء تقااو  الَّتااً وتقنٌاتهااا، الّرِ

 .  شكلها محتوى تحدٌد إلى -النِّهاٌة فً -لتُفضً والجمالٌة، االجتماعٌة قٌمها على

 الحكائٌااااة للنصااااوص ممٌاااا ا   عنصاااارا   ٌُمثاااا  الواقااااع إنَّ  نقااااو  أنْ  هاااادٌهً و

اااٌر الحكاٌاااا  ِمااان   هااادءا   عموماااا ، والقصصاااٌة اااعهٌة، والّسِ  هامتااادادهما وانتهااااء، الشَّ

من هااٌن التَّارٌخٌااة الِعبلقااة لكاانَّ . الحاادٌ  التَّقلٌاادي القصصااً واٌااة، الاا َّ  أخااذ  والرَّ

وائٌاة األعما  مع جدٌد  أطوارا   اتٌنٌا ، جٌا  ههاا هشار الَّتاً الُمعاصار ، الّرِ  حٌا  الّسِ

 الخطااى، المنطقااً، الااواقعً، التَّسلساا  إٌقاااع تتجاااو   منٌااة أنظمااة رواٌاتااه صااام 

واٌاااة فاااً الُمتتااااهع،  العرهٌاااة صاااورتها فاااً أ  أصااالها، فاااً ساااواء،)  التَّقلٌدٌاااة الّرِ

واٌاة تقنٌاا  ِمانْ  أفااد  حٌا  حصارا ، الشَّاكلً التَّجدٌاد أجا  ِمانْ  لٌ  ،(المحفوظة  الّرِ

 ماع تتساق للواقع، روائٌة نظر وجهة لتجسٌد -أٌضا   -ه  الحدٌثة؛ واألمرٌكٌة نسٌةالفر

ٌاسً واالجتماعً االقتصادي الواقع ُمعطٌا   العقاود خبل  -والعرهً -المصري والّسِ

اوٌااة حاولاا  حٌاا ُ  العشاارٌن، القاارن ِماان   األخٌاار  األرهعااة  هااذا إٌقاااع مااع التَّمااا  الّرِ

 الهحا  فاً اإلنساان ُمعضالة وتجساٌد ، نفسه؛ الوق  فً هومجاو ت التَّارٌخً، المشهد

 األساطور  مفاردا  ِمانْ  ٌساتله  ه ٌقااع أصاٌلٌن، ومكاان  ماان وعان نهٌلة، معان   عن

من إٌقاع من منطاق تحطاٌ  فاً وطاقتاه األسطوري ال َّ  وفاً الخاارجً، التَّاارٌخً الا َّ

 الاانَّف ، عاان لٌااؤ ا وُمدافعااة الُمف عااة، التَّحااوال  ومواجهااة الواقااع، ممااوض ضاارب

 فااً اإلنسااان قاادر  وتعظااٌ  الُمتفسااخ، الواقااع هعااال  واألحاابل ، الرمااو  عااال  واسااتهدا 

ااعهٌة الُمجتمعااا   الهٌمنااة ضااغوط تحاا  ٌقااع عااال  فااً والتَّماساا ، الُمواجهااة علااى الشَّ

 الحضاااارٌة المساااافا  اهاااتبلع محاولاااة عااان فضااابل ، وخارجٌاااا ، داخلٌاااا   واالساااتئثار،

وائٌاااة المحااااوال  هاااذه ماااع لٌترافاااق للشاااعوب، والثَّقافٌاااة تَّارٌخٌاااةوال والجغرافٌاااة  الرَّ

وائً للشك  وطنً لمحتوى ُمختلفة نماذ  إهداع إمكانٌا  الّرِ
(4). 

  ماان"  هؤنَّهااا العشاارٌن القاارن ِماانْ  األخٌار  العقااود وصاا  إلااى دافعااا   هااذا كاان

واٌااة واٌااة قاادر  اكتشااا  إعاااد  إلااى ودافعااا   ،" الرَّ  لعااال  خاصااة رإى و صاا علااى الّرِ

 الُمركهاااة، الُمتناااافر ، الُمتهاعااد ، األنغاااا  التقاااط وعلاااى ُمتااوتر ، إٌقاعاااا  ذي ُمعقااد،

واٌة إمكانا  عهر وذل  ،(5)العصر هذا إلٌقاع الخواص، ُمتغاٌر   ومنهاا الخاصاة، الّرِ

 األحاادا  وقااوع ُمجاارد ماان وتعقٌاادا ، تركٌهااا   أكثاار روائٌااة أ منااة تشااكٌ  علااى قاادرتها
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من، فااً واألماااكن شَّخصااٌا وال من، وظااائ  تتسااع حٌاا ُ  الاا َّ  مساااراته، وتتعاادد الاا َّ

من ٌُشاااك  وحٌااا  ودالالتاااه،  فاااً والتَّاااواتر، التَّرتٌاااب فاااً الُمتعااادد القاااص إٌقااااع الااا َّ

 فااً والتَّكثٌاا ، التَّفصااٌ  فااً ، (6) واالقتضاااب االسااتطراد فااً واالسااتها ، االرتجاااع

 .والتَّقاطع اخ التَّد فً والتَّنافر، االتِّسا 

 :المصرٌة النسائٌة الرواٌة فً العالم رؤٌة

ةُ  واٌاة اتجاها  ِمنْ  ك  هٌن وثٌقة ِعبلقة ث مَّ  فتار  فاً  وتطورهاا المصارٌة، الّرِ

 و العشارٌن، و الواحاد، القارن ِمان   األولى السَّنوا  و العشرٌن، القرن ِمن   التِّسعٌنٌا 

 األعمااا  تُشااك  إذ جولاادمان؛ لوسااٌان عنااد نٌااةالتَّكوٌ الهنٌوٌااة فااً العااال  رإٌااة ماادلو 

وائٌة  ٌخاص فٌماا ُمتقارهاة رإى و ُمشاتركا ، حدساا   الفتار  تلا  فاً الُمهدعاة للمارأ  الّرِ

ٌاة مسااحة  ٌااد  و جهة، من النَّّصِ  على االجتماعً المرأ  وضع تؤثٌر  الثَّقافٌاة، الُحّرِ

ٌاسٌة، و  .أخرى جهة ِمنْ  لها المخصصة الفكرٌة و الّسِ

 ٌُمكان ماا هاً الفتار  تلا  فاً الكاتهاا  هٌن الُمتشاههة األفكار و الرإى،  وهذه

 فاً الُماإثر  االجتماعٌاة و الثَّقافٌاة، هاالهنى عبلقتهاا و العاال ، رإٌاة مناه تستخلص أنْ 

وائً األدب فً المصري النِّسائً الخطاب و اإلهداعً، المشهد تشكٌ   .الّرِ

واٌااااة مثلاااا   وق اااادْ   طهقااااة تطااااور ُمتفاوتااااة هاااادرجا  المصاااارٌة ةالنِّسااااائٌ الّرِ

اٌا  اساتلها  و المصاري، المجتماع فاً الصغٌر  الهورجوا ٌة  لهاا الُمنات  العاالمً الّسِ

 و االتصاااال ، وسااائ  فااً ثااور  ماان ٌُمٌاا ه مااا و الصااناعً، هعااد مااا المجتمااع فااً

 مان نالُمهمشاٌ أعاداد ت اٌاد كاذل  و األهوٌاة، الُمإسساا  علاى التَّمرد مع المعلوما ،

 .الوسطى الطَّهقة

 ِماانْ  ُمت اٌاد  ِمساااحة ِمانْ  انطبلقااا   الُمهدعاة الماارأ  عناد العااال  رإٌاة تشااكل  لقاد

ٌااة  االقتصااادي والتَّهمااٌ  جهااة، ِماانْ  األنثوٌااة والنَّ عااا  المشاااعر، عاان التَّعهٌاار ُحّرِ

غٌر ، الهورجوا ٌة للطهقة الُمت اٌد اٌا ا تادنً و الاوعً، تعاالً هٌن انشقاقها و الصَّ  لسَّ

 .أخرى جهة ِمنْ  االجتماعً

واٌاااة تجساااد  الُمشاااتركة، الثَّقافٌاااة العوامااا  مااان قااادرا   المصااارٌة النِّساااائٌة الرَّ

 تعطا  فٌاه و الطهقاً، العاما  فاً االختبل  دالال   وكذل  النَّوع، حو  والُمتمرك  

 و جتمااعً،اال وجودهاا علاى الطهقٌاة الُماإثرا  لتفاو  تهعا   للمرأ  الُمشتركة الفاعلٌَّة

 .للهوٌة الثَّقافً التَّفرد و الفردٌة، الحرٌة ألفكار تحقٌقها مدى

واٌة تقد  و  رإى تُقاد  كماا المجتماع، حركٌاة تاؤثٌر تعك  إشارا  النَّسائٌة الّرِ

، فً الُممكن الوعً ٌنتجها تعدٌلٌة  المنظاور هاٌن الخابل  التَّفاعا  إلاى تطما  و الانَّّصِ

، فً النِّسوي  مسااره، حادد  و الُمنظاور، ذلا  شاكل  الَّتاً االجتماعٌة لهنىا و النَّّصِ

 تجاااو  إلااى الُمهاادع الااوعً ٌسااعى مااا فاادائما   اآلخاار؛ علااى منهمااا ألي هٌمنااة دون
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، أخٌلة ِخبل  ِمنْ  الحتمٌة الوضعٌا   ِخابل  ِمنْ  أٌضا   لكنَّه و األدهٌة، عبلماته و النَّّصِ

 و االجتماعٌاة، للقاوى الاواعً مٌار أو اعً،الاو القاوي التَّاؤثٌر ٌُإكاد – العبلماا  تل 

 .الُمجتمع فً الثَّقافٌة

 سوساااٌولوجٌة دراساااة فاااً جولااادمان لوساااٌان مااانه  أهمٌاااة رمااا  أنَّاااه  وأرى

واٌة،  ُمكما  مانه  فهاو لهاذا و الثَّقاافً؛ أو االجتمااعً، هالساٌا  محدودا   ٌظ  ف نَّه الرَّ

، فهاا  فااً األخاارى النَّقدٌااة للمااداخ   عناصاار ِماانْ  علٌااه ترتكاا  مااا و وٌلااه،تؤ و الاانَّّصِ

 .مٌرها و القار ، دور أو الهنٌة، أو الصور ، مث  أخرى؛ جمالٌة

 الِعبلقااة تؤوٌاا  فااً تُفٌااد مااا، كاتااب لاادى الفااائق االجتماااعً الااوعً دراسااة إنَّ 

، هاٌن التَّفاعلٌاة  أو هعٌنهااا، فئاا  أو طهقااا ، صاعود ِمانْ  ٌحوٌااه هماا المجتماع و الاانَّّصِ

 ٌخاص فٌماا هلوماه إلاى الدراساة ِمان   القسا  هاذا ٌطما  ما هو و انه امها، و تبلشٌها،

واٌة  .إلٌها الُمشار الفتر  فً المصرٌة النَّسائٌة الّرِ

واٌة  وتقد   هقضااٌا الفاائق االجتمااعً الاوعً ِمان   نمااذ  المصرٌة النِّسائٌة الّرِ

 اآللٌاة االستجاها  توىمس على ٌعلو فنً منظور ِمنْ  أٌضا   الهسٌطة و الُمهدعة، المرأ 

 الخطااب تجدٌاد هؤهمٌاة مشاتركا   وعٌاا   تُقاد  كماا الٌومً، الواقع ٌطرحها الَّتً الهسٌطة

 اكتشاا  إعااد  إلاى تمٌا  عالمٌاة حداثٌة قٌ  من انطبلقا   المصري الُمجتمع فً الثَّقافً

 الارإى تلا  تفاعا   وٌؤتً. الهٌمنة خار  العالمً اإلنسانً التَّفاع  أو أحٌانا ، المحلً

 علاى قاادر  و النَّوع، فِْكر  ِ  ِمنْ  مولد  إهداعٌة حساسٌة تُمث  ُمشتركة، قاعد  وجود ِمنْ 

 .التِّسعٌنٌا  فتر  فً همصر الطهقً الهناء و االجتماعٌة، الهنى مع اإلٌجاهً التَّفاع 

 النصاااوص نقاااد دون للناااوع الثَّقاااافً و المجاااا ي، التَّوساااع تحقٌاااق ٌُمكااان ال و

وا  لتجاو هاا الُمتكارر السَّاعً و الصاغٌر ، الهورجوا ٌة الطَّهقة لشروط النِّسائٌة ئٌةالّرِ

اائد ، األهوٌاة السالطا  عن االقتصادي االستقبل  و الفردٌة، الفاعلٌة أصالة هاتجاه  السَّ

 األولااى العُصااور شااك  الَّااذي اإلنسااانً هالهُعااد تعهااؤ ال نفعٌااة قِااٌ  مشاانْ  تحوٌااه مااا و

 .للنهضة

 الفنٌااة التَّحااوال  رصااد علااى جولاادمان عنااد العااال  رإٌااة تطهٌقااا  ترتكاا  و

 ٌهادو و هعٌنها؛ فتر  فً االجتماعٌة القٌ  و هاألهنٌة، تؤثرها سٌا  فً النَّّصِ  فً القائمة

وائٌاة؛ مالرو أندرٌه ألعما  دراسته فً واضحا   هذا  المملكاة) لرواٌاة قراءتاه ففاً الّرِ

 تطلعااه ث اا َّ  ِماانْ  و العااا ؛ موتهااا و القااٌ ، انهٌااار جساادتُ  مااالرو كتاهااة أنَّ  ٌاارى( العجٌهااة

 مٌااار الُكتَّاااب نضااا  ٌُمثااا  أنَّااه ٌاارى كماااا خفٌااة،ُ و مجهولااة، قاااٌ  إلااى الرومنتٌكااً

 .( 7)الفتر  تل  فً الهورجوا ي المجتمع ٌمثلها و المو ، مملكة ضد االمتثالٌٌن

 : هما رئٌسٌٌن؛ محورٌن على التَّطبٌمٌة جولدمان رؤى تموم

 قدرتااه و الُمجتمااع، تغٌاارا  ماع اإلٌجاااهً تفاعلااه ِماانْ  انطبلقاا   الُمهاادع فكاار  قاراء  -1
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 تعادٌ  إلى التَّطلع و جهة، من تخٌلٌة فنٌة لغة فً االجتماعٌة الهنى تؤثٌر صٌامة على

 .أخرى جهة ِمنْ  شخصٌاته و السَّردي، النَّّصِ  صٌرور  خبل  ِمنْ  التَّغٌرا  تل 

 عبلقتاااه تطاااور فاااً الُمهااادع وعاااً ٌُجسااادها الَّتاااً النَّقدٌاااة ىالااارإ عااان الكشااا   -2

 تطهٌقاا  فاً األه  الج ء هً النَّقدٌة الوظٌفة تل  أنَّ  أرى و االجتماعٌة، هالوضعٌا 

 مراكا  ثهاا  مان تخفا  و المجتماع، و الفان، هٌن التَّفاعلٌة الدائر  تكم  إذ جولدمان؛

 و مااالرو، لتماارد رصااده فااً تهاادو و تماااعً؛االج الهناااء فااً الثَّقافٌااة و الطهقٌااة، القااو 

؛ خابل  مان القٌماة ضاٌاع علاى أمثاله  فاً نقادي، لموقا  تساعى الكتاهاة أنَّ  أي الانَّّصِ

 .المجتمع من ما فئة وضعٌة عن للتعهٌر فٌه تنسا  الَّذي الوق 

واٌااة فااً العااال  رإٌااة قااراء  وٌُمكننااا  ثبلثااة خاابل  ِماانْ  المصاارٌة النِّسااائٌة الّرِ

 فااً الُمااإثر  االجتماعٌااة الهنااى و االجتماعٌااة، الفئااة طهٌعااة تُجسااد ٌسااة،رئ عناصاار

 ُمعٌناة لفكار  انتخااب و نقادي، وعاً ِمانْ  تحملاه هماا الرإٌة أس  و الفكري، مسارها

 .االجتماعٌة للمإثرا  تهعا   أخرى دون

 :المصرٌة النسائٌة الرواٌة فً العالم رؤٌة أسس

 جدٌاد  أدهٌاة لغاة عان الهحا  علاى رٌا المصا الروائٌاا  توافق هالدراسة تهٌن

 :هً و العال ؛ رإٌة أس  تشكٌ  فً مهمة عناصر أرهعة تواكب

 و للاذا ، جدٌاد  تاؤوٌبل  إنتاا  علاى  وقدرتاه النوع، اختبل  من تهدأ التً الهوٌة-1

 .المجتمع و الثقافة،

 المجتماااع فاااً الخصوصاااٌة عناصااار و األنثوٌاااة، الااارإى مختلااا  هاااٌن التفاعااا -2

 األ مااا  هعااض و الفرٌااد ، الشخصااٌة النماااذ  و الحكااائً، التاارا  مثاا  ؛المصااري

 .التارٌخٌة و الفكرٌة،

 واالجتماااعً األدهااً، تؤثٌرهااا تؤكٌااد و المجتمااع، فااً المهدعااة الماارأ  فئااة صااعود -3

 النمطٌاة القٌ  مواجهة فً الفردٌة الن عة تع ٌ  و الحرٌا ، مساحة  ٌاد  من انطبلقا  

 .  الساهقة

 الفردٌاة الارو  تع ٌا  و الثقافٌاة، قٌمها و الطهقٌة، السلطة من التحرر عن  الهح -4

 .فٌه البلإنسانٌة االستغبل  عوام  و االستاتٌكً، الطهقً الهناء عن اقتصادٌا   المستقلة

 :السائدة الحضارٌة االتجاهات نمد و الثمافً، التوافك

 هعٌنهاا؛ ثقافاة مرك ٌاة فاً النظار إعااد  علاى الجدٌاد  الثقافٌاة االتجاهاا  تقو 

 ساٌا  فاً اآلخار و األناا، تساتوعب التً العالمٌة القٌ  و التَّعدد، مسؤلة تع ٌ  ث  َّ  ومن

 الهٌمناة، خطااب تتهناى التاً للثقافاا  المستمر النقد توجٌه أو البلمرك ٌة، و التَّسام ،

 .الشمولٌة أو

 منطااق تفكٌاا  فااً هاارع قااد و االتجاااه، هااذا رواد أهاا  ماان سااعٌد إدوارد ٌُعااد و
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 هوٌتااه التهااا  و فروٌااد، عاان دراسااته فااً هخاصااة و األحادٌااة، أو األصاالٌة، الثقافااة

 فهااو نفسااه؛ الوقاا  فااً خارجهااا و جماعتااه، داخاا  ٌفكاار فروٌااد أن ٌاارى إذ الثقافٌااة؛

 الجماعااا  مثاا  األورهٌااٌن؛ أساابلفه إلااى كااذل  و السااامً، الثقااافً التاارا  إلااى ٌنتمااً

 .( 8) الرومانٌٌن و انٌٌن،الٌون و القدٌمة، األورهٌة

 : داللتٌن سعٌد إدوارد فكر فً الهوٌة التباس مسألة تؤكد و

 شاخص داخا  كانا   ولاو المتعادد ، الثقافاا  هاٌن السالمً التجاور هً األولى

 و والهٌمناة، لؤلحادٌاة، االخاتبل  و التناوع، ملهاة ثا  من و فروٌد، مث  إشكالً واحد

 .المرك ٌة ٌتجاو  عالمً سٌا  فً ةالثقافٌ الهوٌا  انتشار إمكانٌة

ااا  قٌااد الهوٌااة ماادلو  ٌظاا  للمركاا  الُمسااتمر النقااد ماان انطبلقااا   فهااً الثانٌااة أمَّ

 الااذَّا  مراجعااة عملٌااة تُمثاا  إذ الفكاار؛ و األدب، نصااوص مااع التَّفاعاا  و التَّشااك ،

 .العال  لرإٌة الممكن الوعً هناء فً مهما   دورا   الثقافٌة

 وفاق والمجتماع التاارٌخ، تؤوٌا  علاى تحارص مصار فاً هدعاةالمُ  المرأ  وألنَّ 

 انحااا   فقااد العااالمً، و المحلااً، هااٌن تجمااع فرٌااد  هوٌااة استشاارا  و خاصااة، لغااة

 مان الهٌمناة منطاق خاار  الثقافٌاة الهوٌاا  هاٌن السابل  إلى المصرٌة النسائٌة الرواٌة

 من النص و هاآلخر، األنا وعبلقة الذا ، مراجعة على تقو  جدٌد  هوٌة هناء و جهة،

 .ثانٌة جهة

 و الهادري، هالاة و عاشاور، رضاوى كتاهة فً واضحا   الهٌمنة نقد اتجاه وٌهدو

 نتاا  فاً المختلفاة الهوٌاا  هاٌن العاالمً التفاعا  اتجااه ٌهادو هٌنماا المانع ، عهد صفاء

 و المجتمااع هنٌااة مااع األدهٌااة الاانص لغااة تتفاعاا  و شااعهان، نجااوى و سااوٌ ، أهاادا 

 .المصادفة سهٌر و الهدري، هالة أعما  ًف تحوالته

 أنَّ  أرى التااوجهٌن، لهااذٌن المصاارٌة النسااائٌة الرواٌااة اختٌااار ماان  وانطبلقااا  

 و الهوٌااة، تشااكٌ  هااٌن همااا أساسااٌٌن؛ عنصاارٌن خاابل  ماان هنااا تتشااك  العااال  رإٌااة

 :تماعٌةاالج الرإى هناء إعاد  إلى الثقافً التَّسام  من ثانٌا   ث  األنثوٌة اللغة اتساع

 :األنثوٌة اللغة اتساع و الهوٌة، تشكٌل -1

 الرواٌاة نصاوص فاً النساوٌة الهوٌاة خصوصاٌة إلى تشٌر التً الدوا  تتواتر

 فاً المجتماع فاً المهدعاة المارأ  حضاور تصااعد فاً االنطبل  نقطة  وهً النسائٌة،

 هنٌاة فاً اوحاده القاو  مرك ٌاة على القائ  األهوي الخطاب و التقلٌدٌة، المرأ  مواجهة

 .المختلفة فئاته تراتب و المجتمع،

 للهوٌاة األدهٌة الخصوصٌة تهدو السعداوي لنوا ( إهلٌ  و جنا ) رواٌة  وفً

 دون التهعٌاة، لقاٌ  المإس  المجموع صو  عن انشقا  أو خبلص، حالة فً النسوٌة

 المساااحة األنثوٌااة الهوٌااة دوا  تشااك  إذ الهااام ؛ موقااع فااً الماارأ  صااو  ٌظاا  أن



     رإٌة الواقع فً الرواٌة النسائٌة 
 

 

 032 (5102 يونية – ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 .آن فً األدهٌة و االجتماعٌة، أصالتها من انطبلقا   العال  رإٌة و النص، من األكهر

 ث ا َّ  مان و التقلٌدٌاة؛ أدوارها فً المرأ  اخت ا  و التهعٌة، صو  الرئٌسة تجسد

 هااً تنتصاار أن قهاا  علٌهااا فٌنتصاار الاادَّاخلً، عالمهااا ٌحتاا  و األب، مااع تتوحااد فهااً

 .النص فً جنا  هً و بل ،هاالخت الوعً صاحهة المرأ  على

 مسااحة تشاك  جناا  لاوعً السَّاارد  تمنحهاا التاً الخصوصاٌة مسااحة لكن و

 الماضااً ماان األنثوٌااة األصااالة أصااوا  ماان ٌسااتدعٌه مااا و للماارأ ، اآلخاار الحضااور

 .الهطلة وعً فً األمومة همدلو  الخفً اتصالها و الثقافً،

 أذنٌهاا فاً ٌساري. اللٌا  فاً نشا ت كانا  حاٌن أمهاا صاو  ٌشهه.. هه.. هه"  : تقو 

 شااادٌد مرتفاااع، أنفهاااا. عرٌضاااة جههتهاااا. النافاااذ  وراء واقفاااة أمهاااا. الهاااواء كحفٌااا 

 ٌنساب فمها  اوٌة من. قات  سوادهما العٌنان. مدههة هار   عظامهما خداها. االستقامة

      .                                                      (9)" الد  من رفٌع خٌط

 و تمردهاا، و ح نهاا، لحظاة فاً الساردي المشاهد علاى األ  صور  هنا تهٌمن

 مصاادرا تصااٌر و جنااا ، وعااً تحتاا  فهااً الهكاااء؛ مااع التعااالً فااً الممثاا  انشااقاقها

 .الماضٌة ه ٌمتها داخ  من هالنوع للوعً

 هادوا  – الخصوصاٌة و لؤلصاالة، داال هوصفها - المجا ٌة األ  ارتهط  قد و

 و ،(واقفاة) مثا  المحتم ؛ االجتماعً السٌا  و المدر ، الوعً فً الحضور تصاعد

 الحضاور اتساع تإكد هً و مٌرها، و ،(الد ) و ،(هار  ) و ،(مرتفع) و ،(عرٌضة)

( الااد ) الاادوا  تلاا  أهاا  ماان و الساااهقة؛ القهاار دوا  عاان المنشااق و الااواعً، األنثااوي

 أمااا  ه ائمهااا هقاٌااا و جهااة، ماان هاااأل  اتصااالها فااً المهدعااة الماارأ  إلٌجاهٌااة المإكااد

 .أخرى جهة من القو  خطاب

 الممٌااا   األهوٌاااة القاااو  دوا  –( الخهااااء) فاااً – الطحااااوي مٌااارا  تساااتهد  و

 فالهطلاة الانص؛ فاً المهدعة المرأ  تعالً و األنثوي، الحضور هشاعرٌة الهدو لمجتمع

 فااً هاإلٌغااا  العرجاااء، هالممسوسااة تصاافها التااً التقلٌدٌااة حاكمااة الجااد  تواجااه فاااط 

 التؤوٌاا  خاابل  ماان االنثوٌااة الهوٌااة اكتشااا  إعاااد  و األهااوي، الخطاااب عاان االنشااقا 

 .األب و هالشجر ، عبلقتها فً واضحا هذا ٌهدو و الهدوي؛ المجتمع لعبلما  النسوي

 تاارهط جدٌااد  أنثوٌااة أصااالة إلااى تشااٌر الطحاااوي مٌاارا  سااارد  عنااد الشااجر 

 علاى األنوثاة هتعاالً القاو  فتساتهد  الجدٌاد ؛ النسائٌة هالتوجها  ًالقهل الثقافً الترا 

 .النمطٌة األدوار و التقلٌدٌة، الحٌا 

 ( :الخباء) فً فاطم عن السَّاردة تمول

 و علٌهاا، أمفاو قاد و هاللٌ ، أتسلقها العالٌة، الشجر  حافة إال اطٌق أعد ل  و" 

 .( 11)" مرهه و شرقه، الهٌ ؛ أطٌق ال و حولً، الحٌا  أراقب و هالنهار، أتسلقها
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 الحكاً، و للرإٌاة، مركا ا هوصافه األنثاوي الصاو  السااهق المشاهد فً ٌهر 

 تعااالً و األنثااى، جسااد هااٌن المسااتمر  العبلقااة إلااى فٌااه السااردٌة الوظااائ  تشااٌر كمااا

 للمارأ  الروحٌاة هاالقو  ارتهاطهاا إلاى الضامنٌة اإلشاار  ثا  مان و الاوعً؛ فً الشجر 

 .وحده لؤلب الساهقة القو  عن كهدٌ  المجموع فً تؤثٌرها استشرا  و المهدعة،

 تاؤوٌبل تنات  ماا هقادر األب ماضاً تحااكً ال الرإٌاة هاذه فً المهدعة المرأ  و

 المارأ  منظاور داخا  مان األهوٌاة العبلقاا  هناء إعاد  و المجتمع، فً لوجودها جدٌدا

 .المهدعة

 ٌاارى إذ الذكورٌااة؛ القااو  همرك ٌااة الثقااافً التاارا  فااً الشااجر  اقترناا  قااد و

 شاجر  كانا  الغاهاة رهاة/  دٌاناا روضاة فاً أناه( الاذههً الغصان) فً فرٌ ر جٌم 

 و فٌقتلاه، دهااء أكثار و هؤسا، أشد هو من ٌص  حتى هحذر الكاهن حولها ٌحو  هعٌنها

 . ( 11) موقعه ٌحت 

 القاٌ  هقاٌاا كٌ تشا فاً كهٌار أثار الطهٌعٌاة القاو  تؤكٌد فً القوي المدلو  لهذا و

 و المدنٌااة، و ال راعٌااة، و الهدوٌااة، المجتمعااا  فااً مختلفااة هاادرجا  لؤلهوٌااة الثقافٌااة

 منحهاا و المارأ ، إلاى النظر لتطور طهقا الشجر  دا  قراء  تعٌد الطحاوي مٌرا  لكن

 و الشامولٌة، تادعً ال ألنهاا لهاا؛ هدٌلاة لٌسا  و القدٌ ، الكاهن ألصالة موا ٌة أصالة

 .الرإٌة و الهوٌة، اختبل  ؤكٌدت إنما

 أمااا  صاامته خاابل  ماان األب صااور ( الخهاااء) فااً الطحاااوي مٌاارا  تااإو  و

 فااً الماارأ  اختاا ا  علااى المتماارد  النسااائٌة عاطفتهااا و حججهااا، و فاااط ، حكاٌااا 

 .للرج  تهعٌتها أو الذكور، إنجاب مث  التقلٌدٌة؛ األدوار

 كانا . صادري علاى رأساه ٌضاع لا  و أحضاانه، فاً ٌؤخاذنً لا "  : فااط  عان تقو 

 لاا  دفنااه، البلتااً هاان أ  هناتااه دفاان الااذي هااو نعاا  هاا  فسااؤلته أمامااه مماادد  ساااقً

 .(12)"ٌجب

 و للمارأ ، المختلا  للادور الخفاً انحٌاا ه داخ  من األب – هنا – الهطلة تقرأ

 فااً الهوٌااة اخااتبل  قمااع تإكااد التااً العناا  و القهاار، حكاٌااا  أمااا  الصااامتة ساالهٌته

 .هالمؤسا  اإلحسا  فً ٌشار  كؤنه و الوظٌفة، دٌةأحا

 التهعٌاااة لتاااارٌخ األنثوٌاااة الحكاٌاااة تشاااك  هاااداٌا  إلاااى ٌشاااٌر األب صااام  إن

 فااً الحضااور تؤكٌااد إلااى تتجااه التااً الرإٌااة و المنظااور، و اللغااة، الخااتبل  المااوا ي

 كااذل  و األ ، شخصاٌة فااً الممثا  الصااام  للحا ن تجنههااا و الحكاٌاة، علااى هٌمنتهاا

 .حاكمة الجد  صو  فً ممثلة الذكورٌة لئلٌجاهٌة

 عالمااا( السااماء إلااى تصااعد ال الذههٌااة العرهااة) فااً هكاار ساالوى سااارد  تهنااً و

 الهطلاة وعاً خصوصاٌة خابل  من دواله تنس  و النساء، سجن لهطبل  متخٌبل أنثوٌا
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 ار خا جااء إن و األنثاوي، هالطااهع تتس  أحبل  و ذكرٌا ، من ٌحوٌه ما و ع ٌ  ،/ 

 .اآللً التمرد مستوى إلى تنتمً التً األفعا  و الواقع، سطو 

 فاً الخاصاة األنثوٌاة الادوا  تدعٌ  فً أسهم  السَّارد  لغة أن الهاح  ٌرى و

 االجتماااعً السااٌا  عاان الجدٌااد األنثااوي الواقااع تعااالً علااى تاادل  كااً ع ٌاا  ؛ وعااً

 الاهطبل  إدرا  مساتوى عان انفساه السَّاارد  لادى النساوي الاوعً ٌتعالى مثلما القائ ،

ااارد  صااو  انحااا  لهااذا و للعااال ؛  نقاا  فااً محاٌاادا ٌكاان لاا  و المتماارد ، للماارأ  السَّ

 .الشخصٌا  و األحدا ،

 أجما  فاً الذههٌاة عرهتهاا راكهاا  تهادو أن فً ترمب ع ٌ   كان " : السَّارد  تقو 

 تستشاٌر... ماءالس هاتجاه األرض عن ارتفاعها عند هشر علٌها ٌكون أن ٌمكن صور 

 ذا  و هعناٌاة، منتقاا  ترٌدها كان  التً األثواب هتفاصٌ  ٌتعلق فٌما.. منصور  ٌنب

 مبلئكااة عان ههااء و جماااال، تقا  ال مبلئكاة كااؤنهن ٌهادٌن تجعلهان رقٌقااة ههٌجاة ألاوان

 .(13) "السماء

 عناد العاال  رإٌاة فاً النسائٌة الخصوصٌة ه هرا  ٌتعلقان مبلحظتان للهاح  و

 : هما هكر؛ سلوى

 األلاوان، انتقاء فً الحساسٌة مث  المرأ  تمٌ  التً هالتفاصٌ  السَّارد  اهتما  : األولى

 سااٌا  فااً أتاا  التفاصااٌ  تلاا  ألن و الملكٌااة، الذههٌااة العرهااة منظاار و المبلهاا ، و

 و ال ٌناة، و التجمٌا ، فً التقلٌدٌة وظٌفتها تجاو   فقد األنثوٌة؛ للخصوصٌة متخٌ 

 فاً الجدٌد  األنثوٌة الهوٌة هداٌا  تشك  فهً ث  من و متعا ؛ افتراضً ال هع اقترن 

 .ع ٌ   وعً

 تؤساٌ  علاى ٌاد  منهما األو  الساهق؛ المشهد فً العال  لرإٌة مستوٌان ثمة : الثانٌة

 عااد  و األهااوي، المنطااق علااى تمردهااا حتمٌااة ماان ٌنهااع قسااري متخٌاا  لعااال  ع ٌاا  

 رإٌاة هاً و الساجن، فاً الممثلاة المادٌاة و العاطفٌاة، قٌوده من الخرو  على قدرتها

 السَّاارد  لدى العال  رإٌة الثانٌة و ع ٌ  ، إدرا  مستوى فً تقدمها و السَّارد ، تعٌها

 آخار؛ وساٌط خابل  من األنثوي الحضور من كهٌر  لمساحة هالتؤسٌ  تتمٌ  و نفسها،

 شاعرٌة؛ نساائٌة لغاة اساطةهو تمثٌله إلعاد  مفتوحا مجاال صار الذي ع ٌ   وعً هو

ااارد ، لغااة هااً  العااال  فااً الثقااة و األنثوٌااة، الهوٌااة تؤكٌااد و هاإلٌجاهٌااة، تتمٌاا  و السَّ

 .الهطلة لدى االفتراضً

 : األنثوٌة اللغة اتساع باتجاه

 الرواٌاة تكتفاً ال المهدعاة، للمرأ  الممكن الوعً ٌحدده الذي المستوى هذا فً

 اللغاة هاذه تتساع إنَّماا و الجدٌد ، للهوٌة المإولة األنثوٌة ةاللغ هتؤكٌد المصرٌة النسائٌة

 الااوعً فااً محتماا  هااو مااا وفااق هنٌتهمااا ماان تعااد  و المجتمااع، و الكااون، لتختاار 
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 .االجتماعٌة و الكونٌة، األهنٌة فً التؤثٌر على اإلٌجاهٌة قدرته و النسوي،

 مااإثرا ال مااع اإلهااداعً الاانص تفاعاا  عاان الرإٌااة ماان المسااتوى هااذا ٌعهاار و

 اللغاة هاٌن العبلقاا  مان جدٌاد  شاكو  عنه ٌتولد هحٌ  االجتماعٌة و الثقافٌة، الهنٌوٌة

 .منهما ألي إمبل  دون هالفع  القائ  االجتماعً المسار و المهدعة، للمرأ  الخاصة

 هاٌن الخفٌاة الصبل  اكتشا  السَّارد  تعٌد الموجً لسحر( دارٌة) رواٌة فً و

 و ماعا ، مثا  القدٌماة؛ مصار فاً الثقافٌاة الرماو  هعاض و ٌاة،لدار المتعالٌة الهوٌة

 و للكتاهاة، إلهاة كونهاا هاٌن العبلقاة ماا تارى"  : نفتٌ  عن تقو  و إٌ ٌ ، و نفتٌ ،

 (. 14)" ؟ اللهإ  وجه

 و واإلٌجاهٌاة، هالكتاهاة، المقترناة األنوثاة فاً نفتاٌ  رما  مع هنا دارٌة تتوحد

 اساتعاد  داخا  مان الراهن الثقافً وضعها تقرأ فهً المؤلو ؛ عن الخرو  و التَّمرد،

 امتادادها و األنثوٌاة، للهوٌاة االتساع فكر  تحقق إمكانٌة و للماضً، األسطورٌة القو 

 .الثقافٌة و الكونٌة، العبلما  فً

 عملٌااة فتخااتلط الكااون، لعناصاار الشااعري هالتصااور دارٌااة الوعااً ٌتحااد قااد و

 العناصاار حركااة و الداخلٌااة، الحاااال  هااٌن خفااًال هاالتصااا  للهوٌااة النصااٌة الكتاهااة

 .الكونٌة

/  ٌتواثاب ٌطٌار، ٌقفا ،/  الارو  جادران ٌخاد ... الداخ  فً الصغٌر الجنً" : تقو 

/  معاكسااتً ٌماا  ال.. / القماار ٌغااا  /  الشاام  ٌحااد /  أشااعارا ٌقاارأ/  ٌن لااق ٌحلاا ،

 سااجن ماان/  هأطلقاا أنْ  منااً ٌطلااب تصااوروا و/  أقبلمااا  .. ورقااا   طرٌقااً فااً ٌرمااً

 (.15)"أهدي

 قادر  الموجً سحر نص  وٌمنحه الجنً، عبلمة فً اإلهداعً البلوعً ٌتجسد

 فاً لدارٌاة الاداخلً العاال  و األورا ، و القل ، فً ممثلة هالكتاهة القوي االتصا  على

 و الشام ، مثا  الكونٌاة؛ هالعناصار كاذل  و اإلٌجاهٌاة، طاقتاه و الجنً، همر  اتحاده

 اتسااعه و األدهً، النص تجسد هٌن المتعالً الوسٌط هً المهدعة المرأ  نكؤ و القمر،

 حركاة هاتجااه الهوٌاة حادود مان األنثاوي الصاو  ٌتحارر ثا  مان و المحتما ؛ الكونً

 .اتساعا أكثر إهداعٌة

 مهاا/  المهدعاة المارأ  أخٌلاة تقاو  المصادفة لسهٌر( األهالسة لهو) رواٌة  وفً

 السَّاارد  تتخلى أن دون القرٌة،/  المجتمع لهنٌة المستمر و ،المحتم  هالتعدٌ  السوٌفً

 الانص هاذا أن أرى و الشاخوص، تشاكٌ  فاً القاائ  االجتمااعً الهناء تؤثٌر إثها  عن

 الماإثر ، االجتماعٌاة األهنٌاة هواساطة المحدد القائ  الوعً من ك  فاعلٌة هامتٌا  ٌمث 

 االجتماااعً و الطهقااً، الهناااء رتحااوٌ علااى الاانص قاادر  فااً ممااثبل الممكاان الااوعً و

 عاان فصاالها ٌمكاان ال أنثوٌااة شاااعرٌة لغااة و أنثااوي، وعااً ماان انطبلقااا للشااخوص
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 .  المجموع تحوال 

ااارد  لنااا تقااد   ههامشااٌته ٌتعلااق األو  جااانهٌن فااً منصااور أحمااد شخصااٌة السَّ

 : هلسانه السَّارد  تقو  إذ المو ؛ من انحداره و الطهقٌة،

 .(16) " المه لة هذه سؤختت  و مها، ٌا مٌ  جذر من أنا –" 

 المناهضااة أخٌلتهااا و اإلهااداعً، مهااا هااوعً آخاار جانااب فااً ٌقتاارن لكنااه و

 أخارى؛ جهاة مان للقرٌاة االجتمااعً الهنااء الساتقبللٌة و جهة، من الهامشٌة لوضعٌته

 فتكتساب للمكاان؛ االجتماعٌاة األهنٌة تتسع النص فً الجدٌد  األنثوٌة اللغة طرٌق فعن

 عرضاة فتكون مها؛/  المهدعة المرأ  هتوجها  تتص  أو الكتاهة، ٌشهه ثورٌا احضور

 علٌهااا النصااً الحضااور ٌهااٌمن أن دون الخٌالٌااة الطفاارا  و األسااطورٌة، للتحااوال 

 .قرٌتها شخصٌا  و مها، هه ائ  دائما السَّارد  تذكرنا إذ تماما؛

 رقهاة حاو  الملتفاة الثعااهٌن داتحدٌا األٌاا  هذه فً منصور أحمد كل "  : السَّارد  تقو 

 و أنوثاة، و ذكاور ، ه ماارا  جاذع و رأ ، لهاا طلاع التً السٌسهان  وشجٌرا  أمه،

 هرتقاالً ٌاؤ  و هشاجاعة، ٌنتظر... الطر  و الشوارع، ك  علٌه السادٌن العمالقة كل 

 الكاور  أو إهطٌاه، تح  ٌخهئها التً الحور قواف  علٌه فترد اإلشار ، تؤتٌه أن لحظة

 (.17) " القدٌمة اللغا  ه حدى المٌاه دور  فً له ٌغنً الذي

ااارد  تقاااو   فتفجاار الشخصااٌة؛ وهنٌااة الطهقااً، الوضااع هااٌن العبلقااة ثهااا  السَّ

 مهاا/  المارأ  أخٌلاة و الانص، فاعلٌاة  وتإكاد العبلقاة، تلا  تحاور أنثوٌة هلغة األخٌر 

 لتلااا  إدراكهااا  ماااع عً،الاااواق وجاااوده  علاااى الهامشاااٌٌن و الهساااطاء، لتمااارد الممثلاااة

 مان االجتمااعً الهنااء فاً مإثرا و ممتدا، هنا النسائً النص ٌظ  ث  من و الهامشٌة،

 .  أخرى جهة من منه شخصٌاته ٌستمد و جهة،

 التغٌار علاى ٌاد  الخاصة أدهٌتها وراء لما اختراقها و النسائٌة، اللغة اتساع إن

 .االجتماعً الهٌك  و عة،المهد المرأ  وعً هٌن العبلقا  هنٌة فً المستمر

 :االجتماعٌة الرؤى بناء  وإعادة الثمافً التوافك( 2)

 وصاراع المرك ٌاا ، تشاوهه ثقاافً منا  فً تنمو ال المهدعة المرأ  رإى ألن

 التسااام  اتجااه المصاارٌة النساائٌة الرواٌاة انتخهاا  فقاد األقلٌااا ؛ تهماٌ  أو الثقافاا ،

 المعتدلاة العالمٌاة االتجاهاا  ثا  مان و الساائد ؛ الحضاارٌة المرك ٌاا  نقد و الثقافً،

 .قمعه أو لآلخر، رفض دون للمحلً، الثقافٌة هالخصوصٌة تحتفظ التً

 المهدعااة الماارأ  رإى و اآلخاار، مااع الثقااافً التعاااط  هااٌن أكٌااد  صاالة ثمااة

 مثلماا للمجموع، الثقافٌة الهنٌة فً التؤثٌر و الصعود، عن تهح  اجتماعٌة فئة هوصفها

 مان و إقصااء؛ دون وجودهاا ٌقها  متساام  عالمً فضاء عن األخرى الثقافا  تهح 

 و الثقاافً، التساام  تع ٌا  عان النساائٌة الرواٌاة فاً العاال  رإٌاة فصا  ٌمكان فابل ث 
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 .جدٌد عالمً دٌمقراطً منا  فً اآلخر و األنا، هٌن التفاع 

 تاؤثٌر مان اآلخار و األناا، هاٌن هالعبلقاة المهدعاة المارأ  اهتما  درجة تتفاو  و

 و شاعهان، نجاوى عناد القدٌماة الحضاارٌة العناصار و األقلٌاا ، هعاض على التهمٌ 

 عنااد اآلخاار اسااتٌعاب علااى قاادرتها و العرهٌااة، أو المصاارٌة، الحضااار  قااو  اسااتدعاء

 الثقافاا  هاٌن العاالمً التساام  مان انطبلقاا الفضااء تشاكٌ  إعاد  ث  عاشور، رضوى

 .سوٌ  أهدا  عند

 المساتوٌٌن؛ علاى اآلخار نفً و التعصب، هقاٌا تفكٌ  فً النسائٌة واٌةالر تسه 

 فاً اآلخار كراهٌاة مساؤلة تاؤثٌر إلاى – ملحاوظ هشاك  – تشٌر و العالمً، و المحلً،

 طرٌاق عان و المهدعاة، المارأ  فئاة منهاا و المجتماع، فاً الصاعد  الفئا  و األقلٌا ،

 عملٌاا  نهذ و الحر، هالتفاع  تتمٌ  ٌةعالم ثقافٌة رإٌة إهداع فً تسه  الممكن الوعً

 .الكراهٌة و اإلقصاء، و الهٌمنة،

ااارد  ترصااد شااعهان لنجااوى( الغاار) رواٌااة فااً  الفردٌااة المشاااعر تنااا ع السَّ

 و للقهار، تاارٌخ مان تحملاه ماا و الجماعٌاة، االنتمااءا  ماع الشاخوص لدى اإلنسانٌة

اااارد  ا تنحااا ثااا  مااان و اإلهداعٌاااة؛ الهوٌاااة تغٌٌاااب أو العهودٌاااة،  الحرٌاااة ألصاااالة السَّ

 واضاحا ذلا  ٌهادو و األقلٌاا ؛ أو األفاراد، علاى الثقافٌاة الهٌمناة فع  نقد و اإلنسانٌة،

 .صافٌا و األرمٌنً، أوهان لشخصٌتً تناولها فً

 تختا   التاً السالطة ٌعاارض لكنَّاه و ألرمٌنٌاا، االنتمااء مشااعر أوهان ٌحم 

 و الفان، و هالجماعاة، عبلقتهاا و الهوٌاة، حاو  اإلشاكالً التساإ  ٌستدعً مما الفرد؛

 .ثها  أو استقرار، دون اإلنسانٌة، المشاعر

 : أوهان بلسان السَّاردة تمول

 فنااانٌن لاادى الااوفر  و الحاااك ، الحاا ب أرسااتقراطٌة أف عتنااً أرمٌنٌااا فااً" 

 ماان أجفا  لكناً هالع لاة أشاعر. الشاهر  و الفنااً، العما  ماواد مان الموههاة متوساطً

 .(18) " الهشرٌة التجمعا  هذه مث  فً ا االنسح

 أي مان التحارر فاً رمهتاه و لجماعته، انتماءه ٌجسد هالع لة أوهان شعور إن

ااارد  وعااً فااً ٌمثاا  و نفسااه، الوقاا  فااً فردٌتااه علااى جماعٌااة ساالطة  النمااوذ  السَّ

 اإلنسااانً، اإلهااداع و األرمٌنٌااة، الهوٌااة ممٌاا ا  هااٌن ٌجمااع الااذي المحتماا  اإلنسااانً

 مان تقااو  شاعهان نجاوى كاؤن و الشامولٌة، الثقافٌة السلطا  من تماما ٌتحرر أن دون

 .الهوٌة هاس  األحادٌة الهٌمنة هقاٌا خبلله

 القهار تاارٌخ تناا ع شاعهان نجوى سارد  ترصد صافٌا لشخصٌة تناولها فً و

 .الحٌا  و الفن، فً اإلنسانٌة اإلٌماءا  مع الهطلة داخ 

( الصااعٌد فااً النٌاا ) هلوحااة تسااتمتع لكنهااا و دٌااة،العهو ذاكاار  صااافٌا تحماا 
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 ٌهادو و اتفاق، كٌفماا جارارهن ٌحملان نوهٌاا  نسااء خما  فٌها و فورمٌنتان، لٌوجٌن

 (19) مو ار  هموسٌقى تستمتع كذل  و واحد ، امرأ  أنهن تشعر و اإلرها ، علٌهن

 للقهااار، المضااااد  الثقافٌاااة القاااو  ٌعكااا  صاااافٌا وعاااً فاااً النساااو  اتحااااد إن

 وساٌط عهر اإلنسانً التحرر تهغً كامرأ  لدٌها هاالختبل  الوعً كذل  و اإلرها ،و

 الهوٌاة كاؤن و العاالمً؛ الطااهع ذا  ماو ار  موساٌقى مع تفاعلها ذل  ٌإكد و الفن،

 المناااهض الهنٌااوي اإلماابل  ال اآلخاار، مااع التفاعاا  و االخااتبل ، خاابل  ماان تتجلااى

 .للمغاٌر 

 الشامولٌة لمنطاق المقاوماة اإلنساانٌة الهوٌاا  أصاالة شعهان نجوى جسد  لقد

 سااٌا  تؤسااٌ  فااً المحتملااة قاادرته  و للشااخوص، الداخلٌااة العااوال  داخاا  ماان الثقافٌااة

 .التسام  ث  من و االختبل ؛ و التنوع، على ٌقو  ثقافً

 المهدعاة المارأ  صاعود فاً – إٌجاهٌاة هصاور  – المحتم  السٌا  ذل  ٌإثر و

 اإلهااداعً الااوعً علااى مهنٌااة ثقافٌااة خصااائص ذا  فئااة فهاهوصاا المجتمااع فئااا  هااٌن

 .له الهٌولوجً االنتماء ال هالنوع،

 داخاا  اآلخاار اسااتعاد  عاان( أورهااا ماان قطعااة) فااً عاشااور رضااوى تهحاا  و 

 المبلماا  عاان التخلااً دون التقااد ، تقهاا  التااً المصاارٌة أو العرهٌااة، الهوٌااة أصااالة

 .المحلٌة

 للهوٌاة الثقافٌاة الهنٌاة فاً الاداخلً بل السا فكار  عان تهح  عاشور رضوى إن

 .المختل  اآلخر تقه  تفاعلٌة هوٌة هوصفها المصرٌة

 الااذٌن األجانااب لاادى المخااتلط الثقافٌااة للمبلماا  رصاادها فااً واضااحا هااذا ٌهاادو

 و جروهاً، مشاروع مثا  المشروعا ؛ هعض فً الحداثة مبلم  و مصر، فً عاشوا

 .مٌرها و الغرهً، المعمار مبلم  و القاهر ، خصوصٌة هٌن التفاع 

 مان جروهً مشروع فً المثلجا  و الحلوى، تقدٌ  ٌصاحب لما رصدها عقب

 المصارٌة الثقافة تؤثٌر السَّارد  ترصد سٌنمائٌة، عروض و حفبل ، و موسٌقٌة، فر 

 سابل  فاً الثقافاا  اخاتبلط التاؤثٌر هاذا ٌعكا  و اإلٌطالٌاة، فرانشٌساكا شخصاٌة على

 .الصهٌونٌة و االستعمارٌة، القوى لدى الهٌمنة ألفكار هضمنا تسام  و داخلً،

 أقارب هساٌطة أثواهاا ترتادي ماا مالهاا هدٌنة قصٌر  امرأ  فرانشٌسكا"  : السَّارد  تقو 

 ماان هخلااٌط انقطاااع  وهاابل هساارعة، تتحااد  الممرضااا ، أو الماادار ، هنااا  لمراٌاا 

 شااء إن و هللا، شااء ماا عهاارا  تتخللهاا إٌطالٌاة لكناة ذا  فرنساٌة و مكسار ، عرهٌة

 .(21)" شعهٌة أمثا  من تٌسر ما و هلل، الحمد و هللا،

 مٌاار هصااور  و إنسااانً، هشااك  العرهٌااة اللغااة و المصاارٌة، الثقافااة حلاا  لقااد

 دون فرانشٌساكا، مانه  و مصار؛ اساتوطنوا الاذٌن لؤلجاناب الادَّاخلى العاال  فاً واعٌة
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ااارد  تسااتعٌد و الوطنٌااة، ٌااةللهو تعصااب أو الثقافٌااة، العناصاار هااٌن تعااارض  تلاا  السَّ

 األخارى الثقافاا  علاى لبلنفتاا  المصااحب المحلاً االساتقرار علاى لتحاافظ النماذ ؛

 اإلنساانً؛ المستوى على اآلخر فً المإثر  األصالة على الحفاظ مع التقد ، سٌا  فً

 ٌتهاااهن داخاا  ماان العالمٌااة هالن عااة تلااتح  عاشااور رضااوى عنااد الثقافٌااة الهوٌااة أن أي

 .اآلخر مع التفاعلٌة اإلنسانٌة

 صاعود مسؤلة فً فرٌدا ثقافٌا منظورا تمث  عاشور رضوى كتاها  أن  وأرى

 التحااو  تهحاا  لاادٌها للهوٌااة الااداخلً الساابل  فكاار  ألن المجتمااع؛ فااً المهدعااة الماارأ 

 للمارأ  ٌمكان ثا  مان و للمجموع، الثقافٌة القٌ  مع جذري تعارض دون اآلخر، هاتجاه

 أسساه ماع التعاارض ال الثقاافً، الساٌا  تعادٌ  داخا  مان اختبلفهاا تحقاق أن هدعةالم

 .التقد  و الحداثة، أفكار مع المتوائمة

 :االجتماعً الوالع تشكٌل إعادة باتجاه النسائٌة الرواٌة* 

 الهٌمنااة، لهقاٌااا الساااهقٌن الثقااافٌٌن المسااتوٌٌن فااً النسااائٌة الرواٌااة اسااتجاه 

 هاً و. اآلخار و األناا، هاٌن التفاعا  و التساام ، ٌإكاد قائ  عًهو والتعصب والعن ،

 تشااكٌ  ه عاااد  الممكاان الااوعً ٌقااو  إنمااا و التعصااب، و الهٌمنااة، هنقااد تكتفااً ال هنااا

 األناا، إنتاجهاا فاً ٌشتر  التً اإلنسانٌة العالمٌة األصالة من انطبلقا الثقافٌة الخرٌطة

 .نفسها هالكفاء  اآلخر و

 فقاد ساوٌ ؛ ألهادا ( الحاب خارطاة) رواٌاة فاً واضاحا رالتصو هذا ٌهدو و

 لحضاااارتٌن ٌنتمٌاااان إذ آناااا؛ و هاشاااا، شااارٌ  هاااٌن الحاااوار أمااا /  الهطلاااة اساااتدع 

 مكانااا هوصاافها هسااٌناء كاااترٌن سااان  فااً جمعهمااا اإلنسااانً الحااب لكاان و مختلفتااٌن،

 علاى آخار مكاان أي فاً لقاإهماا ٌكون أن ٌمكن كما األدٌان، و الثقافا ، فٌه تتصال 

 .العالمٌة الخرٌطة

 :البارودي باشا لشرٌف آنا بحدٌث بدأت لد و حوارهما، السَّاردة ترصد

 : الممطع هذا فً

 ؟ أعجهت  أننً – كاترٌن سان  حدٌقة فً – ظنن  –" 

 .أطوٌ  و ساعدي، أمد لكٌبل كله ع مً جند " -

 ؟ الوق  طو  ظهر  وراء هٌدٌ  احتفظ  لهذا و" -

 ماثبل، هاارٌ  لنقا .. لا ، ماؤلو  مكاان أورهاا، مان ماا مكان فً.. .مضطرا كن " -

 ؟ أضمَّ  أن لً توحٌن كاترٌن، سان  فً أمامً وقف  كما أمامً تقفٌن كن  ه 

 .(21) " هنا عرفت  كما عرفت  لو نع ،" -

 اآلخر و األنا، هٌن الثقافٌة للعبلقة سوٌ  أهدا  منظور على مبلحظتان لً و
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 : هما ؛(الحب خارطة) ةرواٌ فً ٌتجلى كما

 ماوقعٌن فاً العاالمً، الطااهع ذا  اإلنسانٌة للعبلقة السَّارد  إحبل  هً األولى

 العالمٌاة فالخرٌطاة ثا  ومان فرنسا؛ و مصر، هما و متهاٌنتٌن؛ حضارتٌن إلى ٌنتمٌان

 الحضااارٌة المرك ٌااة شااكو  تقاااو  أنهااا أي العااالمً؛ اإلنسااانً للجانااب تهعااا تتشااك 

 مقاومتااه حاااال  أقصااى فااً الممكاان الااوعً ٌنتجااه جدٌااد هفضاااء سااتهدلهات و جمٌعهااا،

 .والتعصب للعن ،

 لؤلمااكن، افتراضاً تهااد  مان هه تتس  هما الجدٌد  الخارطة تمث  هً الثانٌة و

 ثقافٌااا سااٌاقا اإلنترناا  علااى الجدٌااد البلمركاا ي تشااكلها و الثقافااا ، و الحضااارا ، و

 ذاكااار  فاااً مماااثبل اآلخااار و األناااا، هاااٌن التعاااارض موقاااع ٌحتااا  صااااعدا و جدٌااادا،

 تنماو الجدٌاد الثقاافً الواقاع صاعود ت اٌاد ماع و اإلرهااب، و الحروب، و االستعمار،

 أدب نحاو العالمٌاة هالتوجهاا  متؤثر  و صاعد ، إنسانٌة ثقافة هوصفها النسائٌة الكتاهة

 فاً إال مااعًاالجت تحققهاا ٌمكان ال التاً هالثقافاا  عبلقتها و خصوصٌتها، و المرأ ،

 .سوٌ  ألهدا  الممكن الوعً أنتجها التً الجدٌد  الخارطة تل 

 : النوع رؤى فً االختالف و االتفاق،

 الروائٌاة الكتاهاا  مجما  فاً نفساها هالدرجاة واضاحة النساوٌة الارإى تكان ل 

 الموجاة إلاى نساوٌة فلسافة تهناٌن البلتاً الروائٌاا  انحاا   إن و مصار، فً النسائٌة

 نسااائٌة هوٌااة هناااء و األهوٌااة، الشاامولٌة الهٌمنااة رفااض علااى القائمااة لثانٌااة،ا النسااوٌة

 هااذا ٌتضاا  و الثقافٌااة؛ اإلشااارا  و اللغااة، و التااارٌخ، خصوصااٌة علااى تقااو  جدٌااد 

 سااحر و الطحاااوي، مٌاارا  و هكاار، ساالوى و السااعداوي، نااوا  أعمااا  فااً التصااور

 الكتاهاا  تنحاا  و شاعهان، نجاوى و الهحٌري، نعما  و المصادفة، سهٌر و الموجً،

 فلسافة لقٌاا  تمهاد التاً اللٌهرالٌة التقدمٌة للرإى أو عا ، إنسانً هشك  للمرأ  األخرى

 .نسوٌة

 : هً نقاط؛ ثبل  فً المجموعتٌن هٌن االتفا  عوام  تتمث  و

 .أنثوٌة هوٌة لهناء كقاعد  لٌهرالً مجتمع فً الفردٌة للحرٌة االنحٌا ( أ)

 .األهوٌة السلطة على التَّمرد و اآلخر، عن ستقبللٌةلبل االنحٌا ( ب)

  وعبلماتاه التارا ، ماع التفاعا  علاى المهنٌاة الحضاري التقد  رإى من التع ٌ ( ج )

 .اإلهداعٌة الرم ٌة

 :هً نماط؛ ثالث فً فتتجسد االختالف عوامل أما

 رإٌاة لهناء وٌةالنس المجموعة تنحا  إذ النوع؛ حو  الرإى فً التَّهاٌن و التفاو ،( أ)

 اإلنساانً المساتوى عناد األخارى المجموعة تق  هٌنما الخصوصٌة، على قائمة للعال 

 .الفردي
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 .النوع عن الجمالٌة التعهٌر طر  فً االختبل ( ب)

 أنثااوي، وعااً فااً هناااءه تعٌااد أعمااا  فثمااة الااذكر؛ هاااآلخر العبلقااة فااً التهاااٌن( جاا )

 .الفنٌة و اإلنسانٌة، حدوده عند تق  أخرى و األهوي، السٌا  فً ترصده  وأخرى

 :  العالم رؤٌة تشكل على أثره و الطبمً، الوعً

 الااوعً ٌنتجهمااا فكاارٌٌن، مسااارٌن المصاارٌة النسااائٌة الرواٌااة نصااوص تجسااد

 األهنٌاة عان الكشا  علاى األو  المساتوى ٌقاو  و العال ، رإٌة منهما ٌُشك  و المهدع،

 لطهقااة الثقااافً السااٌا  فااً الشخصااٌة وضااع تشااك  التااً االقتصااادٌة و االجتماعٌااة،

 الطهقاااً للاااوعً تشاااكٌله فاااً المساااار هاااذا أهمٌاااة تكمااان و الصاااغٌر ، الهورجوا ٌاااة

 جماالً و فكاري، موقا  هاتجااه النص فً الدٌنامٌكٌة الحركة إلى دفعها و للشخصٌة،

 .الطهقً الوعً ذل  أنتج  التً للشروط التعدٌلٌة أو التفاعلٌة، الن عة على ٌقو 

 ماان ٌشااك  رم ٌااة و جمالٌااة، نصااٌة دوا  ههناااء فٌتعلااق الثااانً المسااتوى اأماا

 المحتملاة التغٌٌر إمكانٌا  و االجتماعً، للوجود جدٌدا تصورا الممكن الوعً خبللها

 نقطااة حٌاا  ماان تتفاااو  مجا ٌااة وسااائط عهاار الهٌمنااة ٌقاااو  فهااو الطهقٌااة؛ الهنٌااة فااً

 .األو  المسار فً هو كما االجتماعً الهناء فً الممكنة التحو  درجة و االرتكا ،

 كممثااا  الطهقٌاااة صاااورته فاااً – النساااوي الاااوعً مقاوماااة فصااا  ٌمكااان  وال

 و فنٌااة، و فكرٌاة، قاوى هاٌن المعاصار المعقااد التفاعا  عان – الصاغٌر  للهورجوا ٌاة

 المعهار  هشكولها الهوٌة مفهو  اتساع و األهوٌة، السلطة نقد إلى تهد  جدٌد ، ٌسارٌة

 للفارد؛ الجمالٌاة األصاالة عان الهح  و المجتمع، فً الصغٌر هورجوا يال وضع عن

 .النوع تفرد على القائمة الثقافٌة السما  قهو  ث  من و

 الٌساارٌة للقاوى وصافه فاً شراهً هشا  الراح  الفلسطٌنً المفكر مع أتفق و

 لسالطا ا نقاد علاى ارتكا ها و التقلٌدٌة، للفلسفة المستمر لتجاو ها رصده و الجدٌد ،

 الساٌاد  من تنهع جدٌد  اجتماعٌة ممارسا  هنا  أن ٌرى إذ شكولها؛ همختل  األهوٌة

 و الهٌروقراطٌااة، و األهوٌااة، رفااض علااى تقااو  و الٌااو ، العااال  فااً المهاشاار  الشااعهٌة

 همفهومهااااا الفلساااافة تجاااااو  و للدٌمقراطٌااااة، االنحٌااااا  و المختلفااااة، أٌاااادٌولوجٌاتها

 هااٌن المفتوحااة األفقٌااة الحااوارا  فااً حاارا ٌنشااؤ حٌاا  إلااى الفكاار عااود  و التجرٌاادي،

 .(22) مإسساته و جماعاته، و المدنً، المجتمع فئا 

 فاً كهٌارا أثرا – الٌسار هنٌة فً – الثقافً و المعرفً، التحو  لهذا أن أرى و

 : لسههٌن هداخلها؛ المرأ  وتمثٌبل  ، الصغٌر  الهورجوا ٌة وضعٌة عن الكش 

 نتٌجاة االجتماعٌة الفاعلٌة عنها تغٌب إذ هطهٌعتها؛ تداخلٌة طهقة أنها هو األو 

 ال لكنَّهاا و العاملاة، هالطهقة شهٌهة شروط فً تضعها التً االقتصادٌة األوضاع لسوء

 مان الطهقٌاة الهنٌاة تعادٌ  علاى القادر  و الحرٌاة، إلاى النا وع و التمارد، ن عاا  تفقد
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 .الطهقً ا الثه و لؤلهوٌة، المستمر  المقاومة خبل 

 هدرجاة – ٌعكا  الصاغٌر  للهورجوا ٌة الثقافٌة المكونا  فً التناقض هذا إن

 نظاارا المعاصاار؛ العااال  فااً شااراهً رصاادها التااً المعرفٌااة التحااوال  تلاا  – كهٌاار 

 اشاترا  و جهاة، مان الممكان الاوعً مان المولاد الخطااب شاكو  فً اإلهداعً للتنوع

 ثقافٌاة مجموعاا  مع – األهوٌة القٌ  على لضغطا فً - النوع على القائمة االتجاها 

 التحارر ساٌا  فاً الطهقٌاة الشاروط تحساٌن على قائمة استقبللٌة عن هحثها و أخرى،

 .العا  الفردي

 فااً للتغٌٌاار الممثلااة الفكرٌااة و األدهٌااة، التصااورا  تنااوع هااو الثااانً  والسااهب

 ثاا  ماان و صااالته؛أ و الفاارد، لحرٌااة المتكاارر انحٌا هااا رماا  و الروائٌااة، النصااوص

 فاً تقاو  ألنها للرإٌة؛ الداللً المستوى حٌ  من تختل  ف نها االقتصادٌة، استقبللٌته

 الاوعً عان التعهٌر فً التقلٌدٌة الفلسفا  نهاٌة ٌإكد ما هو و االختبل ، على األص 

 .الطهقة لتل  الممكن

 لهورجوا ٌاةل الممثا  الطهقاً الاوعً هنٌة فً تتفاو  األخٌلة و األفكار،  وألنَّ 

 فاً المعرفاً التحاو  لدرجاة تهعاا العاال  رإٌاة تشاك  مساتوٌا  تعدد  فقد الصغٌر ،

 .حد  على نص ك 

 للاااوعً الرئٌساااٌٌن المساااارٌن عااان تعهااار رئٌساااٌة، مساااتوٌا  أرهعاااة توجاااد و

 :هً الطهقً؛

 .التجاو  و النقد، -1

 .الفردٌة التجرهة أصالة و الداخلٌة، التناقضا  -2

 .للهوٌة الجمالً شكٌ الت و القهر -3

 .الوحد  و االمتراب، -4
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 .214و  213إلى السماء، صسلوى هكر، العرهة الذههٌة ال تصعد  -13
 .46سحر الموجى، دارٌة، ص -14
 .47المرجع الساهق، ص -15
 .257سهٌر المصادفة، لهو األهالسة، ص -16
 .255المرجع الساهق/ ص -17
 .58نجوى شعهان، الغر، ص -18
 .79إلى ص 76المرجع الساهق من ص -19
 .74رضوى عاشور/ قطعة من أورها/ ص -21

 .259و  258أهدا  سوٌ ، خارطة الحب، ص -21
ى ، النقد الحضارى للمجتمع العرهى فى نهاٌة القارن العشارٌن، د هشا  شراه -22

 .11مرك  دراسا  الوحد  العرهٌة، هٌرو ، ص
 

 


