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 الممخص 
يتناول البحث  صططح)االنوثوي ف  ثل الدراوثاح الحديتث  وتثاريه ظجثورا ونانبثا صثا النجثود الصبذولث   ثل           

هثثذا اجتنثثاا مجوثثيصا غنثثد الاثثربييا والدثثرأل  وتحديثثدا ارديبثثاح وصثثنجا  رنينيثثا وولثثض  ونثثوال الوثثدداو مويدرض 
اجتنثثثاا  ثثثل هتاباتجثثثا الرواخيثثث موتن ا تيثثثار نطثثثيا  لنانثثثأل صثثثا وثثثيرتجصا الي طثثثي  التثثثل ذوثثثجصح  ثثثل ظجثثثور هثثثذا

 لفرنينيا وولض هصا قط ارواي  لن تهتأل بددف ورواي اصذهراح طبيب فلنوال الودداو .
 
 
 

      This paper deals with the term feminism in modern studies, its history, and the 

contributions of various western and Arabic  writers to this trend, notably, Virginia  

Woolf and Nawal Al-Sadawi. The paper trace their personal careers that contributed 

greatly to the rise of feminism in their fictional writings. The paper focuses on two 

texts by these novelists; Woolf's An Unfinished Story and Al-Sadawi's A Female 

Doctor's Memoirs. 
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 :مرجعية مصطمح )النسوية(والمرأة الناقدة
النثنس  صبثدذتدصث   إليثهوالنظثر   اردألجا دراوث  صطثطح) الندثد النوثو  اغترا ثاح هتيثر  وانه                 

صوانجث  حديدثث  وهثاا صثثا الصوثتارأل لثدق الندثثاد الصحثدتيا الاثثربييا وصثا ا ثذ غثثنجن صثا الدثثرأل  ارصثثر ثل بثاد   
وغيثاأل وقثد هثاا لايثاأل التحديثد الثدقي  لصطثطح) الهتابث  النوثوي   موالندثد اردأل ثل و ف نو ذوونود تيارانواخل 

الثذ  ينطثو   ارصرصاحوطث  ت ثا الثنص النوثو   ثل صدابثل الثنص الرنثاللمالنظري  اتر  ل ييوع صفثاهين  ارطر
 فٔصنتج النصاو   الجوي  الننوي  ل اردألغحيه تدوين 
 لصثا وطث إلثلصناوثب  لحظجثور والتطثور حتثل وطثل  ذر ثي   ونثد الصطثطح) الندديث  الحداتيث الصنثاهج و ل صونث 

 اردبثثلوحتثثل صطثثابا  اطثث  رهثثزح نصيدجثثا غحثثل النجثثد  ا صدنيثثيا بثثهصثثا صهانثث  ندحثثح لثثه صتيثثديا وهتابثث إليثثه
صصثثتب برصثثوزا  اردألموقثثد حصثثل  ثثل الصيثثاره   ثثل هثثذا الدصحيثث   صتثثر راالناصدثثاح  إوثثجانموهثثاا  والندثثد  النوثثو 

النثواحل الوياوثي  واجقتطثادي  وهثل الصنثاجح  إلل اإلبداغي ي  لوا  الحري  والتايير التل تناوزح النوانأل النواخ
يبثثرز صنجثثا اوثثن  صجصثث تظجثثر نصثثاذ   وبثثدذح ار ثثرقصثثا صتيبتجثثا  اردبيثث وههثثذا تبزصثثح الحرهثث  النوثثوي   ار ثثرق

هتابجااغر ث  ت ثص  ذتثاروقثد م   تطور الصططح)ترتيرا  ل صوير  ارهتربوطفجا الي طي  الرواخي   رنينيا وولض 
صثثا  ح هتيثثر  وت اطثثأل النوثثا جصثثا  بلثثه توثثات  و هتثثاأل قثثاخن غحثثل الت يثثل الثثذ  تدثثدنالصثثر  وحدافنثثدج غصيدثثا وهثث

 ارخالصدرو  وغانح اجغتثدا  والتحثرش الننوثل صثا قبثل  إلل إروالجا بل تنربتجا الي طي  وهل التل لن يتن 
 ذو ثثل الهتثثاأل توثثاتج غثثا نثثدر   وتدثثدن موثثحبيا غحثثل نفوثثيتجا وتونجاتجثثا الهتابيثث الثثذ  ذت ثثر  غيثثر اليثثدي  و  ارهبثثر

لحتدحثين والصثال  الصثرذ ا تدثار  إلثلتدثود  اروثباأل ذاوالدثرا الوثابا غيثر صبينث  غياأل الهاتباح  ل غطر النج ث  
  وصحثو الذاحمورصزيث  ا تدثار الصثرذ ارصثاابدثدن  إحواوثاالثذ  يولثد  ارصر مالديود الفهري  التل ي  دا لجا ووطر 

والتجصثيش  ثل  اإلهصثالالصدانثا  صثا ار إلل التدث  والحدثو  ال اطث  و اج تد إلللار    اط   ل هذا الهتاأل تيير 
صتثل  تدثدن صدانثا  هاتبثاح صدرو ثاح  إنجثاالهاتبث   لحصثرذ وبالنوب   مظل التدوين الننول لحفرص والحدو  والدابحياح

 ثثحي  التداليثثد التثثل قثثدصح  اردبيثث الصهانثث   ونثثيا اووثثتا والبتثثل هثثا وغحثثل الثثرغن صثثاتثثل ويثثارلوح برون ذصيحثثل
وترهثثزح  ٛٗٛٔغثثان  إلثثلالحرهثث  النوثثوي  قثثد اصتثثد تثثاريه ظجورهثثا  مو ثثل الحديدثث   ثثاا فٕاالرنثثال  ثثل هثثل يثثل 

لصطالب   ل تطورح ا وصا تن ارصر  الداص  هصصارو  الصجا الصتنوغ   ل باد    ل الصطالب  بحدو  الصرذ ذهدا جا
حثثث   وذهصجثثثاوصنجثثثا  ارهثثثداضنثثثح الحرهثثث  النوثثثوي  قثثثد حددثثثح بدثثثض وها ذ ثثثرقم لتيثثثصل صنثثثاجح ٕٜٓٔالدثثثان 

واوثثد   ثثل التيثثريداح التثثل تحصثثل الصثثرذ   الحثثرأل الدالصيثث  التانيثث  حطثثحح ندحثث موبدثثد التطثثويح  ثثل اجنت ابثثاح 
 ذواخثل ثل  الحدات ف دصا بديوصيجاانووي   ذا احتياالب بدضصرحح  يححو ل إللوتهفل حدوقجا الصتنوغ  حتل نطل 

 ثثل بدثض ال طثثاخص صثا ندثثد النصثوذ  الثثذهور  غثا الرنثل  الصثثرذ بثا تبض  اإلقثثرارالتصانينثاح وقثان  جصجثثا غحثل 
صهونث  صثا  اإلنوثاني الي طثي   اذ ر الدحصثل والوياوثل غحثل ذوثاسصراهز طنا الدرا إللوطالبح بوطول الصرا  

مصثثا هنثثا هثثاا ظجثثور الندثثد فٖلحبيثثري  ا ذ  ثثلينثثأل ايثثتراهجا صثثا انثثل بنثثا  صوثثتدبل  ويثث وذنت طثثاخص ذهوريثث  
الحرهاح  نيرحوقد  صا طدود تياراح الحرهاح النووي  اجنتصاغي  والوياوي  والتدا ي النوو   ل الارأل صتزاصنا 
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 ثل  ذوثحوبابوطثفجا  وبثدح  (feminism) غحيجثا النوثوي  وذطحث الصطالبث  بحدثو  الصثرا   ثل الدثرا التاوثا غيثر 
جحدثا  ثل  تحث  النجثود موتصتححيدصثل غحثل تطثحي) و ثا الصثرا  الصتثدنل وار بقيث الحيا  اجنتصاغي  والفحوثفي  

وجحدثا وثيصوا د   ربيها ويوح و رنينيثا وولثض ودورتثل ريتياردوثوا قاخص  صا ارديباح والنايطاح وصنجا نتا 
 فٗا بو وار

لهتاباح وباحتاح واغداح صتلانوز يا لصناجح اصا النجود النووي   ل يتل  و ل الدرا الديريا تراهصح نصح 
 وهل: ذواوي نداط  ذرباوهانح ترهز غحل دونا اا واليا يوالترف

 قادراح غحل صصارو  الدحن. النوا  إاتبياا  -ٔ
  ل الدحن. اإلوجانغا الددباح التل تدو  النوا   إزاح  -ٕ

 ا الصرا .) الصدحوصاح البايحوني  ال اطخ  غتطحي -ٖ

 ف٘.اوذهدا هندد قين الدحن  -ٗ

لنصثثالل دوا البدثثد اغحثثل البدثثد  اإلطثثرار  هثثو  ثثل  جثثن صو ثثوع الصثثرذ ال حثثل ذا إلثثلوتوطثثحح الدراوثثاح النوثثوي  
تدول لنا الهتير غا هيفي  التدبير  ذاالتححيل الحاو  والدراواح الدبصاتي  يصها  ذامويرق الفهر النوو  ار بقل

 فٙذدبل.االتدا ي   ل  هر  اريديولونياحغا 
هفاح الوثود  ثل يهل  إذ ل صددصتجا الدنطري   وا حا بالد ايا الهبرق اا ارتباط تيار النووي   ل الارألقد هو  

الدنطثري  ي طثو  طثواح واوثد   اربدثادالندثد النوثو  الصدثاون لطبيدث  التفرقث  الننوثي  ذاح   رطث  ندحثح ذصريها
تفرقث  الدنطثري ..وهذل  اجوثتفاد  صثا النظريثاح الصتنوغث  واننازاتجثا وصفاهيصجثا صوتفيدا صا توارع النجثود لنبثذ ال

هثو نوثاخل  الصثرذ  هصا تهتبثالذ  يدور  يه صيترطا اا غحل الطابا النوو   الترهيدصا  هالتححيل النفول والتفهيهي 
صارغريثح تر ثح بجثا اوهل طثدوب  اغفٚواا هنا  طدوب  هاصن   ل تحديد صفجون النواخلاداخصا وليس غير ذل  

نجثثاف  Avery Short Introductionف  ثثل هتابجثثاا والتثثرز  نثثوهر  لصدنثثللثثن ولثثا توثثتطا اينثثاد صفجثثون  وا 

(feminism)  . 
صازق الصططح) وارتباطه بالحرهاح النصاغي  والفرديث  الصنوثد  وغيثر الصنوثد   إلي اح وآرا وتندر  نصح  نجود 

اتناهاح نيطح  ل  ذربد ونود  إللالبدراا  إيناسطيل حدوقجا موتيير تح إلللحد اع غا ق ي  الصرا  والودل 
باجتنثثاا النوثثو  الحيبرالثثل التحثثرر  الدثثاخن غحثثل تيثثنيا النوثثا   ارولوثثبدينياح الدثثرا الديثثريا  ثثل الاثثرأل تصتثثل 

الصرا   وصناهج تدحيصي  ت ر تيريداح  إلحدا جهتواأل صجاراح تدحيصي  وصجني  لتو ير  رص الدصل لجا والودل 
الصارهوثي  صارهول تدحيد  غحثل تبنثل ار هثار صا الطور  النصطي  التدحيدي م ل حيا قان التونه التانل وهو تونه 

نتا  لصواو   النظان الرذوثصالل الطبدلمواجتنثاا التالث   إنجاصيهبتجا غحل  إللوالنظر  ل صدالن  ق ايا الصرا  
 ل هتابجا االننس اآل رف  الفيحوو   الفرنوي  ويصوا د  بو وار ووهذ ذروحهو اجتناا النوو  الراديهالل الذ  

والثذ  تدثدا  لن ت ا يدها غحل نذور الصيثهح  الحديديث  إنجاالذ  تطدح  يه لحتونجاح النووي  الوابد  صفتر   
ا غثثثثا اجتنثثثثاا النوثثثثو  التدثثثثا ل الحثثثثدي  الثثثثذ  ي تحثثثثض تصاصثثثث وذ يثثثثرا الهاتبثثثث  البدايثثثث  الحديديثثثث  لححرهثثثثاح النوثثثثوي 
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صدالثث   إلثثل ونيثثيرفٛاترهيثثدها إلثثل الفروقثثاح بثثيا الننوثثيا والثثذ  وثثدل ترهيثثد إلثثلاجتناهثثاح الوثثابد  التثثل وثثدح 
الهبثرق  اردبي  ارغصالتديين  إلغاد  الحان  ذهد  يجاالتل النووييا لحدهتور حويا غحواا  واردألصجص   ل الندد 

التونثثه نحثثو نصجثثور الدثثرا  النوثثو  لهثثل  ذولجثثاووثثاخل  ب صثثا  ثثبل تثث ارنتويثث ونجثث  النظثثر  إنطثثاضصثثا  ثثبل 
 ذنصثاطالصنحثاز  لننوثجنمالتاني  تيث يص  وذغرا ثجنالثذهور  ذوثاليألتطب) هل واحد  صنجا قارخث  صداوصث  تهيثض 

الصجصث  هالروايثاح والتنبيثه لزيفجثا والتالتث  وهثل التثل تتدحث  بالندثد النوثو  تحديثدا  اردبي  ارغصالطور الصرذ   ل 
 ثثثل هتابجثثثااالننس  وثثثيصوا د  بو ثثثوار ذصثثثافٜافGyno-Critisimاتوثثثصيجا الثثثيا يثثثوارتزبالندد الننوثثثانلاوهثثثل ص
لذهور  وقطور اجغتباراح الرنولي   ل التداطل صثا الصثرا  بوطثفجا تابدث  او  ارنوت  دد ناقيح  يه صفجون  اآل رف

 باروثثثثباألفوحطثثثثرح اج تب ثثثثاح راآل اق ثثثثايا صجصثثثث  صنجثثثثا اغتبثثثثارالصرا  واوتدر ثثثثح  يثثثثهلثثثثه وصتدحدثثثث  بونثثثثودا 
صتهثد  وهل صا ونج  نظرها غير ها يث  جغتبثار الصثرا  ننوثا آ رم وارنوت البيولوني  التل صيزح صفاهين الذهور  

 صنثثاج لحتدبيثثر الصثثرذ غحثثل  إج ر ثثجا  اج يوثثتطيلثثا ينثثد لدوتثثه التثثل  رنثثه  وثثيحرر الرنثثل نفوثثه تحريثر الصثثرذ اذ
وهثاا  إليجثاينظثر بجثا  ذاطريد  تدبير الصرا  غثا ر  ثجا لحطريدث  التثل اغتثاد الصنتصثا ويصها غدا ندح  هبير   ل 

 فٓٔ.ادوتورا لححرهاح واجتناهاح النووي  البحد  التل برزح  ل الوبدينياح
والندد النووييا قد وارا بصحاذا  الحرهاح النواخي  ونصيا النجود التل تندر  تحح هذا  اردألحال  اا  ذي وغحل 

لهتيثثر تحث  الحرهثاح وهانثثح صحثط اوثتحجان  والناقثد ف غحثثل صوثير  ارديبث وثصل واندهوثح ق ثايا الصثثرا  الهاتبث  االص
صنجثا  ذيثهالتبتث   النوثو  يحثدد ارصريهثلندحثح صثا الندثد  اإلبثداعصنجا مهصا بحاح الهتاباح النووي  حثدودا صثا 

 هل:
 النواخل:وهو نصيا صا تهتبه النوا . اردأل -ٔ
النظان الحاو  اجنتصاغل الحاهن صثا  ذ روهالنواخل الصجصش والصدصوع الذ   اردأل:وهو  ارنتو  اردأل -ٕ

 ييتصل غحل ر ض النووي . إاغير 

اردأل النوو  الصحتزن بر ض الجيصن  الذهوري  ور ض التصييز بثيا الننوثياموانطبقا صثا ذلث  يدوثن الندثد  -ٖ
 نوغيا: غحلالنوو  

 غصوصا و جن صحدودياتجا وص اصينجا الوياوي  الصدني . نوع يتولل دراو  الهتاب  النواخي  - ذ
الندثثد النوثثو  يدنثثل الندثثد الثثذ  تدثثون بثثه النوثثا  والثثذ  يتنثثاول الهتابثث   إانثثوع صحتثثزن بصداوصثث  الجيصنثث  مذ   - أل

 .فٔٔاالنواخي  بالتحديد 

وهثثل  ردألواويبدثثل النثثدل داخثثرا حثثول الصطثثطح) بيثثهحه الثثدقي  والصفثثاهين التثثل تطثثض هثثذا الثثنصط صثثا الندثثد 
والنوثثثاخل وهنثثثا  نجثثثود نوثثثوي  ندديثثث  غربيثثث  حاولثثثح ا تيثثثار الصطثثثطح) الصناوثثثأل  وارنتثثثو الصتنثث  والنوثثثو  

م دثثد ر  ثثح نثثاز  اجغرنثثل اوثثت دان صطثثطح)ا الهتابثث  ف Feministغثثا النظيثثر الحاثثو  اجنهحيثثز الحتدبيثثر 
يثوحل بالوظيفث   ارنتثلمولفظ بثهن ثبط وتتطثض بثه وت ارنتثلبثه  نصثا تدثو  لديجابالنوب   ارنوت جا  ارنتوي ف

اوثثت دان صطثثطح)االهتاب   إلثثلودغثثح فٕٔالننوثثي  وتدثثدا لثثذل  نظيثثرا لح ثثدض والرقثث  واجوتوثثبن والوثثحبي ا
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زهثثثر  النبطثثثل  دثثثد دغثثثح  ثثثل  ذصثثثافمارنتثثثلتنثثثاقض نفوثثثجا حثثثيا تدنثثثوا هتابجثثثا ألاطثثثوح  إنجثثثاالنوثثثوي فصا 
بثثديب غثثا النوثثو  وتتهثثد ونثثود تدثثارض بثثيا  ارنتثثو صطثثطح) الثثنص اوثثت دان  إلثثلهتابجثثااالنص الصتنثث ف 

دراوثث  النبطثثل لحصفثثاهين والصطثثطححاح  فوترصثثلٖٔغنثثدها بثثالر ض ا ارنتثثو الصطثثطححيا مويتصيثثز الثثنص 
الصتنوغ  يهيض غا ونود تدا ل  ل  جصجا لطف  ال طوطي  التل تبزن الهتابث  النوثوي  م ظحثح تثدور  ثل 

صدنثثل الت طثثيص  والنوثثو متدول صتب:ا فثثل صطثثطح) نوثثاخل ارنتثثو يا الفثثر  بثث اج يبثثيالنثثدل الثثذ   إطثثار
 ذرحثألالصوحل بالحطر واجناب   ثل داخثر  نثنس النوثا  بينصثا ينثزع الصتنث  الثذ  نترا ثل غحيثه  ثل صنثال 

احتهاصثثا لدواصثثل  ارنيثث  غحثثل غثثرار نثثنس  اإلبثثداعصصثثا ي ثثول تنثثاوز غدبثث  الفدثثل اجغتبثثاطل  ثثل تطثثنيض 
 ف ٗٔا.الصبدعف

يصتد  وصا تننديض الصذهر  الصدطود بالصتن   ل هبصجا هنا تفجن الصورل   جصا لاويا طر ا جا  ذنجادو ويب
 ل التثرا  الدربثل الثدينل ح ور الصرذ  ابطثفتجا النوثاخي ف إللوبالنظر  مالبيري  وغير البيري  ارنتللييصل 

لحتدبير غا الدطد الثذ  نثتهحن غنثه هصثا  ذهترصططح) النوو  صبخن  اذنند والتاري ل  واردبلواجنتصاغل 
حدود النذر الحاو  جا الجصز  قد تندحأل  قج تتددالصورل   اذجي تحض  ل يل  غا صططح) نواخل طالصا 

 الذ  وقدح  يه الباحت . تبدل غحل حالجامصا هنا نفجن الوجو ذوواوا 
حثيا قحثيب  اإلطثارنثدها ت ثر  غثا هثذا الننثا ن ذبثويثيريا  لحدهتور نوثاخلف ذوانوثو  هتثاأل  إللوغند الدود  

الثذ  تهتبثه الصرذ م تثرق بثاا النوثو   اردألالتصييز بثيا صفجوصلاالنوثو  والنوثاخلف ل حثديتجا غثا  إللتدغو 
الدول باا النص النوو  هثو الثنص  إللهو الوغل الفهر  والصدر ل والنواخل هو الننول البيولونل وتنتجل 

 بثثثارنتو غبقثثاح نطثثي  وهثثو الثثنص الصجصثثون  إلثثليثث  اجنطولونيثث  لحصثثثرذ  الدثثادر غحثثل تحويثثل الرتيثث  الصدر 
ح ثورا  ثل  نثواح هثذا التدا ث   إاونثودا  ح حث  لحتدا ث  الذهوريث  الوثاخد  موتثرق الصوهوح غنه الذ  ييثهل 
يثرق  ثل الثديا التيار النوثو   ثل النجايث  يوطثض بدحصانيتثه طالصثا انثه  إاغحل مف٘ٔوهو ييال الجاصش  دطا

 ارن إطثاروغبقتجثا بالرنثل  ثل  الصثرذ وحطثر طثور   اربويث بتهريوثه لفهثر   هثذا النانثأل لارواس  ثبأل الو
 رنجثافصا هنا  جل حره   هريث  ٙٔديني ا تبرير   وغجا وقجرها باوتابل صنحض لحتدالين والزون  وصا تن

 رنجثاانثه حرهث  وياوثي   االدينيث  هصثوتدا    اط  لتفوير الد ايا الصتدحد  بجا بديدا غا الرتي   ذ هاراتصتح  
صا  بل الصنظصاح النووي  والنصاهيريث  وصتووثاح الصنتصثا الصثدنل  ذهدا جاتصتجا الدصل الوياول لتحدي  

الصتحثثد  لححدثثو   ارصثثن ترييثثدحثثد بديثثد غبثثر وثثنواح ن ثثالجا الطويثثل  ثثل الحطثثول غحثثل  إلثثلوهثثل قثثد ننحثثح 
توثدل لحتاييثر  ترهثز غحثل دور اجوثر  ودور الصثرا   يجثا هصثا رنجثا حرهث  انتصاغيث  إنجثاالتل تناد  بجا مهصثا 
النوو   ذو ارنتو  اردألصحرن  لدغا   ذوخح اغتداج تطرح بصو وغي   ذهتر آرا وهنا  اجنتصاغل والفهر م

وصناقيثثثاح نظريثثث   حهثثثاتدريثثثر انيثثثاالنا بصصاح إلثثثلرنثثثاللنوينتجل  ذدألهنثثثا   اج يهثثثو غيثثثرا صنجثثثا لصثثثاذا  ذو
 ذننوثثثثثاخل  ذنهثثثثو نوثثثثو  نوثثثثاخل ذ ذدألغدصثثثثه بونثثثثود  ذو اإلقثثثثرارحثثثثول  طثثثثوصاح  إلثثثثلولثثثثح اح تحو ب ثثثث
صثل زيثاد  وثاخي  الصدرو ث  صتثل الن اردبيث  حالي طثياالدراوثاح التثل رهثزح غحثل  نويي ص ال حل  ثلذنتو 
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اتجثثا ول وآراخجثثاهصو ثثوغاتجا  ه يثث ارنتويثث ر بحثث  ال طوطثثي  صثثا ناحيثث   نيثث  صثثا غيثث ذدبجثثاغحثثل  بترهيزهثثا
 فٚٔا .ندتر غحيه  ل ذ  نتا  ذهور  ذاالرقيد  صصا جيصها  ارنتوي ال اط  ذاح الوص   اردبي 

وظجثثرح مبثثبدضهتيثثر  تنوغثثح طثثيب التدبيثثر غنجثثا وارتثثبط بد ثثجا  وذبدثثاداطثثورا  ير ثثذ ندثثد النوثثو   جثثوال ذصثثا
بتناولجا  ل هذا  نو التل وند لارغصا ل هذا الطدد موقبل الد ول  ل الحدي  غا  رواخي  هتير  ذدبي  ذغصال

 ن ا  طا  اطب بيا تبت  تياراح تندر  تحح صوصلاالندد النوو ف  يجا وهل: ذا الدراو  جبد
 وذ هارا اردبلوالذ  تهوا  يه الصرا  هاتب  وي طي  صونج  لحدصل  اردبي  ارغصالندد انتصاغل  صا  -ٔ

 نفوه . اردبلصا الدصل  نز ابوطفجا  ذوف ناقد  ذديب صا  بلجا رتيتجا بوطفجا ا وتددن

 الصتنوغ . اردبي النطوص  إزا  ارديباحتتبناا الناقداح  ذدبلندد  -ٕ
ا  ثثبل الهتابثثاح والنجثثود الفرديثث  والنصاغيثث   ثثل صثث  صجنثث  الندثثد اجنتصثثاغل ندثثد نوثثو  تصثثارس  يثثه الصثثرذ -ٖ

  .وروابط ونصدياح تتبنل ق ي  الصرذ صتوواح

صتنوغ   ذدواراتاريا صاروح  يجصا الصرا  صا  بل نطيا ص  ارولوترهز غحل التيار   إنجاهذا الدراو  وذصا 
غثد   ذغيننثان ثا نطثأل  ذاصثا طثراز ر يثا جبثد  رديبتثيا ارغصالوانتصاغي  م ونحا ندون بدرا   هذا  ذدبي 
 صنجا: ذصور

وصهانث   اجنتصثاغلونجثه بوطفه  نا وبيا الندد ب باردألتتدحداا  ذواويتيالتيا جبد صا الفطل بيا صور -ٔ
 هنا. اردبلالندد النوو  الذ  يرتد  غبا   النص 

هصثا  ذواوثيتياطور  غا الظاهر مصا هنا وثيتن الترهيثز غحثل ندطتثيا  ندالج النص بوطفه صنطحدا ج ذا -ٕ
الفهثثر  الرخيوثث  التثثل تدثثون غحيجثثا هثثذا الدراوثث  اوهثثل هنثثا الندثثد النوثثو  ف و نيثث  التدبيثثر غنجثثا  ثثل النطثثيا 

 لص تاريا.ا

صثثثا الثثثرواخيتيا  هثثثبا  ذا ذوثثثاسالصنثثثتج  ثثثل ظبلثثثه غحثثثل  واردألالترهيثثثز غحثثثل الطثثثح  بثثثيا الندثثثد النوثثثو   -ٖ
 الصدانا  الذاتي . ذنتنتجاابيهحه الرواخلف وويح  لحتدبير غا الرتق ال اط  التل  اردألاوت دصتا 

 
 بين نوال السعداوي وفرجينيا وولف

مولنثثثثا  ثثثثل ذصتيجصا ذدبثثثثا قتثثثثاا صثثثثا طثثثثراز ر يثثثثا احتحتثثثثا صنزلثثثث  صتصيثثثثز  بثثثثيا صرصو  ذديبتثثثثاا                    
غنثثد قثثرا   النطثثيا الص تثثاريا  تتنحثثلهتيثثر   ذوثثباألا تيارهصثثا صصتحتثثيا لحظثثاهر  النوثثوي  االفنيثث  واجنتصاغيثث ف 

و   ثثثل الطثثثرح والو ثثثوح وولثثث بثثثالنرذ  زتتصيثثثهاتبثثث   ٖٜٓٔالصولثثثود   ثثثل الدثثثاهر  لجصثثثا بدنايثثث م نوال الوثثثدداو  
وطبيبثث  غاينثثح  اصثثرذ ياهامانطبقا صثثا  برتجثثا الطويحثث  الصصنثثوع  ثثل هتاباتجثثا جوثثيصا  ثثل صو ثثوع الصثثرا  وق ثثا

 ثثل هثثذا الصو ثثوع وحوثثأل بثثل  ثثل يثثتل  ج ارواوثثي بحثثورح  هرتجثثا وصواقفجثثا و حثثاجح هتيثثر  نثثدا غثثا هتثثأل 
هتابثا بثيا دراوث   ذربدثوا و ثل رطثيدها غثا الدصثل واإليدثاضصا نتين  ذل  تدر جا لحوثنا الصوا يا وهاا 
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 يثر صصتثثل لحروايث  النوثثوي  الدربيث  الحديتثث   ذا ندثدها اصثثا ونجث  نظرنثثا الي طثي  يصهثثو فٛٔا وغصثل رواخثل
 وهونجا تدبر غا تيار صدا ا غا حدو  الصرا  الدربي  . ذوجبصفجوصجا الفنل 

 ا طثدب   ثل طفولتجثا ويثبابجا  دد وانجح ظرو  ذروتدراطي  ل غاخح   ٜ٘ٛٔالصولود   ل  رنينيا وولض وذصا 
غيثثر  ذ ويجثثاهانثح نتينتجثثا وحوثثح  صثثا اجنجيثثاراح الدطثثبي   جثثل ويثثديدتجا تدر ثثتا جغتثثدا  ننوثثل صثثا قبثثل 

 إلثلبالوثوداوي  وقادهثا  ذدبجثابصثرض نفوثل غثدا الثبدض غدحيثا طبثا  إلل اإلطاب  ارصراليديديا وانتجل بجا 
ح نيوبجثثا صثثأ إذبطريدثث  صثثتتر   ٜٔٗٔ ثثل صوثثير  حياتجثثا   إنجثثا ثثل  ار يثثر غثثد  صحثثاوجح لبنتحثثار ننحثثح 

 رذوثجا ثل  ارطثواحغثادح توثصا تحث   إنجثابنفوجا  ل النجر تاره  لزونجثا روثال  تثذهر  يجثا  وذلدح بالحنار 
 تاني  صصا يرن) نظري  الصرض الددحل الذ  غانح صنه.

صحنتجثثا موبالنوثثب  لرواياتجثثا  دثثد وثثاد  يجثثا الهبيثثر  ثثل تدصيثث   ذتثثرا اآل ثثرواحثثدا تحثثو  ارهثثلوقثثد هثثاا لفدثثدانجا 
اليث وص وتدصطثجا صثا قبثل  ذ هثارتدنيث  اتيثار الثوغلف و حثح صثا الحبهث  وقاصثح  ثل اغحبجثا غحثل  اوت دان

غر ث   ذووالوثيد  داجو  و ثبش وغر ث  ت ثص الصثر  وحثدااوارصثوا  الصنثار   إلثلا ذغصالجثاالهاتب  وصا ايثجر 
يثث  التثثل اوثثت دصح لحدراوثث  انيثثوأل صتدحثث  بالحنثثار ف والصترنصثث  صثثا قبثثل والروا يددثثوألف  ثثل بدثثض الترنصثثاح

غثثدح رصثثزا لحنوثثوي  وهفاحجثثا صثثا قبثثل  إنجثثاالدراوثث   بالصو ثثوع الثثذ  تثثدور حولثثه اوصثثا يربطجثثم اطصثث  نثثاغوح
 ثض اجهتصثان  ذاالوانجث  بدثد  إللالحرهاح النووي  النايط   ل الوبديناح صا الدرا الصا ل وبرزح تاني  

 إنجثا إج اريثجر إنجثاجتذهر هتيرا  ل ويرتجا غحثل  هذا الدط  إاموصا  )ٜٔدد الحرأل الدالصي  التاني ابجا ب
قطثص  إحثدقوهثل  ارنتوي فالتل تتحثد  غنجثا صثا  ثبل الي طثي  ارنتويث  الصفتر ث   يجثاتحصل صبص) ا

التدحيثثد  لحوثثرد الصنطدثثل وهثثل جتتبثثا  يجثثا النوثث  مٕٜٔٔالتثثل طثثدرح غثثان  صنصوغتجثثا ااجتنثثيا اوالتبتثثا ف
ا تهتبجا بثد ا صث ذاتيرح غصحي  الهتاب  بحد ذاتجا  جل تتهحن غا رواي  تحاول  ذاالصرتأل جا الهاتب  تحاول 

ويد  تنحس قبالتجا  ل غرب  الدطثار  ذ هارالهتاب  صا  بل قرا    بإغاد تجا ا  ح  الفهر  والحبه  والورد وان
توثثصيجااصينل صثثارشف وترقبجثا  حوثث  وتدثثزز صبحظاتجثثا لجثثا بصيثثاهد تراهثثا   اإلنهحيثثز الننثثوأل  إلثثلرححثث   ذتنثا 

 ذصاصجثاصا احثد البيثوح التثل يصثر  صطح صا نا ذ  الدطار وتدصج ال يال بالواقا وقد ترق صا النا ذ  غر   نون 
 ثل  صرلو  تنرب  غير  إنجاالدطار  تنوج حولجا صبحظاح  يالي  وحبه   ل  ط دراصل صتصاو موجي   ل 

 الهتاب  الدططي   ل غطرها .
الوثثيد  داجو  والثثل الصنثثار   ذغصثثال رنينيثثا وولثثض تصحثثورح حثثول  بثثردألوغصوصثثا  ثثاا نثثل الدراوثثاح الصتدحدثث  

الثذ  صتحتثه الهاتبث  نثوال  ارصثروهثو  اإلنهحيزيث  ل غثالن الروايث   ذدبي صتحح قص   إنجابيهل  اصموجي   ل 
رصثوز الهتابث  النوثوي  الدربيث  الحديتث  وظثاهر  صتفثرد  بحثد  ل واحثد  صثانيحجثا الدثرأل  جث ذدبثا الودداو  بيا 

ورتاهثا ال اطث  صثا  وذ هارهثاذاتجا موقد حصحح غحل غاتدجا صوتولي  الد اع غا حدو  الصرا  بطور  تتناوأل 
تيثثث يص  إلثثثلبطثثثابا انتصثثثاغل تصيثثثل  يثثثه  ذهترهثثثاولجثثثا صتلفثثثاح هتيثثثر  ينطبثثثا  صتحثثثح ظثثثاهر  دا ثثثل تيثثثار إنجثثثا

هثثثثثثثثل  ارنتثثثثثثثثلمٜٜٙٔ  والنثثثثثثثثنس/ يصثثثثثثثثا يتدحثثثثثثثث  بثثثثثثثثالصرا  وصنجثثثثثثثثا االصثثثثثثثثرذ هبح اجنتصاغيثثثثثثثث  جوثثثثثثثثيصاالصيثثثثثثثث



 3122الثانية  السنة  –العذد الخامس                                   ة      أدب المرأالمح النسوية في م

 

 8 

ا لحنثثدل يثثراا صتفوغصثثبٜ٘ٚٔوالطثثراع النفوثثل/ الصثثرذ مٜٗٚٔالدربيثث / لحصثثرذ مالونثثه الدثثار  ٖٜٚٔارطثثل/
 صي اإلوثثبلاثث  وروايثث  صصنوغثث   ثثل صطثثر واغحثثأل الثثدول  ٗٔ إلثثلوالصترنصثث  مٜٚٛٔ/ارصثثانهصااروايثث  وثثدوط 

غنثد ندطث   اصرذ ماصرذ  ل  اصرذتااهتير ا ذغصالنانأل  إلل ٕٙٓٓ/فيددن اوتدالته  ل انتصاع الدص  اإلله اوهل
بحثثيسمنناح ار ثثدضهانح هثثل الطثثفرم  ٜٜٜٔ-اصثثذهراح طبيبثث فالتثثل وندروثثجا هنثثا وروايتجثثا وغيرهثثاف  وا 

 يجثا  ل وثير  ذاتيث  ي طثي  قثدصحوهثل تصتث خي  يربطجا الصو وع الواحد الصجثيصا روا ذغصالححد   ل وحوح  
يتدح  بالصرا  وصهانتجا الحرن   ثل الصنتصثا اليثرقل الصناحث   هانثح صتثاج ويثاهدا نظرها  يصا  الهاتب  ونجاح

حيثثثثا غحثثثثل الدطثثثثر وثثثثنحح بدقثثثث  هثثثثل التفاطثثثثيل التثثثثل ترا ثثثث  الصثثثثرا   ثثثثل حياتجثثثثا صثثثثا لحظثثثث  الثثثثوجد  وحتثثثثل 
بيثثهحه الرواخثثل صثثا صو ثثوغه الصتصتثثل بالندثثد  اردألز   يجثثا موهثثل  ثثل صحطثثحتجا تناخيثث   نيثث  يصتثثفٕٓاالنجايثث 

 إنجثثاالهاتبثث  صثثا  صت ثثيب وصبالاثثا  ثثل تي يطثثه لثثدق اجنتصثثاغل الحثثاد لحظثثواهر الوثثحبي  التثثل يهثثوا بد ثثجا
 صددول . توو  لهل ذل  صووغاح

الهاتبثث   ذنجثثا الدثثار   طثثدوب   ثثل صدر ثث  دج ينثث جصثثرذ الدصثثل تدثثون غحثثل وثثرد الوثثير  الذاتيثث   ذحثثدا وصنصثثل 
هحجا ال اط  صرهز  غحل وطض دقي  ندا لتفاطثيل  اطث  صنثذ اصا  بل صي الصرذ صيهح   وغر ح نفوجا

 ثثل قثثرا   الصيثثهح  صحديثث   ذحيانثثاارتنحثثح ححثثوج وصدالنثثاح هتيثثر  لهنجثثا تفيثثل  إنجثثاالطفولثث  وحتثثل الهبثثر موصثثا 
يتحصس الدار    ذغص اغتيادي  صيهح   اروذ هصا  بل رصوز بويط   ظبج صا تنربتجا ال اط  وقد تطور

نثثاهرا  ذنانيثثاموت ثثا الرنثثل  ثثل طثثور  نصطيثث  واحثثدا تتصتثثل  ثثل هونثثه لدوبثثا ونودهثثا بثثيا الوثثطور والهحصثثاح 
 ثل  ذطثب د الرنال ويووا الجو  الصونود   اإلنا لحنصيل صتدي  بذل  دورا وحبيا ييحا صياغر الدرا  صا 

 ثل الطثراع  اج تهصثا الححثول لد ثايا الصثرا   ثل الصنتصثا بر إدراهجان صا صنتصداتنا اليرقي  وذل  غحل الرغ
 إللا الطراع الذ  تحص) ا غا اوتصرار الحيا  وديصوصتجا وذليس الدبق  الحديدي  بيا الطر يا الصوتولي رنه

دثاح واا هنا  حاجح ظحن حديدي  تتدرض لجا الصرا   ثل الصنتص ذ رقيهوا صونودا بطور  ذاونودا يصها 
النوثثاخي  الصونثثود   اردوارالهاتبثث  موغصوصثثا تظجثثر ي طثثي  الصثثرا  بهثثل  تدثثارا بصثثا تددصثثه ذاالدربيثث  جيصهثثا 

 وتتداطل صدجا بوطحي  هبير . صيهحتجاصا  التداصل الوحين ضج تدر  إذبطور  وحبي  ندا 
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 بين نصين األنثى
 اصرذ صا  بل نطيجصا الص تاريا تصتبا وانج  لهل  الي طيتيا صحور الدراو  ذاصا قحنا  إذا لج ناالقد  

 ل الدالن مذل  جا قرا   صترني  لحنطيا صا وير  حيا  الهاتبتيا تفط) غا تحث  الحديدث  بثب يث م وقثد هثاا 
 ثل ا تيارهصثا لدراوث   ذتثراوالدربثل  اإلنهحيثز  اردبثياوالصهان  التل احتحتجثا هبهصثا  ثل وثصا   ار هارلتدارأل 
وق ثاياها اليثثاخه   ثل غثثالن صددثد توحثثدح  يثه لاثث  الصدانثا  غحثثل الثرغن صثثا  ارنتثثلالنوثوي فصا  ثبل صفجونا

 ا تبض لااح التدبير غنجا.
 Mondayابرز قطص صنصوغ ا ذحدقوهل  AN UNWRITTEN NOVEL دط  ارواي  لن تهتأل بددف 

Or Tuesday-ٜٕٔٔلثثنصط  والدالصيثث   حوثأل بثثل زيث اإلنهحيلحدطثث   يثد  ثثل الهتابث  الدططثثي  لثيس ر  ذنصثثوذ  ف
 الصنثار  مممالثهف إلثلالورد  ل رواياتجا الصيثجور  وصنجثا االوثيد  داجو م ذنصاطتتبده  ل  ذااغتادح  رنينيا وولض 

ا جوثبأل ا تيثار الدطث  لتدبثر غااالنوثوي ف بوطثف ويثرتلتهتبجثا  ذاهصا وب  الدول تتهحن غا روايث  تحثاول  رنجا
طثثديدتجاا يتا واهوثثفيلف صتحدتثث   إلثلبيثثر غثثا هصثون الصثثرا  متدثثول الهاتبث   ثثل روثثال  غبثثرح  يثر تد رنجثثاالوثاب  

ق ل يوصل صوتارق   ل مذ إليجاقطد ذ  ج صدروننيرحبيخ   ذي غا الصرحح  الصبهر  غا حياتجا:هل تت يحيا  ل 
لحدثثثأل الصثثثدارس ا ذوثثثوار حثثثض   صثثثا يحثثثدجلتدثثثاط  اإلطثثثب غحثثثل   ج  رطثثثمذبثثثلووثثثط تثثثبل صثثثا هتثثثأل  الترصثثثل

 فٕٔالصدروي مالاير فا ارنيط مبالهر مالصياحناح الطاير متبادل اليتاخنمالتحد  بالووقي 

  ثل   ث) الصصاروثاح التثل توانججثا وتيير صترنص  الدطث   اطصث  نثاغوح  ثل صدثرض حثديتجا غثا نجثود وولثض
بلجا تبايا التوّنجثاح ظجرح صبص) الر ض والتور   ل صداجٍح هتير  رطدح وولض   ل صنتصدجا وتدول:ا الصرذ 

اجنتصاغي  نحو هلٍّ صا الصرذ  والرنل. را   ا ذا تهوا الحتصي  البيولوني  ذواواا لحتصايز الحدوقّل بيا الننويا. 
هتاب  النوا م ذو النوا  و دثل   صُّ الصر  " م ناقيح  يجا صو وعصنصوغ  بدنواا "غر   تالذهّصجا تح  الصداجح 

 صرايثا تصتحث  قثو ا وثحرّي  بووثدجا ذا تدهثس   وطثفجاقثروا ب واللنوا  الحواتل " ثدصا طثح طصح  االهتاب . ورطد
تحدتح غا النوا  الحثواتل تثنإ إقطثاتها  ثبل قثروا طويحث  ص ثح وصثندجا صثا و  طور   الرنِل ب دِفه الحديدّل"

لصثرذ  االحديدثّلف غثا الد ول إلل الصهتباحم ذو الوير غحل غيأل الناصد  "الصددس". غير ذنه  يصا ُذقطثل نوثُد ا
فم دوصاا صو وع  الصناز اردبّل والتدبير الفنثّل لثدق الهاتثأل الرنثلم اانودبوطفجاتوو  التدا ي م ظّحِح الصرذُ م الص

وهثثثذل  صثثثاد   اوثثثتدراٍ  لثثثدق ص تحثثثض الدراوثثثاح الوثثثيهولوني  والوووثثثيولوني م واغتصثثثد الرنثثثال غحثثثل النوثثثا  لثثثيُهاإ 
انم والياي   التل ُتدرض غحيجا النظرياح واإل فاقاح الذهوري .  ث "الرنل ج يثرق اليا ص  الناهز لتطويأِل الوج

وولثثض  ثثل ناصدثث  هيصبثثر   ذلدتجصثثاصحا ثثرتيا  إلثثلموتيثثير حصثثر الداطفثث  ج  ثثل ذبثثيض الحديد "الصثثرذ  وثثوق  ثثل ذ
صاد   اص  د ل إللالنوا  لهل يهتبا بحان   ذاصدولتجا اليجير ا وذطحدح ٜٕٜٔونيرتا  ل هتاأل طدر غان 

التل تدتثرض  األ لحدراقيل والصصارواحالهت وتتدرض وولض  ل فٕٕيندزلا  يجا لحهتاب ف ابجا والل غر   صوتدح  
تطّور صيروع الصرذ  اردبّل والتدا ّلم وتحّحل اج تب اح بيا الصرذ  بوطفجا " ييخاا " ذو " صو وغا" يصهثا الهتابث  
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ذهّدح وولض ذا تص  تاييراا وانأل الحدو   ل يهل الهتاب  بونٍه غان را: اغنهف وبينجا هث " صتلٍض ذو هصبدع ". 
" صدظثثن الصننثثز اردبثثّل هتبثثه رنثثالم انطبقاثثا صثثا احتيانثثاتجن الي طثثي  وصثثا ذنثثل اوثثتجبهجن الي طثثّل ". و ثثل 

اوتيثجدح الفطل ار يثر تهحصثح غثا إصهانيث  ونثود غدثٍل بثب نثوع اذ  ج يحصثل الوثص   الذهوريث  ذو النوثوي  ف. و 
وولض بصدول  هولريد  :" الددل الدظين هو غدل ج يحصل نوغاام  إذا صا تنإ هذا اجنطجار النوغّل يادو الددل  ثل 
ذرو   طوبته وييحذ ها   طاقاته." وذ ا ح وولض :" الددل تان الذهوري  ربصا ج ينثتج يثيخاا ذهتثر صثا الددثل تثان 

 ف .ٖٕاارنتوي ." 

 هاصيثي  دور الصثرا  حتثل  ثل نظرتجثا إلثل نفوثجاطل نفوه تهيض توحيطجا ال و  غحثل النص الدط إللوالدود  
يطالدنثا غبثاراح تطثض  يجثا  صوث  يث وص تنحثس  صثا وذولصثا ظثروض  حصثا غانث ثل حياتجثا  غانح اصرذ وهل 

 : واصرذ رنال  ذربد وهن  قبالتجا  ل غرب  الدطار الصتنه لحريض

ويصا ُ الت هتِّن هاصن م  ل هلِّ تحث  الونثوا: يثفاام صاحّدث م غيثوام تاحإفُجثا الظثبلم وهثلُّ واحثٍد صثا اليث وص ال صوث   "
 يفدل ييخاا صا يرنه إ فا ُ ذو إ واُد صدر ِته.

يحثدُِّ   ذحدهن يرع   ل التد يا؛ وآ ُر ذ ذ يدرذ؛ وتال م راح  يفّتُش غا صفثرداٍح  ثل قثاصوِس ن يثأٍل؛ بينصثا راح رابثام 
ذ طُر صا  ل ال اصِس ذنجا لن تهثا تفدثُل يثيخاا  م ل إطاٍر قبالته؛ وال اصسُ   ل  ريط  يبهِ  صواِر الدطار الصتبت   

 فٕٗا"غحل اإلطب .

موي طثح  ارربدث  ارنثواعغثا تحث   اج ي رنثو الرنثال  ثل الحيثا  وهثن الثذيا  ذنثواعي طثح  ارصرو ل حديد  
  وطريدثث  تفهيرهثثا حثثوار الصثثرذلمو ثثل ا ترا ثثجا فاإلطثثب لثثن تهثثا تفدثثل يثثيخا غحثثل  ا غنثثز الصثثرا  اجنتصثثاغل بدبثثار 

تدثثثول لثثثل: دط لثثثو هنثثثح  هرنصثثثاالنوثثثاخلاو ل ذاح الوقثثثح  ذنصوذنجثثثاتدبثثثر غثثثا تحثثث  الصدانثثثا  التثثثل توثثثدطجا غحثثثل 
  ل بثيا الصثرذيف  التثايصز هانثح تنتدثو يصثا هانثح صنيثاح  بدثرا   طثحالحيا ..ف إللتدر يا...تن غادح صنددا تنظر 

..اهثل يثل   ثل التايصز..الحيثا  هحجثاف وذ باروصحتوياح الطحيف  التل تصتل رصزا لححيا  نفوجا بصا  يجا صا تنوع 
نثز ا صثا هثذا الطث أل لهنثه نثز  صنوثل..صجصش..بل  إج  وثح الصثرذصثد ل لححيثا  نفوثجا ولي إلثللتتحول التثايصز 

" النوثور التبتث "م بثدذ          هثاهل صحطث ا:ذل  صا قولجثا نفوجا يت ) لحصرذ الطحيف  نفوجا وتهوا ترنيدا 
 الدطار يزحُض بنا ببطٍ  حتل رطيض الصاادر م تن توقض.

تُرق هل وياادرُنا الرنلن  ل الحديد  لن ذها واتد ا صا رغبتلم دغوُح اهلل غحل اجحتصالْيام غير ذنل  ل ار ير 
م هرصش  نريدته وذلداها باوت فاٍض هصا يت حإُص تصنيُح ذا يبدل.  ل تح  الححظ  تحديداام انتب ه الرنلم انتفض 

 فالصر ُ صا يلٍ  انتجل صنه ولن يدد  ل حان  إليهم تن اند ا بدنٍض نحو باأل الدطارم وترهنا وحيدتْيا
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  الثثذ  تصوثثحه الصثثرا  بدفازهثثا غحثثل نا ثثذ ارتثثر ذول تراهثثا برصثثوز ا ترا ثثي   البددثث  وتوثثتصر  ثثل ربطجثثا لحرصثثوز التثث
الدطثثار تحثثاهل يثثيخا راوثث ا  ثثل الثثذاح جيصهثثا صحثثوا..و ل تثثداغياح الص يحثث  لتفاطثثيل حيثثا  هثثذا الصرا ..هيختجثثا 

ا جثثتظحص صثثرذ ا صروثثا ..تولثثد قطثث  ذ يجابيثثح  إلثللجثثا حثثيا تطثثل  اروجدالفديثر  هالننثثدأل..غبا تجا الرتثث  واوثثتدبال 
  جثل ت ثر  قفازهثا لتصحثو الصثرذ  رصزيث الصحاهثا  لوثحو  ..وتحث  اإل و نوثا   ذنجااصتيازها  ذ رياحالحيا ..ونوا  

 ثل الثنفس يطثدأل  هثرتر..لج تثزو تيثابه الظروض..الحيثا  تتنوثد  ثل بددث  .. إلثلبدد  غحل نا ذتجا..ترصز بثذل  
  تحثح ..الحيثا  والظحثن الثذ  تدثيش الصثرذ لتفتثرض تداوثن الوثر صثا الصثرا  ..وهثو الجثن  يثا لثديجاصحوا..هاا ذل  ها

..لتروثثثثثن الهاتبثثثثث  طثثثثثور  وثثثثثوداوي  ارطفالغربا ..النوا .. ذو إ و ا النصيا..الرنثثثثثال بهثثثثثل طثثثثثفاتجن..صظحتثثثثثه صثثثثث
الصدثدر  ارهبثر اصينثل صارشفالداوثن الصيثتر   يجا..وحيث  الدثأل  صفتر ث  تهثوا الصرذ رحدا قاتص ..تهوا صاد  

 يدا غحل غاتدجا.. ذاله 

التل تطفجا  ل  ارخزون  والترهيز غحل وصاتجا غحل ياهح   وتددن الهاتب  نصاذ  نواخي  وحبي  تفرط  ل وطفجا
التثل تفتثرض  ارخحيا تحاول تطثور طبيدث  زونث   الناضرة" لسيدةهيمدا هيمدا مارش..ا األخ,زوجة هيمداقولجا"

صا يبيجتجا..هصا تاالل  ل تطوير البتس حيا  الصرذ ونودها بصا تصتحه صا  حفي  صدتاد  لحظحن الذ  تتدرض له 
تداوثثثثث  صثثثثثا ذ  وقثثثثثح  ذهتر دثثثثثرا صثثثثثا ننثثثثثدأل.. ذهتثثثثثرض صينثثثثثل صثثثثثارش نفوثثثثثجا قاخحثثثثث "هاهل صينثثثثثل الباخوثثثثث  تطثثثثث

 فٕ٘االدديص  ذاتجا التل نا ح بجا الدان الصا ل" بدبا تجاص ل..
 الصثرذ التثل تدثيش  الصروثا يهب غنطريا صجصيا صا غناطر توطيل الطور  وتدصيث   ارخ الفدر وتوحط زون  

وطبيد  اوتدبال الداخح  لجا  ارخبيح  إلل الصرذ لهاتب  طور  دراصي  صت يح  لصيجد وطول ..وترون اوطرتجاتحح 
 حل ف لحثثثت حص صثثثا تفاطثثثيل اا الصنولو االحثثثوار الثثثدصثثثاجوثثثتفاد   إلثثثلوتدصثثثد  بارهثثثلالصنيثثثاحيا  اروجدجوثثثيصا 

غبثثثاراح  صوثثثت دص .. البيثثثح إلثثثل الصثثثرذ التثثثل تثثثدور غنثثثد وطثثثول  وارحثثثدا الوطثثثض الثثثدقي  لبصثثثاها والصيثثثاغر 
غنطثرا  الصثرذ صحث  رصثا الصطثر و ثوا  ار ث  صثا صنظثر تتلنحثذض هثذا فهصثا تندثل  -صتلالهننا ووض نتناوز هثذا

نا ثذ  الدطثار  إلثلصتهخ   الصرذ  حفي  الطور  الباخو  ..وتتد ل الطور الصت يح  صا واقا نحوس  إللي اض  آ ر
 ..ذصورتفهر هذا الصر   يه صا  ذاتتطنا الافو الذ  يد ا لحتواتل غصا يصها 

الدطثثثثثثر الثثثثثثذ  هتبثثثثثثح  يثثثثثثه الروايثثثثثث  صثثثثثثا  ثثثثثثبل  إلثثثثثثلو ثثثثثثل تنايثثثثثثا ذلثثثثثث  تبثثثثثثدو طثثثثثثور  الرنثثثثثثل نصطيثثثثثث  بالنوثثثثثثب  
رنثثثل الوياوثثث  الطثثثارن الصثثثتنجن الثثثذ  يصتثثثل رصثثثز الدجثثثر الوياوثثثل واجنتصثثثاغل الثثثذ  تدثثثيش  اروللي طثثثيتيا..
 ذلبثثثرح بثثثارصيروالحثثثأل الصتصتثثثل  التوثثثاص)رصثثثز  قوار ثثثر والصتصتثثثل بالوياوثثثل بثثثول هرونثثثر  وطرتثثثهالنوثثثا  تحثثثح 

التوثثحط وتهررهثثا غاقثثد   إلثثللحوطثثض صفثثرد  االثثهف التثثل ترصثثز  توثثت دنالي طثثي  الصتثثال  ثثل نظثثر الهاتبثث ..وهل 
ل غثا هثل الصظثاهر التثل ارول وقوثوته الصوثتو فوحي  توثحط لججاا/ ذلبرحاله صينل صارشف وا-صدارن  بياارونر
   والرغي ف..تح  التل صرح  ل وطور صتددص  صا الدط ..ددالحه  والبا لحصرذ ت يحتجا صبزص  
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 إلثثلالثثذ  تنطثثو  غحيثثه روايثثاح تيثثار الثثوغل  ار هثثارتثثداغل  ذوثثحوألت ثثر  الهاتبثث  صثثا التفاطثثيل التثثل يفر ثثجا 
اناتجثا تنحطر  ل صد ذاجيصها  الصرذ نديد  .. صيهح   ذ هارا تدال الحواراح الدا حي  التل تصتل وواخل جبتهار 

الصدتولث   بثارحبنيتدحث   ارصثرابدثد صثا الاريز .. ارن إا ل دا حجا جا الهاتب  تثرق  ارنتلالذاتي  الصتدحد  بدصا 
الصنثثثزل والدنايثثث   برغصثثثالاليثثثاق  الصتصتحثثث   وصجاصجثثثاالصتثثثزو   ذ يجثثثاصثثثا  الصثثثرذ ..وال  ثثثوع الثثثذ  يفر ثثثه غثثثيش 

لحتهفير غا  ذوحوبا الصرذ هتصان بنفوجا..وتبدو الطب  التل ترق  يجا والتل لن تتر  لجا الوقح الها ل لب بارطفال
الوويح   الوحيد  التل تحنا  -إرادتجا ارن  غا  طا  ذحدا بددر هونجا  اإلتنصنزل   إلل لج ترقتح  التل  -اآلتان
طثثور  الرنثثل  ددثثو صثثا تنثثدوق تتثثي) الثثت حص صثثا الدجثثر والتوثثحط  ... وثثرغاا  ذيثث والتثثل جتثثرق  يجثثا  الصثثرذ  إليجثثا

 -تت يثثلهصثثا -اجا جزالثثح ذصاصجثثاالتثثل تنحثثس  الصثثرذ ا الظجثثور حتثثل وذا تبيثثح بفدثثل الثثزصا..ر إلثثلالصتوثثحط 
 وارغبا  ل  ل هذا الححظ  طور  الرنل صا الزون  الداوي ..هيحدا صارش..اوتتد فٕٙاوطوته وطر تديش تحح 

تثثثن  ارهثثثلوردا    اإل طثثثارصثثثا  بثثثارد وبهثثثا  الطفثثثل غحثثثل ال إاالحصثثثان لثثثيب صثثثا  إغب التثثثل تنبثثثر غحثثثل تحصحجثثثا..
بطثثور   الصثثرذ  قثثرذحهانثثح قثد  إاذلثث  يظثثل التوثاتل قاخصثثا حثثول  حلال ثيوض الهتيثثريا الثثذيا يتونثأل  ثثدصتجن..وغ

التثثل تدبثث   ار ثثرق اريثثيا ا  هتيثثر  لثثن تهيض..اجنهوثثار واجندوثثان والطثثراع وهثثل يذيثثا  نثثا ه..وتدر بثثرذو ثث)
لحظحثثثن اجنتصثثثاغل  ذنصوذ الهاتبثثث  هحجثثثا ..غيثثثوأل الصنتصثثثا وظحصثثثه هحثثثه.. إوثثثداطاحصينثثثل صثثثارش ..الصثثثرذ بصطثثثير 

بحتثثا غثثا ال ثثبص  ارغحثثل إلثثلتتصوثث  بثثالتححي   ونثثودا هصثثا تنوثثدا  رايثث يهثثوا  ذايصهثثا  ارصثثل...وصثثا ذلثث  
..يثا سيثا نف حيثا رو   يثا حيثال واهن  تثن ارتنفل..تر ا يد ..تياليا بديدا ندا..لا ذ"تحرهل..ار دل يد  بديدا..غ

 ف ٕٚاذي ا  و  زهرتل والطدر  و  الزغأل.." ذناصا يهوا صا صينل صارش.. ذيا
ل ثاوطاح والظثروض ا إزا وقص  الصدانا  التثل تبثرع الهاتبث   ثل تطثويرها تظجثر  ثل التبثرن الوا ث) صثا ال ثدض 

تثور  والتبثرن ونفثاذ الطثبر وا ثح  ال صبصث)جثر ظت اآلتل /الصتالاذ  صينل صارشف..و ل الصدطا التل تحيط بالصرذ
 ذوغحل صدرب  صا هنثا.. وذزيححطردح  لالروح التصا النفس قاخح :"هاهل الروح تنتحأل صطيرهام الصرذ  ل حوار 

والصثز  الصنهصيث  لهثل هثذا -الجزيحث  ارقثدانحي  صثواطل  -هنا  بديدا حتل توتدر غحل تح  الونانيد الواطخ ..
ذ  بجثثا  وروغثثث   ثثل لصحثثثاح  تحديثثثداغثثرض ج ذ-ارطفثثالأل الحيثثثا  الو ثثا  الثثثزو   ثثثل التبيثثل..الح ار ثثذالهثثوا 
 فٕٛانحل"ليس صا ذ-ليس صا ذنحل-هر الصب ارنوت صرحح  

وا  يتطاب  رنحص) و وحا  ل رتي  الص رنناصدا.. ولحصروا حال  تدصص وا ح  لحي طي   إزا  ذننا ) اا الو صو 
ادح غتثثثثإلثثثثل اجوثثثثتصرار  ثثثثل  دثثثثل صثثثثا اصطثثثثاض داغيثثثث  صينثثثثل ال آ ثثثثرصثثثثا ظثثثثروض الهاتبثثثث  نفوجا..وتر ثثثثه  ثثثثل 

 اج تر ثث اْ صثثا تاثثور النوثثيج لتثثرق النثثور وذ ذج تنفثث ذا..غحل يثثداها ذبثثدغحصثثا  إلثثلغحيه..الحياهثث  والتصتثثا بثثالنظر 
الوثثصا   ذا لحهاتبثث  بثثل بوثثبأل رتيتجثثا وثثوداوي   حفيثث  الالا غثثا ال ثثبص..ج بوثثبأل الوثثصا  تبحثث   يجثث إلثثل رذوثثجا

  تدول صتهحصثييل بتح  الفهر .. اآلتللنفوه..والصدطا  هيددص ذاصا يصها  ذهترال ديض  لإلنوااتددن  اذجيصها 
نانأل وتديديا ذل  تازليا اليبه  التل صثا  بلجثا اهلل  إللغا صينل صارش:"تنونيا لحدا ل وال ار  صا نانأل 

نثثدع  ذجبرتدثث  ونوثثين ..ينأل ر  تف ثث ذا ثثل اهللمهثثن هثثل الاثثرز صحهصثث  وصحبوهثث  مينثثأل   ج تفهثثر ذاته..طثثه 
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..ويجثز اروللولنندل الايصث  تظجثر الدصثيص الثدا حل لحورقث  ال  ثرا   برها  ينواأل  ال و ييخا يزغنجا..لندع 
نهثثثل هنثثثا  طثثثوح صثثثان هر  ذغحل إلثثثلغحثثثل صر ثثث  الاطثثثا..لصاذا تر ثثثا بطثثثرها  الصدحدثثث  ارولثثثلقطثثثراح الصطثثثر 

   دحح..الزنثا  الوثصي  ذو الفيونهثاح البنفوثني ..لها هيحثدا وثوض تدوديا لحيثل  الثذ ذ رق..الوصا  صر  آاصان
 فٜٕاذغحدل تح  التار .." ذوا..ال ز  الدار والف يح  ترتل

..هيحثدا التثل ارخوالزنا  الوصي  هو نز  صا ححن الطبا باقتنا  الصببس النصيح  ذل  الذ  يدهرا ظجثور زونث  
 ذهرتجا صا  ز  وغار و  يح ..تواز  هل الصططححاح والصدانل الويخ  التل 

نجايثثث  الرححثثث   إلثثثلالصفتر ثثث  والدثثثالن الصت يثثثل لصينثثثل صارش..بوطثثثول الدطثثثار  وارحثثثدا وحثثثيا تنتجثثثل الرححثثث  ..
غالصل  ل حثال وثيخ  يطثدأل  إاالواقا..وحي  تبيل الدالن الصت يل.."حونا  إلللحظ  الدود   وترتلتترنبا..

غحثثثثل  اصهثثثثاافغر ثثثثهنتح  ليوثثثثح صينثثثثل لثثثثن يهثثثثا هنثثثثا  صوينريجلثثثثذ  ذلثثثثذ  اتهثثثثل  غحيهنصاا ال ثثثثبص صنجا..صثثثثا
 نالحيا  غاري  صتل قطد  غظانن"ذناصت يح  صا غالن صينل صارشف..صا  ي طي ااإلطب 

التثثثل لثثن تهثثثا اصينثثثل  لحصثثرذ صت يحثثث   صروثثثا وتنتجثثل الدطثثث  غنثثد التوثثثاتجح الحثثاخر  نفوثثثجا  ثثثل حصثثل البحثثث  غثثا 
ينتظرهثا ابنجثا  ثثل صحطث  الدطثار..وصا ذلثث  تبحث  غثا صبصثث)  اصثثرذ بل هانثح صارشفالصت يحث   ثل ذهثثا الهاتبث ..

اليجصا..بينصثثا هثثو ي طثثو نحثثو الحثثانز الحنثثر  وهثثل  ار يثثر النظثثر   لتبدثث.."ولهثثا  الصثثرذ  ثثل قطثث  هثثذا  صروثثاوي 
وابنجثثثثا..صا  ذنيارقثثثانل صثثثثا نديد..ي طثثثاا غاص ثثثاا..–تتبدثثثه  ثثثول حا ثثثث  البنايثثث  ال ثثث ص  يصحخثثثثانل بثثثالحير  

حتثثثض صتثثل دواصثث  تطفثثثو بثثل صثثثا هثثن تثثدور وت ذواوثثثتناصيا الحيحثث  تثثن غثثثدان ذيثثاتهونيانلصثثاذا تصيثثيا نحثثثو اليثثارع ن
 فوالدطار ليس إج وير الحيا  نفوجامانه الزصا الذ  ي دغنا بالتايير..ٖٓانيدمم"

 الصفدصث  وارحثدا  ..ونوثنح حولجثا الدطثص الهاتبث  ي طثيتجا الرخيو اتح  قط  صا طثراز  ريد..تدصطثح  يجث
النوثا   لصروثا تي يص حديدل  إنجا..الصرذ غحل  الصرذ وتوحط  الصرذ بالظحن اجنتصاغل والدجر وتوحط الرنل غحل 

  ل صنتصا  رنينيا وولض الصحصح  بالذهرياح ..

غثثا  اردبيثث  ثثل قيصتجثثا  يثثانالحدراوثث   جثثل جتدثثل  ذر ثثي النثثل ا تيثثرح روايثث  نثثوال الوثثدداو اصذهراح طبيبثث ف ذصثثا 
دروثثح لفرنينيثثا وولثثض جصثثا حيثث  ص ثثصونجا الثثذ  يثثدور حثثول صدانثثا  الصثثرا   حوثثأل بثثل  ثثل قيصتجثثا  لدطثث  التثثلا

ق ثي   اطث  صتحصثا تصتثل الرواخيث   تثل ال اتصث  تدثدنالدنثواا وح ابثد ا صثالروايث   إاوطحي) الفني  وقيص  هاتبتجا 
يفيثثل  ثثل و ثثا الححثثول  ذغصثثلتدثثاطض  نثثهرصحثثدود صثثا الصثثرا  يتيثثر الريبثث  واليثث  التدثثاطض غيثثر ال إا إجنفوثثجا 

الهاتبثث  تتبنثثل  ثثل  ذاتدريثثر واقدثث   إلثثلالدربثثل نثثور  طرابييثثل  والصفهثثرالهاتثثأل  اصثثا د ثثموهذا الصناوثثب  لحصيثثهح 
ف الثذ  ٖٔصثا صنطحث  التححيثل النفوثلا لحصثرذ صداديث    ج يدوري ذيديولوني  ل هذا الرواي  تحديدا  اردبلنتانجا 
الباحتثاح تناق ثا بثيا  إحثدقتتثار  ثد هثذا الرتيث  والتثل تثرق  يجثا  ذاغترا اح التل يصها صا هل اج إليهغصد 
 وهل صا يدرا صذهراح طبيب  يدا بيا  هرتيا: فٕٖيهوا انتصاغيا ا ذا ذويهوا الطراع ذاتيا  ذا

 لصدانا  الهاتب  نفوجا ذ  اا تهوا الي طي  اندهاوا لحهاتب . اتهوا صدانا  البطح  ترنيد ذا -ٔ
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ليوثح هصثا  إنجثا إجم ار هثاربدض صبصحجا ال اط  غحل الي طي  جوثيصا  ذ فحتهوا الهاتب  قد  ذا -ٕ
 ثثل  الصثثرذ  صروثثا هثثل  ثثل الحديدثث  وربصثثا روثثصح واقدثثا ا ترا ثثيا حرهثثح  يثثه البطحثث  وغهوثثح صثثا  بلجثثا 

 الصنتصداح اليرقي .

 ذاذ  هاتثثأل جيصهثثا  إانثثتصا  رننثثا  رذيجصنثثا صنثثه صوثثال  واحثثد  وهثثل الصثث نثثص غصيثث  إزا  ثثنحا  ارصثثريثثا هثثاا وذ
وحتثثل لحظثثاح الحثثزا والفثثرح التثثل  ال ثثاخد  وذصنياتثثهيودغثثه تناربثثه  ذاوجبثثد  اإلبثثداغليتنثثرد غنثثد هتابثث  الدصثثل 

غنثثد هاتبثث  صتثثل نثثوال الوثثدداو  التثثل تبنثثح ق ثثي  الصثثرا  صثثا  ثثبل ق ثثيتجا ال اطثث   اص يحتثثه جوثثيصتدثثيش  ثثل 
التطثاقا بجثا  ذغصالجثا ذهتثرهثذا الدصثل صثا  غثد إلثلبرح  يه غا تح  الد ثي مونصيل صيدانا رحبا غ ذغصالجاوهانح 

صثذاهراتجا التثل هتبثح بطريدث   ذوتهثوا قطث  حياتجثا  ذا إلثلج لهونجثا اقثرأل  ارغصثالبديث   ذهصيث غحل الرغن صا 
 ذاح طابا ورد   اص.

ل صوثثثال  غاصثثث   ثثثل الصنتصدثثثاح التثثثل تصتثثثل وثثثص  صبزصثثث  لحصنتصدثثثاح اليثثثرقي  هثثث  ارنتثثثلصوثثثال  ا ثثثطجاد  إا
جثثا هحيثثاف  ثثل ن ا تفاخدتفثثاوح تحثث  الصنتصدثثاح  ثثل نوثثب  تح ثثرها هثثاا الوثثبأل ورا   فوتجااوغثث إا إج اإلنوثثاني م

صرح بص اض غوير تصتل  ل نجود ياق  لحصنظصاح النوثاخي  لددثود طويحث  صثا  إنجاالصنتصداح الاربي  صتب صا 
بثيا الثذهر  ارزلثلصداناتجثا تصتثل نثوهر الطثراع  وذزصثااتوانثدها  ذصثاهاح ا تحفث هل واحد  صجصا الصرذ  إاالزصام

 إاطثثورها  ثثل الصنتصدثثاح الصت حفثث  وصنجثثا صنتصدثثاح الدثثالن التالثث  غصوصثثا مصثثا  برقوثثلوالتثثل تظجثثر  وارنتثثلم
   ثثل صطحثثا الدثثرا الديثثريا وحتثثل صنتطثثفه   ثثل الثثدول التثثل ارصثثرا هثثاا غحيثثه صثثالو ثثا الحثثالل جيصهثثا صدارنتثثه ب

تثندهس هثذا الصدانثا   ثل نتثا   ذاالاربيث م صا الطبيدثل  ذوربثاودول  الثنجج الثديصدراطل نفوثجا وصنجثا ذصريهثا تتبنل
الحاطثثبح غحثثل نثثواخز غالصيثث  ارديبثثاح  هثثن هثثل صثثتب نوثثب  النوثثا   من هثثذا النتثثا   الهاتبثث  وحتثثل  ثثل تدثثويالصثثرذ

صنحجثا  تثر رالتثل  ارطثلب الرواخيث  الننثوأل ا ريديث  دوريثس ليوثن وج ندثرض ذيثجر صثاصتنوغ  هناخز  نوبل صتبن
لوثثنواح طويحثث موالتل تدثثد نفوثثجا قثثدو  لحصنظصثثاح والي طثثياح النايثثط   ثثل صنثثال  اردألهثثذا النثثاخز   ثثل صنثثال 

 فٖٖفافٕٜٙٔاحدو  الصرا  جويصا  ل روايتجا اليجير  اد تر الصذهراح الذهبل

موههذا  صذهراح إنهارايصها  ذصراوصازاا  يهحهلذ  تروه ونصا وا ذ وغصوصا  حن تدد النووي  الصططح) والصفجون  ا
 ذ هثارتح  الفهر  التل وتن ج جحدا  ل  فالصواوا  الصطحد ص) الححن النواخل بالحري  جبل احصل صبغصل طبيب  

الهاتبث   وصنثذ البدايث  ت ثامحصرا  هتير   ل صنتصا صددد هالصنتصا الدربثل.  طوطاالهاتب  وتطل حدودا تتناوز 
 تدول: ذ يجاطا  اطب بيا الرنل والصرا  وتددد صدارن  غير صددول  صا  

صثثرتيا وتديثثدا  ثثل  ذصثثلصيثثطه وذنثثا يثثدر  يطثثول ويطثثول وت هج يصيثثطويترهثثه حثثرا يدص... ذ ثثل -
  ..بريرط  ذطرا ه فاخر وتحبس 
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 .ذي ارتأل ورير  ووريرا ذ ذاغحل  وذنايطحو صا نوصه ويتر  وريرا هصا هو  ذ ل -

 إج ثثر  ج ذ وذنثثاويدثثود  ثثل ذ  وقثثح  ذبثثل ذو ذصثثلصثثا  إذااليثثارع ليحدثثأل بثثب  إلثثلي ثثر    ثثلذ -
 .بإذا

حرهثثاتل  ذراقثثأل ذابنثثح غحثثل  ..ذنثثا إصثثا ذنثثاهبثثر صثثا قطدتثثل .....قطدثث  صثثا الححثثن ذ ير ثثذ ذ ثثل -
صثثثا نحوثثثح  إذا وذنثثثايحدثثثأل..يدفز ..يتيثثثدحأل  ذ ثثثل... لأهثثثل فثثثل يثثثجيتل ذ ذاووثثثهناتل ..غحثثثل 

 فٖٗذصل تريدنل بنظر  ص حبي  حاد .. ا  غا ونتيصتر صا   ذ   اا وانحور الردا

َ  ذوالصبحظ  التدبير الوابد  غا الصواقض  ذوحوألتهيض  ل دقاخ  تيدد غحل صفجوصجا ال اص لححري  و الهاتب   ا 
  صبهثر   ثل صراحثل غصريث وارنتثلالصدتاد  غا تبرصجا الوا ) صا الديود والفوار  التثل ت ثدجا الداخحث  بثيا الثذهر 

صتدابحث  تدهثس  وذلفثاظ..ا فثل..ف  ذراقأل.تحبس..ا تيارها لتدابيرصحدد  تدهس  هر  الت يي  هدولجااتديثدا. مويرتل
 ثثثر ف وانتجثثثا ا بددثثثاأل صنتصدثثثل قثثثاسانظر  ص حبيثثث   ر ..ج ذرتثثثألفايذ ذاال ثثثد بثثثيا وثثثحوهياايتر  وثثثريرا..غحل 

 ثل  ار دثال الصتنوغث صثا  رغثدد هبيثا  ثبل اوثتدصال الصتتابدث  صث ارحثدا تهتيثض  إلثل إا لنو  الداط حاد ف..
يدبثثر غثثا الرغبثث   ذهتثثر صثثا ذو ثثب يهثثاد ي حثثو وثثطر صثثا  دحثثيا  ماروثثصا بالصدارنثث  صثثا  الصدنويثث  والزصنيثث دججتجثثا 

صثا الثر ض الدثاطا لهثل  إيطثال ارقثل ثل  مالصحح   ل غصل يل  ص ثاد .. دثل تتثرنن بثه الهاتبث  رتاهثا ال اطث 
التصييثز الثذ   صو ثوع إزا الحواوثي  الصفرطث   تحثح  ثاط ذ هارهثاتتطثرض  ثل  صثا..ووثريدا ذ هاربجا صا  طيحي

 اهلل يتحيز لحطبيااف.. ذااهلل يهرا البناح...يدرح  ذاتندل لح ال  يدا  يهاجبد 

ل ..ليتنثثثث-بهتر ..اهيثثثانل التديثثثثل صتثثثثوا ر  ذدلتثثثثهوقصثثث  النفثثثثور تت ثثثث)  ثثثل تنثثثثاتر غبثثثثاراح الهثثثرا لحثثثثذاح التثثثثل هانثثثح 
 ..ف..وبول صا ال ز  والدار..ذنوتتل..هرهح الاايص  ذنوتتل..النون الاريأل الذ  يفانخنل بدار نديد..ذصوح

صثا ونثثود نصثثاذ   ارنثل لثثه بطثا هبيثثر  يثثه صاخثد  طدثثانف ا جثو غصوصثث طثثور  الرنثل  ثثل الروايث   وثثحبي  لحاايثث  وذصثا
 :اآلتي   اينابي  قحيح موغحل صواح  الرواي  نحص) الي طياح الذهوري 

 واهتصاصجا. ارنالصوترتر بهل الصزايا..الحري  وحأل  ارخ -ٔ

 ذي ثاالهريثه  اروودوواد الفحنف..اهذا الرنل  اروودتحصا ووط ونجه  وذونانهغينل البواأل  رذحالبواألا -ٕ
التثثل تحصثثا تروثثن طثثور  الثثذخأل الصفتثثرس ووثثواد الونثثه هنايثث  غثثا البيثثاغ     اروثثنااف ذنثثوتتل إلثثليتطحثثا 
 فٖ٘ابالذاح حديد  الحوا.. طج ييتر تحديدا  اروودوا تيار 

الصحايثثد الثثذ  ظثثل صنجثثوج  ثثل دورا وح ثثورا  ثثل الروايثث  رصثثز  غحثثل الدهثثس صثثا الطثثور  النصطيثث   ارأل -ٖ
 إيثار وهثل  ارحثدا التثل تحثر   ارن إلثلوالتل تدهس التوحط والويطر  التل ندحح  ل هثذا الثنص  لأأل
 .ذي ارهه الهاتب  الذ  ته ارنتو النصط  إلل في  
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هابوس  إلللن تاادرها وتحول تح  الطور   ذنجاطفول  بريخ  تصنح لو  إللابا الدن الذ  يرصز  ل نانأل  -ٗ
الصر و ثث   ثثل يثثهل طثثراع بثثيا الرغبثث  والثثر ض  ارنوتث والتثثل هيثثفح صبصثث)  إليجثثابدثد صحاولتثثه التدثثرأل 

 فٖٙابطفد  غحل ونجه.. ارصرالذ  ينجل 

..والصجن ارحثثدا الوثاذ  ..تصتحثه ي طثياح صحيطث  بجثا ولثيس لجثا دور صثتتر  ثل  الرنثل الريفثل الطيثأل -٘
 الطبيد  ال الي  صا اجغتباراح الننوي . إللهذا النصط صا الرنال صحايد يهوا وببا  ل الدود   إا

صثثوصل غنجثثا حثثيا بثثديل ذ إلثثل..وتحولجا برصثثهالثثزو  الثثذ  ي تثثار لجثثا الدثثدر صدابحتثثه والثثذ  يدنبجثثا  يثثه بثثرا  -ٙ
الوريد  .. جل تندل صا توقيدجا غحل غدد الثزوا   اروباألتنتفل  ذابدد ينتجل هذا اإلغناأل يفددها..و 

بدثثد حياا تحثثح غينثثل ونظثثرح  الصرلو ثث نثثه يوثثتديد طثثورته البيثثد  نثثه توقيدثثا غحثثل يثثجاد  الو ا ممبثثل ذِ ص
الرنثل الاريثأل الثذ  ..صا هثذا ذتطورصصا هنح  ذغحظ..غيناا باهتتاا  ححتاا..وهفه قاوي  غحيظ ..إليه
فواهثثذا النوثثد الوثثصي  الثثذ  يحتثثل نطثثض ٖٚاالهتحثث  البيثثري  التثثل اوثثصجا زونثثلن اصثثا هثثذنوار ن إلثثل

..هاتثثثثثثاا الدثثثثثدصاا الصفحطحتثثثثثاا الحتثثثثثاا تحوتثثثثثاا النثثثثثثوارأل ويرهل يرهثثثثثلالوثثثثثرير..هذا الفثثثثثن الواوثثثثثا الثثثثثذ  
 فٖٛارفالاحيظ الذ  يترقنل طوال الحيل بالي ير والطفي ارنضوالصب اح..هذا 

والنثثد  الوثثحبي  صثثا ناحيثث    ثثوغجصا الهحثثل لحتداليثثد الظالصثث   ارنبي طثثياح   بثثدذحالصثثرذ   ثثل الروايثث   وذصثثا
ال ثثدض والبيثثاغ  طثثوال صوثثاح  الروايثث م وي طثثي  الصثثرذ   إرهاطثثاحغنطثثر وثثحبل يصتثثل  إلثثل ارنوتحثثول 

وزر ال طيخث  بدثدر تحصثل  ل تتحصثجالثذخألف التثل –الصوتوحص  ال ديف  الواذن  التل تودط  ل براتااالرنل 
تن طثثثور النوثثثا  بثثثالوقوع بثثه يثثث ص دوا وثثثواا.. دج ينفثثثر  اغاصثثث ذصثثثراوبدثثثدر هثثثوا ق ثثثي  ال طثثر ملجثثثا  ارهثثل

ي طثثي   ر ثثح غحثثل  إوثثداطاحوتحثث  ..اآلهثثل إلثثل وارطفثثالنجثثن الرنثثال  إلر ثثا الحبيوثثاح  ثثل الصطثثابه 
  غايتجا الهاتب  جويصا واا غنطر الطد  الفنل تهوا نز ا صا حديد ذاالرواي  ولن يها صا الطدأل توقا 

نددد صدارن  بويط  بيا النطيا لنند بدض الصحاور الصتير  لبنتباا  ذايصها  إننار بيهل وا ) مغحل صتوا 
 وصنجا:

اوثتطاغح بنثا   ار يثر  إا ثل حثيا رواي  نوال الودداو  غصل يتفو   ثل واقديتثه غحثل غصثل وولثض  إا -ٔ
الهتابثثث   ذنصثثاطوثثاحاح الروايثثث  بالتفاطثثيل وهانثثثح روايثث  ا ترا ثثثي  صتحثثح نصطثثثا راقيثثا صثثثا صثثتا حهثثاخل صثثثأ ص

وثثثاغدها  ثثثل ذلثثث  غنطثثثر ال يثثثال ال ثثثب  الدثثثاخن غحثثثل الصتوقثثثا الصصهثثثا موروايثثث  الرواخيثثث  التثثثل وثثثبدح زصنجام
 .ارحيااصا هنا اتوصح بالتدريري  والوذان   ل هتير صا  مالودداو  رواي  صذهراح

 يثام  البيخث  اجنتصاغيث   يجصثاصيثهح  قجثر الصثرذ  انتصاغ إبثرازغحثل  النطثيا يدثون صحثور الحثد   ل هثب  -ٕ
 صتحح بيخ  وحبي  . إج ذنجاواا ا تحفح  ل تفاطيحجا 
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الي طثثثي  النوثثثاخي  صحثثثور الحثثثد   ثثثل نثثثص  رنينيثثثا وولثثثض  ثثثديف  وصوتوثثثحص  وواهنثثث  وتدتجثثثا صددوصثثث   -ٖ
  ي طثثي  قويثث  وغنيثثد  وطثثحب  تدصثثل بدناغاتجثثا رغثثن هثثل بثثذاتجاموغحل الدهثثس صثثا ذلثث  روثثصح الوثثدداو 

 يل .

توثثحط الزونثث  هانثثح وا ثثح   إزا  ثثل النطثثيا  ي طثثي  الرنثثل ال ثثديض   الي طثثياح التانويثث  ا تحفثثح -ٗ
وابثرز  غحيثه دفه هو الصوثيطر  إا إج م ل نص  رنينيا وولض  ل حيا تتنوع ي طيته غند الودداو 

الصثثرذ  صتحصثثا  يثثحح هثثل صحثثاوجح الهاتبثث  لتزويدجثثا  ذصثثان رادتجثثاإي طثثي  رناليثث  غنثثدها  يثثحح  ثثل  ثثرض 
الرنثل غنثثد  ي طثثي والترهيثز غحثثل اينابيثاح وثثرغاا صثا تب ثثرح بصثرور الوقحموهثثذا التحثول الداوثثل  ثل 

 وحياتجا الواقدي . ذغصالجاالودداو  نابا صا صوقض ي طل انطبا  ل صنصل 

 طا الصيهبح بل ي لجصا بوطفجصا طور  غا حياتجصا حتل ولو بالنوب  ححول ذي هب الدصحيا  نج يدد -٘
حذرا  ل هثل يثل  بثد ا صثا روثن الي طثياح  ذهتروهانح  رنينيا وولض  صا ونج  نظر الهاتأل بتنردم

هانثح تدثيش تحثح وطثر  الندثد هونجثا هاتبث   ذنجثاويبثدو  موطرحجثا ار هثارببنثا  وطيرور  الحد  وانتجا ا 
 بنرذتجا الصدجود  .تناوزته الودداو   ذصروهو  ذنتل

ح الي طثثثثياح انتبثثثثاا الوثثثثدداو  ت رنينيثثثثا وولثثثثض بوطثثثثض اجصثثثثاها والي طثثثثياح  ثثثثل حثثثثيا يثثثثت غنيثثثثح -ٙ
 غندها. ارهن لأحدا وطر تجا غا الوطض جويصا اجصاها التل هانح  حفياح باهته 

ض ندثثثد الدصحثثثيا  ثثثثصا النطثثثوص الرواخيثثث  التثثثثل صاروثثثح الندثثثد اجنتصثثثثاغل وقثثثدصح رتيثثث  الطثثثثر  ذاويصهثثثا 
هثذا الص حثو  رغثن تبثايا التدا ثاح  إلثلال حل الوا )  ل النظثر   إزا  ل صدادل  الونود وهل الصرذ   ار دض

قد  ر ثح تفاطثيحجا  إليه اإليار ا صصا وبدح بيد  الحيا  التل غايتجا الهاتبتاط ذاوجي   ل  موالصنتصداح
 و وع واحد اوصه الصرذ .لتدح حول صا ونج  نظر  اط  اصوقدصح هل صنج مالنطيا ذنوا غحل 

َ   وبدد هذا التي يص لنداط الدو  وال دض  ل النطيا جيصها التدحيل صثا قيصث  النطثيا ونتهثد  وغصوصا  ذا 
صصثثا تثثرها ذتثثرا الثثذ  نصدجصثثا هثثاا وحثثد  الصو ثثوع والجثثدض غنثثد هثثاتبتيا صثثا الصثثا هاتبثثاح الدثثرا الديثثريا 

  لووا .وا حا  ل تطور الرواي  الدربي  واإلنهحيزي  غحل ا
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 الهوامش
 .ٔالترويس الصفجوصل لنظري  اردأل النوو  /-الهتاب  النواخي :إيهالي  الصططح) .ٔ
-الدثثاهر -ٔط-صهتبثث  صثثدبولل-ترنصثث  :وثثصي  رص ثثاا- رنينيثثا وولثثض-ينظثثر غر ثث  ت ثثص الصثثر  وحثثدا .ٕ

ٕٜٓٓ. 

 .ٕ-ٔإطبجح غحل ندد النووي  ارصريهي / .ٖ

وينظثثثثثثثثثثثثثثثثر                                  ٕ٘الاثثثثثثثثثثثثثثثثرأل/   ثثثثثثثثثثثثثثثثل الصثثثثثثثثثثثثثثثثرذ ر يثثثثثثثثثثثثثثثث  ل طثثثثثثثثثثثثثثثثاأل النوثثثثثثثثثثثثثثثثوي :قرا    ثثثثثثثثثثثثثثثثل ال حفيثثثثثثثثثثثثثثثث  الصد .ٗ
Feminism and American Literature  /p7-8. 

 .ٖ٘النووي  / .٘

 .ٙ٘-٘٘نفوه/ .ٙ

 .ٕالهتاب  النواخي  :إيهالي  الصططح)/ .ٚ

 .ٜٕٓٓ-ٕ-ٛ ل ٕٔ٘٘الددد/-الحوار الصتصدا- ل اردأل والندد النوو  .ٛ

   ٖٓه/نفو .ٜ

 .ٖ٘/ٜٙٙٔ-صطر-ٗط–الصهتب  ارهحي  -الننس اآل ر/ويصوا د  بو وار - ٓٔ

-ٔٔ-ٕٔ ل-ٜٔٛالددد-نريد  اروبوع اردبل-ينظر إطبجح غحل يدر وندد النووي  ارصريهي  - ٔٔ
ٕٓٓ٘ 

 .ٖٔ,ٕٙ/ٜٜٚٔ-دصي  -دار ارهالل -ناز  اجغرنل -الهتاب  النواخي  ندب غا طوح ارنتل – ٕٔ

 .ٕٔ/ٕٕٓٓ-دار وارس-تونس-زهر  النبطل-ندب غا النص الصتن  ٕاخي /الهتاب  النو - ٖٔ

 ٕنفوه/ - ٗٔ

-الدثثثاهر -صنيثثثوراح صهتبثثث  اروثثثر -يثثثيريا ذبثثثو الننثثثا-الصطثثثدر الوثثثاب  ندثثثب غثثثا نوثثثاخل ذن نوثثثو  - ٘ٔ
ٕٕٓٓ/ٛ-ٜ. 

 ٕنواخل ذن نوو / - ٙٔ

 .اردأل النوو -احصد زياد صحب -ٜٕٓٓ-ٛ-ٛٔ-التبتا -  طحيف  النصاهير الووري  - ٚٔ

 ٔالصوووغ  الحر / – ٛٔ

                  Virginia woolf :E.M.forster p.12,20وينظثر   ٔالصوووغ  الحر /-ويهبيديا - ٜٔ

                                

 ٘ٔ-ٚينظر الصرذ  والطراع النفول/ -ٕٓ

 ٚ٘نيوأل صتدح  بالحنار  /  ٕٓ

 ٜ٘نفوه/ - ٕٔ
 ٔٙنفوه/ - ٕٕ
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 ٔٗٔنفوه / - ٖٕ

 ٕٓٔنفوه / – ٕٗ

 ٖٖٔنفوه / – ٕ٘

 ٖٛٔنفوه/ – ٕٙ

 ٓ٘ٔنفوه/ – ٕٚ

 ٕ٘ٔنفوه/ – ٕٛ

 ٘٘ٔنفوه/ – ٜٕ

 ٔ:ندداذنتل  د ارنوت فلنور  طرابييل/-التححيل النفول والبنيوي  التهويني - ٖٓ

 ٕنفوه/ – ٖٔ

 The Norton موينظر نب/ثالرواياح ار ير  لدوريس ليو دراو   ل -الجبوط إلل النحين - ٕٖ

Anthology Of World Literature p.5724                                                              

                 

 ٙ-٘صذهراح طبيب / – ٖٖ

 ٜنفوه/ – ٖٗ

 ٜٔنفوه/– ٖ٘

 ٜٙنفوه/ – ٖٙ

 ٔٚنفوه/ – ٖٚ
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 المصادر
 العربية الكتب -أوال

 .ٜٙٙٔ-صطر -ٗط–الصهتب  ارهحي  -الننس اآل ر/ويصوا د  بو وار -ٔ

صراندث :صاهر -ترنصث  وتددين: اطصث  نثاغوح- رنينيثا وولثض-نيوأل صتدحث  بالحنثار  وروايث  لثن تهتثأل بدثد -ٕ
 .ٕٗٓٓ-الداهر  -ٔط -ٔٙٚ-صنيوراح الصيروع الدوصل لحترنص  -يفي   ريد

 .ٜٕٓٓ-الداهر -ٔط -صهتب  صدبولل -ترنص  :وصي  رص اا - رنينيا وولض-غر   ت ص الصر  وحدا -ٖ

 .ٜٜٚٔ-دصي  -دار ارهالل -جغرنلناز  ا -طوح ارنتل -ٗ

 .ٜٜٜٔ-بيروح -٘ط -دار اآلداأل -د.نوال الودداو  -صذهراح طبيب  -٘

 .ٖٜٜٔ-اإلوهندري  -ٖط -دار وصطابا الصوتدبل -د.نوال الودداو  -الصرذ  والطراع النفول -ٙ

 .ٕٕٓٓ-الداهر -صنيوراح صهتب  ارور  -ييريا ذبو الننا -نواخل ذن نوو   -ٚ

دار -د.ريثثثثاض غبثثثثد الحبيثثثثأل الدريثثثثل -ل ال حفيثثثث  الصدر يثثثث  ل طثثثثاأل الصثثثثرذ   ثثثثل الاثثثثرألالنوثثثثوي :قرا    ثثثث -ٛ
 ح رصوح لحنير.

 .ٕٕٓٓ-دار وارس-تونس-زهر  النبطل -النص الصتن   -ٜ

 
 
 

 المقاالت والمواقع االلكترونية: -ثانيا
 احصد زياد صحب .-ٜٕٓٓ-ٛ-ٛٔ-التبتا -  طحيف  النصاهير الووري-اردأل النوو  -ٔ
 .ٕ٘ٓٓ-ٔٔ-ٕٔ ل-ٜٔٛالددد-نريد  اروبوع اردبل -يدر وندد النووي  ارصريهي  إطبجح غحل -ٕ

صنح  الرواخل  -وجان نبار-:ندداذنتل  د ارنوت فلنور  طرابييل-التححيل النفول والبنيوي  التهويني  - -ٖ
 .ٕٔٔٓ-حزيراا ٓٔالنصد  -اجلهتروني 

 .ٜٕٓٓ-ٕ-ٛ ل ٕٔ٘٘الددد/-الحوار الصتصدأ ل اردأل والندد النوو / -ٗ

صتووثث  –صنحثث  نثزوق  -التروثثيس الصفجثوصل لنظريثث  اردأل النوثو –الهتابث  النوثوي  :إيثثهالي  الصطثطح)  -٘
 .ٜٕٓٓ-ٚ-ٕٕالتاريه -ٕٗالددد -غصاا لحطحا   والنير

ترنصث  :د.هنثا   حيثض -بارنثدر  باتريث -دراو   ل الروايثاح ار يثر  لثدوريس ليوثنب -الجبوط إلل النحين -ٙ
 .ٕٓٔٓ/٘/ٚٔح اجلهتروني صنح  الرواخل -غنل

 نوال الودداو م رنينيا وولض. –الصوووغ  الحر  اجلهتروني  -ويهبيديا -ٚ
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