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 :مدخل
 خالل من سويف، أىداف قصص في النسوي السرد شعرية الدراسة ىذه تناقش 
 الرئيسية، محاورىا إلى الدراسة تدلف أن وقبل ولكن ،" الحياة زينة"  القصصية مجموعتيا

"  مصطمحي وأىميا الدراسة في األساسية المفاىيم بعض إلى ُعجالة في اإلشارة من البد
 ومكانتيا"  سويف أىداف"  بالكاتبة التعريف أخيًرا ثم ،" السرد شعرية"و ،" النسوي األدب
 . السردية النسوية الكتابات في

 حول المتباينة اآلراء من العديد إلى تعرض فقد"  النسوي األدب"  مصطمح أما 
 مصطمح إنو مفقود صالح عنو يقول فكما والرفض، القبول في آخذ مصطمح فيو ماىيتو،
 النقدية الرؤى تنوع عمى أثرًا وغموضو لعموميتو وكان ،(ٔ)الغموض شديد العمومية شديد
 ونضوجو تبموره مرحمة أن – األعرجى نازك تقول كما الغربيون النقاد رأى حيث حولو،
 التاسع القرن من األول النصف في الروائية الكتابة سوق في المرأة النخراط نتيجة جاءت
 المتناقضة، األفعال ردود من الكثير أثار بل متواتًرا سيالً  الظيور ىذا يكن ولم ،(ٕ)عشر
 وىناك األول، المقام في الجنسي التصنيف معايير عمى الرتكازه المصطمح رفض من فيناك
 خضوع غير في الذكوري األدب عن يختمف بيا خاص أدب وجود في المرأة أحقية رأى من

 من غيره مع لتداخمو لو واضح تعريف تحديد بصعوبة القول كذلك األبوية، لييمنتو
 ماري"  رؤية كانت النسوي األدب لمصطمح التنظيرية الرؤى ىذه ومن المصطمحات،

 من مجموعة عمى اإلجابة محاولتيا في اتضحت والتي Mary Egleton"  إيجمتون
 تصريح وىل ؟ غيره عن النسوي اإلبداع تميز عالمات ىناك ىل: " أىميا من األسئمة
 ألن نسوًيا اإلبداع يعتبر وىل ؟ نسوًيا إبداعيا يجعل نسوية كتابة تكتب أنيا معينة كاتبة

 وضع وىل ؟، األدب جنس تحديد في دور لممضمون أيوجد ؟ النساء من قرائو جميور
 نسوًيا؟ العمل يجعل اإلبداعية العممية مركز في انجازاتين، رؤاىن، أفكارىن، النساء خبرة

 .النسوي لألدب تعريف تحديد صعوبة إلى"  إنجمتون"  وتنتيي (ٖ)!
 ترتفع ذكوري، ىو ما وبين نسوي ىو ما بين الكتابي لمتقسيم الرفض إطار وفي 
"  و ،" كريستيفا جوليا"  أمثال النقادات من برائداتيا الفرنسي النسوي النقد مدرسة أصوات
 األدبية، والثنائية التضاد رافضة األصوات ىذه ترتفع ،:أريجاري لوسي" و ،" سيكسو ىيمين

 في ولكنيا (ٗ)الذكوري لمخطاب مضاد إنو عمى النسوي الخطاب فيم ترفض فيي وبالتالي
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 النسائية الكتابة وتخص األدبية، الكتابة من النوعين تواجد ضرورة عمى تؤكد نفسو اآلن
":  سيكسو ىيمين: " تقول الصدد ىذا وفي الذكوري، اإلبداع في ترد لم التي القضايا بطرق

 وىي – والمغاير المماثل بين التفاعل لتعاين الثغرات في تعمل الكتابة أن سممنا إذا" 
 لدينا أن معناه بيذا، سممنا إذا الموت، عمل ولتعطل – شيء يعيش ال بدونيا التي العممية
 الصراع من سمسمة في المتواجدين غير المغاير واآلخر المماثمة الذات: االثنين في الرغبة

 نمحظ السابق النص في (٘)" الذوات تبادل من مستمرة حركة في متفاعمين ولكن والنفور،
 التي لمثغرات مكمالً  إبداًعا بوصفيا النسوية الكتابة إلى النظر في"  سيكسو ىيمين"  منطق
 نسوي أدب إلى األدب بتقسيم القول"  سيكسو"  ترفض وبيذا فارغة، الذكوري اإلبداع تركيا
 جوليا"  من كالً  ىذه نظرىا وجية وتعضد بينو فيما متكامل أدب ىو بل ذكرى، وأدب

 . (ٙ)" .  وولف فرجينيا"  و" كرستيفا
 نظيرتيا مع الشأن ىذا في تتفق األمريكي النسوي النقد مدرسة أن بالذكر الجدير 
 وبيذا (ٚ)" أردنر أدوين"  و"  شوالتر إلين"  من كالً  المدرسة ىذه رأس وعمى الفرنسية
 من المرأة تحرر أىمية وىي ثابتة قاعدة عمى اتفقا قد المدرستين ىذين أن إلى نخمص
 ثغرات وتسد كتابتيا بيذا فتميز النسوي، عالميا يخص ما تكتب عندما الذكورية السمطة
 من جديدً  نوًعا لنا ستنتج وبالتالي ؛ وبيولوجًيا نفسًيا عنو الختالفيا نتيجة ؛ الرجل جيميا
 .الخاص الطابع ذات الكتابة

 النشأة فإن الجذور، غربية جاءت النسوي األدب مصطمح نشأة أن من الرغم وعمى 
 العشرين القرن سبعينيات من الثاني النصف في والتنوير النيوض حركة واكبت العربية
"  العيد يمنى"  إليو تشير ما وىو العربي المجتمع في المرأة دور المتنورون أدرك حينما
 إلى العربي العالم في يعود"  النسائي األدب"  مصطمح استعمال إن القول ويمكن" بقوليا
 ،(ٛ)" المجتمع نيوض في المرأة دور أىمية المتنورون فييا أدرك التي النيوض مرحمة
 وأكثرىا المؤيد فمنيا اختالفيا عمى العربي النقد بيئات في النقاش دار المصطمح ىذا وحول

 المؤيدين ضمن"  روايات وثالث روائيات ثالث"  كتابو في"  عيد ميخائيل"  فكان المعارض،
 األدبية الكتابة عموميات عن تخرجيا ال الخصوصية ىذه المرأة ألدب خصوصية لوجود
 العموميات في النسائي األدب يمتقي أن في الضير ما: " يقول الجنسان فييا يتساوى والتي
 الرجل دون النساء بيا تختص التي الخصوصيات بعض في عنو ويختمف الرجال، أدب مع
 أما ،(ٜ)" أنثوًيا أدًبا بكونو يتميز لم إذا جمالو من الكثير النسائي األدب وسيخسر...  ؟
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 تنطوي التي بالقضايا يرتبط وأن البد"  النسائي األدب"  مصطمح أن فيرى الخطيب حسام
 ومن (ٓٔ)" الكتابة بعممية يقوم لَمنْ  فقط الجنسي التصنيف وليس النسوية الكتابات عمييا
 لو األدب من نوًعا بوصفو المرأة أدب دراسة إمكانية تماًما أنكروا الذين العرب النقاد

 ال أنا: " يقول حيث البحراوي حسن الناقد ىو نقدًيا دراستيا عمينا يتعين متفردة خصائص
 مجال في تدرس أن يمكن ال الكاتبة المرأة ىذه لكن بالمرأة، خاًصا اضطياًدا ىناك أن أنكر
 النسوية بالكتابة يعرف لّما رفًضا اآلراء أكثر من ىذا"  البحراوي"  رأي كان وربما (ٔٔ)" النقد

 المرأة حق في خطأ ألنو البيولوجي التصنيف ىذا فترفض السمان غادة الناقدة أما عامة،
"  السمان غادة"  رأي"  التممساني مي"  الكاتبة وتوافق (ٕٔ)فكرًيا يكون وأن البد فالتمييز
  (ٖٔ)". المرأة بأدب"  ُيعرف ما ضمن كتاباتيا إدراج فترفض

 يتضح النسوي األدب مصطمح حول النقدية اآلراء من الكثر وغيره سبق ومما 
 نقدية مدارس وعبر وغرًبا شرًقا النقاش من الكثير يثير إشكالي المصطمح ىذا إن لمدراسة
 فاطمة وتؤكد نفسيا النقدية المناىج الرئيسي سببو الخالف ىذا كان وربما مختمفة،
"  النسائية الكتابة"  مصطمح يعيشو الذي الحقيقي والمشكل: "بقوليا الرأي ىذا مختاري
 من المرأة تنتجو ما مع النقدي التعاطي في اآلن لحد ُتستعمل التي المناىج في فيتجمى
نتاج المرأة متخيل في الغوص المناىج ىذه بعض استطاعة وعدم أدبي إبداع  قراءات وا 
 ذكوري إلى الكتابة فعل تجزئة أو فصل إلى نحتاج ال فنحن الذكوري، المنطق في عميقة
 النسائي النص ولوج قصد الجنسي االختالف عمى المعتمد المنيج إلى نحتاج بل وأنثوي،

 اإلبداعية وخصوصياتو كوامنو عن تكشف موضوعية قراءة وقراءتو صوتو إلى واإلصغاء
 استثماره طبيعة بسبب شاممين وتقييم إغناء إلى حاجة في المصطمح يبقى وليذا ؛ والفنية

 وما المرأة تيميش عمى يرتكز العقمية ىذه جوىر إن حيث من البطريركية، العقمية طرف من
 يحقق أدبي نتاج كل ىي النسوية الكتابة بأن القول إذن يمكننا (ٗٔ)" إبداع من عنيا ينتج
 دون النسوية النفس خمجات عن تعبر كتابات خالل من النقدية الساحة عمى تواجًدا لممرأة
 ىمشت التي الرجل سمطة من الكاتبة المرأة خروج ضرورة مع الخارجي التجنيس إلى النظر
 ثغرات بسد منوطة الكتابة نسوية فتصبح الذكوري، النتاج في الممحة قضاياىا من العديد
 .قضايا من تطرح فيما المرأة حرية عمى التأكيد إلى باإلضافة الذكوري، األدبي النص
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"  مفيوم ىو أيًضا ُعجالة في عميو الضوء إلقاء الدراسة تود الذي الثاني األمر
 والعرب، الغربيين النقاد من العديد والتوضيح بالشرح أمامو توقف الذي ذلك"  الشعرية

 االنتباه جذب َمنْ  أول ىو أرسطو أن والعربية الغربية البيئات في عميو المتفق من ولكن
 جعمتو عديدة بطرق المصطمح استخدم أن يمبث لم ثم ،" الشعر فن"  كتابو خالل من إليو
 بين تتأرجح" الشعرية" أن Todorov"  تودروف"  الحظ وقد إشكاليات وموضع جدل مثار
 بو يقوم الذي االختيار ىي أو لألدب، داخمية نظرية كل تعني أن أما فيي تعريفات ثالثة
 السنن ىي ربما أو االختيار، ىذا اكتمال أجل من األدبية إمكانياتو كل موظًفا الكاتب

 يؤكد"  تودروف"  وراح (٘ٔ)نصوصيا عمى التطبيق توجب بعينيا أدبية لمدرسة المعيارية
 األدب لعموم شاممة قاعدة فيي فقط، بالشعر ارتباطيا نافًيا"  لمشعرية"  السابقة المعاني
 تكاد بل ال، أم منظوًما كان سواء كمو باألدب تتعمق النص ىذا في شعرية كممة: " يقول
 دقيق تنظير وضع"  تودروف" حاول وقد ،(ٙٔ)" نثرية بأعمال الخصوص عمى متعمقة تكون

 التقنية الوسائل ليا موضوًعا تتخذ الشعرية فإن وعميو: " قال حين"  الشعرية"  لمفيوم
 ال عدًدا يولد الذي المبدأ يؤسس أدبًيا خطاًبا باعتبارىا األدبية األعمال بتحميل الكفيمة
 اآلن في"  باطنية"  و"  مجردة"  لألدب مقاربة تعد إذن فالشعرية...  النصوص من يحصى
 التي المنيجية الدراسة ىي الشعرية"  بقولو سمدن رامان يؤكده نفسو المعنى (ٚٔ)" نفسو
 الشعرية فيدف األدبية، النصوص عمييا تنطوي التي لألنظمة المغة عمم نموذج عمى تقوم
 التي العممية في القارئ تواجو التي الكافية األنساق واكتشاف" ...  األدبية"  دراسة ىو

 إلى مباشرة يصال أن استطاعا وسمدن وتودروف (ٛٔ)"  النصوص ىذه أدبية بيا يتفيم
ن"  لمشعرية"  واضح تنظير  نبو َمنْ  أول فيم الروس الشكالنيين جيد ينسينا ال ىذا كان وا 
 (ٜٔ) .فقط األدبي الخطاب إطار في"  الشعرية"  مصطمح بتحديد النقد اىتمام ضرورة إلى

 نقف وأن البد كذلك فإننا الروس، الشكالنيين إسيامات إغفال نستطيع ال أننا وكما
 النص معالجة عمى وقدرتيا"  الشعرية"  إلى االنتباه لفت في المسانيات عمم أىمية أمام

 المبدأ: " الشعرية تحكم التي المبادئ عن J. Cohen كوىين جان يقول عممًيا األدبي
 بالمغة المغة تفسير أي – المحايثة مبدأ وىو عمًما، المسانيات بو أصبحت الذي نفسو
 من شكال تعالج الشعرية أن ىو والمسانيات الشعرية بين الفرق يكون وبذلك – نفسيا
 الشعرية"  بوسع يصبح وبيذا (ٕٓ)عامة المغوية بالقضايا فتعنى المسانيات أما المغة أشكال

 .األدبي النص لتحميل المسانيات مناىج استخدم" 
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 اىتم فقد كثيًرا، الغربيين النقاد عن"  لمشعرية"  تعريفيم في نقادنا يختمف ولم
"  الشعرية"  جعل الذي"  عصفور جابر"  أمثال النقاد من العديد المفيوم ىذا بتوضيح
 ديب أبو كمال من كل وجيود أدونيس،"  شعرية"  ىناك كذلك ،)*(" األدب عمم"  لـ مرادفة
 .وغيرىم ناظم وحسن فضل وصالح

 من بشبكة النص في ُتجسِّدُ  الشعرية: " بقولو"  الشعرية"  يعرف ديب أبو فيذا
 في يقع أن يمكن منيا كالً  أن األساسية سمتيا أولية مكونات بين تنمو التي العالقات
 حركتو وفي العالقات ىذه فيو تنشأ الذي السياق في لكنو شعرًيا، يكون أن دون آخر سياق

 لمشعرية خمق فاعمية إلى يتحول ذاتيا، األساسية السمة ليا أخرى مكونات مع المتوشجة
 .(ٕٔ)" وجودىا عمى ومؤشر

 عمى لتدلل ؛ األدبي الخطاب تحميل في العممي االتجاه تؤكد"  ديب أبو"  شعرية إن
: " فيقول ديب أبو مع"  لمشعرية"   إسماعيل الدين عز تعريف ويتشابو ووجودىا، فاعميتيا
 أما ،(ٕٕ)" التوتر مسافة أو الفجوة يسميو ما أو اإلنشائية ما وظائف من وظيفة الشعرية
 تضع أن ىو الشعرية سر"  يقول التجديد عمى قدرتيا في الشعرية سر فيوضح أدونيس
 يختمف ولم (ٖٕ)" جديدة أسماء وأشياءه العالم نسمي أن نقدر لكي الكالم ضد كالًما دائًما

عادة التجديد عمى"  الشعرية"  قدرة توسيع في إال العرب النقاد من غيره عن أدونيس  وا 
 .جديدة قوالب في القديم صياغة

 أو مرادًفا النقاد من العديد استخدمو قد"  الشعرية"  مصطمح أن إلى اإلشارة تجدر
 األدبية، أو األدب، عمم أو اإلنشائية أو كالشاعرية، األخرى المصطمحات بعض مع متقارًبا

 .(ٕٗ)الشعر نظرية أو البويتك، أو بويطيقا، أو الجماليات، أو
 من ذيوًعا األكثر المصطمح ىو"  الشعرية"  مصطمح أن إلى نخمص سبق ومما
 لبناء الحاكمة القوانين تمك ىي الشعرية أن إلى جميعيا تشير والتي السابقة المصطمحات

 متعدد"  الشعرية"  مصطمح أن إلى نخمص كما الذاتي، التأويل عن بعيًدا األدبي النص
 بمحاكاة أمره أول ارتبط فقد والعرب، الغربيين النقاد بين اآلراء لتباين وذلك ؛ المفاىيم
 فربط" تودروف"  أما ،" جاكسون"  عند بالمسانيات ارتبط ثم الشعر، فن كتابو في أرسطو
 دائرة من وسعوا العرب نقادنا أن حين في األدبي، لمخطاب المجردة بالبنية الشعرية
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 أما بالفجوة، متعمقة"  ديب أبو"  فشعرية األدبي الخطاب أنواع جميع لتشمل مفيوميا
 .محدًدا الغموض فجعل أدونيس

 لمعنى تطبيًقا ستقدم الدراسة فإن الشعرية، لمفيوم السريع االستعراض ىذا وبعد
 في النسوي السرد جماليات دراسة خالل من والتنظير التحديد عمى وقدرتيا الشعرية

 ". الحياة زينة"  بـ والمعنونة"  سويف أىداف"  لمكاتبة القصصية المجموعة
 أىداف بالكاتبة التعريف ىو صغيرة بنبذة أمامو الوقوف يجب الذي األخير الشأن

 واجتماعية، سياسية ومحممة وروائية مصرية أديبة فيي ،(مٜٓ٘ٔ مارس ٖٕ) سويف
 اإلنجميزية المغة قسم اآلداب كمية في تخرجت ولندن، القاىرة بين وتحيا باإلنجميزية، تكتب
 واألديب والشاعر الكاتب من متزوجة نفسيا، الجامعة من الدكتوراة ونالت القاىرة، جامعة

 ومجموعات ،" الحب خارطة"  رواية مؤلفتيا أىم من ،" ىاممتون أيان"  الشيير اإلنجميزي
 أن بالذكر والجدير ،" الرمل وزمار"  ،" الشمس عين"  و ،" الحياة زينة"  مثل قصصية
 المقاالت من العديد ليا العالمية، البوكر جائزة لنيل ُرشحت"  الحب خارطة"  روايتيا

 المرأة بقضايا تيتم حيث األدبية، الكتابات في خاص توجو ليا أن كما واألدبية، السياسية
 بشكل كتابتيا عمى مييمن األنثوي فالحضور ،(ٕ٘).والقصاصية الروائية أعماليا مجمل في
 . (ٕٙ)السردية قضاياىا لخدمة الرمز مستخدمة الرنانة، الشعارات عن مبتعدة مباشر، غير

 لكتابتيا،( اآلخر) الغرب انتباه جذب استطاعت عربية كاتبة"  سويف أىداف" و
 نشر ودار كيب، جوناثان نشر دار) لندن في النشر بدور وتنشر باإلنجميزية تكتب فيي
 الجوائز لنيل يرشحيا طاغًيا حضورًا لديو وتمقى الغربي، المتمقي ليا ويقرأ( برى بمومز
 من خالٍ  جديد بشكل ولكن النسوي حضورىا عمى نؤكد يجعمنا ما وىو األدب، في الكبرى

 عقل فتغزو بمغتو الغرب إلى ونظمو بعاداتو الشرق تقدم فيي اآلخر، ضد لألنا التعصب
 القصصية نصوصيا في سردية قضايا من تعالجو أن تود لّما انتباىو وتجذب المتمقي
 جابر الحظ وقد الدراسة، موضع"  الحياة زينة"  مجموعة بالذكر ونخص عامة، والروائية
 خاصة، المجموعة ىذه في واآلخر األنا بين لمعالقة صوغيا في"  سويف"  اعتدال عصفور

 سويف أىداف إنجاز في الجديد والشيء"  الحياة زينة لمجموعة مقدمتو في يقول
 تكتب أنيا السابقة، أعماليا مع تواصميا في المجموعة ىذه تظير ما نحو عمى اإلبداعي،

 أو الغرب، مواجية في الشرق عن الدفاع فخ في تقع وال الداخل، من واآلخر األنا عن
 رغبة من نوع في ذاك أو الجانب بيذا يتصل ما تقدم بل الشرق، مواجية في الغرب
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 لدى غرًضا والغرب الشرق بين المرأة لقضايا اليادئة لممعالجة كان وربما ،(ٕٚ)" التعريف
 .واألجناس الثقافات كل تمثل عامة إنسانية فيي العمومية، سمة قضاياىا لتمنح ؛ الكاتبة

 أن إلى نخمص الدراسة، موضع الكاتبة عن السابقة الصغيرة النبذة خالل ومن
 ؛ عمييا السابقة النسوية القصصية لكتاباتيا مجمعة خالصة ىي" الحياة زينة"  مجموعتيا

 من سويف، أىداف قصص في النسوي السرد لشعرية نقدية رؤية ستقدم الدراسة فإن ليذا
 :ىما مبحثين خالل

 .سويف أىداف قصص في النسوي السرد مضامين: األول المبحث
 . النسوي السرد في الرجل صورة – أ
 . النسوي السرد في المرأة صورة – ب
 .المقيورة المرأة أنساق تعدد - جـ
 .والمرأة الجنس – د
  سويف أىداف قصص في النسوية السردية الكتابة خصوصية: األخير المبحث

 . النسوي السارد – أ
 . النسوي السرد أزمنة تنوع – ب
 . النسوية القصة في السردي المكان - جـ
 . النسوية المغة شعرية – د
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األول المبحث  
 سويف أىداف قصص في النسوي السرد مضامين

 : سويف أىداف عند النسوي السرد في الرجل صورة( أ)
 نظرىا وجية أظير بشكل الكتابة فعل النسوي السردي القصص في المرأة مارست 

 عميو سيطر الذي الحكائي متخيميا خالل من الرجل صورة فأظيرت الذكوري، اآلخر تجاه
 إال الكاتبة المرأة من كان فما األنثوية، لطبيعتيا والميمش الذكوري بوجوده المعتز الرجل

"  األنثى تمرد"  كتابو في"  نضال أبو نزيو"  ويعتبر لموىبتيا، الرجل قمع عمى تتمرد أن
 عن التعبير: األول: أمرين إلى ترجع إنما المسيطر الرجل صورة عمى التمرد في المرأة رغبة
 قاموس بأن الذكر ُتبمغ أن: والثاني حرة، الكتابة فتجعميا التحريم، قوانين ضد بحرية ذاتيا

 وأحاسيسيا ومشاعرىا وعقميا لغتيا حيث من الفتاة تكون أن يجب كيف في اشتراطاتو
 األنثوية الكتابة تمعب وبذلك يريد أو يعتقد مما تماًما النقيض عمى ىي الفعمية وسموكياتيا

 األوىام من الرجل تحرير في وتسيم. الظممات عصر من لمخروج ميًما تنويًرا دوًرا المتمردة
 في الذكوري لممألوف وكسرىا لمرجل البطريركية السمطة عمى النسوية الكتابة تمرد إن (ٕٛ)"

نما لذاتو، مقصوًدا تمرًدا يكن لم األدبي النص  االختالف، ضرورة عمى بالتأكيد وعًيا كان وا 
 عمى إصرارىا ليا يبقى ولكن بالفعل، موجودة فيي ىويتيا تأكيد إلى بحاجة المرأة تعد فمم

"  الحياة زينة"  القصصية المجموعة في جمًيا ذلك وظير والتيميش، القمع من التخمص
 الحياة عمى المسيطر الذكر فيو موحًدا، تصويًرا الغربي والرجل الشرقي الرجل تصور والتي

 .لوجودىا والميمش لطموحيا القامع الذكر وىو ،(وحبيًبا وأًخا وأًبا زوًجا)
 عمى تؤكد وكأنيا والغربية، الشرقية الذكورة بين التسوية ميزة"  لسويف"  وكان

 مقدمة في ىذا عصفور جابر ويعضد المختمفة، والثقافات العصور عبر الرجل دكتاتورية
 عالم والثقافات، والقوميات الجنسيات متعدد عالم إلى الكاتبة تدخمنا: " قائالً  المجموعة

 رجال جنب إلى جنًبا والسعودية واليونانية والمصرية والتركية اإلنجميزية المرأة فيو تتجاوز
 حيث من الداللة، متجاوبة متوازية أدواًرا الجميع ليؤدي ؛ والثقافات الجنسيات متعددي
 .(ٜٕ)" النص عالقات داخل المقموع األنثوي لمحضور المييمن العنصر إلى اإلشارة

 غرًبا أو شرًقا لمرجل إيجابية صورة تقدم لم المجموعة ىذه في سويف أن ويبدو 
 المنتيك المعشر،واألخ سيء المفظ المرأة، لحرية المقيد المغتصب، القامع، المسيطر فيو
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 سردًيا السمبية الرجل صورة صاغت عندما"  سويف" و األنثى، شأن من المحقر لممحرمات،
 مع المباشرة المواجية من ىرًبا المراوغة ىذه كانت وربما والتمميح المراوغة عمى اعتمدت
 .الذكوري اآلخر

 :أىميا كان عامة أنساق في"  سويف"  عند السمبية الرجل صورة وتمثمت
 :الزوج صورة( ٔ)

 بين متقاربة بأنماط الزوج صورة ظيرت"  الحياة زينة"  مجموعة قصص أغمب في 
ن والغربية، العربية المجتمعات  الذكورية السيطرة ىي العامة فالسمة العادات، اختمفت وا 

 مختمفة، بصور المرأة ضعف أمام قدراتو بإبراز ميتًما وغرًبا شرًقا فالرجل ومعنوًيا، جسدًيا
 :التالي النحو عمى المجموعة قصص بين تداوليا نمحظ الصور ىذه

 الرجل لصورة الكاتبة تمميح مباشر غير بشكل يظير"  الحياة زينة"  قصة ففي 
 أن إلى أقرب فيي وسموًكا لغة الغرب عادات عمى تربت ألنثى العاشق المسمم الشرقي
 في األولى حياتيما سنوات طوال بيا مفتوًنا الشرقي الزوج فيظير الغربية، بالمرأة نصفيا
 عاداتو الزوج ويستحضر الحضاري الصدام يحدث وشرقيتو بالده إلى يعود عندما أما لندن،

 عندما وكأنو شرقيتو إلى الخضوع في لفشميا وذلك ؛ الصغيرة وابنتيا ىي فيتركيا الشرقية،
 القرار فأخذ لو، إخضاعيا عمى قدرتو وعدم لو، الخضوع عمى قدرتيا عدم تذكر لوطنو عاد

 اليجر يقرر وكذلك يشاء كيفما الحب يقرر الحياة عمى مسيطر فيو إياىا، ترًكا منفرًدا،
 السدود أرى كنت: " تقول القصة، من اآلتي النص في واضًحا ذلك ويظير يشاء، حينما
 عجزي. ضيقو تثير أصبحت البداية في تسحره كانت التي األجنبية خصالي أمامي، تتشكل
 عاد لقد....  و لغتو، مع وصراعي السياسية، التفصيالت متابعة عن األسماء، تذكر عن
 أما اثنين، إلى قمبو انشطر...  بيتو في معيا يتألف من إلى حاجة في وكان وطنو، إلى
 .(ٖٓ)" وكفى انكسر فقد قمبي

 اختمفت، ميما خصاليا مع يتعايش زوجتو لو تروق عندما الزوج سيطرة إنيا 
 الزوج سمطة نقد، ومثار قمق مصدر نفسيا خصاليا تصبح الزوجات تعدد في يرغب وعندما
 المحبة الزوجة عن بالتخمي القرار أو األسرية الحياة في باالستمرار القرار يتخذ الذي

 .الصغيرة واالبنة
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 الرجل صورة ىي"  ميمودي"  قصتيا في الكاتبة ليا ألمحت التي الثانية الصورة 
 الذكور من أبنائو عدد زيادة في رغبة اإلنجاب كثرة عمى الزوج إصرار فيظير واإلنجاب

 فتضرب ىويتو، اختمفت ميما الفكرة بيذه المتمسك ىو المسمم الرجل أن عمى تؤكد وىي
 المسممون، الرجال ىكذا: " تقول الذكور إنجاب كثرة عمى ُيصر مسمم تركي بزوج المثل لنا
 قضية إلى تممح والكاتبة ،(ٖٔ)" الولد يريدون وأغمبيم. أبًدا أبناء من لدييم بما يكتفون ال

 تم ذكًرا كان فإذا"  المولود نوع"  وىي خاصًة، الشرقية المجتمعات في ميمة اجتماعية
 بنفسو مفتخًرا – الزوج – األب ويصبح الفتيات، من قريناتو عن وتمييزه بو االحتفاء
 زاجرًا زوجتو عمى بالموم يمقي فإنو بفتاة الزوج ُرزق ما إذا أما الذكور، إنجاب عمى وبقدرتو

 العرب، أيام قدم قديم فيو العربية، المجتمعات عمى بالجديد ليس الفكر ىذا والبنتو، ليا
 ويؤخذ كريمة، حياةً  ليا ضامًنا المرأة، حقوق مبيًنا بحسم القضية ىذه اإلسالم عالج وقد
 دون الذكور إنجاب في الوحيد الراغب بكونو"  المسمم لمرجل"  تخصيصيا سويف عمى

 .مراتبيا من وأعمى المرأة كرم َمنْ  ىو فاإلسالم البنات،
 من الطبي لمفحص الرافض الشرقي الرجل صورة بإبراز اىتمت سويف فإن كذلك 

 من شيء أي فعل يضيرىا فال المرأة أما ذكوريتو، من انتقاًصا ىذا معتبًرا اإلنجاب، أجل
 معمن غير طريًقا أو الطبي، كالفحص بو معترف الطريق ىذا أكان سواء اإلنجاب أجل

 الدجل ألفعال دقيق بوصف" مارس" قصتيا"  سويف"  اختصت وقد والشعوذة، كالدجل
 امتداًدا اإلنجاب في ويرغب العميا الطبقات من الزوج كان حيث اإلنجاب، أجل من والشعوذة
لى مباشر، بشكل العالج إلى بزوجتو فيدفع المترفة، وألسرتو لحياتو  من شيء أي فعل وا 
 األطباء عمى بتردده التصريح من تمنعو فشرقيتو ىو أما مباشر، غير بشكل اإلنجاب أجل
 عندما لمزوج الشرقي المجتمع نظرة يوضح اآلتي"  سويف"  ووصف اإلنجاب، أجل من
 – راخر ىو برضوه فيو فات ىو ما.  وجوزك: " اإلنجاب أجل من العالج محاولة عمى ُيقدمُ 

 عارفو أنت.  غالي كمفو كمو ده والبد ويعصروه، ويفعصوه، ويمسكوه، عميو، يكشفوا سابيم
 كويسة مش دي الحاجات روحو؟ في يشك عايزاه إنت.  دي الحاجات تحبش ما الرجالة
 .(ٕٖ)" حاجة تعممي الزم.  عشانو

 لزوجتو الرجل قير عمى لتدلل لذاتو، المحب الرجل صورة عمى"  سويف"  ركزت 
 حساب عمى كان ولو حتى الذكورية صورتو تحسين إلى يسعى ما فدائًما مختمفة، بأشكال
 يسعى إنو بل بيذا، نعتيا من بأس فال المرأة أما الرجل، يعيب فالعقم.  األنثوية صورتيا
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 القضية ىذه عمى التأكيد في"  سويف"  وتمعن.  اإلنجابية لقدراتو إثباًتا ؛ الزوجات لتعدد
 .مباشر غير بشكل لمرجل سمبية صورة رسم في منيا رغبة
 : األخ صورة( ٕ)

 لمحارمو، المنتيك لمرجل سمبيةً  صورةً "  سويف"  تقدم"  السخان"  قصة وفي 
"  السخان"  تشعل وىي رآىا كمما الصغرى، أختو تجاه تتحرك وىي األخ رغبة فتصور
 فتاة فيي أختو، تجاه لرغبتو معادالً  جديًدا اشتراه الذي"  السخان"  جعمت فالكاتبة لتستحم،
 من عمييا ما تؤدي أنيا كما والدىا، وفاة بعد وأخييا ألميا وطاعتيا سموكيا في نموذجية
 مفاجأة كانت ىنا األخ وصورة أميا، مرض بعد المنزل سيدة فيي ومنزلية، دراسية واجبات
 فإن وبالتالي اإلسالمية، مجتمعاتنا في مألوفة غير مشكمة"  سويف"  طرحت حين لممتمقي،
 عبر جاء الطرح ىذا إن بل فحسب ىذا وليس خاصة، حساسية لو األدب خالل من طرحيا
 من السمبي النمط ىذا طرح في أىداًفا"  سويف ألىداف"  كان وربما النسوي، األدب

 المتدين األخ تصف حين جميعيا، الذكورية التابوىات تفتيت ىدفيا كان أقول الذكورة،
 ناجحة غير – محاولة إلى يدفعو مما بداخمو الرغبات صراع خالل من أختو لحرمة منتيًكا

 في ىذا ويأتي المحرمة، لمرغبة دقيقة سينمائية لقطة في ذلك وتصف منيا لمنيل –
 ثم ا، يذكر جمس المسبحة، وبيده الكنبة عمى جمس: " يقول حيث لألخ الداخمي المنولوج
 لن أمو.  بالشقة اآلن وحدىما أختو وفاتن إنو: واحدة حقيقة فييا رأى طاقة أمامو انفتحت

 نفسيا تجفف فاتن أن البد.  خمد قد السخان صوت كان.  أخرى ساعة مضي قبل تعود
 ترفع أو.  كاحميا إلى لتصل تنثني.  جزًءا جزًءا جسميا أجزاء عمى بالمنشفة تمر.  اآلن

 تمنى ،(ٖٖ).. " الخسران ىو المحقق فمصيره المنوال ىذا عمى استمر إذا حتى – ساقيا
 فيضربيا أختو ضد عنف موجة تنتابو الوصول في يفشل وعندما ا، حرمو ما األخ

 رغم ويجبرىا بل العشرين، دون الفتاة وىي الطبيب خالتيا ابن من تزويجيا عمى ويوافق
 .واحد مكان في بو تجتمع أن خالتيا البن كرىيا

 األخت لقير مكمل وجو وىو آخر، بوجو األخ صورة تبرز نفسيا القصة وفي
ذالليا،  ىذا منيا، الزواج أراد لَمنْ  ورفضيا سنيا، صغر رغم الزواج عمى يجبرىا حين وا 

 جسدي قير إلى تحول ثم أواًل، نفسي قير فيو المحرمة، األخ لرغبة قيًرا لنا يبدو القير
 لقير يصبح وبيذا التعميم، من حرمانيا عمى وأصر والنير، بالضرب عمييا اعتدى عندما
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 عمى الرجل إصرار عمى تؤكد فالكاتبة جسدي، ىو وما نفسي، ىو ما منيا عدة أوجو األخ
 صنعت"  سويف"  أن بالذكر الجدير. النسوية اإلرادة قير أجل من الوسائل كل استخدام
 المتأدب الشرقي لمشاب نموذًجا لنا يبدو القصة بداية ففي األخ شخصية في سردية مفارقة
 بداخمو المحرمة الرغبة تعمق خالل من النفسي اىتزازه لنا تكشف أن تمبث لم ثم ودينا عمًما

رغاميا أختو من بالتخمص منيا التخمص ومحاولة  .المبكر الزواج عمى وا 
 :المغتصب صورة( ٖ)

 تضع الكاتبة فنجد نعود نسبًيا، األحداث متشعبة وىي"  مارس"  قصة إلى وعودة 
 رغبة ىو الرئيسي الحدث أن الدراسة وأوردت سبق فكما المغتصب، الجزار شخصية أمامنا
 خرافتيا في – الدادة – لخادمتيا االستماع إلى بيا دفع ما وىو اإلنجاب في البطمة

 وفي الجن، طرد وحمقات والموالد كالزار أفعاليم في وتنخرط الدجالين أبواب فتدق الشعبية،
 مساعدتيا، ويحاول مينتو عمى الدالة بمالبسو الجزار ىذا يظير الخرافات من ىوس وسط

 ولكن عمييا، الغريب العالم ىذا عمى االستطالع حب أساسيا وقتية عالقة في معو لتنجرف
 مشيد في يغتصبيا أن يمبث لم ثم يضمميا، كي دفًعا بو تدفع الرجل، لدى الرغبة سمطة
"  المشيد ىذا في جاء المغتصبة، المرأة ضد الممارس والبدني النفسي العنف يجسد عنيف
 رأسيا فيرتطم يصفعيا ثم يده فيسحب تعضو –.  لوحدي رجعت لو قوي غبي شكمي حيبقى
 الناعمة الصوفية سترتيا يشق األخرى وباليد بيد، شعرىا عمى يقبض.  أخرى مرة بالحجر
 مقصود اختيار إنو بل صدفة، وليد المغتصب لمينة الكاتبة اختيار يكن لم ،(ٖٗ)... "

 الذبح بميمة القيام عمى قادر قوي، إنسان إنو العامة، أذىان في لمجزار الراسخة فالصورة
 مشيد في ُصور ما وىذا وميسور، سيل وجسدًيا معنوًيا لممرأة فذبحو نفسي، تأثر دون

 . فعمتو واستكمل ضربيا بل وتوسالتيا، لصراخيا ييتز فمم االغتصاب،
 معينة صورة ترسب عمى يدل"  سويف"  قصص في لمقير التيماتي التعدد ىذا 

 تستطع لم فإنيا األجنبية، المجتمعات في المتحررة حياتيا من الرغم عمى بداخميا، لمرجل
 تناىضو ما وىو لممرأة، والجسدي النفسي وقيره الرجل، لدكتاتورية رؤيتيا من تتخمص أن

 ماتزال المغتصب المسيطر القاىر الرجل صورة أن إال مكان، كل في الحقوقية المنظمات
 الذكورة من تماًما فتخمو قصصيا، في لو إيجابية صورة رسم ىذا فينسييا عمييا، تمح

 .المرأة لتطمعات المرضية
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 -: سويف أىداف عند النسوي السرد في المرأة صورة( ب)

 حيث خاصة، النثرية األدبية األجناس في المرأة صورة عن واألدباء النقاد تحدث 
 المرتبة ىذه أن بل ال الحياة، في لممرأة الثانية المرتبة الكاتب والرجل الناقد الرجل رسخ
 ما حدود في إال المرأة دور النظر ووجيات الكتابات ُتظير فمم ؛ وقمعو سيطرتو تحت واقعة
 مفعوالً  بوصفيا الذكوري األدب في المرأة صورة جاءت لذلك ؛ الذكورية الييمنة بو تسمح
 صفة عنيا تُبعد أن شأنيا من والتي اإلبداعية قدراتيا إثبات عمى الكاتبة المرأة فعممت بو،

 الذكورية، والمركزية التبعية رافضة الفاعل دور النسوية الكتابة فاتخذت والدونية، التيميش
: " ناجي سوسن تقول الحكي، مركز بوصفيا المرأة شخصية حول النسوي السرد فدار

 اىتمام مقابل وفي...  البطل ال البطمة عمى التركيز ىو النسائية لمكتابة العامة القاعدة
 نراه فال عنو، المحكي شكل تتخذ الرجل عن كتاباتين نجد وصورتيا المرأة بقضية الكاتبات

 وبطولتو( المخاطب أو الغائب ضمير – البطمة – الراوية) وسيط خالل من إال – الغالب في
 عامة، األدبية الساحات عمى وجودىا فرضت الكاتبة المرأة إذن ،(ٖ٘)" الغياب بطولة تصبح

 .النسوي لوجودىا وعمقت النص، عمى الذكورية السطوة من قممت حينما خاصة والسردية
 القصيرة، قصصيا داخل الفاعمة لممرأة اختياراتيا في"  سويف أىداف"  نوعت 
 ىذه أن كما قصصيا ألحداث ساردة أو راوية أو بطمة المرأة فكانت ،"الحياة زينة"  وخاصة

 أىداف"  حياة من لقطات قصصيا بعض وكأن الكاتبة ذاتية فييا نستشعر المجموعة
 والغرب، الشرق بين المنشطرة الشرقية المرأة شخصية مع تشابيت فقد نفسيا،"  سويف
 الشخصية ىذه جسدت بأنيا القول من مناص فال المنشأ، غربية األصل، شرقية فيي
 المغترب، وليس المواطن بدقة الغربية الحياة مالمح كل تصف حيث ودقيق، مميز بشكل
 واألخت، والزوجة األم فكانت لممرأة، عديدة صوًرا مجموعتيا في"  سويف"  ضمنت كذلك
 في المرأة قضايا أىم أبرزت حين لمكاتبة السردية القدرات ظيرت الصور ىذه مضمون وفي

نجميزية، ويونانية وتركية وخميجية مصرية بين الجنسيات فعددت المختمفة الثقافات  وكأن وا 
 .الذكوري األدب عمى المتمردة صورتيا وتنشر المرأة قضايا تعولم أن أرادت الكاتبة

 -: الزوجة صورة( ٔ) 
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 فأظير لمزوجة، النموذجية والصورة الزواج، بقضية كثيًرا النسوي السرد شغل 
 غير مميزات من الزوج بو يتمتع لما وذلك ؛ عمييا الرجل لسمطة ُمعززةً  خاضعة الزوجة
 الراضية الخاضعة الزوجة صورة بإبراز ميتًما النسوي السرد كان ليذا ؛ ليا متاحة

 جسدًيا المقيورات لمزوجات نماذج تقديم في أفاضت"  سويف"  و لمزوج، الممموك بمصيرىا
 الثقافية اليويات من عددت الكاتبة إن بل الدراسة، موضع مجموعتيا في ونفسًيا

 بقواسم واألجنبية والتركية والخميجية المصرية الزوجة فظيرت الزوجات، ليؤالء واأليدلوجية
 . سمطتو ومركزية الزوج قير أىميا مشتركة
 العربية الزوجة صورة نرى الدراسة وأوردت سبق وكما"  الحياة زينة"  قصة ففي 
 ولكنو وابنتيما، المصري زوجيا مع الحياة عمى حريصة وىي المنشأ، الغربية األصل

 سنوات ست بعد متذكًرا لوطنو، عودتو بعد بينيما الحياة لينيي الذكورية سمطتو يستخدم
 وتأقمميا ضعيفة، فمغتيا الشرق، في معو لمحياة تصمح ال إنيا بينيما السعيدة الحياة من
 لصورة قيًرا بو أريدَ  حًقا ممارًسا ؛ منيا رغبة دون فجأة االنفصال فيقرر مجتمعو، مع قميل

 .وابنتيا لزوجيا والعاشقة مختمفة، غربية ثقافةً  المثقفة العربية لممرأة نموذجية
 لنا تقدم حينما المتوازية الثنائيات عالم إلى سويف تدخمنا"  ميمودي"  قصة وفي 
 النموذجين أمامنا فتضع أوروبية واألخرى مسممة، تركية أحدىما الزوجات، من نمطين

 مستنكرة زوجيا أمام بالدونية المسممة التركية الزوجة األوروبية الزوجة فتصف متقابمين
 كل لزوجيا كاممة وجبةً  تطيي أن تحب أنيا أعتقد"  تقول حيث الخضوع من النمط ىذا

 النسوة ىؤالء بيا تعامل التي الطريقة إن أيًضا، عميو وتخدم تقف أن في تمانع وال ليمة،
 من وبالطبع.  جوارٍ  كأنين بالفعل يتصرفن إنين.  بالغثيان تصيبني أزواجين المسممات
 المسممة المرأة لشخصية النموذج ىذا ،(ٖٙ)" بيا اقترانو سر ىو ىذا يكون أن المحتمل
 وعالقتيا الغربية المرأة صورة مع مقارًنا أو موازًيا الكاتبة تضعو بزوجيا، وعالقتيا
 المسممة الزوجة من الكامل الخضوع ىذا تستنكر وىي األوروبية المرأة لنا فتظير بزوجيا،

 وىي أمرىا مالك فيو زوجتو عمى استعالئو من بالغثيان، تشعر ألنيا حتى زوجيا، إلى
 األوروبية المرأة فيو تستنكر الذي الوقت وفي لو، خضوعيا يرضيو مممكتو في جارية

 التركية المرأة من نفسو االستنكار يحدث كميةً  لزوجيا المسممة التركية الزوجة استسالم
 زوجتو يمنح ال األوروبي فالزوج وزوجيا، األوربية الزوجة بين النفعية الزوجية لمعالقة
 ينجب ال حتى نفسو بتعقيم يقوم ثم سفره، في معو البقاء عمى يقايضيا أن بعد إال طفالً 
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: القصصي النص من اآلتي بالمقطع اإلنسانية لممقايضة الفجة الصورة ىذه وتتضح ثانيًة،
 العرض جاءه حين – الزوج –"  ريتش"  مع عقدتيا صفقة نتيجة – االبن –" وشون" 

 العالقة جوىر إن (ٖٚ)" ال ولم"  تريد ما أعطك أريد، ما اعطني"  قمت...  البمد ىذا في بعقد
 بالسكان، آىل غير بعيد بمد في السفر ورفقة اإلنجاب ىو وزوجيا األوربية الزوجة بين

ن نفسيا الصورة ليما الزوجتان  عالقة تمثالن فكمتاىما الخارجية، المالمح اختمفت وا 
 عمى فيما أسرًيا، ميمشتين الظل في تعيشان أنيما إلى الذكورية،باإلضافة لإلرادة الخضوع

 في المصيرية القرارات أخذ يستطيعان ال فإنيما والسفر، األسرة عبء تحمميما من الرغم
 . الذكوري الغرور إرضاء بعد إال حياتيما
 الزوجية لمعالقة وأشرنا سبق والتي"  مارس"  قصة في سويف لنا تقدم أيًضا 
 أمور في يمتقيان اإلنجاب، أجل من يريدىا ثري رجل زوجة"  سويف"  تقدم فييا، المتوترة
 حتى المشاحنات، دائما فيما اتفاق غير في اآلخر عن منيما كل فيعرض العامة حياتيما

 متسمط زوج بين لمعالقة موجز بوصف القصة من األولى صفحاتيا في تطالعنا الكاتبة أن
 متفقة سمبية الزوج يريدىا شيء، أي عمى االعتراض عن توقفت زوجة وبين رأيو يفرض
 كانا عام، وراء عاًما.  راقبتيما"  بقوليا الكاتبة ذلك وتصف ويفعل يقول ما مع دائما

 موضوعات عن االبتعاد تعممت: الحرص عائشة تعممت الوقت بمرور ذلك وقبل يتشاحنان،
 والدموع، والشجن، والمعارضة، واالنفعال، والتساؤل، الحماس، مداراة تعممت بالذات،
 صفاتيا ليحمل"  عائشة"  اسم الزوجة عمى الكاتبة أطمقت (ٖٛ). "مداراتي تعممت والفرح،
 فيو، حياة ال جامد سالب قضب تكون أن عمى معو حرصت زوج مع التعايش عمى وقدرتيا

 واالنفعال والحماس التساؤل تخشى كما بذاتيا، موضوعات في معو الحديث تخشى فيي
 االغتصاب، إلى بيا انتيت المقيورة لمزوجة الصورة ىذه والفرح، والدموع، والمعارضة،

 آخر ذكوري نمط ليا ظير والدجل الشعوذة منافذ عبر الزوج، قيود من اليرب قررت فحين
 .المغتصب وىو

 حين شرعي برباط األولي مرتين، المرأة حق في الرجل مارسو فقد االغتصاب أما
 قيرىا حينما والثانية االعتراض، ومنعيا اإلحساس وسمبيا فميا وكمم عيناىا الزوج أغمض
 أحدثو ما جميع لخصت الزوجة/  لممرأة الصورة ىذه ومعنوًيا، جسدًيا المغتصب الجزار
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 في النسوية الكتابة نظر وجية أوضحت أنيا كما المرأة، حياة في وقمع قير من الرجل
 . الزوجة/  المرأة لمعاناة مختمفة صورة تشكيل
 :األخت صورة

 لممرأة آخًرا شكالً "  سويف"  رسمت نفسيا المجموعة من"  السخان"  قصة وفي 
 سيطرة: األول محورين خالل من األكبر بأخييا الصغيرة األخت عالقة تبرز حيث المقيورة،

 يعرف شعبي موروث خالل من األب، وفاة بعد خاصةً  وأختو كميا األسرة مقدرات عمى األخ
 مميز إنو كما يشاء، كيفما ويسيطر يشاء ما يفعل( أبيو بعد البيت رجل) الذكر األخ بأن
 اآلتي الحوار المقطع وفي فتطيع، يأمرىا لو، مطيعة خادمةً  األخت األم فتجعل أسرتو، في

 : الصورة ىذه تتضح
 " بني يا أقعد"  -
 ؟ أمي يا حالك كيف -
 :تسأل تعود ثم ؟ إيو حنقول..   الحمد -
 " ؟ الجامعة حال إزاى"  -
 . ماشي..   الحمد: فيجيبيا -
 :الواىن بصوتيا تنادي ثم سكون في الدقائق بعض تمضي
 " . ألخوكي شاي إعممي فاتن"  -
 ؟ الميو لك أسخن: قائمة صالح إلى وتمتفت....  الشاي فاتن تحضر -
 .... برأسو يومئ -
 (ٜٖ)"  مسرعة وتولي جاىز حمامك"  -

 لحاليا، الشفقة يثير بشكل خضوع في أخييا رغبات تمبي مطيعة خادمة األخت
 موافقة مع قيًرا وتزويجيا دراستيا استكمال من حرمانيا إلى تصل األخ ىيمنة أن حتى

 أرادىا أخ عنو يتحدث فاسد أي الفاسدة، األخالق من األخت حفظ بدعوى األم، ومباركة
 أعطتو حين ألختو القير طريق الذكوري مجتمعو لو ميد لقد ا، حرمات منتيًكا لنفسو

 صالح بين اآلتي الحوار من ىذا ويتضح وقيًرا، ظمًما فييا فأمعن أمرىا، والية حق األعراف
 :وأمو
 . لو فمنزوجيا: ... صوتو يرتعش أمي يا حجرتك إلى تعالى" 
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 .. قمت أنت مش ؟ وتعميميا طيب بس -
   (ٓٗ) حاجة حيفيدىا مش كده عن زيادة.  كفاية أتعممت -

 لتبدأ خالتيا، ابن من زواجيا مسألة ينيي حتى سيطرتو فرض في األخ ويستمر
 فتقع رضاىا بغير المتزوجة الزوجة موقع المرة ىذه األخت فتأخذ القير من جديدة مرحمة
 .جديد سيد سطوة تحت

 أختو لحرمة األخ انتياك ىو واألخت، األخ بين القاىرة لمعالقة الثاني المحور أما 
 .سبق فيما ذلك إلى الدراسة أشارت وقد استحماميا أثناء عمييا تمصص حينما

 :المقيورة المرأة أنساق تعدد( ٖ)
 خالل من مجموعتيا في المقيورة المرأة أنماط من"  سويف"  عددت وقد ىذا 

 زينة"  قصة في فاعتنت كميا، قصصيا في لممرأة الصغيرة واألدوار السنوية األحداث بعض
 لسيدتيا، واإلرشاد النصح شكل تتخذ التي الخادمة أو الدادة بدور"  مارس"  و"  الحياة
 ما دائًما فيي الزوج، رق من االنعتاق في المرأة لرغبة مضاًدا كان دائًما نصحيا ولكن
 لنفسيا لتضمن ؛ اإلنجاب أجل من فعمو يمكن ما كل وفعل الزوج، بتعميمات بااللتزام تنصح
 األمر أن حتى موروثة، ذكورية سيطرة نتاج ىو النساء من النمط ىذا إن مستقرة، حياة
 قناعتين من جزًءا االنكسار حالة فصارت المنكسرات، النسوة ليؤالء مقنًعا أصبح الواقع

 استمرار عمى المحافظة الكون قوانين وكأنيا القناعات ىذه نشر وحاولن بل الشخصية،
 .(ٔٗ)الحياة

 لفتاة ثانوية قصة خالل من"  ميمو شي"  قصة في المطمقة صورة ظيرت أيًضا 
 وميمو فرح بين لقاء وفي يوناني، مطعم صاحبة"  ميمو"  تصادق"  فرح"  تدعى مصرية
 الرجل استخدام تجاه نظرىا وجية ُعجالة في الكاتبة تشرح"  فاسيالكس"  الخواجة وأبييا
 ونظرة طالقيا بعد المطمقة لحال تعرض إنيا كما وعي، دون لو ا حمميا لرخص

 مرة الذكوري القير يتجدد حياتيا استأنف في المرأة ترغب فعندما ليا، الشرقية المجتمعات
 عمييا يمن حين المعروف يصنع فيو ناقصة، زوجتو يرى وزوج ثاني، بزواج ثانية

 في الرجال أحد رغبة تصف حين لفرح اآلتي الحواري المقطع في ذلك ويتضح بالزواج،
 سمعتيو وياريتك لمزواج، واحد عرض جاءني...  ميمو طنط يا حد مافيش: " بيا االرتباط

 رجل الواقع في فأنا ىذا عن أتغاضى ألن استعداد عمى فأنا مطمقة كونك أما"  يتقدم وىو
 في تمعن كثيرة أطراف ليا الطالق قضية أن عمى بيذا"  سويف"  أكدت ،(ٕٗ)... " تقدمي
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 ثم حكمة، دون فيستخدميا بالطالق لو المخولة وسمطتو األول بالزوج فتبدأ المرأة، قير
 تيميشيا عمى فيعمل - وجد إن – الثاني الزوج ىو جديد بقاىر وتنتيي كمو لممجتمع تمتد

 .وغيرتو لغروره إرضاءً  ؛
 :والجنس المرأة( ج)

 قضايا من ليا يحمو ما مناقشة في الحرية من بقدر الذكورية الكتابة تمتعت لقد 
 شكول في"  الجنس"  بتيمة الذكورية القرائح فعنيت الشرقية، مجتمعاتنا في وخاصة عامة
 لم النسويات الكاتبات فإن ليذا ؛ جًدا القصيرة والقصة والقصة الرواية كميا العربي السرد
 بالرجل المساواة تحقيق في ىن من رغبةً  األدبي إنتاجين في التيمة ىذه إثارة من تخجل
ن الحياة، مناحي شتى في  كتابتين في القضايا ىذه مثل إثارة عن الكاتبات بعض ابتعدت وا 

 تمميح أو مواربة دون قصصيا في الجنس موضوعة إلى تطرقت قد"  سويف"  ولكن (ٖٗ)
 . كاممة بحرية التيمات ىذه لمثل تعرض والتي األجنبية، لنشأتيا ىذا كان وربما

 و"  الحياة زينة"  قصة في.  لبطالتيا الجنسية الحاجات تباين"  سويف"  فعرضت 
 مع بالحياة البطمة تقبل"  الحياة زينة"  ففي واضًحا، عرًضا"  ميمو شي"  و"  مارس" 

 الثقافي التالقي عدم من الرغم عمى معو، الجسدية لمحياة حبيا أجل من الشرقي الرجل
 حب دون"  الجنس"  الزوجة ترفض حين عكسية عالقة تظير"  مارس"  وفي بينيما،
 فيتجيل روتيني واجب بأداء الجنسي لقائيما سويف وتصف زوجيا تكره فيي روحي،
 مع عالقة إقامة في"  ميمو"  رغبة تضح كذلك المقاء، ىذا أثناء البسمة حتى الزوجان
 تنتظر فيي كبيرة بقالة صاحب ابن إنو واتضح المطعم، في زارىم الذي الوسيم الشاب
 .شيء كل في لمرغبة فقدانيا أي النياية، في شيخوختيا، عمى لتفيق لسنين، منو الزواج

 بالجنس قصصيا في المرأة عالقة خالل من سويف عرضتيا التي النماذج ىذه إن 
 المغوية استخداماتيا إن بل فحسب ىذا وليس القضية، مناقشة في الكاتبة جرأة تعكس
 أختو جسد في األخ رغبة خالل من المحرم، الجنس قضية أثارت أنيا كما صريحة، كانت
  "مارس"  قصة في االغتصاب مشيد تصوير خالل من أو ،" السخان"  قصة في
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 األخير المبحث
 سويف أىداف قصص في النسوية السردية الكتابة خصوصية

 :النسوي السارد( ٔ)
 األفكار من مجموعة تستعرض أن"  الحياة زينة"  القصصية المجموعة حاولت 
 بين متباينة وثقافات مختمفة، بيئات في لممرأة مختمفة قضايا عالجت حيث لكاتبتيا، والرؤى
 من النسوية القضايا عرض التنوع ىذا من"  سويف" وقصدت والوسطية، والرجعية التقدمية

 .النصوص ىذه في النسوية الكتابة تقنيات تنوع عن أسفر مما مختمفة، نظر وجيات خالل
 مجموعتيا، في القاصة تناولتيا التي التيمات مناقشة ليا سبق والدراسة 
 اختفت حين في السرد عمى النسوية الشخصية سيطرة مظانيا تتبع خالل من واستشعرنا

 النسوي الوجود من الكاتبة فعززت – مثالً  السخان قصة – ندر فيما إال الذكورية البطولة
 وىي أجميا من تحارب التي نظرىا وجية إثبات في منيا رغبةً  كميا المجموعة قصص في

 عمى الييمنة رغبة داخميا تضمر المرأة: " ناجي سوسن تقول كما العالم، عمى ىيمنتيا
 عمى ىيمنتيا وظيرت (ٗٗ)" الصدارة موقع واحتالليا النص، عمى ىيمنتيا صورة في العالم،
 بالسرد يقوم الذي الراوي موقع عمى وسيطرتيا النص، لمركزية احتالليا خالل من النص

 :حول السرد فيدور المتكمم، ضمير مستخدًما
 :الذاتية والسيرة السارد( أ)

 شيوع وردوا المتكمم بضمير األنثوي السارد ظاىرة عن الباحثين من الكثير تحدث 
 أو ذاتية اعترافات إلى كتاباتيا يحول مما بذاتيا، المرأة اعتناء إلى السرد من النمط ىذا
 أبو الرحمن عبد يقول حيث التفسير ىذا عمى النقاد من العديد اتفق وقد ؛ ذاتية سيرة لنقل
 :المثال سبيل عمى عوف

 الحكي وعممية السردي البناء أوقع الرواية لمبطمة المتكمم ضمير اعتماد إن"  
 الخبري األسموب استخدام في الكتابة وغالت واالعتراف السيرة وأدب الذاتية الترجمة ليقين

 .(٘ٗ)" اليقيني
 في جمًيا ذلك ويتضح الذاتية، سيرتيا أصداء كثيًرا نممح"  سويف"  قصص وفي 
 تتحدث حين"  ميمودي"  قصة وكذلك ،" الحياة زينة"  وىي مجموعتيا تتصدر التي القصة
 يحاكي ما وىو أفرادىا، إحدى ىي كانت عربية، أسرة غربة عن المتكمم بضمير الكاتبة
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 عندما كذلك ممموس، واقع وكأنيا بأمومتيا دائًما نستشعر أننا كما ليا، الخاصة الحياة
 خالل من ذاتية وأسرار دقائق المتمقي أمام تضع حياتيا في الحب تجربة عن تحكي

 ذلك ومثال النسوية، ذاتيا تؤكد فيي واقعيتو إقرار عمى والتأكيد المتكمم لضمير استخداميا
 ميالد لحظات الكاتبة تصف حيث"  الحياة زينة"  قصة من السردي المقطع ىذا في جاء ما

 ويدي أجمس كنتُ : " تقول المحظات ىذه عايش لمن إال تتسنى لن ممحوظة، بدقة طفمتيا
 مكان عمى تدلني التي والرفرفات الصغر، المتناىية االنفجارات حركتيا، أنتظر بطني، عمى

ذا.  بتؤدة بطني من ما زاوية أدلك كنت.  نتحاور أخذنا وتدريجًيا مزاجيا، وعمى رقودىا  وا 
 التاسعة في كنتُ .  جديد من ىي وتخبط.  أنا أنقر.  يدي نحو مباشرة تسري خفيفة بخبطة

 .(ٙٗ)..." والعشرين
 شرقية تبين حين حياتيا من ميم جزء عن الكاتبة تتحدث نفسيا القصة وفي 
 الخارج، في تعميميا تمقت ولكنيا مصريين، ألبوين ابنة فيي أسرتيا، وعربية أصميا

 األصل العربية المرأة غربة عن بالحديث االىتمام ويظير لندن، في حياتيا واستكممت
 أجزاء يماثل ما وىو خاص بشكل"  ميمودي"  و"  الحياة زينة"  القصتين في الثقافة الغربية
"  ضمير ويستخدم قميل، الذكوري الحضور يبدو القصتين وفي ،" سويف"  حياة من كثيرة

 السردية لمكتابة خرًقا"  سويف"  ُتحدث وبذلك الحدث، في حضوريتو عن لمتعبير"  الغائب
 بالكتابة يعرف ما إطار في المتكمم ضمير باستخداميا المرأة تاريخية تؤكد فيي الذكورية،

 بجانب والشخصيات، الحدث عمى سيطرةال مركز المرأة فتجعل السيرية أو الطبوغرافية
ن لمرجل تيميشيا  النسوية"  األنا"  وجود تثبت فيي الذاتية، سيرتيا من أصيالً  جزًءا كان وا 

 "  الذكوري اآلخر"  أمام قوًيا نًدا
 :البديل السارد( ب)

 تضع حين النسوي لمراوي الثابت الشكل عمى تمرًدا السرد من النوع ىذا يمثل 
 ويرجع أفكار من يخجميا بما البوح ميمة إليو وتوكل ذكوري، لسان عمى أفكارىا الكاتبة
 في مطموسة أو معماة برحت ما أفكاًرا أو عناصر يفضح قد الحكائي الشكل"  أن إلى ذلك

 .(ٚٗ)" ذواتيم عن المثقفين خطاب
 تطرح شك بال فيي ،" السخان"  قصة في"  سويف"  عند البديل السارد ويتمثل 

 الدينية العقائد مع متنافيةً  لكونيا بسيولة، قبوليا العربية المجتمعات عمى يصعب قضية
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 كان فما أختو، جسد في القصة بطل فكر حينما لممحارم، الرجل انتياك قضية وىي ليم،
 ىذا تصوير عبء يحمل أن يستطيع َمنْ  فيو السارد، دور لو تسند أن إال"  سويف"  من

 المقطع وفي عامة، اإلنسانية المجتمعات في المألوفة وغير السمبية السموكيات من الجانب
: نفسو محدثًا يقول عنو، مسكوت ىو بما البوح عمى الذكورية القدرة تتضح اآلتي السردي

 ؟ أختك إلى بصرك ترفع وأنت الجارات إلى التطمع عدم البصر غض فائدة ما الفائدة؟ ما" 
 أن ؟ تشتيييا أن ؟ فييا ترغب أن وحالل.  أختك إلى بصرك ترفع أن حالل..  حالل ولكنو
 مستقيمة عيني ونظرة ونظيًفا، صادًقا يزال ال وجيي فيذا القذر، بجسدك لمسيا تحاول
 الكاتبة تمرد نمحظ السرد من النموذج ىذا في (ٛٗ)"قمبي؟ في يقبع ما يدرك من.  وبريئة
 أو البديل السارد لسان عمى ذلك ليا وتحقق الشرقية، لممجتمعات األخالقي التابو عمى

 من النص، من واسعة بمساحات لنفسو والمحتفظ المتكمم بضمير المتحدث الذكوري السارد
 لمرجل النص ىذا في فالبطولة القصة، من كثيرة مواطن في بالحوار المختمط السرد خالل
 نظميا خمخمة في تتسبب سمبية قضايا من المجتمعات عنو تعمى ما إثارة عمى لقدرتو

 .وأعرافيا
 : األصوات متعدد السارد - جـ

 بتوزيع الكاتبة تقوم إذ مقصوًدا، كان المجموعة قصص بعض في الرواة تعدد إن 
 ىذا ويعد أحياًنا، والذكورية األول المقام في األنثوية الشخصيات من عدد عمى السرد ميمة
 وظير النظر، وجيات فتتعدد الواحدة، القصة في حكائي تناسل إلى دافًعا السرد من النوع
 تحت"  و"  اذكرك"  و" عودة" و"  مارس"  قصة في األصوات متعدد السرد من النوع ىذا

 تبدأ"  اذكرك" قصة المثال سبيل فعمى بالرواة ازدحاًما القصص ىذه في ونجد"  التمرين
 بالحمل، مرتبطة صحية مضاعفات من العالج تتمقى حيث المستشفى في الزوجة بحكاية
 األسرة مريضات في متمثمةً  متعددةٌ  سرديةٌ  أصواتٌ  وتختفي تظير العالج تمقييا وأثناء

 الممرضات ىناك فإن كذلك مختمف، مرض مع حكاية وليا منين فكل ليا، المجاورة
 العربي، لمرجل المطمقة السمطة قضية لسانيم عمى"  سويف"  تسوق والتي الخميجيات،
 في لمرجل متاح شيء فكل وقيرىن بل النسوة عمى ىيمنتو لو تضمن والتقاليد فاألعراف

 بتعميماتو يمقي حين لمطبيب ذكوري ثانوي صوت يبرز نفسيا القصة وفي المجتمعات، ىذه
 قصر من الرغم فعمى الياتف، طريق عن القصة ببطمة أحياًنا يتحرش وحين لممريضات،
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 أو المفظي بالتحرش المرأة قير وىي جديدة، نسويةً  رسالةً  يحمل فإنو الطبيب، دور
 أثناء القصة بطمة مرض وىو الرئيسي الحدث من المتناسمة األحداث من موجة الجسدي،
 الكاتبة أرسمتيا معينة نسوية مضامين تحمل كثيرة أحداثًا لتعمن األصوات تعددت ثم الحمل،
 .لممتمقي

 ؛ فقط بالنسوة الخاص الواحد المكان وضعية تتكرر"  التمرين تحت"  قصة وفي 
 الطبقة سيدات بصورة"  سويف"  فتطالعنا لألحداث، أساسيات ساردات صوتين ليعمو

 مختمفة، بحكاية منين واحدة كل فتبدو لمتزين،"  كوافير"  في ُمجتمعاتٍ  العميا البرجوازية
 فين المراىق،"  الكوافير لفتي"  تشجيعين ىو يجمعين الذي الرئيسي الحدث ولكن

 القصة في"  سويف"  فعمت وكما لو، ذىبية سمسمة شراء في ويشاركن معو يتعاطفن
 في فوجوده ،" الكوافير"  صاحب صوت أيًضا ىمشت الذكوري، السارد تيميش من السابقة
ن الرواة تعدد النياية في يبقى ولكن تأثير، دون ولكن واقًعا األحداث  جنًسا، اختمفوا وا 
 أن النقاد يرى فكما القصيرة القصة حجم صغر من الرغم عمى األصوات من عددت والكاتبة
 الحدث بمركز األحادي فالراوي الرواة، من النوع بيذا القصيرة القصة من أولى الرواية

 المألوف، حاجز تخطي عمى النسوية الكاتبة قدرة تثبت أن أرادت سويف ولكن ويختصره،
 ولكن الرجل سمطة أمام مقيورة المرأة تظل فمن الذكورية، لمكتابة مباشرة غير رسالة وىي
 .الذكورية لمييمنة العمياء الطاعة عن خروجيا يعني النماطية حواجز كسر

 فالحدث األحداث، تتشعب وبالتالي(  مارس قصة)  في األصوات تتعدد أخرى ومرة 
 لزيارة البطمة دفع إلى الحدث ىذا يذىب ثم اإلنجاب، عن البطمة عجز وىو الرئيسي
( سويف) تصول النسوة تجتمع حيث وىناك والشعوذة، الدجل أساليب واستخدام األضرحة

 عند"  الزار"  أثناء لمجزار البطمة تبعية وىو آخر حدثً  يبرز ثم العالم، ىذا في وتجول بنا
 الرواة من قميل غير عدًدا تطمبت الكثيرة األحداث ىذه النياية، في فيغتصبيا ؛ الدجالة
 يروين"  الزار"  حمبة في النساء أصوات لدينا و الشعبية، بموروثاتيا"  الدادة"  لدينا فكان

 .االغتصاب بحدث القصة أنيى الذي الجزار صوت ننسى وال األماكن، ىذه طقوس
 وتعدد األصوات تعدد ذكرىا السابق قصصيا في الكاتبة عمى نمحظ فإننا..  وبعد 
 من مجموعة إلى واحد ىدف نحو المستقيم الخط من فيحولو السرد يخدم بما األحداث
 الرواة، لتعدد نتيجة فنمحظ كمو، السرد مكونات بذلك فيغذي األطراف، المترامية الخطوط
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 أخرى وتارة الوصفي، بالشكل السارد يتحدث فتارةً  لسانيم عمى السرد شكول اختالف
 . الحوار يستخدم
 فعندما وظيفية، كانت ربما والحوار السرد أو والوصف السرد بين المزاوجات ىذه 

 يمتزج وعندما الشخصيات، أنماط وترتسم الحدث إطار يتحدد – مثالً  بالوصف السرد يمتزج
 رؤية فتتجدد والمضمون، الشكل مستوى عمى القصة في الحراك يحدث بالحوار السرد
يجاًبا، سمًبا القصة في شخصية كل ويشارك لمحدث القارئ  المتعدد السارد حمل وقد وا 

 في جاء ما ذلك ومثال حكايتو، ومكان زمان في ىذا فنمحظ التنوع ىذا عاتقو عمى األصوات
 ىذا ففي الزار، في والنسوة القصة بطمة عائشة بين وصفي حوار من"  مارس"  قصة
 الدادة – المربية وكذلك الزار مريدين من وواحدة عائشة بين بالوصف الحوار يمتزج الحوار

- : 
 :تمقائيا عائشة ترد -
 " ويشفييا بيدىا يأخذ ربنا"  -
 ؟ ليا يحصل ده خمى المي يعني إيو – وىو طب -
 تتعمم بدأت فقد ستتكمم، المرأة أن تعرف: اإلجابة تنتظر عائشة لكن االرتياب، المرأة يعاود

 :صوتيا أخفضت وقد وتجيب، المرأة، إلييا تستدير. 
 ما زي اتكعبمت السكة، في ماشية راجعة، جت ليمة، األرض في اتأخرت.  قتيل شافت" 

..  ميت عيني يا جثة..  عنك بعيد..  طمع.  فوقو وقعت وقعت، قام تقيل، شيء في تقولي
 ساعتيا من واىي..  دم كميا وجالبيتيا البيت عمى تجري رجعت.  بردش ما حتى لسو
 " .... ده الحال عمى
 :عينييا ضيقت وقد الخيمة عبر تنظر زينة تجد لمربيتيا عائشة تعود حين
 ... ؟ إزاي يخش سايبنو..  جزار ده..  زار بتاع مش ده ؟ إزاي ىنا دخل ده الراجل" 

 :متسائمة إلييا عائشة تتطمع
  (ٓ٘)"  ؟ دادة يا جزار أنو منين عرفتي وأنت" 

 والشعوذة، السحر أماكن عمى يترددن الالتي النساء صورة السابق الحوار وصف 
 مشكالت أيًضا بل فقط، واإلنجاب عائشة مشكمة فميست مختمفة فاألسباب ترددىن وأسباب
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 مثاالً  الكاتبة وضربت اآلخر، العالم وشياطين الجان بسبب بحدوثيا يعتقدن وعصبية نفسية
 .ليا حدث ما واصفة األرض، عمى الممقاة الفتاة بمشيد

 تقتصر تعد فمم السرد وظيفة برزت السابق، النص في األصوات تعدد خالل ومن 
نما فقط، مختمفة ألسنة عمى السرد متعة عمى  وتثير بيا ينفعل حية تجربة القارئ منحت وا 

 بين المزاوجة عمى قدرتو الكاتب لمرجل ليثبت ؛ قيام خير بيذا النسوي السرد وقام عاطفتو،
 .المختمفة الحكائية التقنيات

 : السرد أزمنة تنوع( ٕ)
 أن – أقصوصة رواية قصة – المختمفة السردية األجناس في الزمن استطاع 
 يشكمو لما وذلك ؛ لييمنتو كمو المسرود النص وواقع والمكان والشخصيات األحداث ُيخضعَ 

 تقول عنيم، فصمو فيصعب لمنص، المكونة العناصر ىذه ثنايا في مطمقة نيائية ال من
 الشخصيات مثل النص من نستخرجو أن نستطيع مستقل وجود لمزمن ليس: " القاسم سيزا
 . (ٔ٘)"  الطبيعة مظاىر أو المكان تشغل التي األشياء أو

 متفقة نجدىا"  الحياة زينة"  مجموعة في"  سويف"  قصص نستعرض وعندما 
 عمى"  سويف"  تمردت عندما القصصي السرد تنوع عن لمتعبير الزمن استثمار في جميعيا
 أنيا كما واالستباق، االسترجاع خالل من مختمف زمني ترتيب مستخدمة التقميدي، الزمن

 .التمخيص مثل السرد زمن من لتسرع ؛ زمانية آليات استخدمت
 قد الواحدة القصة أن مالحظة مع تطبيق، من يأتي فيما ذلك الدراسة وستناقش 
 :الوعي تيار تقنيات النسوية لمكاتبة تستدعي بذلك وىي لمزمن، شكل من أكثر عمى تشتمل

 (: Analepse) االسترجاع( ٔ) 
 وىناك لالستباق مرادًفا يجعمو من فيناك االسترجاع، مصطمح حول الرؤى تعددت 

 إلى يقسمو من وىناك ،" باك بالفالش"  المعروفة السينمائية التقنيات مع تطابقو يرى من
 تحدث التي العناصر أحد كونو إلى النياية في نخمص أننا إال وخارجي، داخمي استرجاع
 حاضر عمى الماضي في وقعت أحداًثا الكاتب يستحضر حين النص، داخل الزمنية المفارقة
 . (ٕ٘)استرجاعًيا سرًدا فيصبح السرد،

"  قصص بعض في الماضي الزمن استرجاع عبر الخمف إلى االرتداد مممح ويظير 
 صورة لنا تروي ىي فيا داخمية، منولوجات عبر يتأتى االسترجاع ىذا ،" الحياة زينة
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 ذات: " نفسيا محدثةً  تقول تممك ما كل تحتضن وىي المطار في النائمة الباكستانية السيدة
 الجمد من أريكة عمى نائمة باكستانية امرأة إلى أنظر وقفت عديدة، سنوات ُمنذُ  مرة،

 األصفر الحرير من وبنطاليا ثوبيا كان المطارات، أحد في ترانزيت صالة في األسود،
 تغطي الذىبية واألساور واألخضر، البنفسجي من يانعة بأزىار موشح والثوب الزاىي،
 طفميا. جيدىا يطوق ذىبي وعقد األيسر، منخارىا وفي أذنييا، في ذىب من أقراط ذراعييا،
 ؛ منقوص غير كامالً  األريكة تمك عمى معيا الدنيا في تممكو ما بجسدىا، ممتصق الصغير

 الزمن الكاتبة قطعت (ٖ٘)" ذاكرتي في خزنتيا الصورة ىذه. عميق نوم إلى استسممت ولذا
 حمميا، من متألمة القاىرة في نوميا غرفة في تجمس بطمتيا كانت حين لمقصة الحاضر
 ىيئتيا يبين الباكستانية لممرأة وصفي داخمي منولوج عبر السابق الحدث ىذا فتذكرت

 معيا وبنين أموال من تمتمكو ما كل ألن المطمئنة النفسية ىيئتيا ويحمل الخارجية،
 النوم في وتغض تطمئن ال المرأة أن عمى تؤكد أن"  سويف" تريد وىنا بيا، ويمتصق
 صورةً  سويف ُتسقطُ  وبيذا المنشود، أمانيا فيما وأوالدىا، ماليا عمى تأمن وىي إال العميق
 الوحيد األمان منفذ نفسو يرى ما فدائًما الكوني، وجوده وأساس بل لمرجل القوة شديدة
 .لممرأة

 وربما كثيًرا،( سويف) قصص في االسترجاع أو االستذكار من الشكل ىذا ويتردد
 فال اإلنجميز، بالد في تعيش مصرية شرقية فيي مغتربة نفسيا الكاتبة كون إلى ىذا يرجع
 وليس أحياًنا، الذكريات مع لتحيا ؛ بشخصيتيا الزمني االسترجاع تقنية تالزم من مناص

 صفحاتيا كل ففي فقط، الذكريات عمى القائمة"  عودة"  قصتيا من إال ذلك عمى أدل
 وأواني فرحيا بفستان بدأ وأكبرىا األشياء أصغر تتذكر فيي حياتيا، لماضي استرجاع
 . النص لكاتبة الخارجي لمزمن خرًقا تعد القصة وىذه ومكتبتيا، بكتبيا وانتياءً  طيييا

 Anticipation(: االستشراف) االستباق( ب)
 يعني فيو مرادفاتو وتعددت الحديث، النقد في"  االستباق"  مصطمح ورد 

 المصطمحات معجم في َعَرفوُ  قد كان عناني محمد. د أن كما التوقع، أو االستشراف
 ويقصد ،(ٗ٘)" أوانيا عن سابقة أحداثًا يروي الذي ىو االستشرافي السرد"  بقولو األدبية،
 ليستقبل لمقارئ وتييئة تمييد إحداث األمام إلى الزمنية القفزة ىذه استخدام من الكاتب
 الالزمة واإلثارة التشويق يحقق االستباق أن كما القصة، داخل السرد نمطية تغير قد أحداثًا
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 من النوع ليذا"  المولد"  قصة تفرد سويف جعل ما ىذا وربما ؛ المتمقي انتباه لجذب
"  تعيشو الذي بالحاضر قصتيا تبدأ فيي المستقيم، الزمن نمطية عمى والخروج التحرر
 الماضي الزمن إلى تعود ثم البرودة، شديد يوم في القاىرة، أمطار تحت مسرورة"  عائشة

 العرافة"  خالل من زمانية استباقو باستخدام الرئيسي الحدث يظير وأخيرًا قميمة، سطور في
 في مرتبطة فيي االستباق، من النوع ليذا ممثمة العرافة"  سويف"  اختارت فقد ،"

 لإلنسان يروق أمر وىو المستقبمية، األحداث بعض قراءة عمى بقدرتيا الشعبية الموروثات
 المقطع وفي أحداث، من بجممو وما بالمستقبل الالوعي إلى بالحاضر الوعي من وينقمو ؛

 ":سويف" قصص في االستشراف فكرة تتضح اآلتي السردي
 أجابتيا.  مفتوحة ومدتيا ببطء يدىا كف وأدارت ذراعيا، عن يدىا المرأة فرفعت"  
"  اليمنى يدك أعطني: " آمرة بنبرة المرأة فقالت...  وحده زوجيا وجود مدركة.  عائشة

 يا الظالم تحممين أنت"  قائمة...  ليا الممدودة لميد وأسممتيا.  اليمنى يدىا عائشة مدت.
.  متشابكتان.  أيًضا نياية البداية ففي..  الجديدة البداية عند.  القادم الموسم في.  ابنتي
 في فتوارت المرأة انسحبت. تحذري أن يجب كان..  الذوبان أردت..  التواصل أردت أنت

 بذراعيا وأخذ جانبيا، إلى زوجيا عاد.  لممطر مفتوحة يًدا تمد وقفت بينما الظالم،
 السابق النص من واضًحا يبدو (٘٘)" البرد سيقتمك تعالى"  قائالً  مظمتو، تحت إلى ليسحبيا

 يصنع استباقي بمشيد النياية ثم ماضي، يخترقو حاضر فالبداية لمزمن، األفقي الخط كسر
 لالستباق آخًرا وجًيا بوصفو النيايات من النوع ىذا وضعت الكاتبة ولعل مفتوحة، نياية

 ؟ بعد ماذا يتساءل القارئ فجعمت الزمني،
 

 :النسوية القصة في السردي المكان داللة( ٖ)
 شعور في فيؤثر سيكولوجية، أبعاًدا النسوية القصة في السردي المكان يمثل 

 الصغيرة مممكتيا عمى الرجل وسيطرة بالقيود وتارةً  مثاًل، كالبيت بالمسئولية تارةً  المرأة
 أطفاليا، وتربية منزليا إدارة في القيادي دورىا وتيميش بل حقوقيا أبسط من وحرمانيا

 المرأة فتصبح الذكورية، السمطة من المكان يخمو عندما بالحرية أيًضا المكان يشعرىا وقد
 .فضاؤه ويحوييا المكان فتحوي لو الوحيد المالك ىي

 فيو لممرأة، خاًصا سردًيا وجوًدا شكل ولكن فقط، جغرافًيا ُبعًدا المكان يعد لم إذن 
 الشخصية، ويحتوي فيؤطر األخرى، السرد آليات مع القوية العالقات من شبكة يكون
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 كانت أًيا حدوده في قار الزمان أن كما وداللتو، معطياتو بكل فيو ويشارك لمحدث ويميد
 ويقدم فقط، لألحداث مؤطرًا بوصفو القديمة وظيفتو المكان يجاوز بذلك مفتوحة، أو مغمقة
 وليس السرد، عناصر كل يحوي فضاء بوصفو الحديثة النسوية والقصة الرواية في نفسو
 .النص داخل المرأة سعادة أو شقاء عن مسئوالً  يصبح إنو بل فحسب ىذا

 زينة"  مجموعة خالل من النسوي السردي المكان عمى الضوء الدراسة وستمقى 
 المكان لقيمة تقديرىا في ضدين بنمطين الكاتبة التزام الدراسة الحظت والتي ،" الحياة
 األمكنة والثاني المغمقة، فاألمكنة األول أما النسوية، القضايا مع التفاعل عمى وقدرتو

 . المفتوحة
 :المغمقة األمكنة( أ)

 ربطت حيث الراوي، نظر وجية خالل من قصصيا في المكان الكاتبة استخدمت
 وأوجاًعا، ىموًما حممت مغمقة أمكنة خالل من بداخمو عما الراوي فعبر بالوصف، المكان

 الزوج بين صراع حمبة أصبح بل واليدوء، لمراحة مكاًنا -ًً  مثال – البيت يصبح فمم
 فتجعل األساسية، خواصو بعض المكان من لتنتزع الذكورية السمطة فظيرت والزوجة،

 تتجمى السجن ىذا في الزواج، طريق عن بيدىا اختارتو سجن في وكأنيا بيتيا في المرأة
 اإليجابي المكان إلى ينظر أن يمكن إذن ونفسي، مادي عنف من الذكوري القير أشكال كل

 كاتبة نظر وجية حامالً  الراوي أمامو يضعنا ما وىو والعكس، سمبي مكان كونو عمى
 ىذا وراء فيما المتمقي يفكر أن أجل من السرد، زمانية أحياًنا يوقف قد دقيق بوصف
 .الوصف

 وقفة شيدت التي األمكنة تمك بيا ُيقصد"  سويف"  قصص في المغمقة واألماكن
 بفعل انقمبت طموحات من المكان ىذا يحممو كان فيما تفكيرىا أو أحياًنا، ذاتيا مع المرأة
 بين األمكنة ىذه تراوحت وقد االنزواء، أو الموت في رغبات إلى قاسية ذكورية ىيمنة
 الضوء إلقاء وراء من الكاتبة قصدية عن كشفا المذان ىذان الحمام، البيت،: ىما مكانين
 ،"عودة"  قصتي في ىذا واتضح بعينيا نسوية قضايا عمى دالين مكانين بوصفيما عمييما

 . خاص بشكل"  السخان"  و
 ذكريات فيو ركن كل في فكان كاممة،"  عودة"  قصة حولو دارت فقد البيت أما 
 ىذا في مكثت فقد وحزينة، مؤلمة ذكريات ولكنيا ،" السابق زوجيا مع – البطمة - لعائشة
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 ولكن إليو، سنوات ست بعد وعودتيا أوروبا، إلى سفرىما قبل زوجيا مع  عاًما المنزل
 ليا حجرة كل ففي الموت، معو المؤلمة لذكرياتيا يشفع فمم أرممة، وىي المرة ىذه العودة
 ا يصمح أن العالم في زارتو مقدس مكان كل في دعت طالما الذي الزوج ىذا مع ذكرى
 مرارة حممت وأسرة، ومالبس وأرفف جداريات من المكان ممحقات فإن كذلك ،(ٛ٘)بينيما
 تصف فيي سعيدة، بحياة وأحالميا طموحاتيا عمى المغمق المنزل ىذا في الزوجية تجربتيا
 كانت التي اليستيرية والحاالت والمرض البكاء كثرة عمى وشاىد دال مكان بأنو سريرىا
 أيًضا ىذا"  تقول تجاىيا الزوج ممارسة ما كثيًرا الذي النفسي لقيرىا نتيجة ؛ تنتابيا
 وصفوىا التي المتتابعة الوعكات..  البكاء..  الغثيان..  ىنا الرقاد: مألوف مشيد

 .(ٜ٘)..." باليستيريا
 لمزوج رمًزا بوصفيا وتوظفيا ذاكرتيا من عنترة صورة تستدعي"  سويف"  فإن كذا

 صاغتو اإلسقاطي المشيد ىذا الحب، بدعوى لحريتيا والمقيد زوجتو، عمى المسيطر
 زوجيا، مع اشترتيا قد كانت عائشة منزل في معمقة( صورة) جدارية طريق عن الكاتبة

"  كاآلتي وصفيا جاء الصورة ىذه كالسيكي، أو تراثي ىو ما كل القتناء محبين كانا فقد
 ىودج في عبمة فوقو ومن جواده، ممتطًيا عنترة تبين دمشقية مطرزة عمقت صورتيا مكان
 : كتب جانب وفي....  جمل عمى

 دمي من تشرب اليند وبيض مني  
 

ـــــل فـــــوددت  ألنيـــــا الســـــيوف تقبي
 

ـــــت  ـــــرك كبـــــارق لمع  المتبســـــم ثغ
 

 (ٓٙ)" الحسام ضرب مع بالقنا األنام كل في المشيور العبد أنا: جانب وفي
 االجتماعي الوعي في العربية الذكورة ىيمنة إلى الكاتبة من واضحة إشارة وفي 
 وشعره، فروسيتو مبرًزا اليودج في عبمة يحجب وىو عنترة صورة" سويف" تضع لشعوبنا،

 ركن كل وفي زوجتو في المتحكم الزوج"  سيف"  لصورة معادالً  بنفسو الواضح اعتزازه وكان
 الزوج لعنترة ُمطرزة صورة منيا بدالً  ويضع الجدار، فوق من صورتيا فينتزع بيتيا، في

 زوجتو، ثقافة عمى حتى الزوج سيطرة عمى داللة في بنفسو، المفاخر والفارس والشاعر
 محو ىو ىودجيا، في عبمة يستر وىو عنترة صورة ووضع بيتيا من صورتيا محو أن كما

 لركب وقيادتو سمطتو إلى إشارة في البيت، وىي الخاصة مممكتيا من المرأة لشخصية
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 بأمر المنزل حبيسة عائشة كانت عنترة، بأمر اليودج حبيسة كانت عبمة أن فكما حياتيا،
 . زوجيا

 لحظات عايش حين نفسيا، القصة في أيًضا بارز دور لو كان فقد"  الحمام"  أما 
 كانت حينما المشاعر، وخصوصية الذات عمى االنغالق عن معبًرا فكان وحزنيا، ألميا
 المغرور الزوج ىذا مع التعسة حياتيا عمى وحزنيا قيرىا لمواراة مختبئة عائشة إليو تيرب
 الذي العام أثناء مرتين.  حراك دون مكانيا في وقفت: " تقول بذكوريتو، المتسمط بنفسو
 البكاء وأخذىا الباب، وراء نفسيا زنقت الحمام، ىذا في ىنا، نفسيا حبست مًعا، قضياه
 منيكة، أخيًرا، خرجت وعندما عنيا لمبحث يأتِ  لم المرتين وفي – النفس عمييا صعب حتى

 والموسيقى يقرأ، األزرق، بدخانو محاًطا الجموس، غرفة في المفضل مقعده في وجدتو
 في الحمامات من مسمسل وكأنيا السيئة الفترات تبدو التسجيل، آلة من تصدح الكالسيكية

 ينام بينما كمو، الميل تقرأ األرض عمى تجمس أو وتبكي، تتقيأ نفسيا، تحبس العالم، فنادق
 مكان دائًما كان الحمام أن فكما (ٔٙ)" منيا تسخر كبيرة أسرة في مبال، غير ىو،

 لممرأة ممجأ جعمتو الكاتبة فإن الجسم، يضر ما كل من لمتخمص واالنفراد الخصوصية
 أوضحت إنيا كما الزوجي، القير من والمخاوف اليموم من لمتخمص الخصوصية لتحقيق

 الحزن لمشاعر إىمالو أىميا من كان والتي لمزوج السمبية الصفات الصورة ىذه خالل من
 .آخر إلى حين من تنتابيا التي والقمق

 األخ لرغبات محرًكا كان فقد أخرى، بصورة"  السخان"  قصة في الحمام ظير أيًضا 
 سخونة حممت كما المحرمة، الرغبات ىذه تحريك مسئولية جدرانو الكاتبة فحّممت أختو نحو

 رغبات دفع في الحمام خصوصية تضح الوصفي المقطع ىذا وفي نفسيا، المسئولية مياىو
 مضاء، يزال ال..  الحمام باب أعمى في الزجاج صالح رمق: " أختو نحو المحرمة األخ

 المرغي الشعر تترك ذراعييا، ترفع اآلن، شعرىا تغسل أنيا البد الفحيح، مستمر والسخان
 باإلضافة ،(ٕٙ)..." الخشبي الحمام كرسي عمى قدميا تضع رأسيا، فوق مكوًما بالصابون

 كان كما لممرأة خصوصية لو ليس مكاًنا الحمام القصة ىذه في الكاتبة جعمت فقد سبق لما
 االختراق ىذا لخصوصيتو، واضح اختراق في مغاليقو فتحت إنيا بل"  عودة"  قصة في
 .محرم ذكوري فعل بو جاء
 :المفتوحة األمكنة( ب)
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 الذي لمفيوميا معاكسة صفة"  سويف"  قصص في المفتوحة األمكنة اكتسبت 
 مكاًنا القبور وكانت المرأة، حرية فيو ُتنتيك مكاًنا الشارع فكان واالنطالق، الحرية عمى يدل

ن ،" مارس"  و"  السخان"  قصتي في ىذا وظير كرامتيا، الغتصاب  مجموعتيا تخل لم وا 
 في جًدا قصيرة قصة تضمنتو ما وذلك والسعادة، لمحرية المفتوح المكان رمزية من كمية

 ".المولد"  بعنوان مجموعتيا
 اختراق بل المرأة، خصوصية انتياك إلى"  السخان"  قصة في الشارع رمز

 الشارع في يحدث مما"  فاتن"  أختو"  صالح"  يحذر فحينما مقصود، ذكوري بفعل جسدىا،
 فعل ذكوري بمسان المتمقي أمام يضع فإنو الرجال، بعض خالل من المرأة لكرامة انتياك من

 شيد – الرجل ضد الرجل شيادة عمى التأكيد تقصد الكاتبة وكأن المرأة، تجاه ُمجَرم ذكوري
 فقط فيراىا لممرأة، السمبية بنظرتو الرجل من صريح اعتراف ىذا وفي – أىميا من شاىد
"  يقول األتوبيس، داخل أو المارة أمام مضايقتيا في حرًجا يجد فمم الشخصية، لممتعة
 خانق، األتوبيس داخل في الجو: " المرأة لحرية القاىرة السموكيات ىذه مثل واصًفا"  صالح
 بل قريبة، امرأة شذى يفاجئك بطنك، في كوعو قدمك، تدىس جارك قدم تحتمل، ال والحرارة

 غاضبة امرأة صوت يرتفع ما كثيًرا..  بجسد ممتصق وجسدىا أنفك، يداعب شعرىا تجد
 لو شوية اتأخر: " أو" ..  ايديك وتبعد نفسك تمم ما خويا يا: " خمفيا رجل في تصيح وىي

 لقير مصدًرا بوصفو يحويو بما الشارع ظير ىكذا ، (ٖٙ)" أخواتك زي برضو احنا..  سمحت
 .حجاب دون المرأة يرى كي لمرجل إذن ىو انفتاحو وكأن لمجميع، مباحة فيي المرأة،

 الزوج/  الرجل قيد دون الحرية في المرأة رغبة إلشباع مكاًنا كان الشارع فإن كذا 
 المولد، إلى ماشيةً  والذىاب بالخروج زوجيا لتقنع الزوجة جاىدت"  المولد"  قصة ففي
 إلييا تمتد حينما زوجيا يد ترفض منطمقة، سعيدة تبدو المطر ىطول وأثناء خروجيا وعند
 انتشت مطير، والجو مايو، أواخر والوقت العتيق، المبمط الميدان: "دونو بحريتيا قانعة

 وتركت السماء، إلى وجييا رفعت..  السريعة الصغيرة، بالقطرات: المنيمر بالمطر عائشة
 لم: رفضتيا لكنيا مظمتو، حماية عرض أخرى ومرة زوجيا، اقترب.  المطر يبممو شعرىا
 ،(ٗٙ)" جفاف في – السير زوجيا واصل.  والمطر السماء وبين بينيا حاجًزا يقوم أن تشأ

 ؛ القيد ذيميا في تجر الحماية ىذه ألن لممرأة، حامًيا الرجل استمرار فكرة الكاتبة رفضت
ن حتى الرفض، عمى اإلصرار كان ليذا  تستحق حريتيا فإن ؛ وشعرىا وجييا المطر بمل وا 

 . التضحية
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 ىذه في"  سويف"  فاضت وقد نسوي، تجمع مكان بوصفيا األضرحة ظيرت أيًضا 
 وكان ،" مارس"  قصة في دقيق إسياب في والموالد، األضرحة أمكنة معالم وشرح التيمة
 عن المرأة تعمى حينما الشرقية المجتمعات في الجيل مظاىر عن الكشف ذلك من الغرض
 األضرحة وزيارة حيًنا، الدجل أعمال في مستوثقة والنفسي، البيولوجي الطب فترفض العمم
 .(٘ٙ)السابق المبحث في التيمة ىذه إلى اإلشارة سبق وقد آخر، حيًنا

 من المرأة لو تتعرض ما عمى شاىًدا المفتوح المكان يأتي نفسيا القصة وفي 
 رغم ناجحة اغتصاب بمحاولة بادرىا القبور بين الجزار مع عائشة تجول فأثناء اغتصاب،
 باالتجاه جيميا رغم بإصرار تمشي: " القاىرة قبضتو من اإلفالت في المستميتة محاولتيا
 أحد جدار إلى فتستند تتعثر ثم والقبور، الحفر من المزيد وتجتاز عنو، تبتعد.  الصحيح
 المرأة مأساة عمى شاىًدا القبور سكان الكاتبة جعمت ،(ٙٙ)..." حذائيا لبس وتعيد القبور
 السمبية الرجل لسموكيات تقويم رسالة تكون حتى الذكوري االغتصاب لفعل تتعرض حين
 .عممو عمى شخص كل ليجازى المخموقات جميع إليو تنتيي مكان فالقبر المرأة، تجاه

 لممرأة نفسية خمجات عن التعبير والمفتوحة المغمقة األمكنة استطاعت وىكذا 
 حممة بجوار الذكورية، السيطرة مثل كما وحريتيا، خصوصيتيا المكان فمثل المقيورة،
 . حياتيا في المؤلمة لمذكريات

 :النسوية المغة شعرية( ٗ)
 بعد وخمصت وماىيتو،"  الشعرية"  مصطمح إلى مدخميا في الدراسة أشارت 
 صورىا أبسط في الشعرية أن إلى المصطمح ىذا تعريف حول الرؤى من العديد استعراض

 من سبق وفيما ومضموًنا، شكالً  لو تؤطر بنتائج والخروج كمو األدبي النص دراسة تعني
 في النسوي السرد مضامين يميز ما أىم عمى الضوء إلقاء حاولنا الدراسة مباحث

 أىم عن الكشف مواصمة خالليا من سنحاول والتي سويف، ألىداف القصصية المجموعة
 السرد تميز التي الركائز أىم إحدى ىي والكتابة قصصيا، في السرد شعرية محددات
 النسوية الكتابة في المغوي االختالف مظاىر حول عديدة، تساؤالت تحمل فيي النسوي،

 عمى وقدرتو الجنسي التصنيف عن التساؤل كذلك تعبيرية، أساليب من الرجل يكتبو عما
 بالسرد المغة عالقة حول تدور الكثير وغيرىا التساؤالت ىذه وآخر، نص بين التمييز
: " فيقول النسوية الكتابة قضايا أىم من العالقة ىذه قضب السيد ويعتبر خاصة، النسوي
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 قناع باعتبارىا التحكم، لوحة باعتبارىا الييمنة، أداة باعتبارىا ذاتيا حد في المغة قضية
 النسائي السرد أسموبية فميست وبالتالي النسائي، السرد يطرحيا قضية أىم ىي التواصل،

نما فقط، واإلعالن لمحضور وسيمة المغة تتخذ محاصرة صارخة ذات لتحقيق معادل مجرد  وا 
 ذاتنا لقراءة عندىا الوقوف يجب محطات المغوي، بالموروث الجدلية بعالقتيا األسموبية ىذه

 جائز النسوية السردية المغة بخصوصية القول فإن ليذا ،(ٚٙ)"حضارًيا المأزومة الكمية
 النفسية المالمح تحمل المغة أن المؤكد فمن الذات، لتحقيق أسموبية ضرورة فيو ومقبول،
 برؤى القضايا تطرح حين أىميتو الجنسي لمتصنيف يبقى ولكن جنسو، كان أي لإلنسان

 تحممو وما ذاتيا خمجات بث عمى القادرة الوحيدة ىي فالمرأة االختالف، يظير أصحابيا،
 .الذكورية السمطة مصدره وقير معاناة من

 والجسد المغة بين فربطت الذكوري، الكتابي النمط عمى الثورة مظاىر تعددت وقد 
 الفصحى قواعد عمى وخرجت الرومانسية، بالمغة اعتنت أنيا كما ومكثف، كبير بشكل

 دالئل تحمل كتقنيات والتمميح لممواراة استخداميا بجانب بالعامية، أحياًنا بمزجيا واىتمت
 .أنوثتيا ُتخجل قد

 متشعبة قضية فيي النسوي، بالسرد المغة لعالقة المطول التنظير الدراسة يسع وال 
 خالل من النسوية السردية المغة مظاىر عمى تطبيق تقديم ىو يسعيا ما ولكن المناحي،
 الحوار شعرية مناقشة خالل من التطبيق ىذا ويظير ،" الحياة زينة"  القصصية المجموعة
 .العنوان وشعرية الحذف وشعرية

 : الحوار شعرية( ٔ)
 فقد واسًعا، ارتباًطا السردية بالمنظومة"  سويف"  قصص في الحوار ارتبط 
 ألسنة عمى أفكارىا بو تسقط قناًعا منو لتجعل كميا المجموعة في سويف استخدمتو
 يعمو ال"  سويف"  أن إلى الدراسة وأشارت سبق فكما مباشر، غير بشكل شخصياتيا

 التمميح، خالل من المرأة قضايا تناقش بل الذكورية، السمطة مواجية في خطابًيا صوتيا
 . الفيم ميمة المتمقي وعمى

 عمى فساقت المبكر، الزواج قضية كانت أىميتيا، عمى أكدت التي القضايا ومن 
 مجتمعاتنا في وتجذرىا القضية عمق يبين حواًرا"  السخان"  قصة في واألم األخ لسان

 عنده يقف حًدا يضع حين النسوي العقل تغييب الرجل محاولة عمى أكدت كما الشرقية،
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 وىكذا أخرى، ذكورية سمطة إلى لتنتقل ؛ كرًىا أو طوًعا الزواج إلى تساق ثم المرأة، تعميم
 الحواري المقطع في ذلك ويتضح وزوج، وأخ أب بين المرأة حياة في السمطة تداول يتم

 :التالي
 ؟ عايزىا لسو ىو ؟ عنو كممتيني الذي عصام موضوع تذكرين" 
 .. " ىي بس يابني ايوه" 
 " لو فمنزوجيا" 
 .. " قمت إنت مش ؟ وتعميميا طب..  ىي بس" 
 مجمة بتقرأ اليوم ضبطتيا أنا.  حاجة حيفيدىا مش كده عن زيادة.  كفاية اتعممت" 

 أختى أشوف عايز مش أنا.  ىناك البنات كل زي حتفسد الجامعة راحت إذا.  مشبوىة
 .(ٛٙ)" .. فاجرة وعينيا عالي، وصوتيا وبرتقالي، أحمر ضوافرىا داىنة

 مقدرات عمى األخ من كاممة ىيمنة عمى تدل حدة، أكثر نبرة في الحوار ويستمر 
 عممية قمعة صورة يشوه التعميم في حقيا بإيقاف نفسو يقنع كي إنو حتى اليتيمة، أختو

 العمم لمواء حمميا متناسًيا العالي، والصوت الممونة باألزافر ليا رامًزا كالجامعة، شامخة
 تشعر حتى ؛ الحوار دفة عمى قابًضا الذكر تجعل المقطع ىذا في"  سويف"  و واألخالق،
 .لممرأة بقيره دائًما مرتبط الرجل صوت عمو بأن المتمقي

 والرجل المرأة بين سجال في"  الحياة زينة"  في الحوارية المقاطع تتوالى وىكذا 
 ترغب وعندما المرأة لسان عمى الحوار تبعث فإنيا نفسية لقضايا"  سويف"  تعرض فعندما

 من حامالً  الرجل لسان عمى الحوار فيأتي الذكورية، الشخصية في المتناقضات إبراز في
ن لممرأة، والقير التيميش شواىد خاللو  كميا القصصية المجموعة في الرجل ظيور كان وا 
 قضية يعرض حتى وذلك البطل، السارد فيو ،" السخان"  قصة عدا فيما ثانوًيا، ظيورًا
 .مباشرة عنيا التعبير المرأة عمى يصعب والتي ،" المحارم زنا"  وىي شائكة

 أوجو أحد الداخمي المنولوج يأتي النسوي، السرد لطبيعة مناسب آخر شكل وفي 
 أفكارىا، وخصوصية ذاتيتيا ويحدد النسائية الشخصية عمق عن ليعبر ؛ المعروفة الحوار
 عن بعدىا وىو نفسو، لمسبب ،" سويف"  قصص في الداخمي الحوار من النمط ىذا وانتشر

 خالل من كاممةً  قصةً  تقيم إنيا حتى النسوية، قضاياىا عرض في والمباشرة الخطابية
"  عائشة"  ىي الرئيسية فالشخصية المتحاورة، الشخصيات من لخموىا الداخمي، المنولوج
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 كامل عام طيمت معو المؤلمة ذكرياتيا ليا لترجع زوجيا، موت بعد منزليا إلى العائدة
 داخمي منولوج خالل من القصة ىذه عمى الضوء إلقاء سبق وقد المنزل ىذا في قضتيا
 من بالعديد زاخرة"  أذكرك"  قصة جاءت كذلك زوجيا، مع قضتيا التي األيام معاناة يوضح

 من العالج تمقى تنتظر المستشفى، حبيسة الساردة/  فالبطمة الداخمية، المنولوجات
 عاطفة بداخميا فتثور أعوام، الخمسة ذات ابنتيا لرؤية تتشوق إنيا كما الحمل، مضاعفات
 :مثل المنولوجات من العديد في والشوق األمومة

 في تمعب وىي معيا، أكون أن أريد.  بعناية كمماتيا وتختار الخامسة في إنيا" 
 في عينييا، أراقب أن أريد...  الماء في دوائر تخمقان ذراعاي: السباحة حوض في الماء
 عينييا، أرقب – الفاتح البنفسجي إلى المائمين جفنييا تحت تتحركان الخافت، الضوء
 يستطيع ال منولوج في األم عاطفة سويف عرضت ،(ٜٙ)" بو تحمم ما أرى أن وأحاول
 حاجز األم فمرض عدة، ألسباب األبناء وفراق األمومة مشاعر عايش َمنْ  إال صياغتو

 تريد عدة برغبات مشاعرىا وليفة األم حنين الكاتبة فتصور الخامسة، طفمة وبين بينيا
 أن المؤكد من أحالميا، في الغوص في حتى ترغب إنيا ابنتيا، من االقتراب خالل من األم

 ابنتيا، عن المفترقة األم مشاعر صياغة عمى وقدرةً  تصويًرا أقل سيكون الذكوري السرد
 .النسوي بنظيره مقارنة

 : الحذف شعرية –( ب)
 االجتماعي لمتابو خرًقا تشكل قد بقضايا اإليحاء ميمة الكاتبة عمى الحذف سيل 

 في الحذف أن كما ،" مارس"  أو مثاًل،"  السخان"  قصة في اتضح ما وىو والعقائدي،
"  الحياة زينة"  قصة في جاء كما أحياًنا، الزوج اسم بحذف ارتبط الدراسة موضع القصص

 فأصبح السرد في دوره قمصت بل فقط االسم بحذف تكتف ولم ،" عودة"  و"  المولد"  و
 ويسمع يدخن كرسيو عمى يجمس بجعمو تكتفي ألنيا حتى ميًتا، أو حًيا لو، يشار

 . بموتو بعد فيما تعممنا والتي"  عودة"  قصة في كما الموسيقى
 الرجل بين بالعالقة خاصة لقضايا تعرض عندما الحذف الكاتبة استخدمت أيًضا 
 اآللية ىذه وظيرت واالجتماعي، الديني العرف يخالف ما فييا كان لو وحبذا والمرأة،
 األخ انتياك وىي شائكة قضية من داخميا في تحمل لما ،" السخان"  قصة في بوضوح
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 المتعارف الحذف) .. (  بنقط قولو األخ يريد ما بعض لحذف ترمز فكانت أختو، لحرمة
 (: األخ)  صالح قول ىذا ومن الترقيم، عالقات في عمييا
 .. " . دىب ثقميا تسوى البنت..  سيتزوجيا من بخت يا"  -
 :مسبحتو إلى بصره فخفض صدره، في ألم بوخزة شعر -
  (ٓٚ).." شيء كل عمى أحمدك..  شيء كل عمى أحمدك..  رحيم يا..  جبار يا -

 حين قصتيا، أحداث في مدمًجا دورًا لممتمقي تركت قد الكاتبة تكون الحذف وباستخداميا
 .كاممة صورتو لتكتمل النص، فراغات يمأل جعمتو

 
 : العنوان شعرية( ج)

 يرى حيث المتمقي، بجذب األول المنوط فيو النص، سمطة من جزًءا العنوان يمثل 
 فالمتمقي الحكاية، من جزءا خاللو من فيخترق النص، داخل السرد لمعاني مكثًفا رمزًا فيو
 التالي العرض وفي (ٔٚ)" والتأويل والفيم القراءة لعبة في شريك خالد حسين يقول كما

 لغة خالل من لمعنوان (ٔٚ)الكاتبة توظيف الدراسة تممس القصصية، المجموعة لعناوين
 إنيا كما تنافر، غير في لمضمينيا رامزة عناوين فيي السردي، النص ثراء من زادت شعرية
 تثير"  الحياة زينة"  بـ المعنونة األولى القصة ففي متباينة، وأفكار مختمفة، ثقافات تعكس
فريقية عربية مختمفة ثقافية بيئات في عامة قضية الكاتبة  أن عمى التأكيد وىي وأوربية، وا 
 معنى عمى"  سويف"  دققت وكذلك المؤكدة، السعادة مصدر فيم الدنيا، الحياة زينة األبناء

نجابيا حمميا في األم معاناة ومدى األمومة،  حياتيا، زينة لقدوم منتظرةً  سعيدة راضية وا 
 تتناص فيي واألوروبية، ،(النيجيرية) واإلفريقية المصرية، العربية المرأة تساوت ىذا وفي
اِلَحاتُ  َواْلَباِقَياتُ  الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِزيَنةُ  َواْلَبُنونَ  اْلَمالُ ﴿ الكيف سورة في تعالى ا قول مع  الصَّ
 (.ٙٗ اآلية الكيف) ﴾َأَماًل  َوَخْيرٌ  َثَواًبا َربِّكَ  ِعْندَ  َخْيرٌ 

 مفتتح في غرًضا الحياة في األبناء وأىمية األمومة لقضية الكاتبة طرح كان وربما 
 السعادة مصدر يحقق الذي اإلنجاب، وىي األولى المرأة بميمة بدأت حين مجموعتيا
 العنوان ىذا أىمية إلى المجموعة مقدمة في عصفور جابر ويشير حياتيا، في الحقيقي

 إلى( الرمل مزمار) من المجموعة اسم بتغيير الكاتبة قامت فقد المجموعة، يتصدر الذي
 .األمومة في الكامن النسوي الشعور عمق عمى لتدلل( الحياة زينة)
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 تركية( طفمة) اسم العنوان يحمل حيث"  ميمودي"  قصة في نفسو الشيء نمحظ 
 األب فعل ورد( الحياة زينة) فقدان قضية طرح يتم وىنا بموتيا، السردي الحدث يمتيب
 فيي"  ميمو شي"  الثالثة القصة أما ووعييا، لنفسيا فاقدة األم لتظير ؛ الحدث تجاه واألم
 الثانية القصتين أن أي الرئيسي، الحدث حوليا يدور والتي بطمتيا، اسم تحمل أيًضا

 الفعل أدوات يمتمك نص قراءة عمى قادم إنو القارئ ليعمم ؛ نسوية أسماءً  تحمالن والثالثة
 تنوع عمى الكاتبة تؤكد كي ؛ عربية غير أسماء إنيا المالحظ ومن النسائية، الشخصية فيو

ثبات جية، من قضاياىا  .أخرى جية من المختمفة المجتمعات في النسوية الظواىر تقارب وا 
 المتمقي يتساءل حيث غريًبا، يبدو األولى لموىمة العنوان فإن"  السخان"  قصة أما 

 أعمق فيم آلخر يتبادر قد حين في ،" السخان"  مثل منزلي بجياز المرتبط القص نوع عن
 اآلراء، حولو تشتعل موضوًعا القاص يطرح فربما السردي، المضمون حرارة فيظن لمكممة
"  التأويالت ىذه جمع في الكاتبة وتنجح الجسدية، بالرغبات العنوان يربط َمنْ  ىناك كذلك

 سرديّ  حدث بالطبع وىو أختو، في األخ رغبة بعث في يتسبب منزلي جياز ىنا"  فالسخان
 .الشرقية مجتمعاتنا في الطرح شائك

 الشيور، من غيره دون"  مارس"  شير اسم يحمل عنواًنا الكاتبة استخدمت أيًضا 
 بنوع مرتبط االختيار ىذا لعل ؟ مثالً  فبراير أو يناير يكن لم لماذا نتساءل يجعمنا ما وىو

 من فيو يقع لما الَيَدر شير الجريجوري التقويم في يعني فمارس التفسير، من خاص
 بآلية ربطو من فمنيم لو، التفسيرات عددت المختمفة الثقافات أن كما وعواصف، سيول

 فقد ساكسونيا أىل أما مثاًل، كاليابانيين الغموض شير عميو أطمق َمنْ  ومنيم الحرب،
 زمانية ليحمل غيره دون الشير ليذا الكاتبة اختيار إذن ،(ٖٚ)الذئب شير عميو أطمقوا
 لممرأة والنفسي الجسدي القير عمى دالة نسوية بقضية االرتباط تمام يرتبط السردى، حدثيا
 الرئيسي الحدث مع منطبًقا ىذا بمسماه الشير ىذا فكأن الكرامة، وىدر االغتصاب وىي
 بحادثة كرامتيا أىدر وفيو خصوصيتيا، واحترام المرأة استقالل ضد المستقرة الحرب ففيو

 أحداث ىذا عنوانيا في الكاتبة كثفت لقد المغتصب، الذئب لمرجل رمز إنو كما االغتصاب،
 العديد المتمقي في يثير عنوان خالل من النسوي السرد قضايا مبرزةً  نسبًيا، الطويمة قصتيا

 .السرد حركة في ومشاركتو انتباىو جذب عمى تعمل التي التساؤالت من
 اتصافو أبًدا يعني ال القصصي، لممتن مواز نص ىو العنوان بإن القول إن 
 لمعنوان يبقى ولكن مباشرًة، المتمقي أمام النص مغاليق تفتح التي والمباشرة بالتقريرية
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 يثير وأخرى ما قضية نحو يستفزه فتارة السردي واقعو إلى القارئ لينقل بالنص ارتباطو
 ونجد العنوان، لصياغة مشروعة أىداف وىي الكاتب، وجية بتبني يقنعو ربما أو شفقتو،

"  قصة مثل كثيرة تساؤالت العنوان يثير ما فأحياًنا"  الحياة زينة"  مجموعة في جمًيا ذلك
 مثل الطرح رومانسية بعناوين المتمقي شفقة يثير وأخرى ،" المولد" و"  مارس" و"  السخان
 تحت"  و"  ميمو شي"  أما ،" ميمودي"  و"  الحياة زينة"  و"  أذكرك"  و"  عودة"  قصة

 الطرح اختالف عمى العنوان يدل أجنبية سيدة اسم وباختيار عامة، عناوين فيي"  التمرين
"  قصة أن كما مغايرة، وثقافات أخرى بمجتمعات مرتبطة القصة أحداث أن المؤكد فمن
 .السرد موضوع عمى الواضحة وداللتو العنوان مباشرة فييا نجد"  التمرين تحت

 والتي الحياة، زينة لمجموعة الداخمية العناوين عمى الضوء إلقاء كان سبق وفيما 
 قصص أىم من واحدة يمثل الذي الرئيسي بالعنوان ربطتيا ثم أوالً  استعراضيا الدراسة رأت

 إلى واإلشارة العمل نوعية بتحديد الخارجي العنوان قام حيث األولى، القصة وىي المجموعة
 من األم تتحممو وما اإلنجاب، قضية حول المجموعة قصص معظم تدور حيث محتواه،
 خالل من المتمقي أمام المرأة قضايا أىم الكاتبة تضع وىنا لمنور، طفميا يصل كي ؛ معاناة
 .عميقة سيميائية دالالت
 ... وبعد

 في النسوي القصصي السرد شعرية عن الكشف إلى الدراسة ىذه طمحت فقد 
 خالل من الكاتبة عند القص مالمح الدراسة تناولت وقد ،" سويف أىداف"  قصص

 الرجل صورة الدراسة فيو تناولت والذي الكاتبة لدى النسوي السرد مضامين ىما مبحثين،
 نقاش بجانب كذلك، النسوي السرد في المرأة صورة تناولت أنيا كما النسوي، السرد في

 خصوصية عمى فركز األخير، المبحث أما نفسيا، المجموعة في بالمرأة الجنس عالقة
 السارد عمى الضوء إلقاء خالل من ذلك الدراسة ناقشت الكاتبة، قصص في النسوي السرد

 في السردية المغة شعرية الدراسة ناقشت وأخيًرا السرد، وأمكنة أزمنة وتنوع النسوي،
 .سويف قصص
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 والتعميقات اليوامش
 .مٕٓٓٓ مارس ،ٖٓٗ العدد األدبي، الموقف الجزائري، األدب في النسوي السرد:  مفقود صالح( ٔ)
 نازك: راجع( ٕ)

 األعرجي
 والنشر، لمطباعة األىالي دمشق، العربية، النسوية الكتابة في دراسة – األنثى صوت: 
 .ٕٙ ،ٕ٘ ص ،ٜٜٚٔ ط األولى،. ط

 .Eagleton Mary. (1986. 1989), Feminist literary theory: A Reader. (Oxford( راجع: ٖ)

UK: Black well). P. 146 

 الييئة القاىرة، نسوية، كتابات في قراءة – االختالف عاطفة: النجا أبو شيرين( أ) :من كالً  راجع( ٗ)
 .ٕٛ ص ،ٜٜٛٔ األولى،.  ط العامة، المصرية

 األولى،.  ط لمكتاب، العامة المصرية الييئة القاىرة، والحياة، األدب: عناني محمد( ب)
ٜٜٖٔ. 

 ط األولى،. ط لونجمان، القاىرة، الحديثة، األدبية المصطمحات: عناني محمد( ج)
ٜٜٔٙ، ٜٜٔٙ . 

(٘ )Cixous, Helene. (1976) "The Laugh of the Medusa" tra.by Keith Cohen and Paula 

Cohen. Signs: Journal of women culture and society . p. 883.   

 .سابق مرجع االختالف، عاطفة:  النجا أبو شيرين: راجع( ٙ)
 . بعدىا وما ٕٖ ص:  نفسو: راجع( ٚ)
  االنترانيت عمى منشور مقال عربي، عالم في نسائي أدب:   العيد يمنى( ٛ)

www.diwanalarab.com/article.php3?id:article-
2004=1543.  

 األدبي، الموقف العرب، الكتاب اتحاد" روايات وثالث روائيات ثالث: "  عيد ميخائيل( ٜ)
 .ٕٗٔ ص ،ٜٜٜٔ ،ٖٖٛ العدد

 ص ،ٜٜ٘ٔ الثقافة، وزارة دمشق، سوريا، في النسائية الرواية حول:  الخطيب حسام: راجع( ٓٔ)
ٜٚ، ٛٓ. 

 ،(ٕٔ) العدد المغرب، آفاق، مجمة.  القصة في نسائية لغة ىناك ىل:   البحراوي حسن( ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ ص ،ٖٜٜٔ

 منشورات لبنان، ،(ٕٔ) الكاممة غير األعمال القتيمة، تستجوب القبيمة:  السمان غادة: راجع( ٕٔ)
 .ٜٜٜٔ بيروت،

 .السابق االختالف، عاطفة:  شرين أبو النجا : راجع( ٖٔ)
 دكتوراه رسالة التحول، وعالمات...  االختالف أسئمة النسائية الكتابة:  مختاري فاطمة( ٗٔ)

 جامعة الجزائر، ومعاصر، حديث أدب تخصص العموم في مخطوطة
 العربية المغة قسم – والمغات اآلداب كمية – ورقمة – مرباح قاصدي
 .مٕٗٔٓ وآدابيا،

 دار البيضاء، الدار سالمة، بن ورجاء المبخوت شكري: ت الشعرية،:  تودروف تزفيتان: راجع( ٘ٔ)
 من محممة نسخة الكتاب. )ٖٕ ص ،ٜٚٛٔ األولى،.  ط لمنشر، توبقال

 (.الكتب عصير موقع اإلنترانت
 .ٕٗ ص:  نفسو( ٙٔ)

http://www.diwanalarab.com/article.php3?id:article-2004=1543
http://www.diwanalarab.com/article.php3?id:article-2004=1543
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 .ٕٗ ص:  نفسو: راجع( ٚٔ)
 الفكر دار القاىرة، عصفور، جابر: ت المعاصرة، األدبية النظرية:   سمدن رامان( ٛٔ)

 .ٖٔٔ ص ،ٜٜٔٔ األولى،.  ط والتوزيع، والنشر لمدراسات
 .نفسو: راجع:   سمدن رامان( ٜٔ)
 درويش، أحمد: ت( العميا والمغة الشعرية المغة) الشعرية النظرية:   كوىين جون( ٕٓ)

 .ٓٗ ص م،ٕٓٓٓ األولى،.  ط غريب، دار القاىرة،
 األولى،.  ط العربي، الثقافي المركز البيضاء، الدار الشعرية، مفاىيم:  ناظم حسن* 

 .ٜٕ ص ،ٜٜٛٔ
 ٜٚٛٔ ط األول،.  ط العربية، األبحاث مؤسسة الشعرية، في:  ديب أبو كمال: راجع( ٕٔ)

(nwf.com.) 
 .مٜٔٛٔ الثالثة،.  ط دعوة، دار بيروت، المعاصر، العربي الشعر:  إسماعيل الدين عز( ٕٕ)
 .ٛٚ ص ،ٜٜٛٔ الثانية،.  ط اآلداب، دار بيروت، العربية، الشعرية:  أدونيس( ٖٕ)
 .السابق الشعرية، مفاىيم: ناظم حسن -ٔ  من كالً  راجع( ٕٗ)

 .السابق الشعرية، في: ديب أبو كمال -ٕ
 .السابق العربية، الشعرية: أدونيس -ٖ
 الرابعة،. ط فرح، مؤسسة القاىرة، ،" الشعر مفيوم: " عصفور جابر -ٗ

 .مٜٜٓٔ
 :الحرة الموسوعة ويكيبيديا،:  سويف أىداف( ٕ٘)

التشعبي غير صالح.خطأ! مرجع االرتباط  . 

 وما ٘: ص ،ٜٜٚٔ األولى،.  ط اليالل، دار القاىرة، الحياة، زينة:  سويف أىداف( ٕٙ)
 قبل"  عنوان تحت عصفور جابر بقمم القصاصية المجموعة مقدمة بعدىا،

 ".نقرأ أن
 .ٓٔ ص:  نفسو( ٕٚ)
 ط األولى،.  ط والنشر، لمدراسات العربية المؤسسة بيروت، أنثى، تمرد:  النضال أبو نزيو( ٕٛ)

 .ٔٔ ،ٓٔ ص م،ٕٗٓٓ. 
 .ٓٔ ص السابق، المقدمة، الحياة، زينة:  سويف أىداف( ٜٕ)
 .ٕٕ ص:  نفسو( ٖٓ)
 .ٕٖ ص:  نفسو( ٖٔ)
 .ٙٓٔ ص:  نفسو( ٕٖ)
 .ٜٗ ص:  نفسو( ٖٖ)
 .ٚٗٔ ص:  نفسو( ٖٗ)
. ط لمنشر، األىرام وكالة القاىرة، النسائي، القصص في الرجل صورة:  ناجي سوسن( ٖ٘)

 .ٜٔ ص ،ٜٜ٘ٔ.  ط األولى،
 .ٖٓ ص السابق الحياة، زينة:  سويف أىداف( ٖٙ)
 .ٕٖ ص:  نفسو( ٖٚ)
 .ٗٓٔ ص:  نفسو( ٖٛ)
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 .ٔٛ ،ٓٛ ص:  نفسو( ٜٖ)
 .ٜٚ ص:  نفسو( ٓٗ)
 .بعدىا وما ٙٓٔ ص"  مارس"  وقصة ،ٚٔ ص الحياة زينة قصة:   راجع( ٔٗ)
 .ٚ٘ ص السابق، الحياة، زينة:  سويف أىداف( ٕٗ)
 األولى،. ط لمثقافة، األعمى المجمس القاىرة، والثورة، المصرية المرأة:  ناجي سوسن: راجع( ٖٗ)

 .مٕٕٓٓ
. ط لمنشر، اإلىرام وكالة القاىرة، النسائي، القصص في الرجل صورة:   ناجي سوسن( ٗٗ)

 .ٖٖ٘ ص ،ٜٜ٘ٔ. ط األولى،
 المصرية، القصيرة والقصة..  الرواية النسوية، الكتابات في قراءة:  عوف أبو الرحمن عبد( ٘ٗ)

 .ٛٓٔ ص م،ٕٔٓٓ األولى،. ط لمكتاب، العامة المصرية الييئة القاىرة،
 .ٙٔ ص السابق،:   سويف أىداف( ٙٗ)
 ص ،ٕٜٜٔ األولى،.  ط اآلداب، دار بيروت، والسمطة، العربي المثقف:   إدريس سماح( ٚٗ)

ٕٔ. 
 .ٕٜ ص السابق،:  سويف أىداف( ٛٗ)
 .ٛٔٔ ص:  نفسو( ٓ٘)
 الييئة القاىرة، ،( محفوظ نجيب لثالثية مقارنة دراسة) الرواية بناء:  القاسم سيزا( ٔ٘)

 .ٕٚ ص ،ٜٗٛٔ األولى، لمكتاب، العامة المصرية
 السابعة،. ط االختالف، منشورات الجزائر، السردي، النص تحميل:  عزه بو محمد: راجع( ٕ٘)

ٕٓٔٓ. 
 .السابق القاسم، سيزا: راجع وكذلك ،

 .ٙٔ ص السابق، الحياة، زينة:   سويف أىداف( ٖ٘)
 .ٓٛ ص السابق، الحديثة، األدبية المصطمحات معجم:  عناني محمد( ٗ٘)
 .ٔٓٔ ص السابق، الحياة، زينة:  سويف أىداف( ٘٘)
 .٘٘ٔ ص:   نفسو( ٙ٘)
 األولى،. ط شرقيات، دار القاىرة، المعاصر، األدب في المكان قضايا:  صالح صالح( ٚ٘)

 .٘٘ ص ،ٜٚٚٔ
 .ٛ٘ٔ ص السابق، الحياة، زينة:  سويف أىداف: راجع( ٛ٘)
 .ٔٙٔ ص:   نفسو( ٜ٘)
 .ٙ٘ٔ ص:  نفسو( ٓٙ)
 .٘٘ٔ ص:  نفسو( ٔٙ)
 .ٗٛ ص:  نفسو( ٕٙ)
 .ٗٛ ص:  نفسو( ٖٙ)
 .ٓٓٔ ص:  نفسو( ٗٙ)
 .ٔٔٔ ،ٓٔٔ ،ٜٓٔ ،ٛٓٔ ص:  نفسو: راجع( ٘ٙ)
 .ٛٗٔ ،ٚٗٔ ص:  نفسو: راجع( ٙٙ)
 .ٖٓٔ ص م،ٕٓٓٓ األولى، لونجمان، القاىرة، المرأة، أدب في:  (وآخرون) قضب سيد( ٚٙ)
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 .ٜٚ ص السابق، الحياة، زينة:   سويف أىداف( ٛٙ)
 .ٛٙٔ ص:  نفسو( ٜٙ)
 .ٕٛ ص:  نفسو( ٓٚ)
 اتحاد األدبي، الموقف مجمة دمشق، العنوان، واستراتيجية والكتابة المغة:   خالد حسين( ٔٚ)

 :اإلنترنت عمى مطبوع ،ٕٙٓٓ ،(ٕٛٗ) عدد العرب، الكتاب
http://awudam.netlindex.php?mode=journalscont@ca
hd. 

 .ٛ ص السابق، ،(الحياة زينة) مقدمة:  سويف أىداف: راجع( ٕٚ)
 .الحرة الموسوعة – ويكيبيديا – مارس :راجع( ٖٚ)

 .http://ar.m.wikipedia.orgwiki مارس
 

http://awudam.netlindex.php/?mode=journalscont@cahd
http://awudam.netlindex.php/?mode=journalscont@cahd
http://ar.m.wikipedia.orgwiki/

