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ُص البْحث:  ُمَلخَّ

ُتعّد الكتابة حول األدب النسوي حمفوفة باملخاطر، ملا حييط هبا من إشكاليات علمية 
وبحثية ومفهومية ال تزال تشغل الباحثني مع عدم الوصول إىل يقينيات ثابتة حتى اليوم، 
وربام يعود هذا إىل أن الدراسات حول أدب املرأة تعد يف مراحلها األوىل عىل كثرهتا، 
الرسديات  لدراسة  البحثية  املحاولة  هنا وهناك، وستسعى هذه  ويثار  أثري  ما  كّل  رغم 
مباحث  وثالثة  تقديمي   مدخل  خالل  من  خصائصها  عن  الكشف  حماولًة  النسوية 
خصصنا األول للبحث يف مفهوم الرسد النسوي وما حييط به من إشكاليات منهجية، 
شيوعه  رغم  إشكاليات  من  به  حييط  وما  النسوية  مصطلح  فيه  تناولنا  الثاين  واملبحث 
وانتشاره، فقد تداوله كثري من الباحثني حتى أصبح من العسري الوقوف عىل مفهوم حمدد 
الرسدية،  العملية  يف  به  يقصد  وما  التذويت  مفهوم  مع  توقفنا  الثالث  املبحث  ويف  له، 

وعرجنا عىل بعض من جتلياته يف الرسد النسوي من خالل أمثلة رسدية من ليبيا. 

الكلامت املفتاحية: األدب النسوي، التذويت، الكتابة اإلبداعّية، اخلطاب األديّب. 
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Abstract: 
Writing about feminist literature is fraught with dangers, be١

cause of the scientific, research and conceptual problems surround١
ing it that still preoccupy researchers with the lack of accessibility 
to unchanging certainties. This research attempts to study feminist 
narratives to reveal their characteristics through three sections. 
The first is devoted to tracing the concept of feminist narrative and 
the limiting methodological problems. The second deals with the 
term “feminism” and its related problems despite its prevalence 
and spread. Many researchers ponder over it and it becomes so 
difficult to identify it in a  specific concept. The third does with “ 
subjectification” and its entity in narration. Then there is a mention 
to its manifestations in the feminist narrative via through narrative 
examples from Libya. 

Keywords: feminist literature, internalization, creative writing, 
literary discourse. 

 



372

التذويت يف السرد النسوي املعاصر )ليبيا أمنوذجًا(

مدخل تقديمي: 
اإلبداعّية  الكتابة  مستوى  عىل  مهاّمً  حّيزًا  شغلت  املرأة  أّن  املعروف  من  أصبح 
اليوم، فهذا احلّيز الذي شغلته املرأة يف املشهد الرسدي املعارص، جعلها تتخذ لنفسها 
موقًعا مهامًّ ومغايًرا يف اخلطاب الرّسدّي النسوي، وذلك يف سياق حماوالهتا الّرامية 
إىل استكشاف ذاهتا العميقة، وسعيها إىل إسامع صوهتا اخلاّص يف ظّل جمتمع يسعى 

إىل هتميشها وتذويب كياهنا اخلاص. 
مطلع  أن  بدايًة،  نقرر  أن  جيب  الدراسة،  هذه  موضوع  يف  االسرتسال  وقبل 
اخلمسينيات من القرن املايض، يعد البداية الفعلية لدخول املرأة العربية، جمال الكتابة 
األدبية، وذلك بظهور نصوص ليىل بعلبكي، وكوليت خوري، ومليعة عباس عامرة، 
وغادة السامن، وزعيمة الباروين وغريهن. وذلك عىل الرغم من وجود نساء كاتبات 
س  كرَّ املايض،  القرن  من  األخري  الربع  لكن  العصور  وتوايل  األزمنة،  مدار  عىل 
بوضوح مفهوم الكتابة النسوية، التي كانت تتميز بالرفض واالحتجاج، عىل وضع 
املرأة العربية املتخلف، يف جمتمعات تكرس – يف الغالب - سلطة الرجل، وتستلب 
أنظار  لفتت  أن  النسائية  الكتابات  هذه  مثل  لظهور  كان  وقد  وكياهنا.  املرأة  وجود 
العموم إليها، ليس ملا تتوفر عليه من تقنيات فنية أو مجالية، بل لصدورها عن جنس 
األنثى، الذي بدأ يعلن وجوده، ويسجل حضوره يف احلقل األديب الذي كان حكرًا 
والثقافية،  األدبية،  صياغته  يف  املفهوم،  هذا  تبلور  يف  ساهم  ما  ولعل  الرجل.  عىل 
بشكل مميز، ودخوله حقل الدراسات التخصصية، هو حركات النسوية احلديثة، بكل 
تفاصيلها ومهومها، التي جاءت متطورة، انسجامًا مع تطور النقد األديب النسوي. 1 
النّسوّية،  الرّسدّية  الكتابات  من  الكّم  هذا  جتاهل  نستطيع  ال  أننا  يعني  وهذا 
السّيام يف وقتنا احلارض الذي يصعب فيه النّظر إىل أدب املرأة بوصفه فنًّا مل ينضج 
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املراحل  تلك  شهدت  إذ  سابقة.  زمنّية  مراحل  يف  يرتدد  كان  كام  يتبلور-  ومل  بعد 
النقاد  من  كثريًا  دفعت  وتوظيفها،  النسوية،  الكتابة  مفهوم  حول  كثرية  اختالفات 
والباحثني، للخوض يف هذه اإلشكالية، لكن أحدًا من هؤالء، مل جيازف بإعطاء آراء 
حاسمة وقطعية، بل إن كّل جديد يف هذا السياق، يطرح أسئلته التي ال تني تفتح 
املصطلح،  هذا  عاجلت  التي  املقاربات،  كلَّ  أن  إال  أخرى،  تساؤالت  أمام  املجال 
نصت عىل خصوصية معاجلة املرأة لقضايا الوجود والذات، فالرؤية النسوية ترى 
الكتابة بدالً عنها، خاصة وهو ال يعيش  له  ، ال يتسنى  ُثمَّ الرجل، ومن  يراه  ما ال 
تلك اخلصوصية التي تطبع زمنها وفضاءها. وهذا ُيظهر أن عالقة النساء بذواهتن 
املتأزمة، تكون أكثر إحلاحًا وحضورًا، من عالقة الرجال بذواهتم، خاصًة إذا كان 
األمر يتعلق باحلديث عن جمتمعات ال تزال النساء تعيش فيها إىل الداخل، أكثر مما 
يعشن إىل اخلارج؛ وهلذا تبدو كتابة الذات لدى النساء هي الكتابة األساسية واملتاحة 
ما أدى ألن تستعني املرأة الكاتبة، يف خطاهبا اإلبداعي، بأدوات جاءت نتاجًا لظروف 
خاصة، فهي حتاول إرضاء املحيط املجتمعي وعدم إثارته، ويف الوقت عينه، حتقيق 
ذاهتا واستعادة توازهنا املسلوب، فكانت جتربتها اخلاصة، املصوغة يف قالب إبداعي 

خري معني هلا عىل جتاوز حواجز التضييق والكبت. 
أن  خيفى  فال  ذاتية،  سري  جمرد  النسوي،  الرسد  عموم  أن  يعني  ال  هذا،  ولكن 
أكثر األعامل األدبية فيها الكثري من ذاتية كتاهبا، وهذه الظاهرة تتجىل أكثر ما تتجىل 
يف الرواية، والنسائية منها عىل وجه اخلصوص. ولكن مما جيدر ذكره هنا، أن هذه 
العريب  األدب  يف  الرجال  الروائيني  فمعظم  نسائية،  ظاهرة  يومًا  تكن  مل  الظاهرة، 
ليصنعوا  الشخصية،  استغلوا فعاًل حوادث ووقائع وأطياف من حياهتم  املعارص، 
وحممد  البوعييس	  وفاء  ليبيا:  يف  أبرزهم  جديدة،  ذاتية(  )سري-  رسديات  منها 
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األصفر	 وصالح السنويس4 عىل سبيل املثال. 
وعىل وجه العموم، يبدو أن هناك عالقة عميقة، ال مفر منها، بني خمطط حياة 
هذه  ثانية.  ناحية  من  أدبيًا،  نوعًا  الرواية،  شكل  وبني  ناحية،  من  الفرد،  الكاتب 
فقد  مهيمنة،  سمة  أضحت  املعارص،  العريب  الرسد  يف  املتزايدة  اإلشكالية  العالقة 
وأن  الفعلية،  الشخصية  حياهتم  من  مواد  يستخدموا  أن  الُكتَّاب  دأب  من  أصبح 
يعلنوا عن ذلك يف متن النص الروائي نفسه، ومل يكن من قبيل املصادفة، أن أشهر 
شبه  أو  ذاتية(،  )سري-  نصوصًا  كانت  األخرية  السنوات  يف  الرسدية،  النصوص 

)سري- ذاتية(. 
ومما جيدر مالحظته هنا، أن هيمنة التذويت يف الكتابة الرسدية، جاءت مواكبة 
الجتاهات طليعية وجتريبية يف الكتابة، ال يف األدب العريب وحده، بل يف معظم آداب 
العامل، لقد جاءت هذه الصيغة وكأهنا إعادة اكتشاف، للعالقة اخلصبة املربكة بني 
الذات والواقع، بني عامل الداخل وعامل اخلارج. ولفهم أكثر ملوضوع هذه الدراسة 
سنقف عند تفصيل مفهوم مصطلحات التذويت والنسوية والرسد النسوي فام تزال 

هذه املصطلحات حتمل يف طياهتا إشكاليات بحثية جيدر عرضها. 
املبحث األول: 

السد النسوي: املعنى وإشكالية املصطلح 
الرّسد النّسوّي هل هو الرّسد الذي تنتجه املرأة؟ أم هو الرّسد الذي تكون فيه 

املرأة موضوعًا ؟ إذ يتسع مفهوم املصطلح ليضّم املنتج األنثوّي والذكورّي معًا. 
بالرغم من تواصل طرح هذه األسئلة، فإّن هناك ما يمكن أن نتفق عليه وهو: أّن 
له خواّصه  للمرأة  إبداع  للمرأة حيتاج إىل تعديل جذرّي، وهناك  ثقافّيًا  هناك موقعًا 
الفارقة، وهناك صلة حتمّية بني هذا وذاك، وهو ما يتيح لنا مقاربة مفهومية لتحديد 
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فيه  الذي تصوغ  النيّّص  البناء  النّسوّي( بوصفه  أو )الرسد  النسوي  مصطلح األدب 
أدوات  مستثمرًة  وباآلخر،  بذاهتا  عالقتها  خيّص  فيام  األيديولوجّي  موقفها  الكاتبة 
إنتاج اخلطاب وتقنّياته الفنّية من رسد ووصف وحوار، إلنتاج واقع ممكن وفق أنساق 

الثقافة التي تتبناها الكاتبة، أي أّنه بناء صادر عن ذات املرأة، ال عن ذات أخرى. 
نقديًة  فكريًة  حركًة  بوصفه  النسوي5،  النقد  تأكيده  إىل  سعى  التحديد  وهذا 
متثياًل  بوصفه  النسوي،  الرسد  خصوصية  إىل  بالنظر  املعارصة،  املنهجيات  أنتجتها 
يف  تنتظم  املرأة  ألن  رشعيتها  تستمد  اخلصوصية  تلك  أن  إىل  وذهب  املرأة،  لعامل 
أخرى،  جهة   من  ذاهتا  ومع  جهة،  من  العامل  مع  ونفسية،  ثقافية  عالقات  سلسلة 
التي  اإلكراهات  بفعل  فإهنا  طبيعية،  األصل  يف  كانت  ما  بمقدار  عالقات  وهي 
مارستها الثقافة الذكورية، قد أصبحت عالقات متموجة وملتبسة، ألن املرأة بذاهتا 

قد اختزلت إىل مكون هاميش. 
مع  تشاركها  من   الرغم  عىل  الكتابة،  لفعل  تتصدى  عندما  املرأة  جعل  هذا، 
الرجل يف امُلناخ العام، فإهنا تكتشف أن لذاهتا الفردية، وصفًا اعتباريًا مغايرًا، داخل 
سلم القيم الذكورية، وحتت وطأة املعامالت واألحكام السابقة. وهلذا، جاء نصها 
واالجتامعية،  والثقافية  احلضارية  لألبعاد  وتكثيفًا  لذاهتا،  وجوديًا  امتدادًا  الرسدي 
فقدان  بعد  الكاتبة،  الذات  أمام  املتاحة  التعبري  وسيلة  بذلك،  وهو  تعيشها،  التي 
وسائل التواصل احلوارية مع املجتمع األبوي، املسيطر عليه كليًا من الرجل، ما جعل 

اخلطاب النسائي، خطابًا مبارشًا، موجهًا إىل الرجل، الذي يمّثل سلطة املجتمع، 
النسائية، عمومًا، وسيلة إفضاء وتسجيل،  وهذا، أدى بدوره إىل جعل الكتابة 
من  تتخذ  فاملرأة   " املجتمع،  أو  الرجل  مع  تناقضاهتا  حلل  املرأة  خالهلا  من  تسعى 
الكتابة وسيلًة تتجنب هبا عزلتها التي تفرضها عليها القوالب االجتامعية، والضغوط 
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اخلاصة بالطبيعة كالزواج واإلنجاب والتي متنع – يف أثناءها – تفاعل املرأة مع العامل 
اخلارجي، ولذا تتمحور املرأة حول ذاهتا، بل يصبح الرتكيز الداخيل وليس التفاعل 
اخلارجية  بالرحلة  قورنت  ما  إذا  للنمو  األساسية  الوسيلة  هو  اخلارجي  العامل  مع 
باخلطر وبالعقوبات االجتامعية؛ ولذا فالضغوط االجتامعية والطبيعة  دائاًم  املقرتنة 
عىل املرأة جتعل من عاملها الداخيل قارة متسعة قد نحتاج يف فهمها إىل بعض أدوات 
التحليل النفيس"	، ولعل هذا، يفرّس عدم استطاعة املرأة الكاتبة، اخلروج من دوامة 

منظومة االنفعال الذايت، واالنطالق خارج حدود التجربة الفردية الذاتية. 
يقول هبذا الصدد نور الدين أفاية: "إن أنانية املرأة وكتابتها املتمحورة عىل ذاهتا، 
فالكاتبة  اضطهادية"	،  اجتامعية  عالقات  داخل  للدفاع  آلية  تشكل  أفعاهلا  وردود 
ال تبدأ من املجتمع، بل من تعارض الذكورة واألنوثة، وتقابل سيطرة الرجل مع 
النزعة النسوية، ذكورة - نسوية، انغالق مقابل انغالق، بحيث يتحول حترر املرأة، 
إىل خطاب أيديولوجي، يسعى إىل التحرر من سطوة العقلية الذكورية، التي مل تزل 
التارخيي الضيق، عماًل غري  تعد أي عمل للمرأة، خارج سياق دورها االجتامعي 

الئق هبا، وال تقدر عىل التمكن منه. 
وهذا، يفرس عدم ختيل املرأة عن نرجسيتها وذاتيتها، حتى بعد أن أصبحت أكثر 

احتكاكًا، وتفاعاًل مع العامل اخلارجي. 
 وعليه يمكننا أن نطرح تعريفًا مبسطًا وواضحًا للرّسد النّسوّي فنقول هو ذلك 
الرّسد الّصادر عن ذات مؤّنثة معرّبة عن واقع املرأة وقضاياها من خالل ذاهتا هي، 

ال من خالل ذات أخرى. 
واإلشكاليات  اآلراء  من  الكثري  حيتمل  الظاهر،  وضوحه  رغم  األمر  ولكن 
أو  بصورة  هي  النسوية  الكتابة  أن  يرى  يقطني(  )سعيد  املغريب  فالناقد  املصاحبة، 
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يتجىل عىل نحو  الذي  النسائي،  البعد  املشرتك هو  إبداعية، قاسمها  بأخرى ممارسة 
خاص من خالل الذات الكاتبة، بوصفها امرأًة، وليس من خالل املرأة بصفتها تيمًة 
أو قضيًة أو صورًة إبداعيًة، كام يرى أن ثنائية التسمية )أدب نسائي، أدب ذكوري( ال 
ختتلف عن نظريات هلا شاعت يف حقٍب متفاوتٍة من تارخينا األديب والثقايف احلديث 
واملعارص مثل األدب املرشقي واملغريب، وكذلك الثنائيات التي تعتمد اللغة أساسًا 
للتمييز، وهي تنويعات قائمة عىل ثنائيات ضدية، ورصاعية يتم التلويح هبا يف كّل 
مرحلة وتأيت استجابة لتحوالت املجتمع، ومن ثم، ينظر إليها عىل أهنا تنويعات ال 
عيب فيها غري أهنا تتم من خارج األدب ذاته، فالتسمية سابقة عىل التجيل النيص وال 
يكون اللجوء إىل النص إال لتأكيد التسمية، من هنا، فإهنا تسميات غري مالئمة وال 
دقيقة ألهنا تفرض من خارج األدب. ويرى  كذلك  أن التصنيف البيولوجي  للكتابة 
النسائية، ال يمكنه إال أن يفرض نفسه علينا، إذا أردنا إعطاء هذا املفهوم  بعده األديب 
والفني، والنظر إليه بعيدًا عن الدالالت  واإلحياءات املتعددة، التي حيملها يف نطاق 
االستعامالت اجلارية، وتقدمها الصحافة، واإلعالم األديب بكثري من احلامسة واخلواء؛ 
فعىل الصعيد النظري العام ومن خالل الكتابات العربية  والغربية يف هذا املضامر، 
ال يمكننا تبني خصائص حمّددة وملموسة، بل نجد عموميات لبعضها نصيب من 
يف  البحث  ويستدعي  والتجريد،  التعميم  قبول  حد  إىل  تصل  ال  لكنها  الصحة، 
خصائص الكتابة النسائية االنطالق من النص ذاته بعيدًا عن اآلراء املشّكلة حوله، 

ألهنا تعوق إنصاتنا إليه واإلمساك بطرائق اشتغاله. 	 
الباحثني  فيه اسرتاتيجية يقطني عن غريه من  تتباين  ومن موقف نقدي معلن، 
واملشتغلني بالنقد األديب، الذين ينظرون إىل الكتابة األنثوية بوصفها وسيلة تواصل 
وتفجري للكلمة ويرون من خصائصها العفوية واملبارشة والبعد احلميمي ويشريون 
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إىل كوهنا تعكس الطبيعة الداخلية للمرأة؛ نراه يقرر أن البحث يف خصائص الكتابة 
النسائية، جيب أن يبدأ من النص ذاته بعيدًا عن هذه األفكار املسبقة. 

سعيد  وطروحات  آراء  من  آراؤها  فتقرتب  غزول	  فريال  العراقية  الناقدة  أما 
يقطني، مع إيامهنا بوجود يشء من اخلصوصية الفنية  والفكرية  للذات األنثوية  يف 
تعاطيها مع الكلمة اإلبداعية املكتوبة، فهي ترى أن املرأة كانت هلا بعض املسامهات 
اإلبداعية الرائدة، فبمجرد أن كانت تكتب املرأة شيئًا، فهذا كان يعد أمرًا إجيابيًا يف 
حد ذاته  لكن اآلن  ومنذ عقد التسعينيات يف القرن العرشين صارت املرأة تقّدم أدبًا 
متميزًا مكّماًل ألدب الرجل، ألن جتربتها مرتبطة بوضعها املهمش، وبكوهنا أقرب 
إىل البيت واألطفال من الرجل، فتمكنت من  تقديم جتربتها اخلاصة هبا، بشكل فني 
وإبداعي يضاف إىل أدب الرجل، واالهتامم بأدب املرأة ال ينطلق فقط من كونه أدب 

امرأة، بل لكونه أدبًا يضيف ويكمل ما يقوم به الرجل. 
جوانب  عدة  يف  تنحرص  النسوية  الكتابة  خصائص  أن  غزول،  فريال  وترى    

نعرضها إمجاالً: 
خصائص الكتابة النسوية العربية فيها نوع من التعميم، وكل تعميم هو تعسف. .1
كتابة املرأة عادة جتمع بني ما هو محيمي خاص وما هو عام وسيايس إذ ليس هناك .2

فصل موجود بينهام. 
حينام تكتب املرأة عن ذاهتا فإهنا تكتب أيضًا عن جمتمعها، وعن السياق اخلارجي. .3
هو .4 كام  الرجل  يعرفه  ال  ملا  والتصور  احلميمية  من  نوعًا  كتابتها  يف  املرأة  تقّدم 

احلال يف رواية ) مي التلمساين ( التي حتمل عنوان )دنيا زاد10(، وهي غري مرتبطة 
بألف ليلة وليلة، بل هي نوع من السرية الذاتية للكاتبة، فهي امرأة متزوجة وعندها 
طفل وكانت حبىل وتعرف أن جنينها بنت وأطلقت عليها اسم دنيا زاد، لكن البنت 
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ولدت ميتة، فكتبت عن هذه التجربة التي ال يمكن أن تكتبها إال امرأة. 
ألن .5 متميزة  أشياء  أضافت  فاملرأة  كائن  هو  ملا  إضافية  كتابة  النسوية،  الكتابة 

اخللفية  مثل  خمتلفة  خلفيات  هلن  كاتبات  وهناك  خصوصيتها  وهلا  خمتلفة،  جتربتها 
الكردية أو األمازيغية وهذه خصوصيات تضيف إىل األدب اليشء الكثري. 

ُتعد مرحلة صعود األدب النسوي، هي مرحلة صعود الكتابة عن الذات، وقد .6
بدأ الرجال يكتبون السرية الذاتية  منذ طه حسني يف )األيام( والعقاد يف )سارة(  ثم 
أدوارد سعيد الذي كتب سريته الذاتية خارج املكان، فهناك اهتامم بالذات واهلوية 
هذه  يتخذ  جعله   – العرشين  القرن  هناية   – املدة  هذه  يف  النسوي  األدب  وصعود 
اخلصوصية أيضًا وجيب أن ندرك جيًدا أن اجلانب الذايت حارض بشكل خاص وبقوة 

عند الناس الذين مل يتح هلم أن يسهموا يف العمل العام أو يف السياسة. 
أما الناقدة )يمنى العيد(  فرتى إن إسهام املرأة يف احلقل األديب "أضفى سامت 
من  السائد  يتجاوز  األدب  جعلت  دالة  عالمات  وتضّمن  األدب،  عىل  جديدة 
املضامني واملألوف من األشكال، ذلك أن الكاتبة بمسامهتها األدبية هتدف إىل تغيري 
موقعها يف املجتمع، الذي يتحدد تارخييًا خارج عملية اإلنتاج األديب الذي يعترب من 

الوسائل القوية املدعمة لسيطرة الرجل عىل املرأة"11. 
قضايا  طرح  يف  راقًيا  فنًيا  إسهامًا  يعد  األديب،  املرأة  نتاج  أن  كذلك،  وترى، 
واملفاهيم  العالقات  إطار  يف  تتحد  اجتامعية  قضايا  بوصفها  ومعاجلتها  املجتمع 
برفض  حديثها  وختتم  فئويتها.  سجينة  ذاتية  قضايا  وليست  السائدة،  االجتامعية 
يمّيز بني األدب بوصفه مفهومًا عامًا،  النسوي( كتصور نقدي   مصطلح )األدب 

واألدب النسوي بوصفه مفهومًا خاصًا. 
ويرفض الناقد حسام اخلطيب التصنيف اجلنيس لألدب، يف بحثه حول الرواية 
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النسائية يف سوريا	1، فيقول: تثري املصطلحات الدارجة مثل ) األدب النسوي ( و 
) أدب املرأة ( كثريًا من التساؤالت حول مضموهنا وحدودها  ويف األغلب  تتجه 
األذهان لدى سامع مثل هذه املصطلحات، إىل حرص حدود هذا املصطلح باألدب 
لكاتبه  ال من خالل  اجلنيس  التصنيف  بتحديده من خالل  أي  املرأة،  تكتبه  الذي 
هذا  ملثل  النقدية  األمهية  تكون  أن  ذلك  عىل  ويرتتب  املعاجلة.  وطريقة  املضمون 
املصطلح ضئيلة جدًا اللهم إال إذا انطوى مفهومه  عىل اعتقاد  بأن اإلنتاج األديب 
للمرأة يعكس بالرضورة مشكالهتا اخلاصة وهذا هو املسوغ الوحيد الذي يمكن أن 

يكسب مصطلح ) األدب النسوي ( مرشوعيته  النقدية. 
ثم إن حسام اخلطيب، شأن الناقدة يمنى العيد، يقرن األدب النسوي بالرشط 
االجتامعي فيربز خصوصية تنحرس وتتقلص مع تقدم الوعي االجتامعي وتبلوره، 
الذاتية  األمهية  تضاءلت  االجتامعي  الوعي  ازداد  أو  املجتمع  تقّدم  كلام  فيقول: 
خلصوصية ) األدب النسوي ( ألن مشكالت املرأة اخلاصة عند ذلك تصب يف بحر 
املشكالت العامة، وتستقي جذورها من مشاكل الطبقة أو الرشحية االجتامعية التي 
تنتمي إليها املرأة، وجتد حلها يف احلل االجتامعي العام، بحيث تصبح معاناة املرأة 

– ونضاهلا كذلك – جزءًا طبيعيًا من معاناة ونضال الطبقة أو املجتمع أو الوطن. 
أما الناقدة خالدة سعيد، فرتى أن مصطلح ) األدب النسوي/ النسائي ( شديد 
وال  تدقيق،  بال  تشيع  التي  التسميات  تلك  من  وهو  الغموض،  وشديد  العمومية 

يتفق اثنان عىل مضموهنا وال يتفقان عىل معيار النظر فيها. 
وهي ترفض بشدة التصنيف اجلنيس لألدب  وترى يف تسمية ) األدب النسوي ( 
تعسفًا ال مربر له، ثم تورد - يف حدة واضحة - موقفها من خالل عدة تساؤالت: 
هل هناك يف األدب أو اإلبداع، ما يمكن تسميته إبداًعا ذكورًيا وإبداًعا نسائًيا هبذا 
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التعتيم كله، لكي ال أقول هبذا التمييع كله؟ 
وأين تقوم آنذاك حدود الثقافة املخصوصة التي ينتمي إليها املبدع أو املبدعة؟ 
واملوروث الذي كّون تصورمها للعامل وللذكورة واألنوثة؟ وحدود املرحلة التارخيية 
الطبيعية  البيئة  وحدود  يعارضاهنا،  أو  معها  ويتجاوبان  ضمنها  يتفاعالن  التي 
العام   والقهر  الشخصية  والتجربة  الشخيص،  التحصيل  وحدود  واالجتامعية  
والنفسية وحدود  الرتبوية  والعوامل  الوعي،  أو غياب  بذلك،  والوعي  والفردي  

اخليال الفردي، واملوهبة الفردية واإلطار األرسي وموقفه من ذلك كله؟ 
تغييبًا  اإلبداعي  العمل  ( عىل  نسوية  أو  ) رجولية  اجلنسية  اهلوية  تغليب  أليس 
لإلنساين العام والثقايف القومي من جهة، وللتجربة الشخصية والوعي هبا من جهة 
ثانية وللخصوصية الفنية واملستوى الفني من جهة ثالثة. وهي، إذ ترفض التفرقة 
أدب  عن  خيتلف  جتعله  املرأة،  ألدب  مميزة  خصوصية  بوجود  تقر  لألدب  اجلنسية 
أرفض  حني  ذهني  يف  ماثلة  كلها  "االختالفات  هذه  أن  تؤكد  أهنا  غري  الرجال 

مصطلح ) األدب النسوي(". 	1
" أنه ليس ثمة  الناقد عبد العاطي كيوان هذا املصطلح و يرى  كذلك، يرفض 
فرق ما، من حيث اإلبداع، بني رسد نسوي وآخر رجايل، إذ هو شكل أديب واحد  

برصف النظر عن  نوع  مبدعه، ال يعرف التذكري أو التأنيث" 14. 
وقد بدا واضحًا من خالل تقيص ماهية هذا املصطلح، اتفاق معظم الكاتبات 
عىل رفضه، بوصفه يكرس املنظور السلبي الذي يمتد إلبداع املرأة، عىل الرغم  من 

تناوله لقضايا تتجاوز ختوم الذات نحو حدود املجتمع الواسع. 
النسوي  األدب  مصطلح   " العويتي:  نادرة  القاصة  تقول  التمثيل،  سبيل  فعىل 
مصطلح خاطئ من األساس، نحن ال نستطيع أن نعزل شعر اخلنساء، مثاًل، عن 
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ديوان العرب بحجة انتامئه إىل فصيلة نسائية. 
ومل يستطع العرب يف العرص احلديث أن يعزلوا شعر نازك املالئكة وفدوى طوقان 
عن احلركة األدبية  التي تبلورت يف الوطن العريب يف اخلمسينات من القرن املايض. . 
أما إذا كان املقصود، هو اإلنتاج األديب النسوي الرديء الذي يشبه العمل اهلابط 
فهذا أمر آخر ومن اخلطأ الكبري وضع إنتاج مجيع الكاتبات يف سلة واحدة، واحلكم 

عليه دفعة واحدة بأنه إنتاج نسوي. 
كنت  وإن  األدباء.  رابطة  أمام  طابورين  يف  الوقوف  فكرة  أرفض  شخصيًا  وأنا 
كبري واضح،  إىل حدٍّ  ينتعش  مل  املرأة،  تكتبه  الذي  املحيل  األديب  اإلنتاج  أن  أعرتف 
جانب  عىل  شعرية  دواوين  تظهر  بدأت  بينام  والقصة.  الرواية  جمال  يف  خصوصًا 
عىل  البوزيدي  سمرية  للشاعرة   " املواربة  جدوى   " ديوان  ومنها  األمهية  من  كبري 
سبيل املثال". ويف سؤال عن خصوصية الطرح النسوي، تقر العويتي بوجود هذه 
اخلصوصية وتؤكد أهنا " تساعد يف فهم وحتليل ما ال تريد املرأة أن تقوله رصاحة" 15. 

املبحث الثاين: 
مصطلح النسوية مفهومه وإشكاليته 

النسوية فنحتاج لبعض اجلهد ونحن بصدد تقديمه هنا بسبب ما  أما مصطلح 
الباحثني حتى  حييط به من إشكاليات رغم شيوعه وانتشاره، فقد تداوله كثري من 
له	1 شأنه يف ذلك شأن كثري  الوقوف عىل مفهوم واحد وحمدد  العسري  أصبح من 
العلمّية واألدبّية  املجاالت  الّدارسون يف خمتلف  يتعامل هبا  التي  املصطلحات  من 
يف عاملنا العريّب، وإن اجته اهتاممنا إىل مصطلح النّسوية، فألّنه من املصطلحات التي 
وهو  الثقايّف(	1  )النّقد  مصطلح  هو  أعّم،  مصطلح  ظهور  مع  خاّصة  عناية  لقيت 
علم مستحدث يتعلق بدراسة النص من حيث عالقته باأليديولوجيات واملؤثرات 



383

أ.م.د. فوزي عمر سامل احلداد 

التارخيية والسياسية واالجتامعية والفكرية ويقوم بالكشف عنها وحتليلها بعد عملية 
الترشيح النصية، باعتبار النص أدبًا وخطابًا ثقافيًا كذلك. 

يف كتاهبا )نسوي أم نسائّي( نلحظ أن شريين أبو النجا، من خالل هذا العنوان 
أشارت  وقد  الّدالني،  بني  فرقًا  هناك  أّن  إىل  تشري  دالالهتا،  هلا  نصية  عتبة  وهو 
الكاتبة إىل ذلك عندما قررت أّن )النّسوّي( يتجه إىل الوعي الفكرّي واملعريّف، وأّن 
)النّسائّي( يتجه إىل اجلنس البيولوجّي. إذ تؤكد يف مقّدمتها أّنه "تلزم التفرقة دائاًم 

بني نسوّي أي وعي فكرّي ومعريّف، ونسائّي أي جنس بيولوجّي"	1. 
وانطالقًا من هذا التحديد تعّرف النّص النّسوّي بأّنه: "النّص الذي يأخذ املرأة 
كفاعل يف اعتباره، وهو النّص القادر عىل حتويل الّرؤية املعرفّية  للمرأة إىل عالقات 
الذي يشّكل وجوده  النّص املهموم باألنثوّي املسكوت عنه، األنثوّي  نصّية، وهو 

خلخلة للثقافة املهيمنة، وهو األنثوّي الكامن يف فجوات هذه الثقافة. 
والنسوية، مصطلح يشري إىل من يعتقد، بأن املرأة تأخذ مكانة أدنى من الرجل يف 
املجتمعات التي تضع الرجال والنساء يف تصانيف اقتصادية أو ثقافية خمتلفة، وترص 
احلركة  النسوية عىل أن هذا الظلم، ليس ثابتا أو حمتومًا، وأن املرأة تستطيع أن تغري 
النظام االجتامعي، واالقتصادي، والسيايس عن طريق العمل اجلامعي، ومن هنا، 

فإن هدف املسعى النسوي، هو تغيري وضع املرأة يف املجتمع. 
ولكن ما النسوية عىل وجه التحديد؟ 

ينظم  الذي  املجتمع  يف  املساواة،  قدم  عىل  تعامل  ال  املرأة  بأن  االعتقاد  تعني  إهنا 
النظام، تصبح  شؤونه، وحيّدد أولوياته حسب رؤية الرجل واهتامماته، ويف ظل هذا 
املرأة هي كّل ما ال يمّيز الرجل، أو كّل ما ال يرضاه لنفسه ؛ فالرجل يتسم بالقوة واملرأة 
بالسلبية،  واملرأة  بالفعل،  والرجل  بالعاطفية،  واملرأة  بالعقالنية  والرجل  بالضعف، 
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دخول  يف  احلق  عليها  ينكر  و  بالسلبية،  مكان  كّل  يف  املرأة  يقرن  املفهوم،  ذلك  الخ. 
احلياة العامة، ويف القيام بدور يف امليادين الثقافية، عىل قدم املساواة، مع الرجل. 

ومن هنا يمكن القول، بأن النسوية، هي حركة تعمل عىل تغيري هذه األوضاع، 
لتحقيق املساواة الغائبة. 

   وقد بدأت احلركات النسوية يف العامل بعدة أطوار، وقد اصطلح عىل تسمية 
أول أطوارها بـ )املوجة النسوية األوىل( "وهي أول حركة منظمة تعمل من أجل 
املرأة تعاين منها يف  التي كانت  املساواة االجتامعية والقانونية  معاجلة صور عدم 

القرن التاسع عرش"	1. 
وقد كانت املوجة النسوية األوىل، منشغلة بقضايا التعليم، والتوظيف، وقوانني 
الدوريات  معظم  كانت  عرش،  التاسع  القرن  هناية  جاءت  ما  إذا  حتى  الزواج، 
الكبرية، تنرش مناقشات ساخنة، حول احتياجات املرأة العرصية، التي مل تتم تلبيتها 
بعد. وهكذا فإن هذه املوجة بدأت بتفجر الدعوة حلقوق املرأة بصورة انفعالية، يف 
وقائع معينة، ثم تسارع إيقاعها بفضل جهود نساء، عملن بصورة فردية للوصول 
املرأة  بمشاركة  االهتامم  إىل جعل  األحداث،  أّدت وترية  أن  إىل  إىل غايات حمددة، 
السيايس  الطيف  عرب  عام،  رأي  قضية  والسياسية،  االجتامعية  احلياة  يف  الكاملة، 

واالجتامعي بأكمله، األمر الذي يعد يف حد ذاته، إنجازًا ال يستهان به. 
ستينيات  من  بدءًا   ) الثانية  النسوية  املوجة   ( ظهور  فكان   اآلخر  الطور  أما 
القرن العرشين، يف أوربا وبريطانيا وأمريكا، وهي حركة سياسية اجتامعية واعية، 
مهام  املشرتك،  القمع  بوجود  اإلحساس  خالل  من  النساء،  توحيد  إىل  تسعى 
اختلفت طرق التعبري عنه، ومن ثم اتسمت هذه املوجه بالبحث عن نظرية جامعة، 
 CONSCIOUSNESS-RAISINGبالوعي النهوض  جمموعات  بانتشار 
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املؤسسات  يف  النسوية  للقضايا  التدرجيي  باإلدراج  واّتسمت    GROUPS

األكاديمية، 0	 وتراوحت نشاطاهتا ما بني الدعوة املحاطة بالدعاية الضخمة، مثل 
التظاهر احتجاجًا عىل بعض املامرسات ومسابقات ملكات اجلامل، وما بني إنشاء 
مجاعات صغرية للقيام بجهود التوعية، وحاولت تغيري حياة املرأة اخلاصة وأدوارها 
املنزلية، عن طريق التدخل يف جمال اإلنجاب وامليل اجلنيس، والتصوير الثقايف هلا. 
الغربية، بل إهنا أصبحت  الثانية تأثري كبري عىل املجتمعات  النسوية  وكان للموجة 

حافًزا عىل النضال، من أجل حقوق املرأة، يف كّل بقاع العامل أيضًا. 
وعىل مدى ثالثني عامًا، منذ بداية املوجة النسوية الثانية، اكتسبت النسوية، طابعا 
من  أما  املجاالت،  من  غريها  يف  أم  النسائية،  الدراسات  جمال  داخل  سواء  أكاديمًيا، 
حيث كوهنا هوية سياسية، فقد تصدعت عىل جبهة اخلالفات املتعددة بني النساء. حتى 
االعالمي،  الوسط  يف  ملموسة  تأثريات  هلن  وشابة،  جديدة  نسائية  أصوات  ظهرت 

جَن بقوة أن املوجة النسوية الثانية انصهرت فيام أطلقَن عليه ما بعد النسوية.  روَّ
وهذا املصطلح ) ما بعد النسوية ( شاع كثريًا، وهو ال يزال موضع جدل كبري، 
وخاصة حول ماهية املفهوم، " فليس هناك أي تعريف عىل اإلطالق ملا بعد النسوية، 
وال يزال هذا املصطلح نتاج االفرتاض، وهي سمة تشرتك فيها ما بعد النسوية، مع 
قرينها اللغوي، ما بعد احلداثة، التي توصف أساسًا بأهنا يشء غري حمدد املعامل"1	؛ 
فبعض التيارات النسوية، ترى أن ما بعد النسوية نوع من املشاركة يف خطاب ما بعد 
احلداثة، إذ إن كاًل منهام، يسعى إىل خلخلة التعريفات الثابتة للنوع، " كون اإلنسان 
مصطلح  ظهر  وقد  االستبدادية.  واملامرسات  النامذج،  تفكيك  وإىل  أنثى"  أو  ذكرًا 
ما بعد النسوية نفسه، من قلب وسائل اإلعالم الغربية، يف أوائل الثامنينيات، ومنذ 
إحساس  إىل  لإلشارة  السياق،  هذا  يف  يستخدم،  أن  إىل  يميل  وهو  الوقت،  ذلك 



386

التذويت يف السرد النسوي املعاصر )ليبيا أمنوذجًا(

غري  أصبحت  التي  النسوية،  للحركة  املقيدة  األيديولوجيات  من  للتحرر  بالفرح 
مواكبة للعرص، وال أمل يف إصالحها. 		 

مؤيد  بني  ما  العريب،  العامل  يف  الوقع  شديدة  أصداء  الدعوات  هلذه  كان  وقد 
ومعارض، لكنها إمجاالً، القت رواجًا لدى عدد كبري من املثقفني والكتاب العرب، 
وهذا أدى بدوره إىل تشجيع املرأة الكاتبة، للخوض يف هذا املجال، إضافة إىل  تنمية 
الوعي بالفكر النسوي، لدى الكثري من الكاتبات العربيات، الاليت غدون يطرحن 
نازك  الكاتبة  ومنهن  وامليادين،  املحافل  كّل  يف  وإقدام،  جرأة  بكل  املرأة،  قضية 
النّسوّي،  النّسوّية، واألدب  للكتابة  تعريف واضح  التي حاولت وضع  األعرجي 
ناضج،  متقّدم،  وعي  خلفّية  عىل  املرأة  تكتبه  الذي  األدب  ذلك  "هو  فيه:  تقول 
ومسؤول عن مجلة العالقات، ويلتقط بالقدر نفسه النّبض النّامي حلركة االحتجاج، 
معرّبًا عنها بالّسلوك واجلدل، بالفعل والقول، وتعي كاتبته القضايا الفنّية والبنائّية 
واللغوّية احلاملة للقدرات التعبريّية املثىل عن حركة التّيارات العميقة املوّلدة للوعي 
النّسوّي اجلمعّي، والوعي االجتامعّي الكيّل املحيط به، واملشتبك معه يف رصاع حّي 

متجدد، وبالغ احليوّية"		. 
ومن ثّم فإّن الكاتبة يف الغالب، تفّضل )النّسوّي( عىل )األنثوّي( لكن بعد حترير 
الّدال من محوالته الّداللّية التي حلقته نتيجة تداوله يف الواقع االجتامعّي والثقايّف، مما 

كان سببًا يف رفض كثري من الكاتبات هلذا املصطلح4	. 
بيئة غري عربّية،  الّسابقة انطلقت من  التعريفات  نخلص من ذلك إىل أّن جممل 
مصطلح  يعنيه  فام  العربّية،  الّصالحّية  من  نوعًا  إلعطائها  الكايف  اجلهد  بذل  دون 
)نسوّي( يف الغرب، ال حيمل– بالرّضورة – الّداللة نفسها يف عاملنا العريب، ذلك أّن 
"احلركة النّسوّية ذات طابع متغرّي، انعكس عىل مصطلحاهتا التي مل تعرف الثبات، 
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والتي تنتمي إىل الّسياسة وعلم االجتامع، أكثر مما تنتمي إىل األدب والنقد"5	. 
والالفت هنا أّن معظم الكاتبات العربّيات الالئي تناولن مصطلح )نسوّي( كّن 
يتحدثن -غالبًا– عام جيب أن يكون، ال عام هو كائن، أو يتحدثن عام يف عقوهلّن، ال 
عام يف الواقع العاّم واخلاّص، ومن ثّم جاء معظم حديثهّن عن رضورة متّرد املرأة عىل 

الّسلطة الذكورّية، دون كبري اعتبار للواقع الثقايّف الّسائد ومكانة املرأة فيه. 
املبحث الثالث: 

التذويت مفهومه وجتلياته يف السد النسوي 
استناًدا إىل ما سبق طرحه، تلجأ الكاتبة يف كثري من األحيان للتامهي مع شخصياهتا 
أو أبطاهلا، أي متحور الرسد حول الذات الساردة، بمعنى أن ذات الكاتب هتيمن 
بـتذويت  فيام يعرف   الذاتية،  السرية  العمل الرسدي من حقل  عىل بطله ما يقرب 
الكتابة )subjectivisation de l’écriture( بمعنى حرص الكاتبة عىل إضفاء 
سامت ذاتية عىل كتابتها، وذلك من خالل ربط النص باحلياة والتجربة الشخصيتني؛ 
ما جيعل صوت الذات الكاتبة حارًضا بني األصوات الروائية لتمييز حمتوى النص 
عن اخلطابات األخرى، التي تعطي األسبقية للقيم واألفكار الغريية، واحلرص عىل 
تذويت الكتابة يقرتن بتوفري رؤية للعامل حتمل بصامت الذات الكاتبة حتى تتأسس 

داخل النص الرسدي عالقة جديدة بني اللغة والذات االنثوية		. 
فالنص عىل هذا األساس يبدو كاملتنازع عليه بني الرواية والسريذاتية، سرية من 
باب الفضاء الواقعي واألحداث واملحيط، ولكن فقدت عنرص التطابق بني السارد 
بأنه سريذايت،  أن نحكم عىل نص رسدي  ببساطة  يمكن  الرئيسة، فال  والشخصية 
فني  داٍع  أي  النوع  لنقاء  يبق  فلم  مطرًدا،  تطوًرا  تعيش  األدبية  األجناس  أن  ذلك 
أو مجايل، إذ إن تذويت الكتابة عرب استنطاق حممول الذاكرة من األمكنة واألزمنة 
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الواقعية التي متتزج وتصطبغ باللغة والذات الساردة، هو التضليل اجلاميل الذي يدير 
دفة السؤال املعياري نحو سؤال اجلامل. 

وبام أن الوظيفة األوىل للكتابة النسوية هي التواصل وانطالق الكلمة املتحررة 
النسوية،  وكرس حواجز الصمت الطويل، كام جاء يف معظم أطروحات احلركات 
خمتلًفا  السياق  هذا  يف  يبدو  بحيث  التذويت،  عليه  يسيطر  النسوي  الرسد  فيبدو 
العادي  واالستعامل  واملبارشة  العفوية  يميزه  "الذكوري"؛  الرسد  عن  كبرٍي  بشكٍل 
للكلامت، والبعد احلميمي وممارسة االعرتاف والبوح بإيقاع يعكس طبيعة األنثى 
بالنرجسية وانطباًعا  ما يعطي إحياء صارًخا  الكاتبة،  األنا  بسيطرة  يتسم  الداخلية، 

يفيد أن الرسد النسوي هو شكل من أشكال الثورة عىل املجتمع/ الرجل. 
اإلعالء  عىل  دائاًم  حترص  العربية  الكاتبة  أن  النقدية  الطروحات  معظم  وتشري 
من ذاتيتها الواعية جتاه العامل من حوهلا فتأيت نصوصها مشيعة بالذات: ذات األنا، 
ذات اْلـ ِهي، فحني تقتحم املرأة جمال الكتابة فإهنا تغري سؤال هويتها من "موضوع" 
الكتابة كام يؤسس  أسئلة  ُيفعل  "منتجة" وهو حتول  اىل  "متابعة"  "فاعل" من  إىل 
 		 الذات".   " املرأة  خلطاب  اإلصغاء  إىل  الدعوة  حيث  من  للقراءة  جديدة  أسئلة 
خطاب يميزه حرص الكاتبة/الساردة عىل إضفاء سامت ذاتية عىل نصوصها األدبية 
الكاتبة  الذات  الشخصية، وجعل صوت  باحلياة وبالتجربة  النص  من خالل ربط 
التي  األخرى  اخلطابات  عن  النص  حمتوى  لتمييز  الروائية  األصوات  بني  حارًضا 
تعطي األسبقية للقيم واألفكار الغريية، "واحلرص عىل تذويت الكتابة يقرتن بتوفري 
رؤية للعامل حتمل بصامت الذات الكاتبة حتى تتأسس داخل النص الرسدي عالقة 

جديدة بني اللغة والذات االنثوية"		.
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ومن املالحظ أن النصوص الروائية اجلديدة، تتجه أكثر صوب تذويت الكتابة 
الرسدية وذلك بإفساح املجال حلضور الذات الكاتبة، وختليص اخلطاب من املرجعية 
اإليديولوجية املشرتكة لكي يستوحي الوضع املبهم الغامض الذي حييط بالذات. 
املتكلم  ضمري  وراء  االختفاء  ذلك  النسوي  الرسد  يف  التذويت  جتيل  مظاهر  ومن 
)أنا( الذي حييل عىل انفعاالت خاصة قوامها الثورة العارمة عىل سيطرة الرجل/
املجتمع، إذ تتشظَّى صورة "الذات الكاتبة" يف الرسد النسوي إىل أشكال عديدة، 
فقد تلتبس ببعض الشخصيات، وقد تتكلَّم بلسان إحدى الشخصيات، وقد تنقل 
رؤى فكرية أو فلسفية أو معتقدات خاصة، وانطالًقا من ذلك نرى أن السارد دائم 
التأثري يف فعله الرسدي وفق معطيات احلياة التي تؤكد أن أي فعل صادر من الذات 

ال بد أن يكون متأثًرا بمصدره. 
ولقد ُشغلت املرأة الكاتبة يف معظم نامذجها الرسدية ) قصًة وروايًة( بمفهوم احلرية 
الفردية، والعالقة مع اآلخر: )األب، األخ، الزوج(، فها هي مرضية النعاس		 تقول 
عىل لسان إحدى بطالهتا: " أحزان مبهمة تنمو يف هدوء صمتي، ويف غمرة إحسايس 
القاتم نحو أيب، أول ذكر يضطهدين، وأخي ثاين ذكر ييص عيّل أنفايس ويشعرين أن 
كياين اإلنساين يتشنج"0	. وبحضور كثيف ملثل هذه النامذج يف الرسد النسوي، نرى 
تعلية لشعارات ترفض األعراف االجتامعية القائمة، التي حتدُّ من انطالقة املرأة، فمن 
خالل رفع هذه الشعارات خاضت معركتها ضد املجتمع الذكوري القامع، فكان 

اخلطاب الرسدي، هجاًء قاسيًا للمجتمع الذي يسيطر عليه الرجل. 
وباإلضافة إىل االجتاه العام، الذي يصبغ هذا اخلطاب، من حيث اشتغاله عىل 
للنساء،  يتنكر  عامل  يف  االستبداد،  مظاهر  ومقاومة  املجتمع،  يف  املرأة  صورة  إبراز 
اخلصائص  أهم  من  اخلطاب،  وتعنيف  اللغة  وتذويب  الكتابة  تذويت  أن  نالحظ 
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رشيفة  بطالت  إحدى  تقول  التمثيل  سبيل  فعىل  النسوي،  الرسد  فيها  يرفل  التي 
القيادي1	، متحدثة عن زوجها: " كان خمتبئًا وخمتليًا ببعض أخصائه الفاسدين"		. 
قصتها  بطلة  به  نطقت  فيام  النعاس  مرضية  عند  احلادة،  النربة  هذه  مثل  ونجد 

)صكوك الرق( "		. 
إليها  يترسب  مل  النسوي،  الرسد  النسائية يف  الشخصيات  أن  هنا،  ُيالَحظ  لكن 
باإلرادة  الذات،  صقل  يعني  الذي  اإلجيايب،  بمعناه  التـحرر  بيــن  اخللط،  ذلك 
واملعرفة واملامرسة االجتامعية الواعية الواثقة، والتحرر بمعناه السلبي، الذي يعني 
السقوط واالنحالل وجتاوز أخالقيات املجتمع، فلم تظهر يف القصة النسوية الليبية 
الرائدات4	، شخصيات نسائية منفلتة، أو عابثة خارجة عن الضوابط  طوال زمن 
االجتامعية العامة. أما يف األجيال الالحقة خصوًصا جيل األلفية الثالثة فإن عرض 
مثل هذه النامذج يتبعه نفور واضح من الكاتبة/الساردة وكأهنا تتربأ من سلوك هذه 
بني  القراء  من  كثري  عقول  عىل  يسيطر  الذي  اخللط  ذلك  من  خشية  الشخصيات، 
استدراج  عدم  عىل  حترص  الليبية  الكاتبة  جعل  ما  وهذا  وشخصياهتا5	،  الكاتبة 
القارئ، للدخول يف لعبة  النيل من اآلخر، الذي حتّركه عىل الورق، فلم تتجرأ قط، 
نساء  روايتها  رزان مغريب يف  عند  ماثاًل  ذلك  نرى  احلجاب.  ما غطاه  عىل وصف 
الريح		، أو هالة املرصايت وروايتها نظرة بيضاء نظرة ال تكذب		، أو كوثر اجلهمي 
يف روايتها عايدون		، ويمكن أن نلحظ ذلك أيًضا عند كاتبات القصة القصرية من 

أمثال تركية عبداحلفيظ وجمموعتها القصصية مهس القوارير		. 
وقد يعود هذا لقوانني النظام االجتامعي الصارمة، التي تعايشت معها املرأة، 
القوي، بحيث  املجتمع وضوابطه، حمافظة عىل متاسكها  تزال قبضة أعراف  فام 
يصعب عىل املرأة وإن كانت كاتبة، اخلوض يف مواضيع جريئة، مل يتطرق إليها 
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حتى الُكتاب الرجال، إال عرًضا. 
بالبحث  النسوي،  الرسد  يف  الرسدية  الكتابة  تذويت  جتىّل  فقد  سبق،  ملا  إضافة 
عندما  وحتى  التأنيث،  إىل  التذكري  من  البطولة  حولت  فقد  امللحاحة،  الذات  عن 
القضية  متخّيل، جاء خلدمة  البطل عندها رجل  أن  نجد  البطولة،  تذكري  إىل  تعمد 
النسوية، كام هو بطل رواية نظرة بيضاء نظرة ال تكذب للكاتبة هالة املرصايت عىل 
سبيل املثال. فاملرأة هي الشخصية األساسية يف معظم نامذج الرسدية النسوية، فتعلن 
عن حضورها، يف األغلب، باستعامل صيغة املتكلم املفرد )أنا(، وأحيانًا يف صيغة 

تقليدية تتمثل يف ضمري الغائب )هي(. 
فالرتكيز كان عىل البطلة، ال البطل، ومجيع الشخصيات األخرى هامشية، تدور 
يف فلكها وختدم قضيتها. وقد يصعب عىل القارئ يف كثري من األحيان التمييز بني 
صوت الكاتبة وبطلتها، فالساردة تتحكم يف مصائر الشخصيات، وتوجه األحداث 
برؤيتها هي ال برؤية الشخصيات، فتعرض األحداث  من منظور ذايت، وال متنح 
الفرصة كاملة أمام بطلتها، للتعبري عن وجهة نظرها، بل يشعر القارئ باستمرار، 
الكاتبة،   / البطلة  برؤية  الرسدي حمدود  األفق  وأن  األعىل،  الكاتبة هو  أن صوت 
الزوج،   ( الرجل  شخصية  الثانية،  الرتبة  يف  نجد  بينام  احلدث،  عىل  كليًا  املسيطرة 
بصوٍر  للمرأة،  القامع  نفسه  الدور  أداء  يف  يشرتكون  مجيعًا  وهؤالء   ) األخ  األب، 
وأشكاٍل شتى، وهناك أيضا رجل آخر وهو الرجل املنتظر أو املتخيل الذي تنتظر 
النسوي خمادعًا أو مستغاًل  املرأة انطالقتها املوعودة، إذ كثريًا ما يظهره الرسد  معه 
سذاجة املرأة وقلة خربهتا40. وتظهر يف الرتبة الثالثة، الشخصيات النسائية ) األم، 
األخت، أم الزوج، الصديقات ( وهذه الشخصيات غالبًا ما ختتفي اساًم وحوارًا، 
فال يتعرف إليهن القارئ، إال من خالل حديث البطلة، باستخدام عدة أساليب فنية، 
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األحيان،  بعض  ويف  الوعي،  تيار  أو  الداخيل"،  "املونولوج  الباطني  احلديث  مثل 
يظهرَن، ولكن بشكل حمدود ومبترس. 

متشاهبًة،  تكون  النسوي  الرسد  نامذج  معظم  يف  الرئيسية،  الشخصية  وتكاد 
ويتضح التشابه أكثر كلام كانت املقارنة بني بطالت كّل كاتبة عىل حدة. فال نلحظ، 
مثاًل، يف قصص رشيفة القيادي41، كبري اختالف يف رسم شخصيات قصصها، بل 
إن التشابه الكبري هو املسيطر عىل هذه النامذج، فمعظم بطالت القيادي، زوجات 
يعانني أشكاالً خمتلفة من العذاب واملعاناة، ينمزن بحب القراءة واالّطالع، ويعملن 

يف الغالب بالتدريس. 
كام أن الكاتبة، كانت كثريًا ما تلجأ إىل )استعارة حناجر(	4 شخصياهتا، لتمرير 
لتعلق  الفني ألحداث قصصها،  التسلسل  تقتحم  أو  تريد قوهلا،  نظر معينة  وجهة 
عىل احلدث، أو لتعرب عن وجهة نظرها الشخصية، ثم ختتفي مرًة أخرى، خلف 
املرأة، يف  القيادي عىل موقف  الرئيسة يف القصة. من مثل تعليق رشيفة  الشخصية 
ألن يف جمتمعي ومهام كان مستوى املرأة ال يب أن ختتار   " قصة )حلول النهاية(: 
أو أن تقول أريد هذا عالنية ودون ختطيطات رسية من وراء احلجاب "	4. وقوهلا يف 
قصة )الطامعة(: "راقية صارت نموذجًا للمرأة الليبية املطحونة داخليًا وخارجيًا"44. 
وتعليق مرضية النعاس، يف ختام قصة )نزوات الرجال حيميها القانون(: "وصحوة 

املرأة هناك دائاًم من يقمعها". 45 
الذكورية،  لأليديولوجية  طبيعية  بمقاومة  أشبه  أهنا  يرى  النامذج،  هلذه  واملتأمل 
التي عانت منها املرأة، فهي جتاهد إلثبات ذاهتا املستلبة، ولرفض وجودها املستكني، 
فـ "حاولت الذات األنثوية نيل حقوقها املهضومة، وسعت إىل إثبات وجودها عن 
طريق جتريد الرجل من امتداده الرجويل، معلنة أهنا ترفض وجوده الفعيل احليوي، 
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وجتاهد يف سلب كيانه اإلنساين، فأصبح سلوكها هذا كأنه عقاب متوعد منها عىل ما 
اقرتفه من قبل حني، ومل يتعامل معها بوصفها ذاتًا مستقلة، كيانًا إنسانيًا له حقوقه. 

 4	"

مكانة  حتتل  أو  تابعة  هي  وإنام  مستقلًة،  ذاًتا  نفسها  ترى  ال  األنثوية،  فالذات 
التابع، إذ يامرس الرجل سلطته عىل أهنا يشء يمتلكه، يستهلكه؛ فالرجل سعى إىل 
جتسيد األسطورة الذكورية التي جعلت من املرأة كائنًا ضعيفًا مضطهدًا، ومن ثم، 
"أصبحت املرأة خمتبئة يف أعامق الشخصية الفردية واالجتمـاعية، وتوارى معها يف 

العمق شعورها بالنقص جلوهرها األنثوي"	4. 
وعىل الرغم من ذلك، فإن هذه الذات، تأبى أن تكون املرأة سلعة فتعلن استياءها، 
وتثور غاضبة عىل هذا الوضع، الذي يستصغر شأهنا، فرتفض كّل أشكال الوئام مع 
الرجل من خالل تذويت الكتابة: " ال. . ال أحبه. . إنه أناين. . يريد أن يمتلكني. "	4   
فالبحث عن الذات، غدا أمرًا حموريًا للمرأة، ولذا حاولت اإلبقاء عىل األنا يف 
الكتابة النسوية يف ردة فعٍل عىل التشكيك الدائم، الذي كان حييط بوجودها، ومن 
ثم، فشخصية الرجل أًيا كان نوعها تأيت دائاًم يف حمل االهتامم الثاين، فأمهلت التعبري 
البطلة مربرة، بدت ترصفات  ما بدت ترصفات  عن مشاعره و إحاسيسه، وبقدر 
الرجل بال مربر يف كثري من األحيان، هذا األمر كان من شأنه أن ضخم صورة املرأة 

) الضحية ( وصورة الرجل ) اجلالد (. 
وعىل الرغم من ذلك فالكاتبة واعية ملسألة عدم إقصاء الرجل متاًما عن فضائها 
اإلبداعي، فهي تدرك أنه طرف فاعل يف عاملها، فهو املمثل أمامها للمجتمع القاهر، 
ومن خالل حتركه يف عواملها الرسدية، تستطيع ممارسة فعل الوجود، والكشف عن 

خصائص كياهنا األنثوي، وحقيقة وضعها يف املجتمع. 
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ولذلك، فإن القضايا النسوية التي تثريها املرأة / الكاتبة، متّثل يف الواقع  مدارات 
معاناهتا، إذ تسهم يف توتر واقعها النفيس، وتأزيم وجودها االجتامعي، خاصة فيام 
يتصل بالعالقات التي تقيمها مع الرجل، ويلوهنا – يف الغالب – الرصاع والتنافر 
الكاتبة، موهبة حذق احلديث عن  املرأة /  الوئام والتآلف. كّل ذلك يكسب  بدل 
قضاياها وفيها، تفوق تلك التي يمتلكها الرجل ويسعى من خالهلا إىل إثارة مسائل 
تلوهنا النسوية، ذلك أن املرأة / الكاتبة – بوصفها أنثى – تعمد إىل نقل تلك القضايا 
أو رصدها  ذاتيًا،  بعد معايشتها هلا  الكتابة،  إىل فضاء  بالدرجة األوىل  التي ختّصها 
لتجلياهتا ومتابعتها آلثارها يف واقع املرأة النفيس، ووضعها االجتامعي، موضوعًيا. 
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اخلامتة 
الذات/الكاتبة  جيعل  ذكر  ما  كّل  إن  القول  يمكننا  الدراسة،  هذا  خامتة  ويف 
التعبري  عىل  غريها  من  األقدر  تكون  نسائية،  شخصيات  من  تبدعه  ما  خالل  من 
عن قضاياها النسوية، ذات الصلة احلميمة بعامل املرأة يف خمتلف أبعاده الشعورية، 
واجلسدية واالجتامعية، لعمق وعي هذه الذات / الكاتبة، بوضعها أنثى، ومعايشتها 

لواقع املرأة، يف جمتمعات ما تزال متيز بني الرجل واملرأة، وال تنزهلام ذات املنزلة. 
، فإّن كّل اقرتاب من عامل املرأة، النفيس والفكري واالجتامعي، يبقى  ُثمَّ  ومن 
مشاعر  من  به  يضجُّ  عام  والكشف  املرأة،  داخل  إىل  النفاذ  عن  لعجزه  حمدودًا، 

وتطلعات وأشكال استالب. 
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هوامش البحث:
1( ينظر: فوزي عمر احلداد، القصة القصرية النسائية يف ليبيا )دراسة يف النشأة والتطور والقضايا(، 

دار الرواد ط1، طرابلس 	01	، ص 1	. 
السعال  للجوع وجوه أخرى  	00	، وفرسان  منها:  الروايات  هلا عدد من  كاتبة وحمامية،   )	

	00	، تيوليب مانيا 	01	 وهي الرواية التي تتجىل فيها العنارص السري ذاتية بوضوح. 
نجمة  تقودين  رواية  منها:  والروايات  القصصية  املجموعات  من  عدد  له  وروائي،  قاص   )	

	00	، رسة الكون 	00	، علبة السعادة 	01	، بوق 1	0	. 
4( كاتب ومرتجم وأكاديمي متخصص يف القانون، من روايته: متى يفيض الوادي 0		1، غدا 

تزورنا اخليول 4		1، سرية آخر بني هالل 000	، يوميات زمن احلرش 	01	. 
5( تعرف د. عفاف عبد املعطي يف كتاهبا: املرأة العربية. . رؤى سوسيولوجية، الصادر عن املركز 
املرصي للدراسات والبحوث اإلعالمية عام 001	، مصطلح النقد النسوي  قائلة: "إن مصطلح 
النقد النسوي  ينطلق من الدفاع عن قضية املرأة وحقوقها، لذلك ينظر إىل النصوص التي تكتبها 
بأمريكا يف  العرشين  القرن  النقد األديب يف منتصف  الصنف من  نشأ هذا  الزاوية، وقد  من هذه 
نطاق احلركة النسوية املطالبة باملساواة، وعرف رواجًا كبريًا يف كندا، ثم حتول إىل فرنسا يف مطلع 
السبعينيات، فضبطت دوافعه وغاياته ومناهجه، وظهرت دراسات عديدة تطبقه. أما مصطلح 
النقد األديب النسائي فرتاه الباحثة مصطلحًا حمريًا، فإذا ترجم بالنقد النسائي، فامذا عساك تعني؟ 
هل النقد األديب الذي تكتبه النساء؟  أم نقد األدب من وجهة نظر املذهب الذي يدعو إىل حترير 

املرأة؟ ". 
	( مريفت حاتم، منهج النقد األديب النسائي، ورقة مقدمة إىل مهرجان طه حسني بجامعة املنيا 
سنة 			1. نقاًل عن: د. سوسن ناجي، املرأة املرصية والثورة – دراسات تطبيقية يف أدب املرأة، 

املجلس األعىل للثقافة- القاهرة، ط1، 	00	، ص 	5	. 
أفريقيا  منشورات  واهلامش،  والكتابة  املرأة  يف  واالختالف  اهلوية  أفاية،  الدين  نور  حممد    )	

الرشق، الدار البيضاء 			1. ص 		. 
	( ينظر: سميحة خريس، الناقد املغريب سعيد يقطني األدب النسائي تسمية من خارج النص، جملة 

البيان، العدد 	40 يونيو 004	، ص 	4. 
أستاذ  املعارصة،  األدبية  النظرية  ويف  املرأة  أدب  يف  عدة  دراسات  هلا  عراقية،  ومرتمجة  ناقدة   )	
" جملة البالغة املقارنة الصادرة  " ألف  األدب املقارن باجلامعة األمريكية بالقاهرة، رئيس حترير 

عن اجلامعة األمريكية بالقاهرة. 
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10( دار اآلداب، ط1، بريوت 	00	. 
11(  يمنى العيد نقاًل عن: الرواية النسائية املغاربية، بوشوشة بن مجعة، مؤسسة سعيدان، تونس، 

ص 		. 
	1( جملة "املعرفة" السورية، العدد 		1 لسنة 			1. 

	1( خالدة سعيد، املرأة التحرر اإلبداع، سلسلة بإرشاف فاطمة املرنييس، جامعة األمم املتحدة، 
نرش الفنك، الدار البيضاء 1		1، ص 5	. 

النسائي، مركز  الفن واإلسفاف  دراسة يف الرسد  العاطي كيوان، أدب اجلسد بني  14( د. عبد 
احلضارة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة 	00	، ص 	1. 

15( إجابة حتريرية قدمتها يل الكاتبة نادرة العويتي لسؤال طرحتُه عليها يف مقابلة شخصية بمقر 
رابطة األدباء والكتاب بطرابلس، بتاريخ

كاتبة  وهي  أخرى.  نسوية  وقضايا  النسوي،  األدب  مصطلح  يف  رأهيا  حول   ،	004/	/15  
وروائية ليبية ولدت ودرست يف دمشق، صدر هلا: املرأة التي استنطقت الطبيعة، رواية 			1، 

وعدة جمموعات قصصية منها: حاجز احلزن 			1، اعرتافات أخرى 4		1. 
	1( إّن مصطلح النسوية قد دفع الناقد )بيل هوكس( إىل القول: يبدو أن النسوية حاليًا مصطلح 
ليس له معنى حمدد، فقد أدى منهج قبول أي يشء املستخدم لتعريف هذه الكلمة إىل تفريغها من 

املعنى متامًا. 
للثقافة  األعىل  املجلس  الشامي،  أمحد  ترمجة:  النسوية،  بعد  وما  النسوية  جامبل،  سارة  ينظر:   

	00	، ص		. 
ف عبداهلل الغذامي هذا النقد بأنه فرع من فروع النقد النصوص العام، ومن ثم فهو أحد  	1(  عرَّ
علوم اللغة وحقول األلسنية، وهو معنيُّ بنقد األنساق املضمرة التي ينطوي عليها اخلطاب الثقايف 
بكل جتلياته وأنامطه وصيغه، ما هو غري رسمي وغري مؤسسايت وما هو كذلك سواء بسواء، من 
حيث دور كّل منها يف حساب املستهلك الثقايف اجلمعي. وقد خلص الغذامي املجاالت اجلديدة 

التي يتحرك فيها النقد الثقايف فيام يأيت: 
1ــ سؤال النسق بدياًل عن سؤال النص. 
	ــ سؤال املضمر بدياًل عن سؤال الدال. 

	 ــ سؤال االستهالك اجلامهريي بدياًل عن سؤال النخبة املبدعة. 
أم لنصوص أخرى ال  املؤسسايت،  للنص اجلاميل  الفعلية، وهل هي  التأثري  4ــ سؤال عن حركة 
تعرتف هبا املؤسسة، ولكنها مع هامشيتها هي املؤثرة فعاًل، وهي املشكلِّة لألنساق الثقافية العامة 
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التي ال تسلم منها حتى املؤسسة بشخوصها ونصوصها. 
الدار  العريب،  الثقايف  املركز  العربية،  الثقافية  األنساق  يف  قراءة  الثقايف،  النقد  الغذامي:  عبداهلل 

البيضاء 000	م. 
للكتاب 	00	،  العامة  املرصية  اهليئة  مكتبة األرسة:  نسوي،  أم  نسائي  النجا،  أبو  	1( شريين 

ص: 	. 
	1( سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، مرجع سابق، ج	  ص 	4	. 

0	( ينظر: أصوات بديلة، حترير وتقديم: هدى الصدة، ترمجة: هالة كامل، املجلس األعىل للثقافة، 
املرشوع القومي للرتمجة العدد 	50، ط1، القاهرة 	00	، ص 11/10. 

السالم،  عبد  بيومي  مصطفى  ترمجة:  كولر،  جوناثان  األدبية،  النظرية  إىل  مدخل  ينظر:   )	1
املجلس األعىل للثقافة، املرشوع القومي للرتمجة العدد 514، ط1، القاهرة 	00	، ص 0	1. 

		( ينظر: زمن النساء والذاكرة البديلة، هدى الصدة وآخرون، ملتقى املرأة والذاكرة، القاهرة 
			1، ص 105 وما بعدها. 

القاهرة 			1، ص:  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  األهايل  األنثى،  األعرجي، صوت  نازك   )		
 .	4

4	( من هؤالء الكاتبات: سلوى بكر، فوزية مهران، غادة السامن، نوال السعداوي. انظر كتاب 
أرشف توفيق، اعرتافات نساء أديبات، دار األمني القاهرة، 			1، ص: 1-15	-		. 

 وكان الرفض هلذا املصطلح من بعض الكتاب، منهم عبد اهلل الزلب الذي قال: ال يمكن االّدعاء 
بوجود أدب نسائي مستقل له خصوصياته بعيدًا عن عامل الرجال مثلام هو احلال متامًا مع ما يمكن 
أن ُيسمى بإبداع الرجال. ألّن اإلبداع خاصّية إنسانية ال يمكن اكتساهبا بيولوجيًا بالوراثة، وال 

ختتص بنوع اجتامعّي بعينه، فهو مرتبط بعوامل شتى: اجتامعية، ثقافية، مهنية ونفسية. 
االجتامعّي:  النوع  منظور  من  العربية  املرأة  لدى  اإلبداع  حمددات  الزلب،  عيل  اهلل  عبد  ينظر: 

ملخص أبحاث مؤمترات املرأة العربية واإلبداع، ص: 		1. 
5	( حممد عناين، معجم املصطلحات األدبية احلديثة، لونجامن 			1، ص: 1	1. 

		( ينظر: حممد برادة، الرواية العربية ورهان التجديد، إصدارات جملة ديب الثقافية، كتاب 	4، 
مايو 011	، ص		 وما بعدها. 

		( ينظر: زهور كرام، الرسد الروائي العريب مقاربة يف املفهوم واخلطاب، رشكة النرش والتوزيع 
الدار البيضاء، ص41. 

		( حممد برادة، الرواية العربية ورهان التجديد، مرجع سابق، ص		. 
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		( مرضية النعاس: كاتبة وصحفية ليبية، وهي صاحبة أول رواية نسوية يف ليبيا بعنوان يشء 
من الدفء صدرت عام 			1، ورواية املظروف األزرق عام 			1، وصدرت هلا جمموعتان 

قصصيتان: غزالة 			1، رجال ونساء 			1. 
0	( مرضية النعاس، املجموعة القصصية: رجال ونساء، ص 0	1. 

الدراسات  ليبية، هلا عدد من  القيادي )	4	1-014	( كاتبة وصحفية وأكاديمية  1	( رشيفة 
التي تناولت أدب املرأة مثل: رحلة القلم النسائي الليبي صدر عام 			1، وكتاب إسهام املرأة 
العربية يف عرص النهضة عام 			1، وهلا جمموعات قصصية مثل:  كأي امرأة أخرى 4		1، مائة 

قصة قصرية 			1. 
		( قصة: لعبة بعض الرجال، ص 11. 

		( رجال ونساء، ص 		1. 
4	( يمكن حتديد زمن بدء الكتابة الرسدية للمرأة يف ليبيا بصدور أول جمموعة قصصية المرأة ليبية 
هي زعيمة الباروين عام 	5	1 بعنوان: القصص القومي، ثم توالت إصدارات جيل الرائدات 

لكل من مرضية النعاس ورشيفة القيادي ولطفية القباييل ونادرة العويتي وفوزية شاليب. 
5	( يقول يوسف الشاروين هبذا الصدد: "من هذه الصعاب التي تواجهها املرأة كقصاصة، تلك 
القضية التي أثارهتا السيدة سعاد زهري يف مقدمتها لكتاهبا ) يوميات امرأة مسرتجلة (، ذلك هو 
خلط القراء بني شخصية الكاتبة وبطلة القصة , فكثري من القراء ال يريدون أن يفرقوا بني التجربة 
امرأة، ويعتربون االثنني شيئا واحدا. إهنم  إذا كانت كاتبتها  , السيام  الفنية  الشخصية والتجربة 
يرفضون أن يصدقوا أهنم يقرؤون عماًل  فنيًا استوحته كاتبته من أكثر من جتربة وأنشأت من الكل 
اهليئة  النسائية يف مرص،  القصة  – خمتارات من  بعد األلف  الثانية  الليلة  . كتاب:  معامرًا جديدًا. 

املرصية العامة للكتاب، القاهرة 5		1، ص 15. 
منشورات  عن  الريح  نساء  رواية  منها  روايات،  عدة  هلا  صدرت  ليبية،  وروائية  كاتبة   )		

االختالف اجلزائر، ثقافة للنرش والتوزيع، بريوت، ط1، 010	. 
آخرعام  وجه  للقمر  بعنوان:  قصصية  جمموعة  هلا  صدرت  ليبية،  ومذيعة  وصحفية  كاتبة   )		

	00	، ورواية: نظرة بيضاء نظرة ال تكذب عام 	01	 عن مكتبة مدبويل بالقاهرة. 
		( كوثر اجلهمي: كاتبة وحمررة، صدرت هلا روايتها األوىل: عايدون عن دار الساقي ببريوت 

عام 	01	، وقد فازت الرواية بجائزة مي غصوب للرواية 	01	. 
		( تركية عبداحلفيظ: كاتبة وأكاديمية متخصصة يف علم االجتامع، صدر هلا جمموعة قصصية 

بعنوان مهس القوارير عن دار مداد بطرابلس عام 005	. 
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40( كام هو احلال عند بطالت تركية عبداحلفيظ يف جمموعتها مهس القوارير، مثال قصة: حكايتي 
مع شاعر، وقصة: يف مصحة احلمل والوالدة. 

41( مئة قصة قصرية 
	4( هذا التعبري قالته غادة السامن يف حوار معها حول هذا املوضوع، قالت: " اعرتف لك أنني 
أحيانًا أشعر باحلاجة إىل أن أقول شيئًا حمددًا، وجهة نظر سياسية مثاًل وأكون منفعلة إىل حد أنني 
أقرس أحد أبطال قصيص عىل أن يقول ذلك، وأستعري حنجرته وأتكلم عربها، أعرف كم ذلك 
سيئ عىل الصعيد الفني وأعرف أن تدمري شخصية أحد أبطايل هو تدمري لعميل، ولكنني برش، 
القبيلة  السامن،  غادة   ." قصيص  أبطال  مع  وال  أصحايب  مع  ال  عادلة  دومًا  لست  البرش  وككل 

تستجوب القتيلة، منشورات غادة السامن، بريوت 0		1، الطبعة الثانية، ص 51. 
	4( مائة قصة قصرية، ص 414. 

44( املرجع نفسه، ص 		4. 
45( رجال ونساء، ص 		1. 

	4( د. سيد حممد قطب وآخرون، يف أدب املرأة، ص 1	1/		1. 
	4( عبداهلل إبراهيم، األبوية الذكورية والرسد التفسريي، جملة فصول، العدد 5	، خريف 004	 

شتاء 005	، اهليئة املرصية العامة للكتاب. ص 			. 
	4( رشيفة القيادي، مائة قص قصرية، ص 		. 
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قائمة املصادر واملراجع:
بن مجعة، بوشوشة. الرواية النسائية املغاربية: *

مؤسسة سعيدان، سوسة. تونس، د ت. 
القوارير: * عبداحلفيظ، تركية. 005	. مهس 

دار مداد. طرابلس. ليبيا. ط1. 
النظرية * إىل  مدخل   .	00	 كولر،  جوناثان 

السالم،  عبد  بيومي  مصطفى  ترمجة:  األدبية: 
القومي  املرشوع  للثقافة،  األعىل  املجلس 

للرتمجة العدد 514. القاهرة: ط1. 
الرواية * حول   .1			 حسام.  اخلطيب، 

السورية.  "املعرفة"  جملة  سوريا:  يف  النسائية 
العدد 		1. 

سعيد، خالدة. 1		1. املرأة التحرر اإلبداع: *
سلسلة بإرشاف فاطمة املرنييس، جامعة األمم 

املتحدة، نرش الفنك. الدار البيضاء. 
الريح: * نساء   .	010 رزان.  مغريب، 

للنرش  ثقافة  اجلزائر.  االختالف  منشورات 
والتوزيع. بريوت. ط1. 

زهور كرام، 004	. الرسد النسائي الروائي *
رشكة  واخلطاب:  املفهوم  يف  مقاربة  العريب 

النرش والتوزيع الدار البيضاء. 
بعد * وما  النسوية   .	00	 سارة.  جامبل، 

النسوية: ترمجة: أمحد الشامي، املجلس األعىل 
للثقافة: القاهرة. ط1. 

املغريب * الناقد   .	004 سميحة.  خريس، 
سعيد يقطني األدب النسائي تسمية من خارج 

النص: جملة البيان. العدد 	40 يونيو. 
املرصية * املرأة   .	00	 سوسن.  ناجي، 

املرأة:  أدب  يف  تطبيقية  دراسات   – والثورة 
املجلس األعىل للثقافة. القاهرة. ط1. 

سيد حممد قطب وآخرون، 000	. يف أدب *
املرأة: سلسلة أدبيات: الرشكة املرصية العاملية 

للنرش- لونجامن. القاهرة. ط 1. 
القيادي، رشيفة. 			1. مائة قصة قصرية: *

منشورات elga  فاليتا. مالطا. 
الشفاه * هدير   .1			 رشيفة.  القيادي، 

والتوزيع  للنرش  العامة  املنشأة  الرقيقة: 
واإلعالن، طرابلس. ليبيا. ط1

أبو النجا، شريين. 	00	. نسائي أم نسوي: *
مكتبة األرسة: اهليئة املرصية العامة للكتاب. 

اجلسد * أدب   .	00	 العاطي.  عبد  كيوان، 
بني الفن واإلسفاف  دراسة يف الرسد النسائي: 
مركز احلضارة العربية. القاهرة. الطبعة األوىل. 

شتاء *  	004 خريف  عبداهلل.  إبراهيم، 
التفسريي:  والرسد  الذكورية  األبوية   .	005

جملة فصول. العدد 5	،. 
الغذامي، عبداهلل. 000	. قراءة يف األنساق *

الثقايف  املركز  الثقايف.  النقد  العربية:  الثقافية 
العريب. الدار البيضاء. 

عبد املعطي، عفاف. 001	. املرأة العربية- *
رؤى سوسيولوجية: املركز املرصي للدراسات 

والبحوث اإلعالمية. ط1. 
تستجوب * القبيلة   .1		0 غادة.  السامن، 

القتيلة: منشورات غادة السامن. بريوت. ط	. 
النسائية * القصرية  القصة  فوزي عمر احلداد، 

يف ليبيا )دراسة يف النشأة والتطور والقضايا(، 
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دار الرواد ط1، طرابلس 	01	. 
دار * عايدون:   .	01	 كوثر.  اجلهمي، 

الساقي. بريوت. ط1. 
برادة، حممد. 011	. الرواية العربية ورهان *

كتاب  الثقافية.  ديب  جملة  إصدارات  التجديد: 
	4. مايو 

املصطلحات * معجم   .1			 حممد.  عناين، 
األدبية احلديثة: لونجامن. 

اهلوية *  .1			 الدين.  نور  حممد  أفاية، 
واهلامش:  والكتابة  املرأة  يف  واالختالف 

منشورات أفريقيا الرشق. الدار البيضاء. 
ونساء: * رجال   .1			 مرضية.  النعاس، 

طرابلس  والتوزيع.  للنرش  اجلامهريية  الدار 
ليبيا. 

األهايل * األنثى،  صوت  األعرجي،  نازك 
للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة 			1. 

املرصايت، هالة. 	01	. نظرة بيضاء نظرة ال *
تكذب: مكتبة مدبويل بالقاهرة. 

بديلة: * أصوات   .	00	 هدى.  الصدة، 
للثقافة.  األعىل  املجلس  كامل،  هالة  ترمجة: 
املرشوع القومي للرتمجة العدد 	50. القاهرة. 

ط1. 
هدى الصدة وآخرون، 			1. زمن النساء *

والذاكرة.  املرأة  ملتقى  البديلة:  والذاكرة 
القاهرة. 

الشاروين، يوسف. 5		1. الليلة الثانية بعد *
األلف – خمتارات من القصة النسائية يف مرص: 

اهليئة املرصية العامة للكتاب. القاهرة. 


