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ّمحم ّّّ
 
ّىزيد صف

ّجلخيص:

ؼىّي الػطبّي الحسًث. وهي ظاهطة  ِّ
ّ
ٌػالج اإلاهاُ ظاهطة الّخماهي بحن الٍاجبت والبٌلت في الّؼطز الي

ت وهسف، قُػّعظ مً هاحُت،  ُّ ؼىّي يأل ِّ
ّ
ها الّؼطز الي

ّ
ؿاجػت في الّؼطز الّطػمّي بلىضة غاّمت. ٌؼخؿل

ت  ٍّ ًىض
ّ
ت الص ُّ ى ألاغطاف ألازب ػمل غلى جهٍى مً هاحُت ؤدطي. وبصلَ جخّم مٍاهت اإلاطؤة في الّىّم، َو

ُماحّي وألاػلىبّي.
ّ
اهطة غلى الّلػُسًً الث

ّ
 الاػخكازة مً الظ

ًّ مً جطقى اإلاٌابهت بحن حُاتها وحُاة البٌلت،  اهطة، قمجه
ّ
اث في الظ ُّ جدباًً آضاء الٍاجباث الػطب

اهطة في هخاحها ألازبّي؛ احخجاح  
ّ
ًىضّي، وؤدطي حػترف بخىظُل الظ

ّ
ع  ا غلى الّىهس الص تها ؤو حػٍع ا لهىٍّ

ًّ مً جخذصها نىاغ   ت، ومجه  ألاهثىٍّ
 
 ا للىتها.ا حؼختر دلكه، وبىن

طوف 
ّ
ؼىّي الػطبّي الحسًث بإؿٍاُ مذخلكت ؤبطظها: الّخماهي في الظ ِّ

ّ
ًظهط الّخماهي في الّؼطز الي

هافّي والكٌطّي، الّخماهي اإلاخىاظي بحن الٍاجبت والبٌلت، وهحى 
ّ
ت، الّخماهي الث ُّ  شلَ. الحُاج

ت1  ً ّ. جىطئت هلد

 ِّ
ّ
ت الّؼ بلـ الّؼطز الي ُّ ت والاحخماغ ُّ اثسة ؼىّي الػطبّي الحسًث نّمت زىضجه غلى ألاغطاف ألازب

 
ّ
 دالُ الػهىز الث

ّ
 الزت ألادحرة. جخجل

ّ
مً ؤبطظها ظاهطة جماهي  ،2ىضة في مظاهط غسًسةى هصه الث

 
ّ

تحُاة الٍاجبت اإلابسغت مؼ حُاة الش ُّ ت خل ُّ ُّ  الّطواث  اإلاخذ
ّ
هُت نىاغا لألولى، لت، لخلحر الثا

3ّ.حؼختر وضاءه في جهسًم غملها

 ماهي ؤحُاه  ًإحي هصا الخّ 
ّ

تا، بحن الٍاجبت والش ُّ ت خل ُّ لت، يطّز قػل غلى الىّ  الّطواث ُّ هس اإلاخذ

 
ّ
  ًىضّي الص

ّ
 ال

ّ
حٍ سه  صي ًيخهم مً نسضة اإلاطؤة غلى ؤلابساع ٍو

ّ
مً نُمت ؤزبها. وهصا ما جاي

                                                 
ؼىّي الػطبّي الحسًث، اهظط: محّمس كّكىضي، 1 ِّ

ّ
سد . ًّخٍئ اإلاهاُ غلى زضاػدىا في الّؼطز الي دزاست في الس 

سىي ّ  
 
ّ الي  . 356-349 (،2011)حُكا: مٌخبت ًّل ش يء،  (7112-1891) الحدًث العسبي 

 اهظط جكلُال إلاظاهط هصه الثىضة في: محمس ككىضي، )ن.م.(. .2

ّ. ػىػً هاجي، 3 سائي   
 
ـط والّخىظَؼ،  2، جصىزة الس حل في اللصص الي

ّ
ًالت ألاهطام للي (، 1995)الهاهطة: و
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اث تاإلالطٍّ الٍاجبت    هس ألازبّي في نىلها: "ما ظالذ حطيت الىّ  لٌُكت الٍع
ّ
ط إلهجاظ الٍاجبت جدىٌ

ت، وجوؼ ببساغها غلى هامف ؤلابساع الػطبّي  ُّ ا غً ػُانه، وما ظاُ حػبحر ألازب وداضح   الػطب

 ِّ
ّ
  ، ؤّي ؼاجّي الي

ّ
 ألازب ال

ّ
صي جٌخبه صي جٌخبه اإلاطؤة، حػبحرا ًىٌىي غلى محاولت لخحهحر ألازب ال

ما هى محسوز وشاحّي.  ال يلّي، ولٍّل  ما هى حعجّي  لٍّل  ،هس ألازبّي في الىّ  ،اإلاطؤة، وهى حػبحر ٌـحر

و حُى ألاها مكلىلت غً 
ّ
ت غازة ما جخحل ُّ ت بن الٍاجبت الػطب ًّ ونُل قُما نُل مً آضاء ههس

 
ّ
ت حؼعى بلى جٌَطؽ كىضة الص ُّ اث بًاضها اإلاجخمعّي، وبنها جىٌلو مً مىٌلهاث هطحؼ

 4.ىضة"جمجُس هصه اللّ و 

 مً هماشج هصا الىّ 
ّ
حػّبر  أها أحيا، بإنها في ضواًتها لُلى بػلبٍيبىاهُت هس ما وّحه للٍاجبت الل

جحمل كىحي وهكس ي وهبواث  يخابتي ، قخهّط بصلَ ناثلت: "ال ؤهٌط ؤّن غً كىتها الكطزّي 

  5.ايدـاقاحي"جي يثحرا ما ؤنل مىسهـت مً وغلحها بلماث ؤكابعي، ولٌىّ  قٌطي 

حل غلى اإلاطؤة مازطا الطّ ضواًت حل و مً ضواًت الطّ  مهاضهت بحن ًّل  حىضج ًطابِص يٌػهس 

: "الطّ   واًت ٌػُس بىاء الػالم، ؤّم حل في الطّ اإلاطؤة قُهُى
ّ
واًت هي جطيحز الطّ  ؼبت للمطؤة قةّن ا بالي

بهلبها. الػالم هى اإلاطيع  واًتواًت بػهله بِىما جٌخب اإلاطؤة الطّ حل ًٌخب الطّ للمـاغط]...[ الطّ 

 إلاا ًمًٌ ؤن وؼمُه ضواًت الطّ 
ّ
ِّ اث هي مطيع الطّ حل، بِىما هجس ؤن الص

ّ
ت"واًت الي ُّ  6.ؼاث

ه ؤبى هواُ ؤنًالحظ   الهطّ  هٍع
ّ
ًىض ًٌابهىن بحن حُاة البٌالث ؤلاهار وحُاة اء الص

، داّكت غىسما ًحىي الىّ  ًّ ت اإلابػى اإلاػٌُاث الّؼ  ّم الٍاجباث ؤهكؼه ٍّ محر ؼطوزة بالوّ حرو

  7.ُ ألاوّ 
ّ
ِّ غً الطّ  بىؿىؿت بً حمػت في زضاػخهسه وهصا ما ًاي

ّ
ت في ؼىٍّ واًت الي ت الجعاثطٍّ

 نىله: "جٌـل هلىق اإلاسّوهت الطّ 
ّ
ت ال ُّ  واث

ّ
اث بالل تتي ؤهخجتها الٍاجباث الجعاثطٍّ ُّ  ،ؿت الػطب

                                                 
ىث الجميلكل  هرا . لٌُكت الّعٍاث،  4 ت،  -)الهاهطة: هىض  الص  ُّ  .10 (،1994زاض اإلاطؤة الػطب

ت". 5 ُّ ت الػطب ُّ ؼاث ِّ
ّ
 .221(، 1993) 70/71 مىاكف . بثِىت ؿػبان، "الّطواًت الي

ت. حىضج ًطابِص ي، "ؤهثى هىاُ الّؼػساوي وؤػٌىضة الّخكطز".  6 ًاهىن ألاُو  12م 2ع دزاساث عسبي  (

1975،)71-74 

ه ؤبى هواُ 7 ت )، . هٍع سىي   
 
واًت الي ت وببلىػسافيا الس  د ألاهثى في زواًت املسأة العسبي   (7112 -1991جمس 

ـط، 
ّ
ت للّسضاػاث والي ُّ  .29 -28(،2004)بحروث: اإلااّػؼت الػطب
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هاًػاث بحن جخجلى في جلَ الخّ ، حر شاحّي واجّي والّؼ غً وحىز جماّػاث غسًسة بحن اإلاُثانحن: الطّ 

اث الىّ  ُّ ًّ في شخل اث مبسغاتها وػحره ُّ ت وبحن شخل ُّ ت وججاضبها الحُاج ُّ لىق الحٍاث

 
ّ
ًاجباث هصا الىّ الىحىز/الىانعّي، مما ًاي  ىع، مٍىهاث مهّم س اػدثماض 

ّ
ًّ الص ت في ت مً ػحره ُّ اج

ت في الحاهط،  هت لؿىٍّ ، بةغازة بهخاحها بٌٍط ًّ  حـٌُل غىالم حٌحه
ّ
اي س بـٍل ًبرظ ألاها ٍو

 8.حوىضه وجكّطزه"

7ّ
 
ّاهسة. مىكف الكاجباث مً الظ

 
ّ
اث في هصه الظ ُّ ًّ مً جطقى ضقو  جدباًً آضاء الٍاجباث الػطب ا اإلاٌابهت ا ناًػ  اهطة، قمجه

اتها جكاكُل يثحرة  ُّ ًّ مً حػترف بخحمُل شخل لت، ومجه ُّ اتها اإلاخذ ُّ بحن حُاتها وحُاة شخل

لت نس حسر قػال مؼ  ًّل  شلَ ال ٌػجي ؤّن  مً حُاتها بال ؤّن  ُّ ما حسر مؼ البٌلت اإلاخذ

 
ّ
ًاجباث الاج  الٍاجبت، ويثحر مً 

ّ
ِّ جاه الث

ّ
 الحسًث ٌػترقً بجطؤة بالؿت ؤّن  ؼىّي اثط في ألازب الي

 
ّ

ت اإلاخحّسر غجها في الىّ الش ُّ ت، بل ًلطحً  ّم خل ُّ ت الٍاجبت الحهُه ُّ ما هي بال شخل

ّألازبّي.بإػمائهً في زادل الػمل 

ت  ذاكسة في ضواًت  بٌلتهاام بُجها وبحن ماهي الخّ بالخّ  ؤحالم مؼخؿاهميجلّطح الٍاجبت الجعاثطٍّ

 حػخبر الطّ  . وهيضواًاتها ، بل في ًّل الجسد
ّ
 تي جٌخبها جعوٍط  واًت ال

ّ
ت، لٌجّ ا لؼحرتها الص ُّ ها اج

 جتراحؼ غً شلَ ضاقوت هظطة الىّ 
ّ
مٌابهت بحن حُاة الٍاجبت وبٌلتها. جهُى لل ؼعىصي ٌهس ال

 ضواًت ؤولى هي بالّس  : "ًّل ذاكسة الجسدغً 
ّ
ت مؼ ش يء مً الت ُّ زوٍط. لهس ضحت ألاولى ػحرة شاج

ال في جعوٍط هصه الّؼ ؤدصث ونخ    ا ًٍى
ّ
جي لم ؤبخػس غً هكس ي. ؤحطف )حُاة( حرة، ولصلَ قةه

واًت بؿاضاث جحُل غلّي إلاخػت. وفي الطّ هاًت بمُم امً ؤحطف اػمي. البساًت بحاء ألالم والجّ 

 
ّ

تي. هصه اإلاطؤة هي ؤها بحماناحي وهعواحي الـ ُّ اشة، بخٌّطفي في الػـو، في غـو وجلل هطحؼ

                                                 
ت. بىؿىؿت بً حمػت،  8 ت الجصائسي  واًت العسبي  ت في الس   ً سد جسيب وحداثت الس 

 
ت الخ  ً )جىوؽ: اإلاٌبػت  سسد

ـط وؤلاؿهاض، 
ّ
باغت والي

ّ
ت للٌ ُّ  .70(، 2005اإلاؿاضب
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ً. هصه اإلاطؤة هي ؤها بٍّل  ها حػىز وجطقى غلى لؼان بال ؤنّ  9.ما ؤحمله مً جىانواث" الًى

ٌكي هاز وهم ًٌابهىن بحن حُاة ، هظطة الىّ ذاكسة الجسدبٌلت  : "ٍو الٍاجبت والبٌلت قخهُى

و ؤكابؼ الاّتهام هحىها، ولُجس ؤيثر مً محّه  جه ًّل ًاجبت ؤن جٌخب نّلت حّب واحسة، لخخّ 

 حىاجّي ؤيثر مً زلُل غلى ؤنّ 
ّ
هاز مً ؤن ًحؼمىا ًىما هصه ه ال بّس للىّ ها نّلتها. ؤغخهس ؤه

ا. قةّما ؤن ٌػترقىا ؤّن  ُّ ت نهاث ُّ حل، وبّما ؤن ًحايمىها ُاُ الطّ للمطؤة دُاال ًكىم د الهو

 10.حمُػا!"

ت  ُّ د طا بحُاة  جىّضح ؤّن  لُلى الػثمانفي ؿهازة للٍاجبت الٍٍى
ّ
الػمل ألازبّي ًظّل مخإز

ت مهما حاُو الٍاجب ججّىبها. قهس حاءث ضواًتها ألاولى  ُّ ّالٍاجب الىانػ
 
ا اوػٍاػ   تاملسأة واللط

ا لخجطبتها اإلاّطة في اهكلالها اإلابٌط غً ُّ الٍاجب ال ًمٌىه الاهكلاُ غً  ؤّمها. وهي جطي ؤّن  ح

ل بلى الّؼ 
ّ
اث حُاجه وؤحاػِؼه ومـاغطه جدؼل ُّ ُام وانػه ؿاء ؤم ؤبى، قهى ًجس بػى حعث

ه بلسنها وحمُمتها ل قخثًر ُّ  11.اإلاخذ

ت جالحظ الٍاجبت الخّ  ُّ غسم نسضة الٍاجب غلى قلل شاجه غّما ًٌخب، بال  آماُ مذخاض ىوؼ

 
ّ
 ه ال ًجطئ غؤه

ّ
ئ  لى يخابت الص لهي غلى وضم الطّ اث يما هي، ومً ًحاُو ؤن ًٍىن حٍط واًت ا ٍو

ت جمام   بٍّل   شاجه غاٍض
ّ
 ه ػحراوؽ ؤًو  ا، قةه

ّ
ترى جلَ الؿاللت الـ  ّك ا ٍو

ّ
تي ػخحكظ نلُال اقت ال

 12.ا باألنىػتمً ماء الىحه في مجخمؼ ًامً حّس 

 
ّ
 ماهي بحن تي جهّط بظاهطة الخّ مهابل هصه ألاكىاث ال

ّ
تاإلابسغت والش ُّ ت خل ُّ لت،  الّطواث ُّ اإلاخذ

ت  حػطب غً جصّمطها مً محاولت مٌابهت حُاة  ػلىي بٌط هجس مً ًطقوها. قهصه اإلالطٍّ

                                                 
ت". 9 ُّ ت: ؤػئلت ؤلابساع ومالمح الخلىك ُّ ت اإلاؿاضب ُّ ؼاث ِّ

ّ
ت . بىؿىؿت بً حمػت، "الّطواًت الي واًت العسبي  الس 

الث
 
ت: امللخلى الث سائي   

 
اث الي  -23(، 1999، )جىوؽ: زاض يخاباث ومهطحان ػىػت الّسوليّ  للمبدعاث العسبي 

24. 

 .126(، 1998)بحروث: زاض آلازاب،  ذاكسة الجسد. ؤحالم مؼخؿاهمي، 10

ت". 11 ُّ ؼاث ِّ
ّ
اث. لُلى الػثمان، "الّطواًت الي الث للمبدعاث العسبي 

 
ت: امللخلى الث سائي   

 
ت الي واًت العسبي   الس 

 .151-150)م.غ.(، 

ت في الّطواًت ؤو حـّبه الّطو 12 ُّ اج
ّ
تاجي باإلله". . آماُ مذخاض، "الص سائي   

 
ت الي واًت العسبي   .160)ن.م.(،  الس 
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: "حػاوي اإلاطؤة  شخلُاتها مؼ حُاتها الخاّكت، وحػخهس ؤّن  ت حػُو ؤلابساع قخهُى ُّ هصه الػمل

 
ّ

 خلُالٍاجبت ؤًوا مً محاولت ادتراع مٌابهت بحن غالم الش
ّ
تي جبسغها وبحن شخلُتها اث ال

 
ّ

ت، هصا اإلاكهىم ٌػُو ؤلابساع"الخاّكت. ًّل نّلت يخبتها اقترهها البػى نّلتي الش ُّ   13.خل

في ػعي الهّطاء للمٌابهت بحن حُاتها  ػلىي بٌط ضؤي ابىت بلسها  ىض غاجـت ؤبى الىّ جسغم 

ت وحُاة شخلُاتها ُّ لت، وجسحى آضاءهم في اإلاىهىع. الّطواث ُّ قال ٌػهل، حؼب  اإلاخذ

 الهلم والطّ  اغخهازها، ؤن جٍىن هي بٌلت ًّل 
ّ
: "بن مػظم مً واًاث ال تي يخبتها. جهُى

 ًهطؤون لي ؤو المطؤة، ًهطؤون بساقؼ الخّ 
ّ

ت، اقتراها مجهم ؤّن لّلم غلى حُاتها الش ُّ  ًّل  خل

ت، وهى مىهىع ماّضم" ُّ   14.نّلت جٌخبها ألاهثى جٌخبها غً ججطبت شخل

ِّ الىّ  جباًيذ آضاء الٍاجباث في هصه اإلاىهىغت، قةّن وبػس، قمهما 
ّ
ت الّؼ لىق الي ت ؼىٍّ ًّ طز

 ُّ ت بلىضة باضظة، اث اإلاػاكطاث بخىظُل هصه الخّ الحسًثت جايس غىاًت الٍاجباث الػطب ُّ هى

 15.لىقاغخمازا غلى ما ؤقطظجه جلَ الىّ 

3ّ
 
ّا لراجه؟ا أم ملصىدّ ماهي عفىيّ . هل ًأحي الخ

 مثل هاز ًطي بػى الىّ 
ّ
ت غاّمت وؿاجػت في هخاج الٌّخاب، شًىضا هصه الظ ُّ اهطة ظاهطة ًبُػ

 وبهازا، قـ "الطّ 
 
ا مً غىاكط واجي ًبجي شخىكه، ؿاء ؤم ؤبى، غلم شلَ ؤم حهل، اهٌالن

حلم  مإدىشة مً حُاجه الخاّكت، وبّن  ؤبٌاله ما هم بال ؤنىػت ًطوي مً وضائها نّلخه، ٍو

 16.مً داللها بىكؼه"

 ؾم مً غلى الطّ 
ّ
 طز الػامّ اهطة في الّؼ ؿُىع الظ

ّ
ىا وػخبرها ػمت باضظة مً ػماث ، بال ؤه

ِّ الّؼ 
ّ
ت بلى جىظُكها يطّز قػل غلى الىّ  ؼىّي الػطبّي طز الي ُّ هس الحسًث، جلجإ الٍاجبت الػطب

                                                 
13

. .Fadia Faqir,  In the House of Silence: Autobiographical Essays by Arab Women 

Writers (Reading, England: Garnet Publishing.1998), p. 38.  

 .29(، 1998)الجحزة: زاض ألامحن،  اعترافاث وساء أدًباث. ؤؿطف جىقُو، 14
ّ. اهظط ناثمت مكّللت لهصه الّىلىق في: محّمس كّكىضي، 15 سىي   

 
سد الي  .510 -499)م.غ.(،  دزاست في الس 

واًت الجدًدة. مِـاُ بىجىض، 16 س ؤهٌىهُىغ )بحروثبحىث في الس  ؽ: ميـىضاث  -. جطحمت قٍط باَض

ساث،   .64(، 1986غٍى
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ّ
 الص

ّ
سوهصا ما اث، يما جهّسم آهكا. ًىضي وهجىمه غلى ببساع اإلاطؤة؛ لخمحىضه حُى الص

ّ
 هًاي

ا في حسًثه غً  ببطاهُم ًه  ؤًو 
ّ
ُّ ؿُىع هصه الظ اث اهطة في ؤغماُ غسز مً الٍاجباث الػطب

 17.اإلاػاكطاث

سانؤّما    حىظٍل ٍظ
ّ
ػخبرها محاولت قحري ؤّن الظ ت، َو ُّ اهطة مىدـطة في هخاج اإلاطؤة الػطب

ت ميؼىلت مً حُاة الٍاجباث ىٍّ مهلىزة،  حؼعى اإلاطؤة مً داللها بلى البحث غً ه   ت ؤهثىٍّ

 ًّ غلى ؾطاض ما قػلذ لُلى بػلبٍي، ًىلُذ الخىضي، لُلى غؼحران، بمُلي هلطهللا،  ؤهكؼه

 18.ػساوي وهىاُ الّؼ 

 
ّ
س محمّ ل ٌػل ُّ س نٌبػ ُّ   س الؼ

ّ
ِّ اهطة في الّؼ اهدـاض الظ

ّ
ؼىّي الػطبّي الحسًث، في طز الي

 
ّ
ت احخجاج غلى حؿُِب الص ُّ : "ويثحر  ًىنها غمل ت احخماغُا، قُهُى  ا ما هجس فياث ألاهثىٍّ

ِّ الّؼ 
ّ
 طز الي

ّ
 ؼىّي هصه الظ

ّ
ِّ اهطة، ظاهطة حوىض الص

ّ
هت مباؿطة ؤو بةػهاي ال اث اإلاال كت بٌٍط

ت اإلاطؤة اإلاثّه  ُّ  كت، ؤو بدـابه ألاػماء، مما ًحّه ًذلى مً وهىح، ؤو بلُاؾت شخل
ّ
كت و للمال

جػل قػل الٌخابت مىاحهت إلاحاولت  ت زادل الٌخابت، ٍو ُّ ؿِئا مً حـٌُل شاتها الحهُه

 حؿُِب 
ّ
 19.اث غلى اإلاؼخىي الاحخماعّي"الص

 الٍاجبت جخّ  ؤّن  ماحسة حمىزوحػخهس 
ّ
 اهطة نىاغ  ذص مً الظ

 
ا مً الحهُهت والىانؼ، ا مىهص

 
ّ

ِّ  وبىنا لبث
ّ
ا غبر كىث بٌلتها، ًجّؼس نهطها كت حط  همىمها وآالمها "بش ًىٌلو كىث اإلاال

ب   ت اإلاطؤة يما ًجّؼس ؤحالمها في ججاوظ باغ وانػها، لصلَ لً ًٍىن ؾٍط ُّ ا ؤن جٍىن شخل

ت، هلمؽ غبرها حّؽ الخّ  ٍّ ت محىض ُّ ت حػٌؽ بحؼاغ شخل ُّ كّىم لسيها، قىػاٌف هطحؼ

                                                 
17   . Ibrahim Taha, "Swimming Against the Current: Towards an Arabic Feminist Poetic 

Strategy", Orientalia Suecana LVI, (2007), p.202 
18   . Joseph Zeidan, Arab Women Novelists: the Formative Years and Beyond (Albany: 

State University of New York Press,1995), p. 146. 
س نٌب وآدطون، 19 ُّ س محّمس الّؼ ُّ ـط أدب املسأةفي . ػ

ّ
ت للي ُّ ت الػاإلا طيت اإلالطٍّ

ّ
لىهجمان،  -)الهاهطة: الـ

2000 ،)140. 
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َّ ؤّن اإلاطؤة اإلابسغت بالخّ    مّحز، وال ؿ
ّ
ت هىع مً الخّ هصه الج ُّ ى غً بحؼاغ الؿبن رحؼ ػٍى

 
ّ
 20.ن له اإلاطؤة"صي ما ظالذ جخػطّ والههط ال

 حػّس  بّن 
ّ
 كانها، ز هصه آلاضاء واج

ّ
ت، يما ًبسو، غلى ًىن الظ اهطة مهلىزة لصاتها وؾحر غكىٍّ

ت اإلاػاكطة، ًكّؼطه ا واضح  ٌػٌؽ اهخمام   ُّ  بهىله: "بّن  غكُل قطاجا في ؤزب اإلاطؤة الػطب

ت مؼخلبت، وبضازة غلى الاهخمام بإزب اإلاطؤة هى ضكس وجدّبؼ وغحها لصاتها يحطّ  الباغث ألاهّم  ٍّ

لت الىعي، لٍىنها ناضب  
ّ
 ًىه  ا مط مػٌ

ّ
ْؼَمح له بذىن الطّ  -حلاًئ ًيخظط الطّ ا غلى الـ  ٌ بان، وال 

جطبت، واػخالُ اإلاػجى، زّم نُاغ غمو هصا الىعي بـّتى زضحاجه، وضكسه اإلااء ومٌاضزة الخّ 

ت والّؼ  وبًالناجهفي جكاغله مؼ محّطهاجه،  ُّ ت والاحخماغ ًّ ت"الانخلاز ت والكٌطٍّ ُّ  21.ُاػ

2ّ
 
ّوالبطلت ماهي بين املبدعت. أشكال الخ

ت الخّ  ُّ  مً ؤبطظ مظاهط زىضة اإلاطؤة هي نو
ّ
ذصث ماهي بحن حُاة اإلابسغت والبٌلت، ونس اج

ت ؤؿٍاال غسًسة في الّؼ هصه الخّ  ُّ ِّ هى
ّ
الحسًث. هصه ألاؿٍاُ جخسادل قُما  الػطبّي  ؼىّي طز الي

ًالخّ  ىت،  ُّ ح باػم ابُجها ؤحُاها، وجخمّحز ؤحُاها ؤدطي غً ػاثط ألاؿٍاُ بؼمت مػ لٍاجبت لٍط

 
ّ

 اإلاىاقو الػم الش
ّ
ت، ؤو اج ُّ  خل

ّ
ما  الٍاجبت هكؼها بٍّل  هاقت والػمل، ونس جعّج كانهما في الث

 جملَ مً مهّىِّ 
ّ

ت ومٌابهت للش ت مىاٍظ ُّ تماث لخظهط شخل ُّ ت خل ُّ لت، وقُما ًلي  الّطواث ُّ اإلاخذ

 جكلُل شلَ.

1.2ّ
 
ّ. الخ

 
تماهي في الظ ّسوف الحياجي 

ّفي نّلت   ً ت للف ، جحّمل الٍاجبت بٌلتها جكاكُل يثحرة مً مجى حلميت ، للملطٍّ أػىي 

ل للهاضت ؤن البٌلت هي الٍاجبت. ق ُّ ت، جحمل ؿهازة البٌلت حُاتها حتى ًذ ُّ قخاة حامػ

 ُّ اث الحُاة: ماُ يثحر، اإلااحؼخحر، وحػِف ػػُسة مؼ ؤػطتها، وال ش يء ًىهلها مً يمال

                                                 
ت. ماحسة حمىز،  20 : هماذج مً سىزي  سىي   

 
(، 2002زمـو: زاض الكٌط،  -)بحروث الخطاب اللصص ي  الي

61. 
ت في أدب املسأة. غكُل قطاج،  21 ت،  الحسي  ُّ  .12(، 1980)بحروث: ماّػؼت ألابحار الػطب
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اضة، وػكط يثحر. وححن ُّ جلل البٌلت ؤػطتها هجسها  مؼًٌ داق، مالبؽ مخىّىغت، ػ

: "ؤػطحي ال جعاُ غلى نُس الحُاة. ولم جًٌ ؤبسا  ت، وقحها جهُى ُّ مٌابهت ألػطة الٍاجبت الحهُه

هللا  تي. ]...[ " ؤّم"، ماشا ؤنُى غجها ويُل ؤككها؟ ]...[ هل ًٌكي ؤن ؤنُى بّن ٍّ نُسا غلى حطّ 

يىذ ؤدخاض ؾحره لُػِف معي. زون  لي غلى ألاضن؟ ]...[ "ؤخ"، ما ماء، وهي ضّب ضّبي في الّؼ 

 
ّ
م في الهىسػت.. ًٌخب الهّلت، ٌػعف "الجُخاض"، ضاػت، جذلّ كّىم في الّس ل، زاثم الخّ جسد

جي ؤغِف مؼ يطمه ِىماجّي. ]...[ "ؤب"، ؤغِف  مػه  وال ؤحمل اػمه، لٌىّ يهىي ؤلادطاج الّؼ 

 الخّ هصه ألاؿُاء، في حُاحي، ش يء ب ازض في ظمً بذُل. ]...[ ًّل الىّ 
ّ
جي لم إيُس حمُل، وألاحمل ؤه

 
ّ
  –ػذ ؤلهث وضاءها.. وجىن

ّ
هاء. لٌىجي ال ؤن ؤًىن في مىخهى الطّ  -مً حىلي ؼ ًّل يما جىن

 
ّ
 ؤضض ى! قالحهُهت، ؤه

ّ
ها جلّطح البٌلت، في مىهؼ آدط مً الهّلت، ؤنّ  22.ٍىي"جي زاثمت الـ

: "ما ؤحمل ؤن ؤيدـل ؤّن  ايخماُ اإلاخػت واػخمطاض  اثم وغسمهاء الّس غسم الطّ  ًاجبت، قخهُى

 
ّ

ًاجبت"الـ ت هصه الخّ  بّن  23.ٍىي، هطوضة مً هطوضاث ًىوي  ُّ كاكُل الىاضزة في وكل شخل

يخىضة هىاُ ، قهي ابىت الٍاجبت الّس مجى حلميالبٌلت جخٌابو جماما مؼ حُاة الٍاجبت 

 الّؼ 
ّ
هذ مً والس مجى، لخػِف مؼ ظوج آدط ػساوي ال

ّ
ل جصيطه تي جعّوحذ ؤيثر مً مّطة، ًو

  24.البٌلت في نلتها

 ىع مً الخّ وهلخهي هصا الىّ 
ّ
ت ماهي غىس مهاضبت ضواًاث الل ُّ  بىاه

ّ
، وقحها "هجس ُرحىان الـ

 ًّ ًّ الّس  ؿبها يبحرا بُجها وبحن بٌالتها ؤًوا، بش ًجمؼ بحن مػظمه جيّ  ًجيّ اهخمائه ًّ والًى ، قه

 ُّ ًاملت في ضواًت لبىاه اث، مثل  ُّ اث، مؼلماث، ؿُػ ُّ ، وهسي حكاًتي شسح ًطىّلاث، حىىب

 25."شهسة حكاًت، وظهطة في ضواًت امسأجان على شاطئ البحسفي ضواًت 

                                                 
 .54 -51(، 1990)الهاهطة: مٌخبت مسبىلي،  بدون أوزاقمجى حلمي، .  22
 .67. مجى حلمي، )ن. م.(،  23

ّ. محّمس كّكىضي،  24 سىي   
 
سد الي  .351، 234)م.غ.(،  دزاست في الس 

ؼىّي، 351. محّمس كّكىضي، )ن.م.(،  25 ِّ
ّ
سا غً جٌابو جكاكُل حُاة اإلابسغت والبٌلت في الّؼطز الي . مٍع

ؽ،  ـط،  خشخاشاهظط: ػمُحت دَط
ّ
ت للّسضاػاث والي ُّ ؛ 41-40، 39، 23(، 2000)بحروث: اإلااّػؼت الػطب

ماء كسيبتبخُى الخوحري،  ـط،  كم بدث الس 
ّ
ت للّسضاػاث والي ُّ ، 21، 9(، 1999)بحروث: اإلااّػؼت الػطب
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7.2. ّ
 
ّالخ ّ ماهي الفكسي 

 
ّ: البطلت كىاع وبىق لفكس الكاجبتلافيّ والث

ِّ ًّخذص الّؼ 
ّ
ُّ الػطبّي الحسًث ؼىّي طز الي اجه اإلاىخجت نىاغا ، في يثحر مً الحاالث، شخل

لللٍاجبت وبىنا للىتها. ًخم
ّ
كو ، وقحها جخّ ّمانؾازة الّؼ ت ىضٍّ للّؼ  واًت املسخحيلتالسّ شلَ في  ث

ت يثحرة، ومُلهما لػـو ألازب، زّم جهىم الٍاجبت بخحمُل  ُّ الٍاجبت والبٌلت في جكاكُل حُاج

 
ّ
ت والّؼ بٌلتها آضاءها الث ُّ تهاق ُّ   ماحسة حمىز:وفي شلَ جهُى  . ُاػ

ّ
 "ٌـٍ

ّ
ت ل كىث الش ُّ خل

ً( اإلاحىضٍّ  ان، قهي جلخهي ببٌلتها في جكاكُل ّم ا للىث الٍاجبت ؾازة الّؼ ُّ مػازال قىّ ت )ٍظ

ت، والسها زيخىض في الحهىم، وفي مٍان الىالزة: زمـو، الخّ يثحرة: ؤّم  ُّ ػلم في ها مً الالشن

ت. يما ًالحظ ؤنّ  ُّ ت، بجهان الكطوؼ ُّ ًان في غـو ألازب، لهصا ػيؼمؼ مساضغ حٍىم هما حـتر

ً( جهُى ًّل  و مثال غلى والزتها ػىت وقاة )مي ما  )ٍظ
ّ
ًطاوز الٍاجبت مً ؤقٍاض حمُمت، قهي حػل

ازة( بإنّ  وجلجإ الٍاجبت بلى بػهاي  26.لذ ضوحها؛ لهصا غـهذ ألازب مثلها"ما جهّم ها ضبّ ٍظ

غلى بٌلتها، قهس اػخٌاغذ البٌلت، غلى ػصاحتها، جحٍطى مسضػت بإيملها  ُاس يّ وغحها الّؼ 

ؽاي ألاحطاض ولخإمُم نىاة الّؼ بّ ثىضة الوّ للهُام بمظاهطة جإًُس ل وفي هصا جإيُس لىهج  27.َى

ِّ الّؼ 
ّ
ذاشالحسًث  الػطبّي  ؼىّي طز الي

ّ
شخلُاجه اإلاىخجت نىاغا حؼختر دلكه الٍاجبت،  في اج

 
ّ

توبىنا ليـط ؤقٍاضها، وبصلَ ًخمازل وعي الش ُّ لت خل ُّ ت اإلاخذ ُّ مؼ وعي الٍاجبت  الّطواث

 وزهاقتها.

ت  فازغ وزدي ّكميص في ضواًت  الٍاجبت بٌلتها بىعي وزهاقت  هىضا ؤمحن جعّوزللملطٍّ

ت  ُّ ذ زوضاغ ًٌابهان وغحها وزهاقتها، قالبٌلت جصيط الٍاجبت اإلاؼطح  Margueriteماضحٍط

Duras  
ّ
ت، وؤها جىا الّس نىّ  الر: "ؤن هكخح شضاغُىا للحُاة والػـو، ؤن وػطفووكاًاها الث ُّ ادل

                                                                                                                       

ت كبح، ؛ غ26 بسهان ؛ ػلىي الّىػُمي، 310-300، 283، 5،9 (،2002)بحروث: زاض آلازاب، مسيم الحكاًالىٍّ

ـط،  العسل
ّ
ؽ للٌخب والي ان الّطَّ )الهاهطة:  صلصال؛ ػمط ًعبَ، 151، 97 -95، 41(، 2007)بحروث: ٍض

اث،  ُّ  .10(،2005زاض ؿطن

ّ. ماحسة حمىز،  26 سىي   
 
 .61)م.غ.(،  الخطاب اللصص ي  الي

 .64-63. ماحسة حمىز، )ن. م.(،  27
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 ال  وفي هصا جإيُس 28.هاًت"الجّ  ىها الػمُو، ؤن هٌخب حتّ  –
ّ
غلى مىجعاث الحواضة  ٍاجبتالع الً

 
ّ
ُ   بٌلت، وجماهي الهاقت في الػالم الؿطبّي والث  ا. مػها زهاق

وهى ًحاُو يؼط  ل اإلالطّي واًت، لخىّحه ههسا للمثّه جيخهل البٌلت، في مىهؼ آدط مً الطّ 

ت جاّه الخّ  ُّ لل ابىهاث زون اغخمازه غلى ؤضه جماهي البٌلت مؼ الٍاجبت شضوجه له لصلَ، ٍو

ًاجبت جطي في الٌخابت مالشا لها، وشلَ في مذاًبتها لحبُبها، بش غىسما ًٌدـل الهاضت ؤنّ  ها 

: "ؤحبّ  س، وؤهدص ي بَ وؤحّه جهُى  و شاج  َ يما ؤٍض
 
ما ؤًىن في ا، وضبّ ا كلبت مٌلهت ولهاء ضاسخ

 
ّ
هي بلى هصا آلان بالٌخابت، الىػُلت الىحُسة ال  ا وجحوىجي في حىىّ صوي زوم  تي جىهًٍط

ل بلى الىانؼ الحهُهّي  29.وحؼامح" ُّ ، قخٌابو بحن اػمها زّم جذطج الٍاجبت مً غاإلاها اإلاخذ

  الهاضت ؤّن ، قُسضى واػم بٌلتها الحهُهّي 
ّ
: "ؤزضى آلان ؤه جي الٍاجبت هي البٌلت، قخهُى

ًان ًجػل مجّ   قهسث ؿِئا يبحرا 
ّ
ُّ دؼخجُب للىّ تي ًىازونها )هىضا( قي جلَ الكخاة ال سا، ساء ح

 شلَ الاػم غامط بها وهي غامطة به ]...[ زّم لم ؤغس )هىضا(، ولم ؤغس ؤؿػط ؤّن  ها حػطف ؤّن ألنّ 

إ للبهجت بها غىسما ًٌلهىنها هحىي. كطث )هىضا ؤمحن(، ؿِئا آدط  ُّ هىاى ًلمت غلّي ؤن ؤته

      30.ُ"ساء ألاوّ مً الىّ  ؾحر مـخّو 

ُّ ا بحن اإلابسغت والبٌلت، حؼبما ًكهم مً ضؤي ماهي جام  وبصلَ ًلحر الخّ  ُس س الّؼ س محّم ػ

: "ٌػطن )الىّ  نٌب، وقُه ت لها حوىضها اإلاخػّس ّم ًهُى ُّ ت وؼاث ُّ ز ألاوحه، ( ؤمامىا شخل

  ه في ًّل لٌىّ 
ّ

ت في الحاالث ًلّب هصه ألاوحَه في نهط ؤلابساع، لخلبح الش ُّ ت ألاػاػ ُّ خل

                                                 
ـط والّخىظَؼ،  كميص وزدي  فازغ. هىضا ؤمحن،  28

ّ
. هماشج ؤدطي غً جمازل 35(، 2005)غّمان: ؤظمىت للي

طؾ،  هافّي،  مسافئ الىهمزهاقت ووعي البٌلت والٍاجبت، اهظط: لُلى ألًا
ّ
ذ الث )ضام هللا: ميـىضاث مطيع ؤوؾاٍض

واًت؛ هىاُ الّؼػساوي، 23(،2005 ؛ قوُلت 88، 71، 54، 28، 25(، 2004)الهاهطة: زاض الهالُ،  الس 

ـط،  جاء الخجلالكاضوم، 
ّ
ؽ للٌخب والي ان الّطَّ  .84 -81(، 2003)بحروث: ٍض

 .64. هىضا ؤمحن، )ن. م.(،  29

 .61. هىضا ؤمحن، )ن. م.(،  30
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ِّ الّؼ 
ّ
ت اإلاط  ،ؼاجّي طز الي ُّ ًت لخهالُس اإلاجخمؼ مً دالُ كت اإلابسغت اإلاخحّس ؤة اإلاثّه هي شخل

     31.زها غلى جهالُس الٌخابت"جمطّ 

ِّ الّؼ  ُس غلى ؤّن ـوفي هصا جإي
ّ
ُّ ـس بلى دلـالحسًث ٌػم طبّي ـالػ ؼىّي طز الي ت و شخل ُّ اث وؼاث

ًّ ـازل زهاقت الٌـػت جمـضقُ ثهـاقتؼ بجخمخّ   اهاث، ؤو ـاجباث، ؤو قىّ ـي اجباث، قمػظمه
ّ
اث، ـممػل

بِب ُّ ـًو   ،اثاث، ؤو ًالباث حامػ
ّ
هاقت في ػلىى هصه وهحى شلَ. وجحوط هصه الث

 
ّ

ت نىٍّ الش ُّ ت وؼاث ُّ ً، وهي حػٌؽ شخل ت، قاغلت، وازهت خلُاث وحػاملها مؼ آلادٍط

  ُ   32.تهاٍّ ا لحهىنها وحطّ ا مثحر  ا قٌطٍ  بىكؼها، وجظهط وغ

3.2. ّ
 
ّماهي املخىاشي بين الكاجبت والبطلتالخ

ِّ لىق الّؼ في يثحر مً الىّ 
ّ
ت الي ًّ ت في الىّ ؼىٍّ طز ُّ  ّم ت الحسًثت جحوط الٍاجبت الحهُه

 ُّ ت مً شخل ُّ ت ؤحُاها، حاغلت مً هكؼها شخل ُّ ، وجظهط ؤحُاها ّم اث الىّ بلىضة حعث

 
ّ

ت للش ت مىاٍظ ُّ ت اإلاخذُلت، غلى مساض الىّ ؤدطي، شخل ُّ ه، ملّطحت باػمها  ّم خل
ّ
ًل

 33.في الحالخحن الحهُهّي 

ط( ًخّم ف ت ؤحالم مؼخؿاهمي )شايطة الجؼس، قىض ى الحىاغ، غابط ػٍط ُّ بػهاي  ي زالز

 
ّ

لت، وبصلَ ًخهاًؼ الىانعيّ جكاكُل يثحرة مً حُاة الٍاجبت غلى حُاة الش ُّ ت اإلاخذ ُّ مؼ  خل

ل. قاالػم حُاة ًخهاًؼ مؼ ؤحالم الؿترايهما في حطفي ألالل والحاء، وحـترى ًّل  ُّ مً  اإلاخذ

  حُاة وؤحالم في اهدؼاب ًّل 
ّ
ت، بهاقت لخكاكُل يثحرة مجهما ألحس ؤبٌاُ الث ىضة الجعاثطٍّ

                                                 
س نٌب وآدطون، )م. غ.(،  31 ُّ س محّمس الّؼ ُّ  .171. ػ
ؼىّي الػطبّي الحسًث ًذلو شخلُاث 338)م.غ.(،  . محّمس كّكىضي، 32 ِّ

ّ
. ًايس ببطاهُم ًه ؤّن الّؼطز الي

ت، وزاثطة، 
ّ
ت، شاث غهل مخكّخح، مٍاقحت، مؼخهل ُّ ئت، هجىم ت، قاغلت، وازهت بىكؼها، حّطة، حٍط ت نىٍّ ُّ وؼاث

ت. اهظط: ُّ  قما غازث اإلاطؤة جطض ى ؤن جلػب زوض الّضح

Ibrahim Taha, "Beware Men, They Are All Wild Animals – Arabic Feminist Literature: 

Challenge, Fight, and Repudiation" Al – Karmil 27 (2006) , p. 45. 

ت 61. هماشج غً حوىض الٍاجبت الجعجي باػمها الحهُهي في الّىّم، اهظط: هىضا ؤمحن، )م.غ.(،  33 ؛ غلىٍّ

 ، وؾحرها.37 -36؛ ؤحالم مؼخؿاهمي، )م.غ.(، 5كبح، )م.غ.(، 
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ر والسها الىّ  ، وحؼخٌطز واليّ ؤدطي. قكي حسًث البٌلت غً غاثلتها، حؼخػُس الٍاجبت جاٍض

وألاخ، وهي حؼخػُس ًكىلتها بحن جىوؽ والجعاثط، وؿبابها بحن  البٌلت في حسًثها غً ألامّ 

ت في الىّ الجعا ُّ ل.  ّم ثط وقطوؼا، مما ٌـػط بحوىض الٍاجبت الحهُه ُّ أحالم نس كّطحذ و اإلاخذ

  مسخؼاهمي
ّ
ت. قال بّس لؼحرة بخىظُكها جكاكُل يثحرة مً ػحرتها الص ُّ اجُت في ؤغمالها ألازب

ت ولِؽ داضحها، زون الٌـل غً  ُّ الٍاجب، يما حػخهس، ؤن جٍىن مىحىزة في ؤغماله ألازب

  34.حرةلّؼ حمُؼ غىاكط ا

ت وؼىٍّ ًإحي الخّ  ُّ ا، بش ماهي بحن اإلابسغت والبٌلت في ؤغماُ ؤزب ت حسًثت مخٌابها ومخىاٍظ

ت في الىّ  ُّ   ّم جظهط اإلابسغت الحهُه
ّ

تاإلاؼطوز بٍل جكاكُل حُاتها، جهابلها وجىاظيها الش ُّ  خل

ت ُّ لت اإلاىاقهت لها في ًّل  الّطواث ُّ   اإلاخذ
ّ
ما ههجذ الٍاجبت  باتها وجكاكُل حُاتها، غلى ؾطاض مطي

ت  في مػظم  شجط ، وقحها جدىاوب الحوىض هي وبٌلتها أطياففي ضواًت  ضهىي غاؿىض اإلالطٍّ

ضاػت، الػالناث، وما واًت. جخٌابو حُاتهما مً حُث: الىالزة، مؼحرة الحُاة، الّس قلُى الطّ 

ي في غً والزتها: )وهػخجي ؤّم  ضهىي مّط غلحهما في ؤزىاء الػمل الجامعّي وهحى شلَ. جهُى 

ر مٌابو لىالزة بٌلتها 1946ماًى  26ازػت مً كباح ألاحس الّؼ  ، وغىه شجط(، وهى جاٍض

: )ولسث شجط في  : )زضػذ في حامػت ضهىي ا غً زضاػتها قخهُى (. ؤمّ 1946ماًى  26جهُى

الهؼم  ضثِؽ ي لم ؤغّحن للػمل قحها بل في حامػت غحن ؿمؽ. إلااشا؟ ألّن الهاهطة ولٌجّ 

س هصه البيذ، قصهبذ البيذ للػمل في مٍان آهصاى، الّس  يخىض ضؿاز ضؿسي، ناُ: ال ؤٍض

: )لهس جذطحذ مً اإلاسضػت آلان، وزدلذ نؼم الخّ  شجط آدط(. وغً زضاػت  ت جهُى ُّ ر بٍل اٍض

ت، في ؤقٍاضها، ضؾباتها، حُاتها الّس  شجط مؼ ضهىي آلازاب حامػت الهاهطة(. جلخهي  ُّ ضاػ

 35.شجط هي ضهىي ً الهاضت ؤن لجامػت، ومً زّم ًطزها  قػىزتها حتى ًدُّه وغملها في ا

ماهي بحن اإلابسغت والبٌلت، بإؿٍاله اإلاذخلكت، ٌػمل غلى جسادل الىانعي هصا الخّ  بّن 

ت الٍاجبت في الىّ  ُّ ايس حوىض شخل ل، ٍو ُّ ل، وبصلَ ًخّم  ّم باإلاخذ ُّ ى  اإلاخذ للٍاجبت جهٍى

                                                 
جسيب. بىؿىؿت بً حمػت، 34

 
ت الخ  ً  .194 -193)م.غ.(،  سسد

 . 352. محّمس كّكىضي، )م.غ.(، 35
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ى ؤحس ؤغطاف الّؼ  R. Barthes ضوالن باضثمهىلت  طز )مىث اإلاالل(، ومً زّم جهٍى

 
ّ
ت حسًسة وقٌط حسًس، حؼعى  ًىضّي الص ُّ مً هاحُت، ومً هاحُت ؤدطي، جإػِؽ ؤغطاف ؤزب

 ِّ
ّ
ت اإلاػاكطة إلضػاء نىاغسه، وهى اهبػار اإلاال ُّ ، بػس ؤن ّم ل، وحوىضه في الىّ الٍاجبت الػطب

ؼىّي  36.وؤزجه مهىلت باضث ِّ
ّ
الػطبّي الحسًث ٌؼخكُس مً ظاهطة الّخماهي  وغلُه قةّن الّؼطز الي

ُماحي وألاػلىبي، قهى ٌػّعظ مً داللها مٍاهت اإلاطؤة 
ّ
بحن اإلابسغت والبٌلت غلى الّلػُسًً: الث

ت  ُّ ى ألاغطاف ألازب مىحها الهُمىت غلى غالم الّىّم، ومً هاحُت ؤدطي ٌػمل غلى جهٍى ٍو

ت. ٍّ ًىض
ّ
تي ؤضػذ نىاغسها اإلااّػؼت الص

ّ
 ال

ّال. إحم1

ِّ ًّخذص الّؼ 
ّ
 ؼىّي الػطبّي الحسًث مً ظاهطة الخّ طز الي

ّ
ت اإلاىخجت ماهي بحن اإلابسغت والش ُّ خل

ُّ في هصا الّؼ   طز، آل
ّ
ت الص ُّ ت، مً ت وهسقا، قخومً للٍاجبت الخطوج غلى ألاغطاف ألازب ٍّ ًىض

ِّ ّم دالُ حوىضها في الىّ 
ّ
ى قٌطة مىث اإلاال مً هاحُت ؤدطي،  ل، وجومً لها،، وجهٍى

ت، مً دالُ حوىضها الكاغل واإلاهُمً غلى الىّ جحهُو   37.ّم وبزباث شاتها ألاهثىٍّ

                                                 
ؼىّي،  شجطاوي  -. جالحظ يالضا ػطوجي 36 ِّ

ّ
كت في ألازب الي ِّ

ّ
ت واإلاال ُّ ت الّطواث ُّ خل

ّ
كػىبت الّخمُحز بحن الش

: "هصا )ؤّي الّخماهي( ٌـحر في هظطي بلى  وشلَ في مهاضبتها لطواًت قىض ى الحىاغ ألحالم مؼخؿاهمي، قخهُى

كت، قٌثحرا ما هلحظ 
ّ
ت واإلاال ُّ ت الّطواث ُّ خل

ّ
ؼىّي، بحن الش ِّ

ّ
ؤّن الّطواًت حػّبر غً كػىبت الّخمُحز، في ألازب الي

ل"، بل غلى الػٌؽ 
ّ
ت ال حػترف بمهىلت "مىث اإلاال ؼىٍّ ِّ

ّ
كت ومـاغطها. نس ٌػجي شلَ ؤّن الٌخابت الي

ّ
آضاء اإلاال

كت"، اهظط: يالضا ػطوجي
ّ
ت اإلاال ت الحدًثت:شجطاوي،  -جايس غلى هٍى واًت العسبي  ت الاسخلبال في الس   هظسي 

ت في ثالثيتي هجيب م ت  حفىظ وأحالم مسخؼاهميدزاست جطبيلي  ُّ ؿت الػطب
ّ
ت: مجمؼ الهاػمّي لل ُّ )بانت الؿطب

ت الهاػمّي،  -وآزابها ُّ ًازًم ل". 527(، 2011ؤ
ّ
ل، اهظط: ضوالن باضث، "مىث اإلاال

ّ
هسهست . وغً مىث اإلاال

ؼت
 
 .83 -75(، 1999. جطحمت مىصض غُاش ي )حلب: مطيع ؤلاهماء الحواضّي، الل
ؼىّي في: . اهظط جكلُال غً هُمىت 37 ِّ

ّ
ت في الّؼطز الي ُّ ت ؤػاػ ُّ محّمس كّكىضي، )م. غ.(،  اإلاطؤة يشخل

  . ويصلَ في:356 -333

Ibrahim Taha, "Swimming Against the Current", Ibid., pp. 197 – 200. 



 محمد صفىزي

 278 ،تككح، (2012) 6 اإلاجمؼ، الػسز

ت اإلاػاكطة بخىظُل ظاهطة الخّ  ُّ ها ماهي بُجها وبحن بٌالتها، بال ؤنّ حػترف الٍاجبت الػطب

ُّ ا ناًػ  جطقى ضقو   ما  بش ال ٌػهل ؤن ًٍىن ًّل  اث بٌالتها غلى حُاتها،ا بػهاي ػلىي

 ها.حسر مؼ بٌالتها، نس حسر مػ

ِّ . ًدبجى الّؼ طز الػامّ ماهي ظاهطة ؿاجػت في الّؼ ٌػخبر الخّ 
ّ
  ؼىّي طز الي

ّ
اهطة الحسًث هصه الظ

 احخجاحا غلى الىّ 
ّ
ت اإلاحبٍ لها، وألنّ  ًىضّي هس الص ُّ ى ألاغطاف ألازب ها جومً للٍاجباث جهٍى

 
ّ
ت يما نّسمىا.الص ٍّ  ًىض

ًالخّ ماهي بحن اإلابسغت والبٌلت غلى ؤؿٍاُ غسًسة ًإحي الخّ  ٌابو في ظطوف ومذخلكت، 

 الحُاة، الخّ 
ّ
 والكٌطّي  هافيّ ماهي الث

ّ
ل الش

ّ
ت نىاغ  ، وقُه جىظ ُّ  خل

 
ماهي ا للمبسغت، الخّ ا وبىن

 ، وهحى شلَ.ّم اإلاخىاظي غلى امخساز الىّ 

، ّم جىظُل هصه ألاؿٍاُ مىكللت ؤو مجخمػت، ًومً للمطؤة هُمىت غلى غالم الىّ  بّن 

تهاوح عا لهٍى ل،  بن لم ًًٌ في الىانؼ اإلاػِف، قػلى ألانّل  ت،ألاهثىٍّ  ػٍع ُّ في الػالم اإلاخذ

ت  ُّ ت اإلاػاكطة في زىضتها غلى ألاغطاف ألازب ُّ ثبذ، مً هاحُت ؤدطي، حطؤة الٍاجبت الػطب ٍو

 
ّ
وها.ًىضٍّ الص  ت وجهٍى

 

 

ّ  
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ّببليىػسافيا

ت .1  املساحع العسبي 

ه.  - ت ؤبى هواُ، هٍع د ألاهثى في زواًت املسأة العسبي  ّ وببلىػسافيا السّ جمس 
 
تواًت الي ت العسبي   سىي 

ت للّس . بحروث: اإلااّػ (7112 -1991) ُّ  ؼت الػطب
ّ
 .2004ـط، ضاػاث والي

طؾ، لُلى.  -  مسافئ الىهمألًا
ّ
ذ الث  .2005، هافيّ . ضام هللا: ميـىضاث مطيع ؤوؾاٍض

 كميص وزدي  فازغؤمحن، هىضا.  -
ّ
 .2005ىظَؼ، ـط والخّ . غّمان: ؤظمىت للي

 باضث -
ّ
ّل". ، ضوالن. "مىث اإلاال

 
اش ي.ؼتهسهست الل ُّ حلب: مطيع ؤلاهماء  . جطحمت مىصض غ
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