
 

 

 
 

 
 

  لنسويا الروائي اخلطاب

 يراملوجى عاشور وسحورض دعن
 

 
 
 
 إعداد

 مدين حممد حسني أمرية

 

 

 
 

 

 



 

 

                                               أميرة مدين محمد حسين                          الخطاب الروائي النسوي عند رضوى عاشور وسحر املوجي
 

 2222يونية –يناير  3العدد                          الثانياملجلد           العربية  مجلة علوم

 
821 
 

 

 

 امللخص:

هذه الدراسةةةةةةة توضةةةةةةي  مدى منلجيو م،ةةةةةةطلم النسةةةةةةو ة  واسةةةةةة  دامو  ي تحاول 

نظور النقةةد النسةةةةةةةةةةةوي ومةةدى دن اةةا  وهةةا تلىةةاين الظرو  ال   ع   تحليةةا امعمةةال من م

أسةةةاسةةةة ا يممن اعع ماد ع   هذا املنلث  ي الثقابة العربية  حما تواةةةةم الدراسةةةةة ما   ا 

  مع مةدة  ي  لةع ع   تحليةا رواي   من عةدم ةاكةانةه هنةاص ص،ةةةةةةةةةةةوأةةةةةةةةةةةيةة لروايةة املرأة 

ة ا رواي   )نون ودار ة( للكاتىوبرج( للكاتىة رضةةةةةةةوى عاشةةةةةةةور  وحذلع تحلي ة الطنطور )

سةةةةةةةةةةةحر املوجي   ةادضةةةةةةةةةةةابةة  و  عقةد لعب املقةارنةاو مق رواي   )الح   ي املن   وشةةةةةةةةةةةر  

ةةةاتةةةة  محمةةةةد ال سةةةةةةةةةةةةةةاتي   ةةةاتةةةة  كاةةةةاا تةةةةاهر  وحةةةةذلةةةةع رواي   )بردو ( للكة الن يةةةةا( للكة

 و)ونسيه أني امرأة( للكات   حسان عىد القدو  .

 : لكلماو امل  احيةا

 الرجا    الشكا  املضمون ص،وأية   النقد النسوي الثقابة العربية  النسو ة

  .رأةامل

Abstract:   

 

This study attempts to clarify the extent of the 

methodology of the term feminism, use it in discourse from the 

perspective of feminist criticism and accuracy it, do the 

condition on the basis of which this approach can be relied on 

vary in Arab culture? And as it shows whether or not there is 

a specificity for the novel written by women, based on the 

stady of the two novels Al-Tantouria and Faraj by Radwa 

Ashour, and the two novels of Noun and Dariyah by Sahar El-

Mougy, in addition to making some comparisons with the two 

novels Al-hubo fi almanfaa and Sharq anakhil by Bahaa 

Taher, as well as the novel Firdaws by Muhammad al-Bousati 

and the novel wa nasit ani emrah by Ihsan Abd El-Quddus. 
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 املقدمة:
وسلم   عليو هللا أ   - هللا رسول   ع  والسالم وال،الة العاملين رب هلل مدالح      

 :لعد أما –

 تلع وكانه  املاضية ال ترة صالل امد ية اد داعاو منحثيًرا  املرأة ندمه ند

   امعمال
ً

 أتلق  من بمنام ؛تسمي اا حول  اص ل وا ند و ,النقاد من ثيرعه مام ح مجاع

  امسماا من وغيرها  النسوي  أو النسائي امدب علياا أتلق ومن  املرأة أدب اسم علياا

 لجنس اتىعً  امدب تقسيم يممن ع أنو ورأوااملسمياو   تلع ع ي لعب النقاد اعترض حما

 .مىدعو  ومق كا  لع ظ رو  شكالية م،طلم النسو ة 

ج ة عرض الجدل القائم حول نىول وتلناول الدراسة  لع املوضوع؛ ليس من      

م،طلم النسو ة أو ربضو   ا من ج ة الونو  ع   منلجية م،طلم امدب النسوي؛ 

الذي ي،نف  دوره امدب تىًعا لجنس مىدعو  وحذلع م،طلم النقد النسوي؛ الذي 

 يلىنى تحليا امعمال من منظور جنوس  . 

اسة أعمال املرأة؛  ي محاولة اه مامي  در  املوضوع  لع  ي للىحثح زني  ومما    

 رواية ال   تم باا املرأة تس وج  ال  ر ق  ينلعحلشا  ما   ا كانه هناص ص،وأية ل

الرواية ال   تم باا املرأة والرواية ال   يم باا الرجا؛ أي تقسيم امعمال امد ية تىًعا 

م ي تقسيلجنس كاتباا  أم أن  لع ال قسيم ليس لو أسا  من الصحة  وأن امأا  

امعمال امد ية يرجق  و  العواما ال نية وامسلوبية   ا ما كان هناص أدب جيد وآصر 

رديا  أم أنو يرجق  و  ال قسيم تىًعا للموضوعاو ال   تلناول ا امعمال امد ية ب قسم 

انعية  وتار  ية  واج ماعية  وسياسية  حما هو الحال  ي الرواية.   و : و

  هناص  ن نال من  اأيضً  املوضوعهذا  رااص ي أسىاب ومن    
ً
 املرأة لغة  ين ابرن

 حقيقي اص ال  وجودصحة  عن للىحث ح زني مما, تميزها لغة للمرأة  ن    الرجا ولغة

 تم ال   الزوايا  ي يممن  يناما اعص ال وما   ا كان  واملرأة؟ الرجا  ين ال عىير لغة  ي

 .ن سو املوضوع  ي تناول ا

 

 : لدراسةا من ال د 
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تحاول الدراسة حشف العالنة  ين النسو ة والثقابة العربية  وإمكاناو تحليا      

امعمال امد ية من منظور جنوس    وت يين النوع الذي يممن أن تندرج تح و الرواية ال   

   ا ما ي توضتلناول نضايا املرأة  ي املج مق حغيرها من القضايا املج معية امصرى  مق 

  لع قول حقي, تطرح ا ال   والرؤ ة املرأة ال   تم باا روايةلل ص،وأية ناصه هكان

 للكاتىة "برج"و" الطنطور ة" رواي   تحليا ع   ال طىيقي الجان   ي سأع مد ال د 

 ".دار ة"و" نون " هما ؛املوجي سحر للكاتىة رواي ين وتحليا عاشور  رضوى 

 

 منلث الدراسة:

 واملنلث النسوي.   الخطاب تحليا منلثمز ًجا من  تىنه الدراسة

: نضايا ال ار خ والسياسة  ين املرأة والرجا  ي الرواياو امل ناولة ورؤ ة كا 
ً

اوع

 مناما:

 .2222رواية برج: رضوى عاشور,

  وهي 2222)برج( رواية تار  ية  أدرو الطىعة اموو  عن دار الشرو  عام     

  وثقه بياا
ً

ا تار  ية ت مثا  ي ال ترة م مقسمة  و  س ة وعشر ن ب،ال
ً
ا  ين الكاتىة أحداث

وما ت لا تلع ال ترة من أحداث سياسية أهم ا؛ مظاهراو الطلىة  ي  2221 و   6591

م،ر صالل بترة السىعينياو وما ترت  علياا من أحداث م ناا  لع الجيا   ضابة  و  

ترة بة أيًضا  وي عرض بأناا تعرض أيًضا مظاهراو الطلىة  ي برنسا ون ائج ا   ادضا

م مة من ال تراو ال ار  ية والسياسية  ي م،ر؛ وهي بترة جيا السىعينياو. حما 

عرضه الكاتىة أيًضا من صالل رواي اا أسماا مجموعة من السجون امل،ر ة والعاملية  

وتعرضه لحياة املع قلين داصل ا  حما وثقه الكاتىة  ي تلع الرواية حثير من امحداث 

  والغزو اممر كي ع    6511ية والعاملية مناا؛ العدوان الثالثي ع   م،ر وهز مة العرب

 العرا   وحذلع أحداث جنوب لىنان.

  

 .2262: رضوى عاشور  ة الطنطور واية ر 

  2262( رواية تار  ية  أدرو الطىعة اموو  عن دار الشرو  عام ة الطنطور )   

  عرضه
ً

بياا الكاتىة جزًاا من ال ار خ  وهي مقسمة  و  ثمانية وصمسين ب،ال

ال لسطين   كانه الىداية  ي بترة اعح الل البريطاني  وبداية ندوم الع،ا او 
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ال، يونية  وي امراض   ال لسطينية راغىين  ي  نامة وتن ل م ع   تلع امرض العربية  

 ار خ  لوارتم  ادسرائيليون  ي س يا تحقيق  لع ألشق املذا   والجرائم ال   عرب ا ا

بعرضه الكاتىة رضوي عاشور تلع امحداث  وما ت لل ا من معاناة الشع  ال لسطين   

كا  لع كان ع   لسان )رنية(  طلة الحكاية وراو ة أحداثاا  وال    دأو حكاي اا من 

)الطنطورة( أحدى نرى الساحا ال لسطين   القرب من حي ا  وهي من أوو  القرى ال   

مذ حة ن ا بياا هؤعا الياود شىاب القر ة ورجال ا وتردوا مناا  اس حل ا الياود لعد

 النساا وامت ال. 

ول وضي  ال ر   ين املضمون السياس   وال ار خي  ي الرواية  ين املرأة والرجا؛ 

تلناول الدراسة  ال حليا رواي ين من رواياو الكات  كااا تاهر هما: )شر  الن يا(  

 و)الح   ي املن ي(. 

 

 .2222ية شر  الن يا: كااا تاهر روا

انعية؛ أدرو عن دار املس قىا العربي عام        وهي مقسمة  و  2222رواية و

ثالثة ب،ول  تدور أحداثاا  ي بترة السىعينياو  تحكي عن ن،ة شاب من أعيد م،ر 

داث   ت لل ا حثير من امحال  ه   و  القاهرة عس ممال دراس و الجامعية  تلع الق،ة 

ط الكات  من صالل ا  ين الخاص والعام   ين نضية برد لعينو ونضية مج مق  أحملو؛ رب

هي نضية امرض ومن الس    ي ضياع ا  سواا كانه امرض الخاأة أو امراض   

ال لسطينية  ب ذا الشاب هو راوي أحداث الرواية  يروى ما حدث لو ولعمو  ي  حدى 

عن أرضو  ولم يجد أصاه والد  لع الشاب  نرى أعيد م،ر  عمو الذي ن ا وهو يدابق

 جواره: " أنا أصوص. دمع ولحمع وان ظر أن تن،رني  ن اح جه لنجدتع لمن أصحا ع 

 (.1أغ   عندص من أصيع. أو لعل ا م،لح ع")

 و  جان   لع تلناول الرواية أيًضا لعب أحداث مظاهراو الطلىة  ي بترة     

ال لسطينية وما ترتمىو  سرائيا  حق الشع   السىعينياو  حما تلناول نضية امرض

  ال لسطين .

 .   2226رواية الح   ي املن  : كااا تاهر 

انعية  أدرو عن دار ال الل عام    وهي مقسمة  و  أحد عشر 2226هي رواية و

  تحكي عن ن،ة صح ي ناهري من مؤ دي الحمم الناأري  الذي ع    ثره تم 
ً

ب،ال



 

 

                                               أميرة مدين محمد حسين                          الخطاب الروائي النسوي عند رضوى عاشور وسحر املوجي
 

 2222يونية –يناير  3العدد                          الثانياملجلد           العربية  مجلة علوم

 
832 
 

 

ا لجر دتو  ي القاهرة اموروبية املدن ىاحد  و  ن يو صارج وتنو  صح يًّ
ً

 ؛ للعما مراسال

ا عاملية م مة 
ً
وتدور أحداث الرواية  ي بترة الثمانينياو؛ تلع ال ترة ال   ش دو أحداث

مناا: اعج ياح ادسرائي ي لىيروو  وأحداث مذا   أبرة وشاتيال؛ تلع امحداث ال   

تاهر من صالل تناولو لعب الش اداو لشخ،ياو ت لله أحداث الرواية وعبر عناا كااا 

الرواية؛ حش ادة املمرضة النرو جية عن أحداث م يم )عين الحلوة(: " سأحكي بقط 

يونيو  دأنا نعد املخىأ  1ما شاهدتو لعين . عندما ظ رو الطائراو وبدأو الغارة أىاح 

عندما ات،ا  و  ي (  وحذلع من أديقو )  راهيم( 2 ي الطا ق امرض   من العيادة...")

 
ً

ونه الق،ف ادسرائي ي ليحكي لو عن ما يحدث  ي لىنان  "   راهيم!.. اربق أوتع نليال

من بضلع أنا ع أسمعع. حيف حالع؟ ملعون حاوي! نله لع توجد جىال من الجثث. 

(  حما تناوله الرواية لعب نضايا حقو  ادنسان من 3و وجد ماليين من الذ اب...")

كات  لق،ة ) يدور(:" من يعنيو مؤتمر تعقده لجنة اسم ا امتىاا الدولية صالل عرض ال

 (.4لحقو  ادنسان عن ان ااكاو الحقو   ي شي ي...")

 

ثانًيا: نضايا املرأة  ي املج مق  ين املرأة والرجا  ي الرواياو امل ناولة ورؤ ة كا 

 مناما:

 .2222رواية دار ة: سحر املوجي  

  2222ج ماعية  أدرو الطىعة اموو  عن دار الشرو  عام )دار ة( هي رواية ا

 تعرض بياا الكاتىة لعب نضايا املرأة  ي املج مق   والرواية مقسمة  و  أربعة ب،ول هي: 

 ي محارة الروح  

 ل ة  يضاا  

 م رة 

 سخمه 

تعرض بياا الكاتىة حكاية )دار ة( الزوجة وامم واملعلمة والكاتىة والشاعرة  تلع     

 ة امل،ر ة ال   تحيا حياة نمطية  لمناا تر د أن تنطلق  ي سماا الحر ة  حما تعرض الشا

ا وزوجة بقط   الكاتىة مونف زوج ا )سيف( الذي لم يمن ير د أن تمون )دار ة( سوى أمًّ

مما أدى  و  ز ادة الخالباو  يناما ثم ان ،ال ما  ب عرض الكاتىة تلع امحداث ع   
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وام من صالل ا رؤ  اا وهي عرض لعب نضايا املرأة  ي املج مق لسان الراوي العليم ل 

 وهي نضية املرأة املق ورة ال   تىحث عن  اتاا  ي ظا وجودها  ي مج مق  حوري

 .   2222رواية نون: سحر املوجي  

  2222رواية اج ماعية  أدرو الطىعة اموو  مناا عن دار الشرو  عام    

  وهي مقسمة  و  أربعة أجزاا  الجزا امول لعنوان: 2262وأدرو الطىعة الخامسة عام 

)  ي الىدا كان ام يب(  والجزا الثاني لعنوان: ) جمر أحمر(  أما الجزا الثالث ب و 

 لعنوان: ) سرادي  امسود(  والجزا الرالق لعنوان: )تجلياو الذه (. 

)نورا(  تدور أحداثاا حول أربعة شخوص رئيسة؛ هم: )سارة(  و)حسام(  وو    

و)دنيا(  أراداو الكاتىة من صالل تلع الشخوص أن توام رؤ  اا؛ ال   كان هدب ا عرض 

لعب املشمالو ال   تواجو املرأة  ي املج مق  وحذلع عرض لعب املشمالو العامة  ي 

حياة ال شر  وإ راز هموم م عبر تلع الشخوص  وكأناا أرادو  ن تقول أن هموم ال شر 

اص ال  ال  اأيا  بقد عرضه الكاتىة لعب ال  اأيا  ي حياة  تلشا و حثيًرا رغم

أبردو لكا مناا جزًاا  ي رواي اا.  الشخوص الرئيسة  ي الرواية  و

وللونو  ع   نضايا املرأة  ي الرواية ال   تم باا املرأة والرواية ال   يم باا الرجا؛ 

ال ساتي  ورواية  تلناول الدراسة  الىحث رواي ين؛ هما: )بردو ( للكات  محمد

)ونسيه أني امرأة( للكات   حسان عىد القدو   و لع ل وضي  ال ر   ين رؤ ة كا من 

 املرأة والرجا  ي تناول نضايا املرأة  ي املج مق. 

 

 .2262رواية بردو : محمد ال ساتي  

  وهي مقسمة  و  2262هي رواية اج ماعية  أدرو عن دار أصىار اليوم عام     

جزًاا  يعرض بياا ال ساتي حكاية )بردو ( ال   تزوجه لعد أن تجاوزو صمسة عشر 

سن الثالثين؛ مناا بضله رعاية والدها لعد وباة والدتاا وزواج أصياا وأص اا  وتزوجه 

 من )موا ي( ل مون الزوجة الثانية لعد زوج و اموو  ال   أنج  مناا ثالث  ناو وولد.

 .2225د القدو   رواية ونسيه أني امرأة:  حسان عى

  وهي مقسمة  و  2225هي رواية اج ماعية  أدرو عن دار أصىار اليوم عام     

عشرة أجراا  يعرض بياا الكات  نمو ًجا للمرأة ال   تضحي  حياتاا الخاأة  ي س يا 

  ي 
ً

الحياة العامة   و  أن تملشف  ي النااية أناا نسيه  اتاا. كان  لع النمو ج م مثال
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شخ،ية املحور ة  ي الرواية     يعرض الكات  حكاي اا  داية من نشأتاا نشأة )سعاد( ال

دتاا أن تمون دائًما  ي املقدمة  وأن تمون دائًما محا اه مام الجميق  بكانه  م  ل ة؛ عوَّ

دائًما اموو   ي املدرسة  وحذلع  ي الجامعة  وتشارص دائًما  ي امحداث العامة من 

 ة الحمم امللكي   و  أن وأله  و  أع   املناأ  اددار ةمظاهراو الطلىة  ي بتر 

 منانشاو ون ائج حول املضمون  ين املرأة والرجا  ي الرواية:

تعرض الدراسة  ي هذا الجزا من الىحث منانشاو حول آراا لعب النقاد    

 والىاحثين عن ص،وأية رواية املرأة  ي املضمون؛ مناا: 

اس طاعه توظيف الم ا ة السردية  ي ال عىير عن  يرى لعب الىاحثين أن املرأة

مونف املج مق من املرأة وتسلط الرجا؛ وأناا وجدو  ي الم ا ة وسيلة لل حرر من تىعي اا 

للرجا وال عىير عن  اتاا  حما أن ح ا ة املرأة ت ،ف  ال امشية به  ح ا ة ت،در عن 

  ع   صل ية واحدة هي العزلة ال  أنلية جنسو ة  حما أن اص يار املرأة ملوضوعاتاا يع مد

كانه أساًسا لم ا ة املرأة   حما أن ال د  امساس   الرواية النسو ة هو ال حرر من تىعية 

الرجا  بكانه الم ا ة  النسىة للمرأة هي حياتاا الثانية ال   اس طاعه من صالل ا 

انق  حما أن ح ا ة املر   و   أة تميا دائماتحقيق أحالم ا ال   عجزو عن تحقيق ا  ي الو

 (.5ال ،ر   وحسر ال ا وهاو ع ي العمس من ح ا ة الرجا ال   تميا دائًما  و  الرمز)

ولمن أرى أن املرأة لم ت قيد  موضوعاتاا الخاأة  و لع مناا تناوله جميق     

َعد 
ُ
القضايا سواا السياسية أو الوتنية أو ال ار  ية  ادضابة  و  نضاياها  وال   ت

من أهم القضايا املج معية  وهذا ما ظ ر وااًحا من صالل رواياو رضوى  واحدة

عاشور  حما ظ ر أيًضا  ي رواية نون عند سحر املوجي ال   تعرض بياا نضايا مج معية 

من  يناا نضايا املرأة  حما أن عرض نضايا املرأة  ي املج مق لم يمن من اص ،اص املرأة 

اب
ًّ
الرجال من عرض نضايا املرأة  وأ  ا برًدا من أبراد  وحدها  ب ناص أيًضا من الم 

املج مق ل ا لعب املشمالو ال   تواج  ا؛ وهذا ما ظ ر  ي رواياو  حسان عىد القدو   

 وحذلع  ي لعب رواياو محمد ال ساتي؛ ال   مناا رواية بردو .

ا الذي جأما  النسىة ل مرة أن املرأة تميا دائما  و  ال ،ر   ع   العمس من الر    

يس  دم الرمز  بال يممن أن تمون هذه أيًضا من املميزاو ال   تجعا لرواية املرأة 

ص،وأية ثا  ة  وند ظ ر اس  دام الرمز عند رضوى عاشور  مثرة وصاأة  ي رواية 

برج؛ بقد تناوله الكاتىة  ي تلع الرواية مجموعة من القضايا السياسية الشائمة؛ ومن 
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 تاا: لع حوار ندى مق والد

 يعن   يو سجن؟ -"  

 يعن  مكان مق ول ع يممن الخروج منو. -

 مثا امسد  ي حديقة الحيواناو؟  -

(  بقد اع مدو رضوى عاشور  ي املقطق 6مثا امسد  ي حديقة الحيواناو!") -

 السا ق ع   الرمز  ي ادشارة  و  حياة السجن وتجرب و.  

؛ هو ال حدث  لغة الجسد؛    أن محور اه مام املرأة حما  حر لعب النقاد أن    

الجسد هو املمون اعساس   للرواية  وع يممن اعس غناا عنو  ب و يقوم  مثير من 

الوظائف داصا الرواية  بكان وأف جسد املرأة من أهم ما يميز رواياتاا حما أنو يلع  

 (. 7دوًرا رئيًسا  ي تشميا حال اا الن سية)

ه ص،وأية ثا  ة تحدد رواية املرأة وتميزها  والحديث  لغة الجسد ع يممن َعدَّ 

بالحديث  لغة الجسد لم يظ ر عند رضوى عاشور؛    كانه رواياتاا  ي امسا  تار  ية 

 الدرجة اموو   حما أن الحديث  لغة الجسد ظ ر عند محمد ال ساتي حثيًرا  ي رواية 

  مال
ً

 لس الىيه ل حضر بردو ؛ من  لع مثال وأف الكات  مش د صروج بردو  ليال

عنزتاا ال   نسي اا  ي الخارج     وأف الكات   ي  لع املش د لعب ال  اأيا  ي شكا 

(  من  لع يممن القول أن الحديث  لغة 8بردو  مس  دًما الحديث  لغة الجسد)

 أم امرأة.
ً

 الجسد ع يميز رواية املرأة منو م اح مي كات  سواا كان رجال

والىاحثون أيًضا  و  أن اممومة كانه من أهم املوضوعاو حما  ه  لعب النقاد    

ال   ميزو نثر املرأة وجعله لو ص،وأي و     تناول و املرأة  ي معظم أعمال ا  حما كان 

موضوع امسرة أيًضا محا اه مام ا؛ ب حدثه املرأة  ي أعمال ا عن ت مع امسر 

ا وانايارها وأسىاب  لع  حما ظ ر الرجا  ال،ورة السلى
ً
ية  ي أعمال املرأة بكان صائن

وأنانًيا و قدم م،لح و الشخ،ية ع   أي ش  ا  وع ي العمس من  لع ظ رو املرأة 

 ال،ورة اديجا ية ال   تضحي  ن س ا  باح ا ال،وو امنثوي أحبر مساحة من السرد  

   كانه الشخ،ياو امنثو ة تمثا الشخ،ياو الرئيسة   ينما كان الرجا هو شخ،ية 

  (.9نو ة  ي رواية املرأة)ثا

 النسىة ملوضوع عرض ال  مع امسري  ع ُيَعدُّ أيًضا ص،وأية ثا  ة تميز ما 

تم ىو املرأة عن غيرها  ب  مع امسرة ند عرضو  حسان عىد القدو   ي رواية ونسيه 
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أني امرأة عندما جعا سعاد تترص ا ن اا عند والدتاا لعدم ت رغ ا ل ا  مما جعا سعاد ع 

ا عن حياة ا ن اا . 
ً
 تعلم شيئ

حما عرض هذا املوضوع أيًضا كااا تاهر  ي رواي و الح   ي املن   من صالل     

ن،ة الصح ي القاهري الذي ترص زوج و وا نيو صالد وهنادي؛    كان من ن ائج ت مع 

 (.  10أسرتو أن تحول ا نو صالد  و  شخص آصر غير الذي يعربو )

ممومة أيًضا ع يممن أن يمون مقياًسا لخ،وأية رواية وبالنسىة ملوضوع ا    

املرأة  بقد عرض  حسان عىد القدو  موضوع اممومة  و لع عندما وأف شعور 

سعاد عندما أأىحه أًما:  "والذي ان نعه  و كا اعن ناع هو العن،ر الثالث.. أن أربطو 

 
ً

.. ثم  ن غر زة اممومة ت حرص  أوعد أن أجعا منو أً ا وأجعا من ن س   أًما.. ح اني تأجيال

 (.11 ّي منذ الىداية وحنه أص ياا وراا اه مامي  طموحي  ي الحياة العامة..")

أما عن سيطرة ال،وو امنثوي ع   النص وظ ور الرجا  ال،ورة السلىية  بال     

ها أيًضا مما يميز رواية املرأة عن الرجا   بقد ظ ر الرجا  ي رواياو رضوى يممن  َعدًّ

عاشور ع   أنو ممما للمرأة بمالهما عن،ر م م  ي املج مق  ولكا مناما دوره  ي هذا 

 ة عندما أتاحه الكاتىة برأة السرد الطنطور املج مق  وكان  لع وااًحا  ي رواية 

  ادلشخ،ياو  حور ة ع   الرغم من أن رنية كانه الراوي امول للرواية  ومنام ال،

وحسن وعىد الرحمن أوعد رنية  حما ظ ر الدور الىارز لشخوص أصرى صالل امحداث 

 منام عىد الرحمن أصو وأال وعزالدين واممين زوج رنية وحذلع أ و اممين عم رنية.

 ضابة  و   لع بإن ال،وو امنثوي الذي تغي ع   النص عند  حسان عىد    

اية حما  حر الكات  ع   لسان راو  اا سعاد أناا القدو  كان تىيعيا؛  اع ىار أن الرو 

اباو عن حياتاا الخاأة والعامة.   اعتر

و ي النااية بإن ما يممن أن ت  لف بيو الرواية ال   تم باا املرأة عن الرواية ال   

يم باا الرجا هي اص الباو بنية بقط  من الضروري وجودها من لكا كات  أسلوبو 

ملرأة يممن أن ي  لف عن مضمون رواية الرجا  ي الزوايا الخاص  ومضمون رواية ا

ال   تناول ا كا مناما  وهذا  اعص ال  تىيعي وع ينم عن أية عالنة  موضوع جنس 

 الكات . 

 

 الشكا الروائي  ين املرأة والرجا:   
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: نوع الراوي وعالن و  ضمير السرد  والشخ،ياو املشارحة. 
ً

 أوع

 مير السرد:نوع الرواي وعالن و  ض

اع مدو رضوى عاشور  ي رواي   برج والطنطور ة ع   تقنية تعدد الرواة  وند    

اس أثر ضمير امل كلم  السرد عند رضوى عاشور     جعله كا شخ،ية تروي امحداث 

من وج ة نظرها  اس  دام ضمير امل كلم؛ وبالرغم من أناا جعله الن،ي  امحبر من 

ي الرواية  بإناا أيًضا أعطه مساحاو أصرى من السرد السرد للشخ،ية املحور ة  

لىعب الشخوص الثانو ة  وال   جااو  ي شكا تقار ر ومراسالو  وحذلع  ي أورة نص 

لشخ،ية أصرى من شخ،ياو الرواية؛ من  لع: ال ،ا الثالثون لعنوان )تقر ر(  ي 

أحداث  يروو؛ ال   ؛ كان الروي هنا عىد )الرحمن( ا ن رنية الراوي  بيروي ة الطنطور 

عاش ا وح باا  ي شكا تقر ر  و  أصو و ال،اد  وحسن: "حاوله ندر تان   أن أتقص ى 

ما حدث  ي مسلش   عكا أىاح يوم الجمعة السالق عشر من أيلول  وهو ما وعدتمم  و. 

 (12لم أح   سوى أربق أ حاو ولمنن   ذله ش وًرا  ي الح،ول ع   ال  اأيا...")

اس  دام الراوي عند سحر املوجي بقد اع مدو  ي رواية ) نون(  أما عن تقنية   

ع   تقنية الراوي العليم الذي يحكي  ضمير الغائ  للحديث عن الشخ،ياو امصرى 

داصا الرواية  وحذلع  ي عرض ت اأيا امحداث ؛ من  لع: "آآآآآآآه, تو لة ت لل اا 

 ن دصله سارة سيارتاا وأدارتاا ش قاو  كاا عني ة ردد أداها بضاا ليا القاهرة  ما 

صروجا من شوارع املعادي الداصلية لعد عودتاا من ز ارة م ياا. كانه ند ضغطه ع   

(  13ن س ا لشدة ع   مدار ساع   الز ارة  ي محاوعو ل مثا شى  ا لسامة ع   ش  ياا")

 ب ي املقطق السا ق تعرض الكاتىة لعب امحداث ال   ونعه مق )سارة( الشخ،ية

املحور ة  ي الرواية ع   لسان الراوي العليم الذي يسرد امحداث  ضمير الغائ . أما  ي 

رواية )دار ة( بقد نوعه الكاتىة  ي السرد  ين اس  دام الراوي العليم؛ الذي يسرد 

أما من ناحية عرض ما ي ص  امحداث  ضمير الغائ   وبين الراوي املشارص  ي امحداث

ضو الكاتىة  ضمير الغائ  الذي ع يعبر  ،د  عن الذاو  وكي  او الىطلة  بلم تعر 

ت  لص الكاتىة من بمرة الراوي العليم اع مدو ع   تقنية الحلم؛ ال   تلي  ل ا حر ة 

ال نقا  بقد عرضه الكاتىة من صاللو  او الشخ،ية املحور ة وأراع ا الن س   الذي 

 كانه تعاني منو؛ لس   ما برضو علياا املج مق.
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أما كااا تاهر بقد اع مد ع   تقنية الراوي املشارص  ي امحداث؛    كان الىطا     

عنده الراوي الذي يقص امحداث  اس  دام ضمير امل كلم؛ ومن  لع: " عندما ب حه 

 اب الشقة أتا ع   عىد الناأر مىلسما من أورتو امللونة ع   الحائط. وكانه  ي يدي 

البريد: أعداد من الصحي ة مرسلة من القاهرة وأرا   امشياا ال   وجدتاا  ي أندو  

 (14ادعالناو المثيرة.")

طق يظ ر اع ماد الكات  ع   الراوي املشارص  ي امحداث  هذا املقبمن صالل 

والذي يروياا مس  دًما ضمير امل كلم  لع الراوي املشارص الرئيس  والذي يمون  ي مرحز 

ىطا  اعغتراب واملعانة  ال   يعيش ا  ي ظا امحداث امحداث؛ لينقا من صاللو شعور ال

الجار ة  ي املج مق؛ من سيطرة أصحاب السلطة والن و   وضعف حيلة الراوي حول ما 

يحدث  اممر الذي أدى  و  و  الشعور  اعغتراب واعسلسالم  ي النااية ملا يحدث   بكان 

ا  ي نقا ال جربة ال   يعي
ً
وسيط  ش ا الراوي  طر قة مىاشرة دون ضمير امل كلم  أحثر أدن

 ينقا عنو.

أما محمد ال ساتي بقد اع مد ع   الراوي العليم  الذي يحكي  ضمير الغائ ؛ 

من  لع: " تطىخ ال رصة  تلناول ن،  ا  ي العشاا  وتح  ظ  الن،ف اآلصر لغدائاا 

ما ترح و. ىاح تجده ح احر  وتقول وهي تضعو  ي النملية هذا   ا لم يأو و ل امو  و ي ال،

(  ومن 15أربق مراو تطىخ ال رصة  لم يعد لدياا غير برص ين  والم احيه لم تمبر لعد.")

 لع أيضا: " ن زو من السر ر  نشطة ع   غير العادة, أول ما صطر ل ا أن تغير من وضق 

وع ا ج امشياا  ي الىيه  منذ تزوجه وهي  ي مكاناا ح ى زهقه من رؤ  اا. تأكا لقمة أوع,

(. بقد اع مد الكات  ع   الراوي 16الشديد وكأناا لم تأكا من يومين وتشرب الشاي...")

العليم املرتىط  ضمير الغائ  امحثر شيوًعا  ي الرواية العربية ؛    جعا من الراوي 

العليم سارًدا لألحداث من وج ة نظره  ومعبًرا عن شخوص الرواية من وج ة نظره 

نو  ذلع لم ي ممن من نقا عمق تجربة الشخ،ية املحور ة  طر قة محايدة  لم

)بردو ( من ادحسا   الحيرة والقلق  وعدم اممان   ومحاولة الىحث عن الذاو  

بالسرد  ضمير الغائ  اح    لعرض املظ ر الخارجي بقط للشخ،ية  ولم ي عمق 

ما  ينقاداصل ا كي يس طيق توأيا شعورها للقارئ  ،ورة أادنة  دون جود وسيط 

تعانيو هذه الشخ،ية  ب ا اع مد الكات  ع   ضمير الغائ ؛ منو ينقا امحداث من 

داصا الر ف امل،ري  الذي ع يممن للمرأة بيو ال عىير عن الذاو  ،ورة مىاشرة   
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باح    الكات   الراوي العليم الذي يحكي امحداث من وج ة نظره  أم كان الكات  غير 

 وي أو ضمير السرد. مونف  ي اص يار الرا

أما  حسان عىد القدو   ي رواية ) ونسيه أني امرأة(  بقد اع مد ع   تقنية 

اباو  الراوي املشارص الذي يسرد امحداث  ضمير امل كلم     كانه أحداث الرواية اعتر

لىطلة الرواية )سعاد(  ال   تروي تلع امحداث من وج ة نظرها؛ من  لع: " أحس  أني 

ه  و  ما يممن أن يسمى سن امللا أو لعلو سن اليأ  بمنذ ش ور ولعل ا أعوام أنا وأل

ابر لغا عجوز  أعيش  ي حالة زهق وانقىاض أرن  كا ما يجري حووي كأنو ونق دناو حو

(  بقد اع مد الكات  17ي حرص وهو يجر صل و عربة ع يعر  ما بياا وع يامو أن يعر .")

 ي امحداث  و لع لجعا امحداث نر ىة من ن س القارئ  ع   الراوي املشارص الرئيس 

حما كان لو أيًضا دورا  ي عرض رؤ  و عن م  وم امنانية الذي ين ج عن الضغوط ال   

ت عرض ل ا املرأة داصا املج مق  تلع الضغوط ال   تدبع ا للسير  ي اتجاه معاحس 

 ل قاليد املج مق؛  ي محاولة  ثىاو الذاو وال و ة 

 

 نشاو ون ائج حول الشكا الروائي  ين املرأة والرجا:منا

تعرض الدراسة  ي هذا الجزا من الىحث لعب املنانشاو حول آراا لعب      

النقاد والىاحثين عن ص،وأية سرد املرأة  ي الشكا وامسلوب؛ تلع الخ،وأية ال   

ا عن سرد الرجا عند هؤعا النقاد وا
ً
لىاحثين ومن أهم جعله من سرد املرأة سرًدا م  ل 

 تلع اآلراا ما ي ي:

حر ة الحرحة من أهم ما يميز السرد النسوي؛    تقنية  أن رشا ناأر الع  رأو     

 نو من املألو   حرحة الشخوص وامحداث حرحة أبقية تراعي اللسلسا الزمن  تلع 

 الحرحة ال   تجعا امحداث تسير  ي اتجاه واحد دون ال ونف لعرض لعب ال  اأيا

من صالل  اس  دام تقنياو الوأف أو اعسترجاع أو اعسلىا   لمن املرأة حوله تلع 

الحرحة امبقية  و  حرحة رأسية تلي  ل ا ال عمق  ي امحداث تسطيق من صالل ا ال ونف 

عسترجاع لعب امحداث أوأف لعب امماحن   حما تلي  ل ا حر ة الحرحة لألمام 

لزمن   حما ترى أن مناجاة الذاو امنثو ة هي السمة وللخلف دون مراعاة اللسلسا ا

السائدة ع   لغة الحوار عند املرأة  ال   ع تجد  ع  اتاا ل  حدث مع ا  ي ظا املج مق 

الذي تشعر بيو  العزلة  حما أن النص السردي عند املرأة تسود بيو الثنائياو الضدية؛ 
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ثقابة واملج مق  حما أن املرأة تس أثر     ن املرأة  ي سردها ت وض معارص حثيرة ضد ال

 السرد لن س ا بيقا  ي النص ال،وو الذحوري  بال يمون للشخوص امصرى دور  ي 

 (.18امحداث ع   عمس أوو امنثى )

وعندما تعود الدراسة  و  الزمن وتسلسلو  ي ضم أن ما أتلقه عليو رشا ناأر      

ذي جعل و من أهم مميزاو سرد املرأة  به  الع ي حر ة الحرحة  ي اللسلسا الزمن   وال

تقنية ع يممن أن تمون من مميزاو سرد املرأة      ن تقنية حر ة الحرحة لم تظ ر عند 

املرأة بقط؛ بقد ظ رو  ي رواياو كااا تاهر؛    تنقا الكات   ين املاض   والحاضر 

وي أصيرا عاد ينظر نحواملس قىا  ي سرد امحداث ولم يا م  اللسلسا الزمن   ومن  لع: "

و مرر سؤالو  ،وو صابه: ملا ا؟ اآلن أسأل ن س  : م ى  دأو همومي. ها كانه أمي هي 

الس  ؟.. ربما. هي أول حزن وعيه عليو  ي حياتي دون أن أب م س ىو. ما زله هناص  ي 

 حرص ت  يلنا المىير  ي القر ة..  ي الىيه المثير الغر   اململوا  امثاث وبال،ور وبالم  ..

(  ب ي  لع املقطق يظ ر تنقا الكات   ين املاض   19وحيدة من غربة  و  أصرى...")

ا جرو  ي املاض   بي داصا الزمن املاض   مق الحاضر  ي 
ً
والحاضر  بالراوي ي ذحر أحداث

السرد  وهو  ذلع يعيد ترتي  امحداث  ي  هن القارئ عن تر ق اس  دام تقنية 

ًضا  ي رواي   )بردو ( و)ونسيه أني امرأة(؛    ظ رو تلع اعسترجاع  حما ظ ر  لع أي

ال قنية  ي اعسترجاع والعودة  و  الحاضر  الذي يظ ر  ،ورة وااحة  ي معظم 

الرواياو؛ ومن  لع: " وزوج ا موا ي. آه كان يظ ر من حين آلصر  ي الىيه  يصح  أ اها 

جر لو ثالثة بدادين ليزرع ا  و  رجان  من كان ي،د ؟ عربه بيما لعد أن أ اها كان يؤ 

(. وبذلع بإن حر ة الحرحة 20ما كان ليجرؤ أن يطلباا من أ ياا  وع ح ى ي مر  ي  لع...")

 ي ال نقا الزمن داصا أحداث النص ليسه من مميزاو سرد املرأة  بأغل  الرواياو 

 اع مدو ع   حر ة الحرحة  ي اللسلسا الزمن  محداث الرواية عن تر ق اس  دام

 اعسترجاع واعسلىا .

حما أن ال عىير عن الذاو ليسه سمة مميزة لم ا ة املرأة تجعا مناا ح ا ة     

لمن ال عىير عن الذاو لشكا حىير عند لعب الكاتىاو  صاأة ت  لف عن ح ا ة الرجا 

ا 
ً
يمون  ي مراحا معينة؛  حمراحا ال حول المبرى  وتعىير عن حون الكات  أو الكاتىة  نسان

بر عن تجرب و  ،د  بن   و لع لم يمن عند املرأة وحدها  ولمن يوجد عند حثير من يع

اب الرجال من أمثال: نجي  مح وظ  ي )أوعد حارتنا(  وحذلع ب حي غانم  ي )ز ن  
َّ
الم 
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 (. 21والعرش(  و)امبيال()

ي  وهذا ما يظ ر وااًحا أيًضا عند كااا تاهر  ي رواي   )شر  الن يا( و)الح  

 ي املن   يقدم كااا تاهر نقًدا للذاو العربية لشكا عام  لعد  املن  (  ب ي رواية الح  

تلع ال حوعو المبرى ال   ش دتاا امحداث العربية  ي الع،ر الحديث  بيعرض كااا 

تاهر تلع اعن قاداو عن تر ق نقد الشخ،ية الرئيسة امل مثلة  ي الكات  الصح ي 

حما ظ ر أيًضا  ي رواية شر  الن يا؛    تحدث الكات  عن الذاو الذي يسخر من  اتو  

ال   تعيش حالة اعغتراب  ي ظا عدم الرضا عن امحداث  تلع الذاو ال   ت ضا العزلة 

انق.  وعدم اعه مام  ما يحدث حول ا لشعورها لعدم القدر ع   تقديم ش  ا يغير من الو

عند املرأة هي الشعر ة  ال   تظ ر  ،ورة حما اع بر النقاد أن من أهم مميزاو اللغة 

حىيرة  ي رواياو املرأة  وأ  ا صالأة تجارب املرأة ال   اس مدتاا من عمق  احرتاا 

 (.22الذاتية)

لم تمن اللغة الشعر ة من مميزاو رواية املرأة؛     ن اللغة الشعر ة سمة بنية ع 

ا عند كااا تاهر؛ ومن  لع: " تو ه ترتىط  جنس املىدع وند ظ رو اللغة الشعر ة أيضً 

الخطاب وجلسه ع   الحشائش الرتىة وراا املم ىة أمامي نىة الجامعة تلمق تحه 

الشمس مثا كأ  صرا ي مقلوب. أمسمه القلم وأسندو المرا  ع   رحى   أج دو 

 هن  لمنن  لم أس طق أن أح   شيئا لعد ) والدي املحترم ح ظو هللا( ثم رحه أنظر  و  

واض الزهور عن يمين  حيث تموو زهور حمراا وزرناا  اه ة تحيط كاا أسالص شائمة أح

 (.23عالها ال،دأ وتقوسه  ي وسط ا ح ى عمسه امرض.")

لغة السرد النسوي تمون نالعة من الىيئة ال   جاا مناا النص  سواا كانه 

برو أن نرااتو  واع  العامية أو ال ،حي؛ بالقارئ يس طيق تحديد  يئة النص من صالل 

نص املرأة هو من صط  أوو  الخطواو نحو ال حديث  ي املضمون الروائي؛    تناول 

موضوعاو جديدة  وحذلع  ي الشكا الروائي من صالل ال حدث عن الذاو وشيوع ا 

 ( . 24 مثرة  ي النص النسوي )

رواية  وتلع السمة ال   حددها الىاحثون أيًضا لم تمن من مميزاو ص،وأية

املرأة  بالكات   طىيع و يعبر  اللغة عن تىيعة حياة شخوص الرواية  وعن الىيئة ال   

يعيش بياا هؤعا الشخوص وهذا ما أنرتو الىاحثة ن س ا  " وربما اس اد  النص من 

زرع هذه الدوال النزول  ونائعو وشخوأو  و  الحياة املعيشية  وإيجاد تالحم  ين 
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(. بمن الطىيعي أن تمون اللغة نالعة من داصا عالم 25حلية..")الونائق وبيئ اا امل

الشخوص داصا الرواية  ب عبر عن الىيئة ال   تعيش بياا الشخ،ياو ح ى ان كانه 

 الللجاو ال   يس  دم ا الكات  ع تشىو للج و الخاأة.

حما اع بر لعب الىاحثين أن نليجة حثرة اس  دام املرأة للذاو جعا من ال،ع  

علياا تمو ن ألة  ين )امحداث والشخوص( و)الزمان واملكان(؛ نليجة العزلة ال   

 .(26برض اا ع   ن س ا  )

لعد عرض امحداث وعالن اا  الزمان واملكان  ي رواياو رضوى عاشور وسحر 

املوجي   يظ ر أن املرأة لم تمن  ي معزل عن املج مق ونضاياه وأحداثو  أو أناا كانه  ي 

الزمان؛    ندمه رؤ  اا من صالل عرض ا لألحداث  ي مكان وزمان مرتىطين عزلة عن 

 ،ورة حىيرة  امحداث  وهذا ما ظ ر وااًحا  ي رواياو رضوى عاشور     كانه رواياو 

انعية ارتىطه بياا امحداث  زماناا  ا و
ً
رضوى عاشور رواياو تار  ية تعرض أحداث

ي ع   الرغم من أناا تعرض  ي رواياتاا نضايا ومكاناا  ،ورة وااحة  حما أن سحر املوج

املرأة بإناا لم تمن  ي عزلة عن املج مق؛    عرضه الكاتىة  ي رواية )نون( لعب امحداث 

العربية؛ مناا: الغزو اممر كي ع   العرا   وحذلع لعب امحداث ال   ش دتاا م،ر  ي 

ا  وع    لع بإن املرأتلع ال ترة من صسارة تنظيم املونديال حما  حرو الدراس
ً
ة ة سا ق

 لم تمن  ي عزلة عن املج مق  ي ح ا اتاا. 
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