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 الزؤية األنثوية للذكورة يف ضوء النقد النسوي
 )مسرحية سجن النساء أنموذجًا(

 مسار عربي جاسمم.د. 
 قسم الفنون المسرحية / كمية الفنون الجميمة/  جامعة القادسية       

masararabe@gmail.com 
 الممخص:

تناول البحث مفيوم الرؤية االنثوية لمذكورة من حيث تأكيدىا عمى موضوع انصاف المرأة        
ونقد الثقافة البطريركية واقتراح رؤيو انثوية جديدة تكون فييا المرأة مشاركة  ،والمطالبة بحقوقيا 

لمرجل. وقد تضمن البحث اربعة فصول تناول الفصل األول االطار المنيجي لمبحث من حيث 
 ،المشكمة التي تحددت في االستفيام ماىي مالمح الرؤية االنثوية لمذكورة في ضوء النقد النسوي؟ 

وية لمذكورة في ضوء النقد مية البحث في تسميط الضوء عمى مالمح الرؤية األنثوضم الفصل أى
من حيث تعريفيم مفيوم الرؤية  ،وافادة الدارسين والباحثين في مجال االدب المسرحي ونقده النسوي،

ي ينتق ألنواالنثوية لمذكورة في ضوء النقد النسوي  ولم يتضمن الفصل تحديد حدود زمانية ومكانية 
 .اذج مختارة. واختتم الفصل بتحديد المصطمحاتنم

تتبع  حركات التحرر بتناول الفصل الثاني اإلطار النظري وضم الفصل مبحثين ُعني األول        
وجاء المبحث الثاني موضحا  ،النسوي والنقد النسوي وكيفية تناوليا لمفيوم الرؤية األنثوية لمذكورة

لمفيوم الرؤية االنثوية لمذكورة في النص المسرحي العالمي مع الحرص في اختيار نصوص مسرحية 
. واختتم الفصل بأىم المؤشرات التي أسفر عنيا يات وعربيات والخروج برؤى متعددةتبات عالمالك

 االطار النظري .
والمحدد بمسرحية )سجن البحث والذي ضم مجتمع البحث وعينتُو  إجراءاتتناول الفصل الثالث     

بما يالئم ىدف  وتم االختيار النساء( لمكاتبة المصرية فتحية العسال والمحددة ضمن عنوان البحث
 .ثم تحميل العينة البحث وضم الفصل منيجية البحث واداتو

والتي شممت تأكيد الرؤية االنثوية لمذكورة تناول الفصل الرابع النتائج التي خمصت الييا الباحثة       
كما التوصل الى ان لمكتابة االنثوية  ،تعامل مع المرأةعمى تحقيق العدالة االجتماعية واألنصاف في ال
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وجاء كل من الرمز والسخرية  ،خروظيفة في تعديل العالقات بين الطرفين بوصفيما واحد مكمل لأل
. وفي ضوء النتائج خمصت نسوية لمتعبير عن حرية ميمشةة الوالتورية عناصر تضمنتيا الكتاب

 الباحثة الى جممة من االستنتاجات وضم الفصل التوصيات والمقترحات وقائمة بمصادر البحث.
 النقد النسوي(.  ،الذكورة  ،االنثوية)الكممات المفتاحية:

Feminine vision of mentioned in the light of Feminist criticism 

( play prison women model) 

masar earabi jasim 

University of Al-Qadisiyah / College of Fine Arts / Department 

of Performing Arts 

 

ABSTRACT: 

    Research addressed the concept of feminine vision of compelling in term 

of its confirmation on the theme of woman and demanding their rights. and 

the criticism of the partrichate and anew female moisture proposal  ,the 

student shall be shared for the man. The search includes four chapter . the 

first chapter addressed the systematic framework in terms of the search 

problem identified in question , what are the features of female vision for 

mentioned? The separation of the importance of researching is highlighted in 

the features of female vision for mentioned in the light of women's criticism, 

And the benefit of students and research in the field of theatrical literature 

and criticism in terms of definition of feminine vision concept of mentioned 

in the light of women's criticism, The chapter did not include the 

determination of time and place  but selected models and concluded by 

defining terms. 

    The second chapter addressed theoretical framework included and included 

the first trace feminist movements and women's criticism and how to address 

the concept of female vision of mentioned .The second topic came explaining 

the concept of female vision of mentioned in the world theater text with care 

to choose texts for Worlds and Arabs writer, the chapter concluded the most 

important indicators resulted in theoretical framework. 

     The third chapter included research procedures ,it included the research 

community and his appointment set for a play (women's prison) for Egyptian 

writer (Fathia Alsal), selection the choice was made research aim, the 

separation of methodology,   tool and sample analysis. 
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       The fourth chapter has taken the result of the researcher, which included 

the confirmation of feminine vision to mentioned social justice and equity in 

dealing with women and reached the female writing function in the 

adjustment of the relationship between the two parties as one is complete for 

the other , each of the symbol  , throwing and irony came as elements 

included in the women's writing to express marginal freedom, in the light of 

the results, the researcher fails to be a number of conclusion ,The chapter 

concluded with recommendations, proposals and the list of sources. 

 
 الفصل األول / اإلطار المنيجي

تجمت الفطرة االنسانية في سائر الحضارات والديانات والفمسفات أواًل: مشكمة البحث: 
واألنساق الفكرية الى مواشجة حتمية بين الذكر واالنثى بوصفيما مركبًا جوىريًا يؤسس 
المجتمعات ويحقق بنائيا، فمنذ فجر البشرية ووالدة الوجود األول وقصة الخمق، كان 

د، إال أن مكانة المرأة تأرجحت في حياة لممرأة وجودىا الفاعل في كينونة ىذا الوجو 
الشعوب ما بين العبودية وبين نيل الحقوق، حتى وأن أخذت المرأة منذ القدم الى اليوم 
دورًا ميمًا في بناء المجتمعات لكنيا عاشت سمسمة من اإلحباطات االجتماعية التي 

 ارتبطت بشكل أساسي بالثقافات الدينية داخل المجتمع الواحد.
ان تطور المجتمعات وانفتاحيا عمى كافة االيديولوجيات المناىضة لفكرة التحرر       

من اغالل وقيود الماضي التي فرضتيا العادات والتقاليد وسنتيا القوانين، فضاًل عن 
ظيور عدة دراسات تطالب بالمساواة والحرية االجتماعية والثقافية، ادت لظيور دراسات 

ثير من الدراسات النقدية بالبحث في اىمية المرأة، مما حفز الفن واالدب فقد باشرت الك
وشجع الحركات والدراسات المختصة بالنقد النسوي الى المطالبة بالحقوق المشروعة 

 التي حرمت منيا المرأة والثورة عمى الوضع الراىن المنحاز لجانب الرجل. 
ن المسرح دور فاعل في تثمين في ضوء اآلراء الفمسفية والنقدية المتباينة، كان لف       

دور المرأة واىميتيا، فظيرت مدونات نصية لكتاب مسرحيين رجال ونساء تعالج تمك 
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النصوص مشكالت لنساء بطالت خمدن اسماؤىن وقد جاء ذلك التخميد منطمقا عن 
ثورتين ورفضين في امتيان الرجل كل شيء وفرض سمطتو. وأتضح ذلك في اولى 

فمسرحية )الكترا ، انتجونا ، ميديا ( جسدت اقوى واىم االنتفاضات الكتابات المسرحية، 
االنثوية في التاريخ، وبيذا  فان فن المسرح قد تناول مسالة المرأة وبدأت ىذه 
الموضوعات تأخذ مديات اوسع في العصر الراىن وبخاصة بعد ظيور الحركات 

رأة بدأت تجد متنفسًا تعبر من النسوية والتثقيف لألدب النسوي والنقد النسوي، اذ ان الم
خاللو عن ىموميا بطريقة فنية كانت حكرًا عمى الرجل في عصور سابقة، وفي خضم 
ذلك التذبذب والتباين في اآلراء الفمسفية واألدبية والفنية حول مكانة المرأة وأىميتيا .  

 حددت الباحثة مشكمة بحثيا باالستفيام االتي .
 ورة في ضوء النقد النسوي ؟ماىي الرؤية االنثوية لمذك

تكمن أىمية البحث الحالي بوصفو دراسة جديدة ثانيًا: اىمية البحث والحاجة إليو: 
تنطمق من ضرورة العمل لإلفادة من المنيجيات الحديثة في النقد وقراءتو  بشكل مغاير 
عن المنيجيات السابقة وخاصة النقد النسوي، وتكمن الحاجة الى البحث في افادة 

دارسين والباحثين في مجال االدب المسرحي ونقده، من حيث تعريفيم مالمح رؤية ال
 االنوثة لمذكورة .

ييدف البحث الى تعرف الرؤية األنثوية لمذكورة في ضوء النقد ثالثًا: ىدف البحث: 
 النسوي.

 رابعًا: حدود البحث
تقي نماذج مختارة من زمانيا ومكانيا : ال يتقيد البحث بحدود زمانية وال مكانية ألنو ين

 نصوص    مسرحية ، فالزمان والمكان محدد بمكان وزمان المسرحيات المختارة .
 موضوعا : دراسة الرؤية األنثوية لمذكورة في ضوء النقد النسوي )نماذج مختارة(.
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 خامسًا :تحديد المصطمحات: 
 vision_ الرؤية         1   
رأيا ورؤية ورائيانا  )رأى( نظر  –يرى  – يعرفيا معموف بانيا من " رأى: لغة –ا 

 . (1)بالعين او العقل، والرؤية جمعيا رؤى )رأى( النظر بالعين أو بالقمب "
اصطالحَا: تعرف عمى انيا " فعل الحس البصري تطمق أيضًا عمى أدراك بصري –ب 

 (2)لما ىو روحاني ومنيا الوحي واالليام ، وتمتقي بيذا مع العمم والرؤيا." 
 التعريف االجرائي لمرؤية

فعل ذىني يترسب لدى الفرد من جراء مواقف تواجيو أو ظواىر تصطدم بمحيطو      
 يتولد عنيا رد فعل عكسي يعبر عن معارضة أو موافقة لتمك المواقف والظواىر.

 femininityاألنوثة           -1
بضمتين كأنو جمع إناث لغة " تعرف بأنيا " أنثى: جمع االنثى إناث، وقد قيل انٌث  - أ
"(3. ) 
" )االنثى( خالف الذكر من كل شيء وامرأة أنثى: كاممة األنوثة... اصطالحًا: - ب

والمئناث من الطيب :  )المؤنُث( من الرجال : من يشبو االنثى، والجمع مأنيث
 .(4)ماتتطيب بو النساء مما يترك لونًا كالزعفران " 

 Masculinityالذكورة            -2
" الذكر ضد األنثى وجمعو ذكور، وذكران، وذكارة ، والتذكير ضد التأنيث : أ_لغة

 . (5) وذكر الرجل اي حدتو، والذكر والذكرى ضد النسيان"

                                                           
 .141( ، ص  1991نٕٚظ يؼهٕف ، انًُجذ : يؼجى انهغخ انؼشثٛخ ، )ثٛشٔد : انًـجؼخ انكبثٕنٛكٛخ ،  -1

 .99( ، ص1991اثشاْٛى يذكٕس ، انًؼجى انفهغفٙ، ) انمبْشح : انٓٛئخ انؼبيخ نُشش انًـبثغ االيٛشٚخ ،  -1

 .11، )ثٛشٔد : يُزذٖ داس األًٚبٌ ، ثذ ( ، ص 1اثٙ ثكش انشاص٘ ، يخزبس انظذبح ، جيذًذ اثٍ  -1

 .19(، ص1994، )انمبْشح : يكزجخ انششٔق انذٔنٛخ ، 4يجًٕػخ نغٍٕٚٛ ، انًؼجى انٕعٛؾ ، ؽ -4

 . 119يذًذ اثٍ اثٙ ثكش انشاص٘ ، انًظذس انغبثك، ص -5
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"الذكورة:الرجولة، الفحولة، كون االنسان او الحيوان ذكرا الانثى وتقابميا ب_اصطالحًا:
   (1) االنوثة."

 الفصل الثاني / االطار النظري
 االول: مفيوم الرؤية االنثوية لمذكورة في ضوء النقد النسويالمبحث 
ييدف النقد النسوي من خالل ما يقدمو من كتابات حول المرأة محاواًل أنصافيا        

مع الرجل، والمطالبة بالمساواة والحرية االجتماعية والثقافية واالقتصادية، أذ يقوم النقد 
الذي أنتجُو الرجال ودراسة النصوص التي  النسوي بدراسة صورة المرأة في االدب

فالبد لألدب أن  ،أنتجتيا النساء، فاألدب ال يكون نسويًا بمجرد أن تكون كاتبتُو امرأة
يحمل صفة النسوية وأن يكون معني بطرح قضية المرأة بالمعنى الجنوسي او الجندري، 

ة عن الذكورية، أذ يؤكد معظم الباحثين بوجود اختالف في مضامين الكتابة النسوي
المغة  -الجسد –الحدث  –الزمان  –فالمرأة تختمف في جماليات التفاعل مع المكان 

واألطر االجتماعية والسياسية والثقافية وتبدو ميمة النقد النسوي كامنة في التفاعل مع 
 الكتابة النسوية عبر االرتكاز عمى عدة اختالفات بين الرجل والمرأة ومنيا:

 لنفسية لممرأة تختمف عن البنية النفسية لمرجل.       أن البنية ا-1
 أن البنية الجسدية لممرأة تختمف عن البنية الجسدية لمرجل .                -2
 اختالف خيال المرأة عن خيال الرجل .              -3
أن الدور االنتاجي لمرجل اقتصاديًا يقابمو ىضم لحقوق المرأة االنتاجية من خالل -4

 .تيميش دورىا في المنزل باختزاليا الى دور المرأة الخادمة
أن التاريخ الثقافي الذكوري الممتد يقابمو تاريخ نسوي محدود جدا مما أوجد دورا  -5

 ميمشا لممرأة في الثقافة واالبداع .       

                                                           
، يٍ يكزجخ اْم انجٛذ كزبة 1111الؽ ، ثالد (، صيجًٕػخ نغٍٕٚٛ ، يشكض انًؼجى انفمٓٙ ، )ث -1

 انكزشَٔٙ .
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أن البنية االجتماعية االنطوائية المفروضة عمى المرأة تختمف عن البنية  -6
ية الذكورية المييمنة مما يفرض عالقات اجتماعية نسوية مغايرة في الكتابة االجتماع
 . (1) النسوية
وبالرغم من تعكز األفكار النسوية عمى ىذه االختالفات بين المرأة والرجل،        

وكثرة اآلراء الُمدعية بأن المرأة توليفة متناقضات تتأرجح عندىا مفاىيم الحب والكراىية 
الستسالم ، اليأس واألقدام ،إال أن جميع ىذه األفكار تؤكد عمى أن ، التمرد وا

الموضوع ال يكمن في أنوثة  أو ذكورة الكاتب المبدع وال ىويتو، فاألبداع ال يعرف 
الجنس وىو يؤمن بالحقيقي سواء من الرجل أو األنثى ، وىذا ما أكدتُو ونيضت بِو 

إلى أن ظير النقد  ،القرن التاسع عشرحركات التحرر النسوي منُذ تشكميا في منتصف 
النسوي كخطاب ُمنظم في ستينات القرن العشرين، ووصفِو ممارسة نقدية أدبية أو رؤية 
نقدية ثقافية جمالية تيتم بالمنجز األبداعي لممرأة ورفع مستويات الوعي بدورىا في 

ذ يسعى قارئات ( ا –شخصيات في األدب  –جميع جوانب األنتاج األدبي ) كاتبات 
النقد النسوي الى تفكيك الييمنة والتحكم الذكوري ومغادرة التحيزات الذكورية ونقد الثقافة 
األبوية، ومن ثم التعريف بقضية المرأة ومكانتيا في الحياة االجتماعية والثقافية، وأقتراح 

 رؤية أنثوية لمعالم وقبول األنثى فييا مشاركة وليست تابعة.
النسوي عندما أصبحت المرأة عمى وعي بعالقتيا بالمغة ومدركة  لقد بدأ النقد       

لذاتيا ككاتبة، متحدثة، قارئة أو مستمعة .ألن توظيف المرأة لمكتابة وممارستيا 
ُيعد ذلك أعالن عن  ،لمخطاب المكتوب ومنحيا حقيا في التعبير الشفيي والكتابي

يا من موضوع لغوي موجود األفصاح عن األنثى وتحول مرحمة مرحمة نوعية جديدة ىي
في األمثال والحكايات الى فاعل لغوي وذات لغوية فاعمة ومنصيرة بقضايا واقعيا فقد 

                                                           
، ػبنى انكزت انذذٚث نهُششٔانزٕصٚغ:  ػًبٌ)انُغٕٚخ فٙ انثمبفخ ٔاالثذاع،  ،ُٚظش: دغٍٛ انًُبطشح  -1

 .111-119، ص( 1999
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كتبت المرأة أخيرًا وأقتحمت المحظور ودخمت الى لغة األخر وكشفت أسرارىا وفكت 
شفراتيا وتكممت عن مأساتيا الحضارية وصارت تتكمم بواسطة القمم الذي ظل مذكرا 

ة ذكورية عمى مدى طويل، لذا تعُد المغة صاحبة دور كبير في تشكيل رؤية وظل أدا
 .(  1)األنثى لمعالم 

يرى )ابراىيم خميل( ان النقد النسوي " ييتم بدراسة تاريخ المرأة ، وتأكيد اختالفيا      
مع القوالب التقميدية التي توضع من اجل أقصاء المرأة وتيميش دورىا في األبداع ، 

الى جانب ذلك بمتابعة دورىا في إغناء العطاء األدبي ، والبحث في الخصائص وييتم 
 .  (2)الجمالية والبنائية والمغوية في ىذه العطاء " 

 اما الطابع الذي يميز ىذا النقد فأنو يتسم بما يأتي                                   
مي بما في ذلك االمور الشخصية أنُو نقد يميل الى التركيز عمى عالم المرأة الداخ_ 1

                                                     والعاطفية، وكشفُو ىذا الجانب يأتي من خالل القراءة النقدية ألعمال المرأة.                                                     
التاريخ الذي ىمشتُو األعمال  االىتمام  باكتشاف التاريخ الموروث لممرأة ، وىو -2

                                  بفضل الييمنة المزعومة لألدباء والمؤرخين من الذكور .                                                                           السابقة
االنثوي وماقيو من السعي المستمر لتحديد سمات خاصة بمغة المرأة واالسموب  -3

وذلك كمو من خالل التأمل الموصول في األعمال التي تبدعيا  ،صورة مجازية وخيالية
 .(3)المرأة سواء كانت ىذه االعمال قديمة أم معاصرة  

قطعت المرأة شوطَا طوياَل في ثقافات عديدة في الغرب خصوصا خالل القرن       
ومشاركتيا الفعمية البناءة في الحياة  العشرين  لنيل حريتيا وتحقيق استقالليا،

االجتماعية والثقافية واالقتصادية والعممية . فظيرت حركات النقد النسوي التي نقدت 

                                                           
 1999، ُٚظش: َجٕٖ انشٚبدٙ انمغـُـُٛٙ، انُغبئٛخ فٙ يذبفم انغشثخ، ) رَٕظ: يشكض انُشش انجبيؼٙ - 1

 .69(، ص
 . 111ص ( ،1991، داس انكُذ٘ نهُشش ٔانزٕصٚغ :  ػًبٌ، )فٙ انُمذ ٔانُمذ االنغُٙ  ،اثشاْٛى خهٛم  -1

 . 115 ص ،اثشاْٛى خهٛم ، انًظذسانغبثك َفغّ -1
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النزاعات المركزية الذكورية ، وىيمنة الرجل في العمل واستغالل المرأة بوصفيا 
ة وفي موضوعا جنسيا . وسعت ىذه الحركات إلبراز دور المرأة في الحياة اليومي

لذلك يمكن .  الكتابات االنثوية وتصحيح مسارات القراءات والكتابات الذكورية المتسمطة
 االشارة الى ان مسارات النقد النسوي في الغرب شيدت ثالث مراحل                                                           

اكاة القيم الجمالية)الذكورية( المرحمة االولى كان فييا االدب النسوي يسعى الى مح-1
 . السائدة

كانت في المرحمة الالحقة المبدعات يسعين الى المساواة مع الرجال عند الحديث -2
 عن االدب. 

المرحمة الثالثة مرحمة وعي المرأة بذاتيا وقدراتيا مما حفزىا الى البحث عن التمايز  -3
وسوف تتطرق الباحثة الى الى  (1)واالختالف تأكيدا لخصوصية الكتابة النسوية . 

نماذج عن رائدات الحركة النقدية النسوية وأىم أراءىن النقدية التي تمثل المراحل 
 الثالث المذكورة سمفاَ 

                                                 (                                                                                                   1941-1882أوال : )فرجينيا وولف 
"كاتبة وناقدة انكميزية كتبت عددًا من الروايات وعممين ميمين ساىما في تعزيز       

.)وثالثة جنييات ( عام 1927النظرية النسوية ))غرفة تطل عمى منظر ((عام 
. وأتيمت )وولف( العالم الغربي بأنو مجتمع ابوي منع المرأة من تحقيق 1938

 .(2)انيا اقتصاديًا وثقافيًا " طموحاتيا الفنية واالدبية اضافة الى حرم
 (1986-1998ثانيا : سيمون دي بوفراد )

                                                           
يجهخ  ،َجٕءح فشػٌٕ ًَٕرجب ((  غٛبة ٔػٙ انزاد انًخزهفخ )) انغشد انشٔائٙ انُغٕ٘ ،ثبلش جبعى يذًذ  -1

 .159-151ص ، (1999،  انؼذد ِ ، ) ثغذاد،  ألالو
يجهخ  ،َجٕءح فشػٌٕ ًَٕرجب ((  غٛبة ٔػٙ انزاد انًخزهفخ )) انغشد انشٔائٙ انُغٕ٘ ،ثبلش جبعى يذًذ   -1

 .159-151ص ، (1999،  انؼذد ِ ، ) ثغذاد،  ألالو
 .119 ص ، ، يظذس عبثك دنٛم انُبلذاالدثٙ ،عؼذانجبصػٙ  ،يٛجبٌ انشٔٚهٙ  -1
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ناقدة فرنسية " أصرت عمى ان تعريف المرأة وىويتيا تنبع دائمًا من ارتباط المرأة       
بالرجل فتصبح المرأة آخر)موضوع ومادة( يتسم بالسمبية بينما الرجل ذاتًا سمتيا الييمنة 

                                                    .  (1)والرفعة واالىمية"
 1941ثالثا : ألين شووالتر 

ناقدة أدبية امريكية صاغت مصطمح )عمم النقد( من خالل طريقتيا في تحميل      
أعمال الكاتبات اإلناث ، كما صاغت " مصطمح النقد الجينثوي أي النقد الذي يعني 

ن كافة الوجوه والحوافز النفسية والتحميل واألشكال عمى وجو التحديد أنتاج النساء م
 .( 2)األدبية بما فييا الرسائل والمذكرات اليومية " 

 وقد صنفت ) شووالتر( مراحل تاريخ أدب النساء الى ثالث مراحل     
الشعرية الخنثوية : التي تؤكد ان العقل االبداعي ال جنس لو .  تبقى فييا المرأة -1

 في مكانيا المقبول اجتماعيا . الكاتبة بصرامة
النقد النسوي: وىي مرحمة قامت بيا الناقدات بمياجمة التمييز الجنسي لممرأة في -2

 المجتمع. 
الجمالية األنثوية: مرحمة تطوير فكرة الكتابة االنثوية، والتعبير عن وعي انثوي -3

 (3)متفرد وتراث انثوي في االدب . 
 1941رابعا: جوليا كريستيفا 

كاتبة وناقدة فرنسية وصفت الفرد بأنُو ذات في حالة تغير مستمر، ألنيا ليست      
شيئا، بل ذات في حالة صيرورة دائمة وعرضة لمتشكيك واالختبار والرفض . فعمى 
الفرد ان يتخمى عما يعتقد أنُو نفسُو أو ذاتُو الحقيقية، وتربط )جوليا( األنثوية بتحميل 

                                                           
 . 111 ص ،انًظذس َفغّ   -1
 ص ( ، 1991، ايبَخ ػًبٌ انكجشٖ : ػًبٌ، ) يغبساد انُمذ ٔيذاساد يبثؼذ  انذذاثخ  ،دفُبٔ٘ ثؼهٙ  -1

161. 
 ص ( ، ثال د ،يُشٕساد ارذبد انؼشة : ديشك ، ) يٍ انذذاثخ انٗ يبثؼذ انذذاثخ  ،عٓٛم َجى  ،ُٚظش -1

195-196. 
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مة ما قبل األوديبية الوىمية . ففكرتيا تأتي من تيديم المغة عالم النفس )الكان( ومرح
الذكورية الرمزية والدعوة الى نوع من الفوضى أو التحرر الفوضوي بحيث يصبح ما ىو 
شعري وسياسي قاباًل لمتبادل وىذا في صالح المرأة، النُو يخمخل النظام الذي يقير 

                                                                                 (                                1)النساء . 
استمرت حركات النقد النسوي االحتجاجية رافضة لمتحيز ، ساعية ألحداث       

التوازن في المواقع االجتماعية لكل من المرأة والرجل والمطالبة بحقوق المرأة في 
المساواة الغائبة حيث نقدت ىذه الحركات النظام السائد في البنيات االجتماعية ، 

ىتمام بما ينجزىن  ، واكتشاف المواىب النسائية ودعت الى تغبير أوضاع النساء واال
. وقد أشارت ) وطفاء حمادي (  (2)التاريخ وتجاىمين النقاد الذكور  المواتي تجاىمين

في كتابيا )سقوط المحرمات( " ان نتاج المرأة الفني والفكري والثقافي كان ذا شأن ميم 
..... ولم تقوى المرأة عمى لكن الرجل ىمشُو وأغفمو قصدا وفقا لمسياسات الجندرية 

. فالنقد النسوي (3)إظياره اال بوجود النقد النسوي ومنيج التفكيكية وحفريات المعرفة" 
ييتم بالسياق االجتماعي واالقتصادي إلنتاج النص النسوي والتصدي لييمنة الكتابات 

واالىتمام بدراسة كيفية تأثر جميور القارئات بالصورة الُميمشة والُمغيبة لممرأة  ،الذكورية
وبكل تفاصيميا ، لذلك ال يمكن التعرف عمى ما تعانيو المرأة وتشعر بو إال من خالل 
الصورة التي يعتقد الرجل ان المرأة يجب ان تكون عمييا ، فجاء النقد النسوي ساعيَا 

عادة تعريف كل لحل ىذه المشاكل ، فال نقد النسوي ىو " محاولة أعادة ادماج وتفسير وا 
ما تجاىمُتو النصوص ونحتُو جانبًا ، ان ىذا اآلخر الذي تتجاىمو السرديات الذكورية ، 

                                                           
 ( ، 1919، داسانزكٍٕٚ نهزأنٛف:  ديشك،  )رش : ثبعم انًغبنًخ  ،انُظشٚخ االدثٛخ  ،دٚفٛذ كبسرش ،شُٚظ -1

 . 191ص
 ( ، 1911  ،داس انفبسط نهُشش ٔانزٕصٚغ :  االسدٌ) ،1ؽ ،انغشد انُغٕ٘  ،ُٚظش: ػجذ اهلل اثشاْٛى  -1

 . 11ص
 . 15-14 ص( ، 1999، داس انغبلٙ:  ديشك، ) عمٕؽ انًذشيبد  ،ٔؿفبء دًبد٘  -1
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فضاًء فقد السرد القدرة عمى التحكم فيو واالسم الشفري  ،يمثل دائمًا فضاء من نوع ما
 . (1)ليذا الفضاء األنثوي / المرأة "

ان اإلىمال العام وعدم االىتمام بموضوع المرأة عمى اختالف مشاربو وعًد أدب        
كان وراء ظيور النقد النسوي ليرفع من منزلة المرأة الكاتبة في  ،النساء غير متميز

المجتمع ، وأن النزعة الى مثل ىذه الوجية وفكرة الدفاع عن ابداع المرأة تبمورت بجيود 
الطيطاوي( و)جمال الدين االفغاني( و)محمد عبده( و)بطرس مفكرين مثل )رفاعة 

البستاني( وسواىم من رواد حركة تحرير المرأة . بخاصة ان احتكاك العالم العربي 
وعمى وجو التحديد مصر بالعالم الغربي لعب دورًا ال يستيان بو في التأسيس لمخطاب 

 النسوي في العالم العربي .
يات في النقد النسوي مثاًل ) عائشة التيمورية ( وىي لذلك برزت عدة ناقدات عرب 

شاعرة أدبية من مصر كانت تنظم الشعر بالعربية والفارسية وتراقب الحركة النسائية في 
أوربا وأمريكا ، "وقد نجحت في التعبير عن قضايا وافكار خاصة بنساء عصرىا شعرًا 

ة والرجل والقت الضوء عمى بعض ونثرًا . ففي كتاباتيا تأممت حالة العالقة بين المرأ
وبيذا تكون  ،المشاكل الناجمة عن تقسيم األدوار االجتماعية واثرىا عمى حقوق النساء

                                                .                                                                                (2)ىذه الشاعرة من أوائل من تناولن قضية المرأة في القرن التاسع عشر" 
أما األديبة )زينب الفواز( وىي شاعرة عربية لبنانية ومن اسمائيا المستعارة درة         

وحجة النساء . تتميز بأقداميا المبكر عمى التصدي لتقاليد  ،الشرق ، حاممة لواء العدل
المرأة  إذ كانت  ترى دائمًا ان المرأة  محيطيا االجتماعي ، ودعوتيا التنويرية لتحرير

فيما  ،والرجل جنسان مشتركان في الحياة وال يمكن الحدىما االستقالل عن األخر
شركاء في السراء والضراء . اما الكاتبة االديبة بطمة حقوق المرأة )ىدى شعراوي( 

                                                           
 .      111ص ( ، 1999، داسْال نهُشش ٔانزٕصٚغ :  انمبْشح، ) انًغشح ثٍٛ انفٍ ٔانفكش ،َٓبد طبجّ -1
 .119 ص ،يظذسعبثك  ،يغبساد انُمذ ٔيذاساد يب ثؼذ انذذاثخ  ، دفُبٔ٘ ثؼهٙ -1
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ود قميمة المنحدرة من أسرة أرستقراطية مصرية نجحت في تغيير مجتمع بكاممو خالل عق
بفضل أرادتيا الصمبة ، وحققت انتصارين ميمين : ىما مقاومة االحتالل البريطاني ، 
وانياء عزلة المرأة . وُتعد ) مي زيادة ( من ألمع ناقدات الدور المخضرم وأوسعين 

عاشت حداثتيا في فمسطين واستقرت في القاىرة ، وأنتجت عددًا  ،ثقافة وأوفرىن انتاجًا 
ولدييا خواطر  ،خطب والمقاالت االجتماعية والنقدية لتحرير المرأة من الكتب وال

ىذا باإلضافة الى مجموعة اخرى من ناقدات ( . 1)وذكريات ومحاوالت مسرحية  
غربيات وعربيات ساىمن في أثراء حركة النقد النسوي .ومن الممكن تحديد أنشطة 

 نسائية في ثالث توجيات.وفعاليات أولئك الناقدات في اختزال الحركة النقدية ال
التوجو األول : يتمثل في تشكيل وعي نقدي جديد ألدب المرأة ، ويطعنن في نقد  -1

الرجل ألدب المرأة واتيامو بالقصور الخطابي وافتقاده الموضوعية في التقييم والتحيز 
 ضد النساء.                                                                    

التوجو الثاني: يتجو الى شكل وعي جديد وذاكرة فنية لممرأة الكاتبة فييا الدور  -2
الكبير ، وطمب االعتراف بأدب المرأة وقيمتو، بالرغم من الشعور بالظمم  جراء أىمال 

 الرجل كتابات المرأة.
 التوجو الثالث تمثل في السعي إليجاد ىوية لألدب الذي أنجزتو المرأة ، وىو وعي -3

باليوية الفنية ال النوعية حتى يصنف ويرد لو االعتبار ويضمن لو االنفتاح عمى 
النصوص االخرى ، والخروج عن ثوابت التحديد األجناسي، وانفتاح النص االبداعي 

 (2)وعدم حصره في بوتقة األنوثة مبمورًا سماتو وخصوصياتو ضمن نسق ابداعي كمي . 
 لمذكورة في النص المسرحي العالميالمبحث الثاني: الرؤية األنثوية 

                                                           
  .114-111ص  ،ُٚظش:يظذس عبثك َفغّ  -1
 .119-115ص ،يظذسعبثك  ،ُٚظش : َجٕٖ سٚبدٙ لغـُـُٛٙ  -1
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ارتبط المسرح النسوي بالحركات النسائية المنظمة التي تسعى الى نصرة المرأة في      
كافة المجاالت، حيث وجدت المرأة في المسرح وسيمة لمتعبير عن مطالبيا وحقوقيا 

الى التعميمية والسياسية واالجتماعية، فالمسرح النسوي " ىو المسرح الذي ييدف 
الحصول عمى اعادة تقييم ايجابي ألدوار المرأة والى احداث تغيير اجتماعي...ذلك 
المسرح ُتغذيو وتكون مادتُو افكار نسوية عريضة، ويضم المسرح كل المدارس المختمفة 
لمفكر النسوي والممارسة المسرحية بحيث يسمح بنوع من التركيز الثقافي عمى تجارب 

ا قدسية ومكانة في المجتمع، غير ان مكانة المرأة في المسرح لم . مما يمنحي(1) المرأة" 
تكن مواكبو لبدايتو، ولم يكن من اليسير عمى المرأة ولوج ىذا الفن فقد جاءت كل 
االعمال الكالسيكية في مجال الدراما األثنية والرومانية واالليزابيثية ُمغيبة لصوت المرأة 

ن وجسدىا كممثمة عمى خشبة المسرح او م شاركتيا في أي نشاط مسرحي. حتى وا 
اال أن المدينة والكنيسة  ،ظيرت نصوص مسرحية قديمة تجسد االنتفاضات األنثوية

 تحرم ظيور المراءة كجسد.
أما بالنسبة لمموضوعات التي تتناول المرأة فإن جذور الدراما النسوية متأصمة في       

الراىبة الساكسونية ) ت " التي كتبتيا تاريخ المسرح فال يمكن تجاىل مجموعة المسرحيا
( في القرن العاشر والتي قدمت صورًا النتصار المرأة عمى الرجل ورؤيتيا ىروتسوفيتا

الساخرة لبعض أساليبو وأفكاره الساذجة بأسموب متيكم بعيد عن الوعظ ومقوالت رجال 
في الفترة التي  . واذا ُغيب صوت المرأة في االدب والعصر اإلليزابيثي  ( 2) الدين "

( فأن عصر عودة الممكية في  1693 – 1558"حكمت )اليزابيث( بريطانيا بين )
مسرحية لكاتبات  69( شيد ظيور حوالي  1729 – 1669انكمترا في الفترة )

                                                           
 انًجهظ:  لبْشح)  ،  شبد٘ اثٕ ايبل : رش ، انًؼبطشح انُغٕٚخ انًغشدٛخ انزٛبساد ، جٕديبٌ نٛضثث  - 1

 . 99ص، ( 1999 ثبس،نأل االػهٗ
يجٕٓل انًؤنف ، َظٕص يٍ انًغشح انُغبئٙ ، رش : عُبء طهٛذخ ، ) انمبْشح : يـبثغ انًجهظ األػهٗ  - 1

 .1ص ( ،1991نألثبس ، 
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خشية المسرح وشاركن في  . وسيدات الطبقة االرستقراطية ممن أعتمين(1)مسرحيات"
ابداع وكتابة المادة التي تمثمين، فبدأت المرأة تثور عمى دورىا كمجرد أداة في العممية 
المسرحية وبدأت تكتب دون ان تقدم اعتذارات منتيكة لكل القواعد والتقاليد التي تفرض 

 – 1779عمييا الصمت والتمسك بقواعد السموك االنثوي " في الفترة ما بين عام 
ظيرت مجموعة من مؤلفات مسرحية تميزت باألسموب الحساس والمرىف في  1799

عرض أحداث تناولت المرأة بشكل جديد ينبئ بوعي ونضج نسائي )استبداد االب( 
. وال نغفل أن بدايات ذلك القرن شيدت ظيور ( 2)ومكافأة النساء في الخطوبة والزواج"

صدار صحف وظيور مجتمع نوع جديد من الصناعات الثقافية مثل نشر  الكتب وا 
صغير من النساء يكتبن ويقرأن . وأن االعتراف بالكتابة المسرحية كان مرتبط 

–1999بالتغيرات االجتماعية حيث حصمت المرأة عمى حق التصويت بالفترة من)
( بناءًا عمى عدة نصوص ومسرحيات تطالب بحق المرأة في االنتخاب والتعميم 1929

لقرن العشرين فرضت ظروف الحروب والمتغيرات السياسية والعمل وبدخول ا
واالقتصادية واقع جديد عمى المرأة، اذ مارست العمل وشغمت وظائف الرجال الغائبين 
وتحممت مسؤولية األسرة وكل ذلك انعكس عمى شخصيتيا وأدراكيا لجوانب أخرى من 

(. من نظام 3تحرر)الحياة لم تتعرف عمييا من قبل فاكتسبت نوع من االستقالل وال
وثقافة الذكر )االب( وبدأت مناقشة العالقات االنسانية بعيدُا عن الصور النمطية 
فالصمت الذي يالزم المرأة تحول الى بوح عبر وسائل تعبير مختمفة، فكتبت نصيا 
وباحت بالمسكوت عنو خمف صمتيا الظاىري من أصوات وصرخات تكمن في أعماق 

صية القول وصياغة الخطاب وبناء تصورات عن الذات النفس ، وأصبحت تمتمك نا

                                                           
  .191انًظذس َفغّ ، ص -1

ْٛهجب كشافذ ، كبرجب د فٙ انًبَٛب " يغشح أخش" ، رش : فٕصٚخ دغٍ ، ) انمبْشح : يـبثغ انًجهظ األػهٗ  - 1

 .51نألثبس ، ثالد ( ، ص
 . 191ُٚظش : ثٛزش ثشٔن ، يظذس عبثك ، ص - 1
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واألخر والمساىمة في تشكيل اليويات وخاصة ىويتيا. اليست في كتابات المرأة بحث 
وتجسيد ألبداعيا ومنجزىا؟ الذي يعُده  ،عن ىويتيا التي التزال تتعرض لالستالب 

لمجتمع وترابط البعض ولألسف واحد من وجوه العولمة والغزو الثقافي الذي ييدد ا
 االسرة وكيانيا ويدفع بالمرأة لمتخمي عن دورىا ورسالتيا . 

أطمقت المرأة العنان لقمميا ليدخل حيز الكتابة ووظفت خياليا الكتشاف أعماق      
نفسيا واستعادة ذاتيا. فجاءت الرؤية األنثوية المتضمنة في الكتابة النسوية كرد فعل 

كورية التي رافقت الرجل سنين طويمة وىو ينوب عن طبيعي ومنطقي عمى الييمنة الذ
المرأة ويعبر عن مشاعرىا وفقًا لتصوراتو ومفاىيمو، أنيا رد فعل عمى كل ىيمنة 

 ذكورية حاولت أن تجعل من المنجز الثقافي واالدبي حكرا لو.
ير من اىم مالمح الكتابة النسائية العفوية، الحدسية، النرجسية او الذاتية، التعب      

عن الطبيعة الداخمية لألنثى، اذ عالج النص المسرحي النسوي قضايا تنبع من البيئة 
والثقافة نفسيا وبخاصة االضطياد واالستغالل المزدوج لممرأة اجتماعيا وجنسيا وطبقيا، 
ورفض ىرمية العالقة بين الذكر واالنثى التي أرستيا ثقافة المجتمعات االبوية. ولمناقدة 

مين سكيسوس ( عن طبيعة الكتابة النسوية  رأي أذ تقول " ان عمى المرأة الفرنسية )ىي
ان تكتب لنفسيا وتسمع صوت جسدىا فذلك وحده ىو الذي يفجر المصادر اليائمة في 
الالشعور، وال يوجد عقل انثوي عام بل خيال انثوي جميل غير محدد. وتقول ان جسد 

عل المسان القديم الرتيب يدوي بأكثر المرأة بما فيو من ألف منطمق ومنطمق سوف يج
 (1)من لغة"
كان لُو دور كبير في  ،أن بروز القمم األنثوي من لدن حركات التحرر النسوي      

وتجمى ذلك بوضوح في المسرح  ،المطالبة بحقوقيا المسموبة في المجتمع األبوي

                                                           
 ص ،( 1999 ، ٔانُشش نهـجبػخ لجبء داس: انمبْشح) ػظفٕس، جبثش:  رش ، انًؼبطشح االدثٛخ ٚخشانُظ ، عهذاٌ سايبٌ - 1

115   . 
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ة التي أستوعبت النسوي، وىنا البد من اإلشارة واإلشادة بدور عدد من الفرق المسرحي
التيار الفكري النسوي، وحاولت خمق مسرح جديد مضاد لممسرح التقميدي بما يعرضُو 
من افكار واتخاذه الجمال كموضوع محوري. مسرح فيو االعمال الفنية والقرارات 

من بنية أوسع ىي بنية المقاء والحوار حيث في  فيو جزء مسؤولية الجميع فكل شخص
تٌنظم بعد العروض ندوات مفتوحة لمنقاش يشترك فييا الممثمون كثير من االحيان 

الممارسة اإلبداعية الى اجتماعية عبر  والجميور يطرحون ىموميم ومشاكميم، وتتحول
األرسال والتمقي، خاصة وان المسرح النسوي يعتمد عمى تأييد الجميور سواء كان ىذا 

مسرح فرانسيسكو مسرح الشارع   التأييد مادي أو معنوي. ومن اىم ىذه  الفرق فرفة
وىذه الفرق  ،أوماىا السحري وفرقة مسرح عند سفح الجبل وفرقة مسرح المرأة العنكبوت

جبارىا عمى التكيف معو. وأيضَا  ال تتوانى في التمرد عمى تيميش المجتمع لممرأة وا 
ظيرت حركات التحرر النسائي ومسرح االستوديو ومسرح اليامش والتي جميعيا ليا 
توجو عام لتطبيق النظام الديمقراطي، حيث تبنى المسرح النسوي تمقائيًا تمك االيدلوجيا 

وحتى اليوم ال توجد قائمة كاممة بأسماء السيدات ( 1)الجماعية فازدادت قوة النساء.
اسماء  سوف تتطرق الباحثة الى بعض المواتي خضن تجربة الكتابة لممسرح. وفيما يمي

 االنثوية.بعض الكاتبات ورؤاىن 
( أدنا أوبراينتكشف الرؤية االنثوية في مسرحية )فرجينيا( لمكاتبة االيرلندية )      

فقصة المسرحية تتحدث عن حياة الكاتبة االنكميزية )فرجينيا وولف ( التي ما زال 
أسموب حياتيا وموضوع انتحارىا عالمة استفيام وتعجب اذ حاولت المؤلفة من خالل 

                                                           
 ، ػشش انثبنث انًجهذ ، انشاثغ انؼذد ، فظٕل يجهخ ،" ٔانًغشح نهغٛبعٛخ انُغبئٛخ انزُبٔالد" ، دٔالٌ جٛم ُٚظش، - 1

 . 111 ص ،1995، ( انمبْشح)

 ٍٚفٙ يجبل انًغشح ٔ انشٔاٚخ انـٕٚهخ كبرجخ اٚشنُذٚخ لذيذ انكثٛش يٍ االػًبل انُبجذخ : 1916أدَب أٔثشا
أٔ انمظخ انمظٛشح، ظٓشد يْٕجزٓب االدثٛخ يٍ ؿفٕنزٓب، يٍ أْى اػًبنٓب انًغشدٛخ )فزٛبد انشٚف(، )انفزبح 

ػشثٛخ( ثى لذيذ يغشدٛخ ) انهٛذ٘ انششٚشح(  انٕدٛذح(، )اغغـظ شٓش خظٛت(، )انغالو(، )انهٛم(، )اٚبو
 . 516 ص ، عبثك يظذس ، انُغبئٙ انًغشح يٍ َظٕص -.ُٛٛبْٔٙ يغشدٛخ رهفضَٕٚٛخ ٔيغشدٛخ فشج
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ي الضوء عمى عالم ) فرجينيا ( الداخمي ومشاعرىا المتقمبة التي أدت المسرحية ان تمق
بيا الى االنتحار. فالكاتبة وان تنتمي الى عائمة أرستقراطية اال انيا تعرضت بعد وفاة 

أما عالقتيا بوالدىا فكانت تكن لو  حب كبير وكراىية  ،والدتيا لسمسمة من االنييارات
من اسباب تعاستيا ومعاناتيا النفسية كما يتضح في  عميقة وكان وجودُه بحياتيا واحد

 -الحوار الذي توجيو لوالدىا :
فرجينيا : اال يكفي أنك سحقتني بأعمالك العظيمة وانا في رحم امي وجعمتني مخموقة  
شاذة. أتريد مني االن وقد كبرت أن أوكد لك انك لم تكن سيئا؟ يا ليا من انانية.... 

لو تكبر داخمي وتزداد حدة. ولكن ىل تمتد لتشمل كل يصعب تصورىا. كراىيتي 
 (1) الرجال جميعا؟ الرجال الذين يتصارعون عمى اجزاء مختمفة من جسدي.

عام وكان زير نساء  24ومما أثر عمى حياتيا ايضًا عالقتيا بزوجيا الذي يكبرىا         
سيا مع فتيات دون سن العشرين، بعد سنوات توفى فتزوجت من شخص شاذ جن

فانفصمت عنو  أكيد أن ىذه الظروف ليا بالغ االثر عمى دواخل ) فرجينيا ( النفسية 
فتارة يظير عمييا التشاؤم من جراء ما عانتُو من زواجات ألشخاص يمارسون حياتيم 
العاطفية الجنسية بمعزل عنيا، ثم مرت في حالة استقرار بزواجيا من ) ليوناردووولف 

ة ، لكنيا تعرضت النتكاسة نفسية بسبب األلم الذي  تسبب ( وباشرت وعاودت الكتاب
 بو  بعض الكتاب تجاىيا 

ليونارددووولف: ىل اخبرتك انني قابمت منذ عدة ايام )برناردشو( في لونج ايكر وانو 
 قال انو استوحى مسرحيتو ) منزل القموب المحطمة ( من اول لقاء لو بك .

ما أكتب ... يرى موضوعاتي تافية ال تنتمي  فرجينيا : اني ال اروق لُو وال يعجبوُ 
 (2)الى الواقع العممي  وال تدعو  لموقف محدد.

                                                           
 . 511 ص ، عبثك يظذس ، انُغبئٙ انًغشح يٍ َظٕص - 1

 . 599 ص ، عبثك انًظذسَظٕص يٍ انًغشح انُغبئٙ ، - 1
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رؤية الكاتبة تجمت في ذلك النص المسرحي الذي يشكل اول مسرحية نسوية تجمع     
بين  دراما سيرة ذاتية والدراما النفسية، أكدت من خالليا ضرورة تشجيع الرجال لمواىب 
النساء واحترام فكرىن وقد يكون استخدام المرأة لعقميا ىو أحد أسباب المآسي التي 

ي وادراك يجعميا متمردة ورافضة لمقيم القديمة. ورافضة تعاني منيا، المتالكيا وع
 لمسمبية واالستكانة حد الموت .

( عن اىدافيا لتحرير المرأة ومنحيا تعمن الكاتبة االنجميزية )كاريل تشرشلو         
الحق في ادارة امورىا الشخصية فقد صورت خالليا نساء الطبقة المتوسطة ومحاوالتين 

ففي مسرحية  (1)ضغوط الجنسية والسياسية التي ترىق ارواحين.الخروج من أسر ال
)القطط فينجار أو الساحرات ( تسمط الكاتبة الضوء عمى واقع المجتمع، حيث تدور 
األحداث حول مجموعة من النساء أحالمين مكبمة ومرىونة بمساعدة االخرين فتوجد 

يا حق الرفض واالختيار شخصية المرأة المضطيدة سواء بسبب الفقر أو لمجرد ممارست
في أي مجال، حيث ان كره النساء يبدو واضح في الطريقة التي كانت تعامل بيا 
النساء وتدان بتيمة السحر والشعوذة وفي الحقيقة أن ىذه التيمة تمصق بالمرأة ربما 
ألنيا  كانت تمارس العالج والشفاء باألعشاب او ترفض العيش مع الرجال او تجيض 

مارس الحب فاعتبرت ساحرة وشريرة ومصدر رعب وشر، تدينيا قريباتيا الجنين او ت
وال  ،من النساء المحبطات من قبل الرجال، فدوامة القير تمف الجميع بصورة او بأخرى

تجد طاقة الشر منفذًا ليا خير من امرأة وحيدة فقيرة والحقيقة ان الموضوع اكبر من 
اث حول مجموعة من النساء أحالمين السحر ألن السحر موجود في كل عصر فاألحد

                                                           

  ٔنذد انكبرجخ فٙ نُذٌ ألثٍٕٚ يٍ انـجمخ انًزٕعـخ، كزجذ أٔل يغشدٛبرٓب فٙ عٍ : 1919كبسٚم رشششم
أيُٛخ عٓهخ، انًُم، انزؤايبٌ انًزًبثالٌ،  َظٕطٓب انًغشدٛخ )فٙ انذٔس انغفهٙ َغزًغ ثأٔلبرُب،يجكشح. ٔاْى 

ُٚظش ، َظٕص يٍ  -.انمـؾ فُٛجبس أ انغبدشاد ،ال اػزشاع ػهٗ انجُظ، ال ٕٚجذ أكغجٍٛ كبفٙ
 .191انًغشح انُغبئٙ ، يظذس عبثك ، ص 

  .191ص  ُٚظش ، َظٕص يٍ انًغشح انُغبئٙ ، يظذس عبثك ، -1
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مكبمة مثل شخصية )أليس( التي تريد الخالص من المجتمع بمعاشرتيا  لمغريب 
 .(1)ليخمصيا بعيدا

وتقدم الكاتبة صورة المرأة أخرى تترحم عمى ايام زوج كان يصحبيا، وشخصية       
أنيا تود ان أخرى )سوزان( يقتميا اإلحساس بالذنب لمجرد أنيا شعرت في لحظة ما 

 تكف عن األنجاب بعد ان  تعرضت  لمموت في الوالدة االخيرة كما في الحوار:
 سوزان : انا نادمة .. انا شريرة .. وانت شريرة ) تبكي (

أليس  : أوه سوزان... كل ما في االمر انك منيكة ولست شريرة لو أنك احتفظت 
من جيد رغم اعبائك ....... بالطفل لكنت   بكيت اكثر .. طفل جديد بكل ما يعنيو 

 .476ص 
تختم الكاتبة النص المسرحي بتعذيب الساحرات وشنقين ، ٌمنادية بتكوين رؤية      

جديدة لممرأة والخروج من اسر الضغوط الحبيسة التي ترىق روحيا وتحبطيا ، فتقدم 
يتيا الكاتبة المرأة الحقيقية بكل مشاعرىا الخفية ألحداث ثورة تحدد من خالليا ىو 
 لتصبح اكثر وضوح  وال يبقى أحد محتضن ألمو عاجز ان يمد بصره خارج ذاتو. 

 تدور االحداث (وفي مسرحية )أمي قالت ال(  لمكاتبة االنكميزية)شارلوت كيتمي       
في القرن العشرين الذي شيد تغير ممحوظ في الفرص المتاحة لممرأة عمى اختالف 

فعل طبيعي لنشاط الحركات النسائية في أوربا وامريكا األجيال. فجأت المسرحية كرد 
ولمتغيرات االجتماعية التي تبمورت بصورة واضحة خالل الستينات حول وضعية المرأة 
وضرورة تغيير المفاىيم والعادات التي تفرض عمييا مكانو ثانوية في أطار االسرة 

االدب لمتركيز عمى  والمجتمع. لجاءت الكاتبة الى عمم النفس واالجتماع ونظريات
                                                           

يغشدٛخ عٛزى األشبسح يجبششح انٗ سلى انظفذخ فٙ انًزٍ ثؼذ كم دٕاس ٚزى الزجبعّ يٍ ) كبدٚم رشششم ،   -1

  (  1991، ) انمبْشح : يـبثغ انًجهظ األػهٗ نألثبس ،  انغبدشاد

 ٙزظبس كبرجخ اَكهٛضٚخ كزجذ انؼذٚذ يٍ يغشدٛبد انًشأح يُٓب ) اعـٕسح ثبدجٛذ، فٙ اَ :شبسنٕد كٛزه
َظٕص يٍ  انًغشح انُغبئٙ ، يظذس عبثك ،  -(يبسرٍ، انخٕف ٔانجؤط فٙ انفظم انثبنث، أيٙ لبنذ ال
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تجارب المرأة والتغيير االقتصادي واالجتماعي والنفسي. أن شخصيات العمل غاية في 
رىاصات  وتتقاطع وتتوحد الثراء تتوارى من خالل المونولوج والحمم والحوار وا 

 ،. اذ تطرح الكاتبة عالقة االم باالبنة بعيد عن الصورة النمطية لمعالقة(1)الالوعي
متطورة طبقًا لتطور مفيوم المرأة وأدراكيا. أن عالقة االبنة باألم مزيج  كونيا عالقة

حب وغيرة وكراىية ففي احد المشاىد تظير أربع  فتيات يرتدين مالبس كل واحدة تعبر 
عن جيل  تنتمي اليو وكأنما تريد الكاتبة ان تقول ان عالقة االم باالبنة متغيرة عبر 

خروج الى العالم وتحقيق الذات حتى لو كان بالخالص من االزمان فتارة االبنة تحمم بال
 الوالدة وتارة تحاول تعويض الحمم من خالل االخر والتعايش معو. كما في الحوار 

 جاكي  :  ) بضيق من يستطيع التحمل اكثر من ذلك ( لنقتل أمنا
 مارجرين: أم من ؟

 دوريس : ) تقمدىا( أم من ؟
 روزي  : نعم أم من ؟

 ( 2)ل امياتنا  لو او أردتن .جاكي  : ك
ان االم ىي الشخصية االساس في االسرة وان كانت سمطتيا محدودة . فرغم     

التغيرات التي تطرا في كل قرن وعمى كل جيل ، اال أنو ال يمكن لمس جوىر رغبات 
المرأة او تقميل قيمة الضغوط الممقاة عمى عاتقيا ، والكاتبة في ىذا العمل تدعو لكسر 

عامل بين الرجل والمرأة ، واالم واالبنة . وعمى المرأة أخذ االطر التقميدية المألوفة في الت
  حقيا في التعبير عن نفسيا ككائن مستقل من حقو تقرير مصيره واحتياجاتو ورغباتو .

( مسرحية )تصبحين عمى وفي ذات السياق تقدم الكاتبة االمريكية )مارشا نورمان      
شخصين ىما  االم واألبنة ) جيسي ( قصة المسرحية تدور احداثيا بين  خير يا امي(

                                                           
 .191-191ُٚظش : َظٕص يٍ يغشح َغبئٙ ، يظذس عبثك ، ص  - 1

( ،  1991شبسنٕد كٛزٙ ، أيٙ لبنذ ال ، رش: عُبء طهٛذخ ، ) انمبْشح : انجهظ األػهٗ نألثبس ،  - 1
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. الحدود الزمانية لمنص ساعة ونصف، والحدود المكانية المطبخ وغرفة المعيشة ضمن 
منزل عمى طريق ريفي، اما المغة التي كتب فييا النص ىي المغة العامية لتكثيف 

ى ا مجموعة أحساس القارئ بالحياة اليومية العادية وميام النساء المنزلية التي تختفي ورا 
من المشاعر واإلحباطات ان العالقة بين االم واالبنة بعيدة عن النمط المعتاد فبكل 
ىدوء تعمن )جيسي( أنيا قررت االنتحار بمجرد أنتيائيا من مياميا المنزلية في 

 -المساء. في البداية توقعت االم ان االبنة ال تعي ما تقول  كما في الحوار:
 اماجيسي:  حا أقتل نفسي يا م

 االم  :  ) تتجو لألريكة ( حكاية مسمية جدا
 جيسي:  حا أعمميا

 االم  :  ) بسرعة وبضيق ( مش حتعممييا : متقوليش كده 
 (1)جيسي:  حا أضرب نفسي بالرصاص خالل ساعتين. 

نورمان ( تناولت موضوعة االنتحار من منحى  فأن الكاتبة االمريكية ) مارشا     
يختمف عما تناولتو )ادنا اوبراين(. ىو ان االم من الظاىر تبدو في قمة رقي سيدات 
الطبقات البرجوازية، لكنيا تخفي ورأىا امرأة تعسة محبطة حياتيا تعيسة مع زوجيا 

ر بموت أذن اال يكون ذلك قرا ،تخفي عن الجميع مرض زوجيا وابنتيا )جيسي( 
وانتحار من  شكل ثاني ىو قرار العيش بالموت البطيء، أما قرار االبنة باالنتحار 
الجسدي فيرجع الى كون االبنة تعاني من مرض الصرع، وان عالقتيا مبتورة باألب 

                                                                                                                                                      

 ٌكبرجخ ايشٚكٛخ اعزـبػذ يٍ خالل انًغشدٛبد انزٙ كزجزٓب ػٍ انُغبء اٌ رذمك َجبدب : يبسشب َٕسيب
رجبسٚب ٔشٓشح جًبْٛشٚخ ٔاعؼخ، كبٌ يٍ انُبدس اٌ رذممّ ا٘ ايشأح فٙ يشدهخ انثًبَُٛبد يٍ انمشٌ انؼششٍٚ، 

ذسايب يٍ أْى يغشدٛبرٓب ٔلذ دظهذ ػهٗ  ػذح جٕائض يُٓب  جبئضح )عٕصاٌ عًٛث( ٔجبئضح )ثٕنزشص( نه
ُٚظش : ْٛهٍٛ كٛغبس ، انًغشح انُغٕ٘ ، رش : يُٗ عالو ، )  -(.)انخشٔج ٔانًذٚخ( ) رظجذٍٛ ػهٗ  خٛش أيٙ

 .169( ، ص 1991انمبْشح : انًجهظ األػهٗ نهثمبفخ ٔانفٌُٕ ٔ 
(  1991 ، ثبسنأل االػهٗ انًشكض:  انمبْشح)  ، طهٛذخ عُبء:  رشجًخ ، ايٙ خٛش ػهٗ رظجذٍٛ.  َٕسيبٌ سشبيب - 1
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المنشغل عنيا وباألبن الذي لم ترزق بو والزوج الذي طمقيا، فال يوجد شيء جميل في 
 لذي يمنحيا حريتيا ويخمصيا من احزانيا ىو االنتحار. حياتيا والقرار الوحيد ا

 جيسي:  ماما كل ما في الموضوع اني مش مبسوطة... تعبانة، مجروحة حزينة. 
 االم  :  تعبانة من ايو ؟ 

 جيسي : كمو
االم : طيب حزينة من ايو ؟ مفيش حاجة محزنة حقيقي ... لو الموضوع كان بعد 

 ايو ؟     طالقك كان يبقى أفيم حزينة من
 (1)جيسي   :  من الدنيا . 

من االطالع عمى الحوارات السابقة ومن مالحظة قصة المسرحية، نالحظ الكاتبة      
تغور بين ثنايا النص ال يصال رسالة تدعو بيا المرأة المضطيدة والمطمقة الى الخروج 

داوية سرية من الجدران المغمقة والواقع الثقيل الى عالم أرحب يخمو من عوالم سو 
 فرضيا الصمت االنثوي.  

( مسرحية )خمسون( ومثمت فييا دورين وعربيًا كتبت التونسية )جميمة بكار        
مختمفين، تبدا المسرحية بأستاذة محجبة تفجر نفسيا وسط ساحة مدرسة، فتشرع 
الشرطة السياسية في التحقيق في خفايا ومالبسات الحادث ويتم توقيف وتعذيب عدد 

الشبان المتدين الذين ليم صمة باألستاذة من بينيم )امل( المنحدرة من عائمة يسارية  من
)امل( عائدة من باريس حيث انتقمت من القناعات العممانية الى الفكر االسالمي، 
تتورط مع شبان اخرين في عممية تفجير صديقتيا، والداىا يرفضان تدينيا ولبسيا 

                                                           
 .111-199يبسشبٌ ٔسيبٌ ، يظذس عبثك ، ص - 1

دسعذ االدة انفشَغٙ، ٔانزذمذ ثفشلخ 1951يًثهخ ٔكبرجخ يغشدٛخ، ٔنذد فٙ رَٕظ ػبو  :جهٛهخ ثكبس ،

يغشح انجُٕة ثـ )لفظخ( انزٙ اعغٓب انفبػم ) انجؼبٚجٙ( ٔانفبػم )انجضٚش٘( ، دٛث أعغذ انكبرجخ يغ 
ثهذ فٙ االػؼبء اَفغٓى فشلخ انًغشح انجذٚذ فٙ رَٕظ )انؼشط ٔغغبنخ انُٕادس(  لذيذ ػذح يغشدٛبد ٔي

نجذث ػٍ ػبئذح، )جٌٕ، ا ،ثؼغ يُٓب ٔاْى اػًبنٓب )فبيٛهٛب، ػشبق انًمٓٗ انًٓجٕس، عٓشح خبطخ
 . https://ar.m.wikipedia.org -.خًغٌٕ(
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لى اخوانيا في الدين، فتسجن بتيمة النتمائيا الخمار والحجاب فتقرر ىجرىما ا
)لمجموعة متطرفة ويحقق معيا)ليث( ممن كان لُو معرفة قديمة بيا تستمر  (1. 

التحقيقات مع بقية الشبان الى حد احتجاز وتعذيب كل من امل ومريم وحنان لتورطيم 
في عممية التفجير. واستمرت المبالغة في التعذيب الى الحد الذي اعتبرت  فيو )بكار( 
ان ما يمارس جريمة بحق اإلناث ليس فييا قاتل وال مقتول، الى ان يأتي ويعترف احمد 

انطالقَا من مبدا )بكار( بأن العمل االبداعي ليس  (2)رامية استشيادية.بقيامو بأعمال اج
خطاب سياسي بل مادة لمتفكير والتساؤل والنقاش، قدمت العمل كصرخة بوجو كل 
الممنوعات السياسية والدينية، ووجيت دعوة لممرأة بأن تستعد إلعالن تحمل المسؤولية 

 يع المحظورة في االبداع الفني.والتوقف عن اليروب، والتطرق الى كل المواض
( مسرحية )االلو يقدم وفي اتجاه اخر قدمت الكاتبة المصرية )نوال السعداوي      

استقالتو في اجتماع القمة( قصة المسرحية حقيقية، بدأت في واقع الحياة التي عاشتيا 
عت بالقاىرة، بعد منتصف الميل سم 1992مؤلفة المسرحية، ليمة التاسع من يونيو 

المؤلفة دقات عمى باب بيتيا من قبل زوار الفجر)البوليس( وكانت نائمة فتصورت انو 
حمم او ذكرى ما حدث في الماضي عندما تصورت انيم لصوص ولم تفتح الباب فإذا 

بل ابمغوىا ان احد  ،بيم زوار الفجر يكسرون الباب، لكن ىذه المرة لم تقاد الى السجن
ميين تم اغتيالو منذ فترة، القتمة مجيولون واصدرت الحكومة االساتذة من الكتاب االسال

امرًا بحماية األرواح التي وردت أسماؤىم في قائمة الموت، لذلك وضعت حراسة حول 
بيت المؤلفة ألنيا اصدرت رواية تحت عنوان )سقوط االمام(، شعرت وقتيا ان حياتيا 

                                                           
 .1( ، ص 1996، ) رَٕظ : داس انجُٕة نهُشش خًغٌٕ ُٚظش : جهٛهخ ثكبس ،  - 1

 .195ُٚظش: انًظذس َفغّ ، ص  - 1

  :٘ٔٔرخشجذ فٙ  1919ٔػبنًخ اجزًبع ٔكبرجخ َٔبلذح ٔسٔائٛخ، ٔنذد فٙ انمبْشح ػبو ؿجٛجخ َٕال انغؼذا
كهٛخ انـت جبيؼخ انمبْشح،  يبسعذ ػًهٓب كـجٛجخ انٗ جبَت َشبؿٓب االجزًبػٙ ٔاالثذاػٙ، ٔكبَذ يذافؼخ 

االنّ ٚمذو اعزمبنزّ  ػٍ دمٕق االَغبٌ ٔدمٕق انًشأح ثشكم خبص . يٍ يغشدٛبرٓب ) االؿفبل ٚغٌُٕ نهذت،
انظٕسح َٕال انغؼذأ٘ ،  -انضسلبء، انظٕسح انًًضلخ. ،فٙ اجزًبع انمًخ، االَغبٌ، اٚضٚٛظ، انذبكى ثأيش اهلل

 .11( ، ص1996، ) انمبْشح : يـجؼخ يذثٕنٙ ،  انًًضلخ
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واساتذة ممن درسوا المغة  ميددة وليست ممكيا فياجرت الى امريكا، والتقت بطمبة
وخاصة الكتابة عن قصص الخمق  ،العربية وشجعوىا لالستمرار بالكتابة وتمثيل روايتيا

واالنبياء فعادت الى البيت وبدأت من منتصف الميل حتى الواحدة ظيرًا لميوم التالي 
 .(1)وكتبت المسرحية بعد ثالثة عشر ساعة متواصمة دون مغادره مقعدىا

عنوان المسرحية يشير الى حرية الفكر وحرية العقيدة، أما الشخصيات فيي       
أسماء االنبياء كإشارة الى أن دين األنبياء موجود ومنصف لكن تعاليمُو ال تطبق 
بأنصاف، سمت الكاتبة نفسيا في النص بـ )بنت اهلل( ونالحظ ىنا أن )السعداوي( 

اوالد اهلل وال يوجد في معتقداتيا فروق طائفية في تجتيد بتفكيرىا الحر فالمسيح يمقبون 
باسم  فمنذ بداية المسرحية تعمن أدانتيا لكل استغالل ،أي شيء حتى في المسميات

الدين، مثاًل تدين األسر المالكة ألرض الحجاز ممن يبنون قصورىم باسم االسالم 
اء من قيادة وجمع االموال من حج بيت اهلل الحرام وباسم االسالم يمنعون النس

     السيارات. ففي حوار شخصية موسى:

يناجي سيدنا موسى الرب ويقول: قد جئت اليكم يا رب اطمب المشورة في مشكمة حادة، 
ىذه األسرة المالكة ألرض الحجاز. ممكيم يطمق عمى نفسو خادم الحرمين الشريفين 
لكنُو  ال يخدم اال نفسو حتى القبر الذي دفنوني فيو اصبح ميمل وىناك جدار يوشك 

وىو يجمع االموال من ،بناء القصور لنسائو وأوالده عمى السقوط .مع أنُو ال يكف عن 
أنُو يا رب يشوه صورة االسالم فيقول انك  ،حجاج بيت اهلل الحرام ومن عوائد البترول

 .(2)الذي منعت النساء من قيادة السيارات
وقد ورد ذلك عمى  ،وتؤكد )السعداوي( ان االم تيان والمرأة تيان منذ فجر االسالم     

 وكما في الحوار االتي:الشخصيات التي تجسد شخص سيدنا )عيسى(  لسان أحدى

                                                           
 .995( ، ص1996، ) انمبْشح : يـجؼخ يذثٕنٙ ،  االنّ ٚمذو أعزمبنزّ فٙ أجزًبع انمًخَٕال انغؼذأ٘ ،  - 1
 .11َٕال انغؼذأ٘ ، االنّ ٚمذو اعزمبنزّ فٙ أجزًبع انمًخ ، ص - 1
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عيسـى : نعــم يــا امــي كنــت اخاطــب النــاس واخاطـب ابــي اىممتــك يــا امــي ولــم اخاطبــك. 
حتى وأنا فوق الصميب رأيتك الى جواري تبكين لكنـي تجاىمـت وجـودك ودموعـك ورحـت 

     ( 1.)اخاطب ابي واناديو
ل وي( بحرية االنسان وباألخص حرية المرأة اذ في مجمتنادي الكاتبة )السعدا      

، فعندما جعمت الشخصيات بأسماء االنبياء فأنيا ضمنت رواياتيا تنقب عن مكانة المرأة
النص والحوارات قصدية ان االسالم واضح لكن مدعيو والناطقين بو ىم من يعادي 

أة لكن البشرية تخرق ىذه مر االسالم والنبوة  اذن العدالة االليية تنصف ال باسمالمرأة 
. تستمر احداث المسرحية عمى مبدا الدعوة لمساواة الرجل والمرأة وان كان الرجل العدالة

. فأنيا توصف بأنيا ناقصة عقل ودين وشرفيا وعذريتيا المرأة واخالقيا وصي عمى
السفر ا االنتخاب وال نُو ال يحق لييحق ليا الكالم وىويتيا عورة ال فكالميا عورة ال

، فمن يممك السمطة االنسان من نفس واحدة ذكر وانثى. في حين اهلل خمق بدون الزوج
في عدم مساواتيا وىيمنة أحدىما عمى االخر ىذا ما كانت تنادي بو الكاتبة مع 

الن تأجيل الحساب ىو تأجيل عدالة، والعدالة مطالبتيا بعدم تأجيل جرائم االرض 
) الكاتبة ( الى عدم اختالط الحقيقة بالوىم مما دعاىا  . في النياية تدعوالمؤجمة حمم

( تظير عمى رح وتفاجأ المتمقي بأن الكاتبة )بنت اهللالى ان تخرج بعد ظالم المس
، حتى يحطموه وتفتح الباب الذي يطرقو البوليس المسرح بعد غياب كل الشخصيات

. فيدخل وفي يده ي( وتظير ىي كأنيا مجردة من كل شويتقدم رئيسيم نحو )بنت اهلل
 رئيس البوليس :  انت ىنا ونحن نبحث عنك -الحوار: كتاب مطبوع كما في

 بنت اهلل        : ىذه داري ودار امي وجدتي.
 رئيس البوليس : وىذا الكتاب؟ ىل انت المؤلفة؟

 بنت اهلل       : نعم
                                                           

 .45َفغّ ، ص  انًظذس - 1
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 رئيس البوليس : ضعوا في يدييا السالسل.
 يا مجرد مسرحية خيالية.بنت اهلل       : في دىشة لكن

 (1)رئيس البوليس في استنكار: عوزىا تكون حقيقية كمان؟ 
اذن الخاتمة جعمتيا الكاتبة رمز لظمم وسمطة وىيمنة حيث تدخل المرأة السجن دون 

 الميم انيا كتبت!!!! ،تحقيق ودون جريمة الميم ليا حروف مطبوعة عمى الورق!!!! 
 مؤشراتما أسفر عنو اإلطار النظري من 

تكشف الرؤية االنثوية لمذكورة عن )التسمط( عبر تسمط الذكورة بمساندات فمسفية  .1
 ودينية تعمق ىذه السمطة لصالح الرجل .

ترتكز الرؤية االنثوية لمذكورة حول )تيميش( دور المرأة وتقميل أىميتيا في   .2
    .المجتمع لصالح دور الذكورة والذي تعده األنوثة أجحاف بحقيا

تتناول الرؤية االنثوية لمذكورة فكرة الذكر واألنثى من الناحية االقتصادية بأنيا  .3
باعت حريتيا بموافقتيا وبثمن بخس عندما استبدلت بيا الطعام والمأوى ووافقت بأن 

   .يعيميا زوجيا
تطرح الرؤية االنثوية لمذكورة موضوع )االختالف( في التكوين الجسدي  .4

 ثة والذكورة وان ذلك ال يقمل من اىمية تكامميما معا . والسيكولوجي  بين االنو 
تجادل الرؤية االنثوية لمذكورة في موضوع )التبعية( والتي تتعامل مع الرجل  .5

بوصفو أصاٌل متبوعٌا والمرأة فرعٌا تابعٌا .لذا تسعى الرؤية االنثوية الى تفكيك التحكم 
ؤية انثوية لمعالم وقبول االنثى مشاركة الذكوري ونقد الثقافة االبوية ، والبد من اقتراح ر 

  .وليست تابعة

                                                           
 .111، االنّ ٚمذو أعزمبنزّ فٙ أجزًبع انمًخ ، يظذس عبثك ، ص َٕال انغؼذأ٘ - 1



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
  

 

 
 

055 

تظير الرؤية االنثوية لمذكورة أىمية )الحرية وااللتزام ( عبر حيز الكتابة االنثوي  .6
والذي يعد منجزا حضاريا وجماليا ظير من رحم حركات التحرر النسوي المطالبة 

 بحقوق وحرية المرأة . 
( ألن ونبذ االضطياد انصاف المرأةموضوع ) تؤكد الرؤية االنثوية لمذكورة عمى .7

، والدين منصف لكن تعاليمو لم فة لكن البشرية تخرق ىذه العدالةالعدالة االليية منص
 .تطبق بالكامل

تيدف الرؤية االنثوية لمذكورة الى تأكيد أىمية )الكتابة األنثوية( ازاء الكتابة  .8
ىوية  جريئة متنوعة إليجادالذكورية عبر تقديم موضوعات تمس الواقع بطروحات 

 .لألدب الذي أنجزتو المرأة
تناقش الرؤية األنثوية لمذكورة موضوع ) العقل والوعي ( والتفضيل المرتبط  .9

 .بالذكورة، وضرورة التعبير عن وعي انثوي متفرد
تطرح الرؤية االنثوية لمذكورة اراء الذكورة عن االنثى بوصفيا موضوعٌا جنسيٌا  .11

، لذا تناولت الكثير ىا الميم في التكوين االسريا لمرجل مؤكدة دور وأنيا اخضعت ذاتي
ائمية من خالل دور المراة )االم، من الكتابات المسرحية نسيج العالقة االجتماعية الع

 . الزوج(،االخت االبنة،
 الفصل الثالث/إجراءات البحث

عنوان البحث ىو تم تحديده في  نموذج مختاراعتمدت الباحثة  :مجتمع البحث اواًل:
 مسرحية )سجن النساء(.

بالطريقة نص مسرحي واحد اختارت الباحثة عينة البحث وبواقع  :ثانيًا: عينة البحث
 وفقًا لممسوغات التالية:القصدية 

 .اقتراب العينة من ىدف البحث بمستوى اكثر من غيرىا -1
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اكبر ى فرصة تضمنت العينة رؤى مختمفة لمفيومي األنوثة والذكورة مما أعط -2
 .البحث واىميتو لتحديد ىدف

 . يمكن تطبيق مؤشرات االطار النظري عمى العينة -3
الوصفي التحميمي، لمالءمتو ليدف الباحثة المنيج  اعتمدت منيج البحث: ثالثًا:
 .البحث

كأداة ات التي أسفر عنيا اإلطار النظري، الباحثة المؤشر  اعتمدت رابعًا اداة البحث:
 .رئيسة في تحميل العينة

 العينة تحميل 
  (1985سنة التأليف  مسرحية سجن النساء)
 )*(تأليف ) فتحية العسال (

كتبت )العسال( ىذه المسرحية بعد تجربة االعتقال السياسي التي : قصة المسرحية 
مرت بيا حيث قدمت شكاًل دراميًا يكشف التعددية المتعارضة لتجربة المرأة. ثيمة 

ليا قصة وتجربة ، كل واحدة منين حول مجموعة من النساء المعتقالت النص تدور
 .راء دخوليا السجن، كانت السبب و مستقمة عن األخرى

المثمث الدرامي متكون من ) سموى ( الزوجة الناجحة والمناضمة السياسية واالم 
الحريصة عمى بناتيا والتي ليا عالقة حميمة مع صديقتيا )ليمى( وىي العنصر الثاني 
لممثمث وىي الزوجة الفاشمة التي تعيش الغربة داخل نفسيا بسبب إىمال زوجيا والتي 

زل صديقتيا )ليمى( المتيمة سياسيا بالتحريض عمى دخمت السجن لمجرد وجودىا في من

                                                           
التجمع االشتراكي ة مسرحية مصرية اىتمت بالعمل السياسي، عضو حزب يب: كاتبة وادفتحية العسال )*(

الوحدوي ورئيسة اتحاد النساء التقدمي، ورئيسة جمعية الكاتبات المصريات، بدأت مشوارىا الفني مع المسرح 
ينظر :  الباسبور، سجن النساء( المرجيحة، اء بال اقنعة،س)نمسرحياتيا من اشير ،1969عام 

https;//ar.m.wikipedia.org  
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المظاىرات وتوزيع المنشورات. أما )منى( والتي تشكل المكون الثالث لممثمث فيي فتاة 
جامعية ثائرة يتم التعرف عمييا داخل المعتقل. المثمث من خالل تضمنو لعدة عالقات 

وتستدعي بدورىا تعارض وتماثل بين عدة أطراف يشكل وحدة بناءة تتصدر النص 
وحدات بنائية أخرى مناقضة مثمتيا الكاتبة في ثالوث آخر يتكون من )اليام(الزوجة 
الخائنة والمرأة الجشعة وتاجرة السموم البيضاء، وعمى يمينيا ويسارىا امرأتان أحداىما 
خائنة، وأخرى جشعة ال ترى في الدنيا سوى المادة، وكال المثمثين تربطو عالقات عديدة 

 موعة أخرى من النساء داخل السجن تمعب دورا ىاما في دفع عجمة األحداث. بمج
استدعت )العسال( في تقديميا لمنص مثمث ذكوريا يتشكل من )كمال( زوج 
سموى، وحبيب الفتاة الجامعية )منى( وكالىما صورة لمرجل المثالي الغائب. أما )سميم( 

كوري عمى المرأة سواء داخل سجنيا أو الطرف الثالث وزوج )ليمى( فيو مثال لمتسمط الذ
خارجو حيث أتضحت قصدية )العسال( في جعل المثمث الذكوري بعالقاتو المتبادلة مع 

الى أن العالم الخارجي والحرية المطمقة حكرًا عمى الرجال، تتشكل  كإشارةاألخرين 
لتي سيتم األحداث وتتنشط دالليًا من خالل العالقات المتبادلة بين ىذه المثمثات وا

 توضيحيا في التحميل الالحق.
 تحميل المسرحية : 

يتضح التوافق بين عنوان النص والنص، اذ يسيطر العنوان عمى النص كمو وىذا     
عمل خالق  فالتوافق يسيم في إشاعة أعمى قدر ممكن في توجيو دالالت النص 

، ات العملوكشف أسرار العنوان وتجمياتو في النص بوصفو معطى أساسي من معطي
أولى إلى استراتيجيات القراءة وتوجيو مخيمة القارئ نحو النص  إشارةالن العنوان 

 وكشف أبعاده الداللية . 
الداللة النصية الصريحة ىي عممية توصيمية، والداللة الضمنية عممية أدبية     

جمالية تعبر عن القصد باستخدام كممات تحمل معنى مضاد، تجمى ذلك في الحوار 
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لذي دار بين )سموى( وزوجيا )كمال( عندما يتصل بيا في التمفون بعد حضورىا ا
مباشرة أثناء المظاىرات، ويطمب منيا ان تكنس البيت وفي ذلك مستوى داللي لمغة 
درامية مشفرة وتورية المقصود منيا التخمص من كل المنشورات أو الكتب الممنوعة، 

ون في أي لحظة فالمقصود بيم رجال األمن، وكذلك عندما تقول لو )إخواننا( سوف يأت
وكان في ذلك إشارة من )العسال( إلى ان المرأة مسموبة الحرية وخاضعة لسمطة قمعية 

 رقابية حتى في حديثيا مع زوجيا. 
 يرن جرس التمفون  
ترفع السماعة في  ،سموى : تجري عميو وىي تعرج وتتوجع من اثر إصابة في قدميا 

 لو  يا كمال أنت فين ليفة ، الو .... ا
 ..صوت كمال: أكممك من الشارع...اسمعيني كويس المظاىرات قافمة الطريق وانا

 مش عارف اوصل لمبيت . 
سموى: ايوه ... ايوه ... عارفة ما انا لسو جاية ومادرتش بنفسي غير وانا ماشية 

 في المظاىرة . 
اكنسي البيت  الكالم دهصوت كمال : بالش الشرح الوافي في التميفون، مش وقت 

 كويس واوعي تخمي فيو حاجة . 
 سموى: ايوه ايوه فاىمة .

 صوت كمال: وسيبي الشقة وانزلي عمى طول .
 سموى: الدكتورة امينة زمانيا جاية عندنا اجتماع .

صوت كمال: ال يا سموى ... ال مفيش داعي ألي اجتماعات دلوقت اخوانا البعاد 
  .لحظة خابورني..... يطبوا في أي

 سموى: الميم انت رايح فين 
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 * .19صوت كمال: وده سؤال برضو ينقال في التميفون ص
أن الجو العام الذي تدور فيو احداث المسرحية ، تصوغُو عدة خطوط 
متشابكة، يتضح ذلك عند االنتقال الى العالقة الغريبة بين )ليمى وزوجيا سميم( حيث 

ذاتيا وضربيا محاواًل تجريدىا من أنسانيتيا بكل انو يمارس سمطة القسوة ويسعى لمحو 
ما يممكو من قوة وثراء وىي مغيبة الوعي وتعاني الغربة وتعيشيا داخل نفسيا، لكنيا 
صامتو ال ترفض ذلك الوضع وال تتقبمو وتذىب ىاربة من عند الزوج الى منزل 

 صديقتيا ) سموى (. 
 ا كتفياه يا ظيري ... اه ي –ليمى: اه  . اه يا رجمي 

 سموى: فيكي ايو يا ليمى ؟ ايو الي مبيدلك كده ؟
 ليمى: مرقوعة عمقة سخنة
 سموى : مين الي ضربك ؟

 21ليمى   : جوزي اليي اشوف فيو يوم . ص
تتقدم الحبكة ثنائية المحاور زمانيا ومكانيا من خالل اشتباك بين مفيومين او 

تصور )ليمى( عند سماعيا  ىما تصورين متناقضين يسيطران عمى فكر نفس الشخصية
باب البيت تطرق بأنو زوجيا، وتصورىا ان صديقتيا )سموى( ُتعامل نفس المعاممة التي 

 كان يحدث.  تتمقاىا ىي من زوجيا، وكال التصورين بعيدان كل البعد عن حقيقة ما
 سموى : انا الزم اسيب البيت دلوقتي  .

ليو ىو انتي كمان مضروبة  ... ليمى : ) تخبط عمى صدرىا في دىشة ( يا مصيبتي
 جرس الباب يرن ....... ليمى تنتفض في رعب ... عمقة سخنة زيي ؟ 

 سموى : دي اكيد امينة 
                                                           

  انظفذخ فٙ انًزٍ ثؼذ كم دٕاس ٚزى الزجبعّ يٍ َض يغشدٛخ فزذٛخ عٛزى االشبسح يجبششح انٗ سلى
  ( . 1911انؼغبل ، عجٍ انُغبء ، ) انمبْشح : انٓٛئخ انؼشثٛخ نهًغشح ، 
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 ليمى : ال ده جوزي ... يا مصيبتي يا مصيبتي 
 سموى تتجو لفتح الباب غير ان ليمى تمنعيا 

 .23يني ... صليمى : ده اكيد سميم جوزي ، استني ما تفتحيش ... خبيني .... خب
)العسال( ىي لغة الناس العاديين، لكنيا عادة يتخمميا المعنى  المغة في نص       

الضمني واالنحيازي او المرمز الذي يضفي عمى الحوار عمقو ويحافظ عمى توتر 
وانشداد القارئ ويتجمى ذلك في تشبيو )سميم( زوج )ليمى( لعقول السياسيين وعقول 

التشبيو في حد ذاتو اعتراف ضمني ومبطن غير مصرح بو  النساء بالبراغيث وىذا
جيرا، بأن عقول السياسيين ال تختمف عن عقول النساء المواتي بمجرد مخاطبتين 
لعقولين واستماعين لصدى أصواتين الداخمية، سوف يعمنن التمرد ويرفضن كل 

دة ما يمثل المييمنات وكل السمبيات ويتحولن الى سمطة، شأنين شأن السياسي الذي عا
 وجوده سمطة. 

ليمى : ما ىو مسمي السياسة براغيث ودائما يقول لي بتوع السياسة في دماغيم 
 .  24براغيث والنساء في دماغيم براغيث بتنط من دماغ لدماغ . ص

تمُقت )العسال( االلية التي تفقد اإلنسان إنسانيتو وانعكس ذلك في كتاباتيا اذا 
يل القارئ وفصمو عن النص انفصااًل مؤقتًا محولو ذىنو كانت تسعى احيانًا الى تضم

الى أمكنة وأزمنة وأحداث اخرى لمنص من خال التأكيد عمى التنوع في بناء شخصياتيا 
كل حسب موقعيا ومن خالل ردة الفعل لكل واحدة منيا. مثاًل كانت ردة الفعل طبيعية 

أنوثة مكتممة ومتوازنة. وذات  عند )سموى(عندما جاء العسكر واعتقميا كونيا امرأة ذات
الحضور القوي في الشأن العام . في حين ظير الخوف عمى ) ليمى ( المرأة 
المستسممة الخائفة والضحية في نفس الوقت ، والتي ال تعمم شيء عن السياسة وعن 
المظاىرة كونيا كانت ضيفة في بيت صديقتيا . ولكن المخابرات ال تصدقيا وتستفزىا 

 أمور ليس ليا بيا أي عمم . وتسأليا في
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ويتضح  في ذلك قمة االستبداد والتسمط الذكوري والمجتمعي عمى األنثى ليس فقط في 
التعامل معيا من قبل ضابط المخابرات بل حتى في إصراره عمى توجيو تيمة ليا بأنيا 
ُتدعى الدكتورة امينة رفيقة سموى في النضال وان ) ليمى ( اسم حركي ، كل ىذه 

مور إثارة الخوف والرىبة في داخل ) ليمى ( وأربكيا سيكولوجيا . أن جانب التنويع اال
الذي قصدتو ) العسال ( ىو حقيقة المجتمع الذكوري وىيمنتو الذي يسعى لتجريد 
المراءة أسميا وىويتيا وكينونتيا، ويبقى صوت المرأة غير مسموع ميما تناضل وتسعى 

 ي يبقى صوت الرجل ىو األقوى والمسموع.إليصالو حتى لوكان صوت الحق. لك
الضابط : ) يفتح األمر ويقدمو الى سموى وليمى ويقرأ امام أعينيم (األمر بالقبض 

 عميكي وعمى الدكتورة أمينة .
ليمى : ) تنيض تيمل في سعادة ( الحمد هلل انا بقى ما اسميش أمينة ..... ما  

 اسميش امينة .
 .  28امينة ده اسمك الحركي ، صالضابط :  ما انا عارف ما ىو 

يبرز من خال استمرار الحديث بين كل من الضابط )وليمى وسموى( نوع من          
السخرية واالستيزاء التي يمارسيا الضابط تجاه كل واحدة منيما كيجوم متعمد عمى 
النساء لسمبين كل أسمحتين وتعريتين من كل ما يممكنو ويتحصنن وراءه من صدق 

 أذ كان يمارس نفوذه الذكوري والميني ليزرع الخوف والقمق بكل مكر وخباثة . وقوة، 
اخترق النص كل ما ىو سياسي واجتماعي وثقافي ، وكأنما القارئ امامو عدد       

من النصوص المتداخمة داخل النص الواحد ، فكل قصة او حادثة مستقمة عن االخرى 
عالقات والسموكيات المختمفة ، وذلك من قائمة بحد ذاتيا تنيض عمى مجموعة من ال

خالل عرض ) العسال ( تجارب واحداث وتواريخ ووقائع شخصيتيا النسائية داخل 
السجن ورسم مالمح الشخصية النسائية المعذبة وتجسيد معاناتيا وصراعيا مع واقعيا ، 

ىي فمثال تظير في النص شخصيتين يدور بينيما حوار تعمن فيو االولى ) انصاف ( و 
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امرأة حامل في الثالثين من العمر ، انيا ال تخاف العقوبة والسجن بل تخاف ان ال 
يصدقيا زوجيا ويشكك في براءتيا وحسن خمقيا ، وىذا ايحاء ان المرأة تعيش في 
مجتمع ظالم يحكمو رجل قاسي الى درجة انيا ال ييميا ظمم الحكومة وغياب العدالة 

َا سمطة تقمع حريتيا. إال ان واقع ظمم الرجل في قضيتيا حتى وأن كان ذلك  أيض
عندىا اعمق اثرًا واكثر وجعًا، وكأن السجن الحقيقي ليا عندما تخرج من قضبان ذلك 

 السجن الى سجن الظمم الذكوري . 
 انصاف : خايفة يا عدالت يا اختي خايفة احسن جوزي يصدق فيا الشيء الفالني 

 خايفة من جوزك ولو من النيابة ؟ عدالت : جرى ايو يا انصاف : انت 
 انصاف : النيابة مصيرىا تخرجني لكن جوزي حايطمقني . 

عدالت : يطمق ده ايو ، ده انت شانقاه بأربع بنات والخامسة جاية في  السكة . 
  31ص

اتضح في الحوار السابق ان خوف ) انصاف ( من الطالق ، ىذه الكممة  
حد ، لكن الرجل بمجرد أن منح حق التصرف في التي ييتز ليا كرسي عرش الواحد اال

ىذه الكممة صار يتمادى في استخداميا بحجة انو الشرع حمل لٌو اعطاء المرأة حريتيا 
وال يعمم انو منحيا أغالل لتعيش مكبمة بقية حياتيا ، خاصة عندما تكون مظمومة 

تقتضي اإلنصاف !! ومتيمة مثل أنصاف . فالعدالة االجتماعية وقبميا العدالة اإلليية 
 لكن أين ىو؟؟ 

اما الشخصية الثانية فيي ) عدالت ( امرأة في األربعين من عمرىا يحكم 
عمييا باألعدام ألنيا قتمت زوجيا الثاني ليس فقط ألنو يسيء معاممتيا ومعاممة أوالدىا 
من الزوج األول بل ألنو اعتدى عمى احد أوالدىا ، وال يمكن ليا ان تتخطى إحساس 

مومة وتسامحُو، وىي سعيدة بما عممتو حيث إنيا فرحة باإلعدام ألنيا ستذىب إلى األ
 دنيا أخرى خالية من عذاب الزواج وظممو . 
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عدالت : اعدام با سعادة القاضي، طيب اعدام ليو ده انا قتمتو مرة واحدة لكن ىو 
 قتمني ميت مرة.

المر وبقيت اقول استحممي يا بت اىو بيأكل  ده انا من يوم ما تجوزتو وىو مطفحني
أوالدك اليتامى .....واستحممت ضربو وأىانتو، أتحممت أيام اسود من قرن 

المر ومر المر وكنت مستحممة لكن . لكن لما سمعت ابني بيصرخ وىو ...الخروب
 اه لكن يعمل في ابني كده ... ال اقافل عميو الدكان المي مشغمو فيو .... يضربني ان

كان الزم اقتمو . انا مافرطتش بشرف ابني وكان الزم اخذ بثأره وثار سنين الشقا .. 
الي عشتيا في سجن عذابو .أنا اىو رايحة عمى حبل المشنقة ومتشوقة لدنيا غير 

 31الدنيا متشوقة لجنة ما عشتياش ونفسي أعيشيا . ص
الذي يقوم  في باحة السجن يحدث دخول مفاجئ لمعسكري وألحد المساجين     

بأصالح الحنفية، فتعجب )سنية ( وىي احدى المسجونات ُأعجبت بالمسجون وتقوم 
بالغناء ألثارة انتباىو الييا، فيتضح ان ذلك الدخول والغناء كمُو ُصمم ووضع ليشير الى 
قصدية )العسال( في أستخدام الغناء وزج مفردات موسيقية ضمن سمسمة حوارات بالمغة 

يقة لكسر الرتابة والممل وشد أنتباه القارئ من خالل أثارة أنتباه السجين العامية ، ىو طر 
لألغنية. وان المرأة بحاجة الى رجل يكون سندا وعكازا  ليا لتكمل حياتيا في أي مكان 
تكون فيو فكالىما واحد مكمل لألخر، وأن في كل الم وعتمة ىناك بصيص امل وضوء 

 تسعى المرأة بموغو لتكمل مشوارىا. 
 ترى سنية كل من المسجون والعسكري معا 

 سنية: يا حبيبي تعال الحقني شوف إلي جرالي من بعدك 
 العسكري: بتصمح الماسورة في عنبر اثنين بسرعة . 

 اديني فرصة اصمح الماسور كويس  :المسجون
 العسكري : ايوه بس انت كمان الزم تصمح حنفية البيو المأمور .
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وكأنو يسمع سنية ( حا أجي أصمح حنفية البيو  المسجون : ) في صوت عالي
 المأمور بكرة زي دلوقت .

 .  32سنية: امتى حتعرف امتى بحبك أنت . أنت . أنت . ص
تستمر األحداث ويستمر سير القصص في دوائر ال متناىية ، حيث الحوارات     

متحكمة في إنتاج المتبادلة بين النساء وآليات التماثل والتعارض ىي اآلليات الرئيسية ال
النص . وفي ذلك تكسير لبنية النص األرسطي المكون من وحدتي الموضوع والفعل 
ووجود بداية ووسط ونياية .وتجمى ذلك في دائرة الحوار والمناقشة المستمرة من قبل كل 
السجينات وأخبارىا الى) ليمى ( بوصفيا غير معروفة لديين ، وبالمقابل كل واحدة 

التيمة المنسوبة الييا الى الحد الذي تصرخ فيو ) ليمى ( معمنة عن تسأليا عن نوع 
 ظمميا . 

ليمى : تيمة إيو يا ست أنت .... انا مش متيمة خالص جاية ظمم ظمم   يعني إيو ، 
كن اقعد ىنا الزم ممكن الواحد يفضل في السجن ده وىو مظموم !! ال . ال إنا ال يم

 .  35، صاخرج الزم اخرج
تفصح الشخصيات عن ذاتيا األنثوية المسموبة من خالل حوارات تستمع ليا         

كل من )سموى( و )ليمى( فيناك المرأة المضطيدة والمطمقة والمغتصبة والتي  ال تممك 
من أنوثتيا اال جسد انثوي ومدلول جنسي ، وتقبل مصيرىا وتقرر قدرىا بنفسيا 

لسجن واالعتقال بدال من اظيار بطاقاتيا وتستسمم لو. مثاًل )ليمى( التي فضمت دخول ا
الشخصية والتصريح بيويتيا، كي ال يسمع زوجيا )سميم( بامر اعتقاليا، وذلك دليل 
قاطع عن مدى فرض نفوذ الزوج عمى الزوجة وأذالليا وىي تعمم تمامَا ان زوجيا 

 يخونيا وال يعيرىا اىمية اال بقدر الفائدة التي يحصل عمييا. 
ارح في النيابة اديتيم بطاقتك وال باسبورك كانوا ادلو عمى شخصيتك سموى: لو امب

 وما كنتش زمانك معايا دلوقت 
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ليمى: عايزاني ادليم عمى شخصيتي عشان سميم جوزي يعرف ويجي يذبحني ده كان 
اخر يوم في عمري ، م حا يبقى يوم اسود يوم ماجتمك لو حد عرف وبمغ سمي

 . 39ص
وعت فئات شخصياتيا بتنوع انتماءاتيا، وظيرت مجموعة من ان )العسال( ن         

السيدات ومنيا )شفيقة( التي تتعرف عمييا )سموى( بسيولة ألنيا في كل اعتقال ودخول 
لمسجن تجد )شفيقة( موجودة والتي تأخذ الصمت اجابة ليا بدال من البوح في عدد 

جية ليا باستثناء ان السجن السنوات المتبقية ليا او التي قضتيا أو نوع التيمة المو 
اصبح دارىا االبدي وبعض الكممات االربع التي ترددىا )حبيت .. اتغميت ... قتمت 

وفي كل مرة تضع عمى مالبسيا نيشان ومداليات من اغمفة الببسي تدعي  ... ارتحت(
انيا ىدايا من القادة الكبار وذلك ما كان يوحي بو المعنى الظاىر لمنص الى ان 

الباطن المسكوت عنو يشير الى قناعات النساء أن الرجال من القادة ىم من المعنى 
يمنحوا النساء اليدايا واألوسمة حتى وأن كانت وىمية ، وليس منجزىا وعمميا منحيا 

 ىذا االستحقاق. 
سموى: انت لسة ىنا يا شفيقة ؟ انت بقالك قد ايو ؟ وخارجة امتى ؟ وانحكم عميكي 

 بايو ؟ 
ر كمو وخالص السجن بقى داري وستري وغطايا ونسيت الدنيا بره شفيقة : العم

وكفايا قعدتي ىنا وسط احبابي .الغالين دي كميا من المعجبين ) تشير الى اغطية 
الببسي ( النيشان ده من الممك فاروق، وده من عبد الناصر وده من السادات ) 

تغميت . قتمت . فجأة تدور حول نفسيا في رقصة محمومة وىي تردد ( حبيت . ا
 44ارتحت . ص

أما شخصية ) منى ( الطالبة الجامعية المتمردة الجامحة نحو رؤية مستقبمية         
جديدة رافضة كل قيود الماضي . والتي من الظيور األول ليا في النص تدخل في 
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صراع مع السجانة مطالبة بإدخال كتب الى زنزانتيا وتعمن حاجتيا إلى ورق ابيض 
وفي حالة رفض مطالبيا ستعمن االعتصام وتطالب مقابمة المأمور ، لقد عمدت  لمكتابة

الكاتبة ) العسال ( في إظيار شخصية مثل ) منى( داخل النص لتضفي عمى األحداث 
حيوية وحركة وكرمز لمقضاء عمى األحادية الفكرية التي ترى األشياء بعين واحدة ىي 

ية فالكتابة نفسيا نوع من الحرية تمنحيا اليوية عين الرجل . ولممناداة بالعدالة والحر 
األنثوية ، ثم يتم التعارف داخل الزنزانة بين كل من ) منى ( و ) سموى ( و ) ليمى ( 

 مع انو ) منى ( لدييا معرفة مسبقة بالصحفية ) سموى ( من الجرائد . 
 سموى: أىال فيكي يا 

 منى: منى عبد السالم 
 سموى: وأنا سموى عزمي 

 ى: الصحفية من
 سموى: بالضبط 

 منى: قريت لك كثير 
 سموى: كويس عشان اسمع رأيك 

 منى: مش حا يعجبك ألني مختمفة معاكي في وجيات النظر 
عشان ترتاحي وأقدممك  سموى: ال يبغى كده انا عايزة اسمع الميم خشي دلوقت

  46زميمتنا في الزنزانة ، ليمى مختار ، ص
المحظات األولى اختالف وجيات نظرىا مع )سموى( حيث ان تصرح )منى( من        

المطالبة بالحقوق من وجية نظر )منى( ال تكون مطالبة بحقوق المرأة فقط بل حقوق 
مجتمع برمتو الن قضيتيا جزء من ذلك المجتمع وفي حديثيا تأكيد الى نبذ العالقة 

 غير المتوازنة بين الرجل  والمرأة..
 دة . سعيدة قوي سموى : الميم انا سعي
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 منى : بايو ؟
 سموى : بأن شبان القمصان المشجرة والبنطمونات الجينز تنزل الشارع . 

منى : ) تضحك ( ولسو الست والرجل مع بعضيم إلي حا يفجروا البركان ده مش 
 كده 

 سموى : طبعا 
ا منى  : امال كتابتك ومناقشتك بتقول غير كده ؟ حضرتك ميتمة بقضية المرأة ، وان

اسميا قضية المرأة القضية الحقيقية ىي قضية  مش مؤمنة إطالقا ان فيو حاجة
 المجتمع كمو 

 .  47سموى : تبتسم ده صحيح بس في خصوصية لقضية المرأة ص
بثت )العسال( دالالت ثقافية ومواضيع صغيرة وطموحات ودراما ومأساة تعيشيا       

حوارىا الداخمي النابع من ماضييا، وتعانييا كل شخصية ، فكل شخصية ليا صوتيا و 
وان ىذا التعدد يعبر عن التعددية االجتماعية واختالف الشخصيات في الوعي والجذور 
االجتماعية، وكأنما الوجوه المتعددة لممرأة ىي وجو واحد يتكرر بمواقف مختمفة ، 

بة فتظير شخصية االم التي تولد بالسجن ، وىذه الوالدة الجديدة اضافت الى رحا
الحدث جمالية ممزوجة بشيء من القسوة الن االم )إنصاف( تعمم ان والده سوف يأخذه 
وفي ذلك داللة عمى ان المرأة في ذلك الواقع المعاشي مسموبة اإلرادة. وأن حتى الوالدة 

 التي من البدييي أنت تظير لمنور، نجدىا ىنا والدة داخل ظالم وقيود.
مع إضاءة إلى أعمى ترى  ية من الزنزانة العمويةليمى : يا رب ) أصوات النساء ات

المسجونات وىن يساعدن إنصاف ( )صرخة مدوية من  عممية الوالدة وعدد من
إنصاف نعقبيا صرخة من المولود منى وسموى تقبل ان بعضيما في حالة سعادة 

 . 52....ليمى ذاىمة صراخ المولود يعمو ويعمو في سكون الميل ( ص
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اذ تظير شخصية )سميم( زوج )ليمى( ، اء لكل دور مسرحي مغزاهفي سجن النس     
والذي يمارس سمطة الذكورية عمى )ليمى( داخل السجن وخارجو والذي يستخدم معيا 
كل أساليب التنكر والدىاء إلى درجة إنيا تارة تحمم بو يراود أحالميا وعندما تواجيو 

والحبيب وىي تعمم خيانتو وان ما بحقيقتو في حياتيا يضربيا وتارة يمارس دور الزوج 
 يقوم فقط لالستيالء عمى امواليا فتصرخ ليمى.

ليمى: كاتمة في قمبي وباقول يابت ظل راجل وال ظل حيطة واديكي عايشة وكافية 
خيرك شرك ومتخربيش بيتك بأيدك لكن مادام وصمت انك تضربني ، انا خالص . 

 .خالص فاض بي ، انا عممت كل حاجة عشان ارضيك 
المتوحش لميمى ،  صوت سميم : يبقى ان حامنعك ما تخرجي ) صوت ضرب سميم

 ومنى في فزع من سريرىا ويحيطان بميمى ( وليمى تصرخ ، تنيض كل من سموى
 سموى : اصحي يا ليمى 

 . 56منى : انت كنت بتحممي !! ص
عند المرأة،   وىذا الحوار دليل عمى إن األحالم ىي وسيمة البوح لممكبوبات

ألنيا صاحبة الصوت الخفي الساكن ، وأن صمتيا ىو لغتيا ، أما في ارض الواقع 
 فيبقى الرجل صاحب الصوت القوي المسموع .   

تتجمى ميارة )العسال( في تقديم صورة ونماذج من الواقع المعاش من الحياة      
ج والبراءة وعمميا بان اليومية البسيطة فتجد )لواحظ( الفرحة بحصوليا عمى االفرا

اوالدىا وزوجيا ينتظرون في الخارج. بالمقابل توجد )ليمى( البائسة الحزينة الستالميا 
ورقة طالقيا بدون ان يستمع ليا زوجيا . وىناك )منى( التي تعيش الفرح الن وجودىا 
في السجن دليل عمى انيا صاحبة قضية ميمة في الرأي العام وان حبيبيا خارج السجن 
مؤمن بقضيتيا وتوجد )سنية( التي حوكمت بالسجن ال نيا قتمت من قام باغتصابيا 
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وانتيك عذريتيا وتوجد )ىند( التي تخشى الخروج الن السجن بيتيا وليس لدييا بيت 
 سوى الشارع والحارة. 

اما )اليام( فيي عشيقة )سميم( زوج )ليمى( وتاجرة مخدرات وامرأة اعمال وقد 
في المطار متمبسة لكنيا واثقة من خروجيا خالل يومين بما تممكو  القي القبض عمييا

من عالقات مع كبار رجال االعمال وأنيا عمى استعداد لبيع جسدىا لمرجل كثمن 
لخروجيا من السجن. وفيما يمي حوار بين كل من )ليمى( و )اليام( والذي من خاللو 

  تنكشف بعض االوراق والصفات الخاصة بكل واحدة منين .
الرمية السودة ديو ليو يا  اليام : يا حبيبتي يا ليمى انا مش عارفة ايو الي رماكي

امر جوزك وتروحي عند الي اسميا حبيبتي عممتي في نفسك كده لي تعصي او 
 سموى ( ولسو مين عارف المصيبة دي حا ترسي عمى ايو )

 ليمى : أنتي عايزة مني ايو دلوقت ؟ 
 .كي يا ليمى ومن زمان عايزة اقولكوبيدوء، انا قمبي عمي اليام : انتي الزم تسمعيني

 ليمى : تنكري انو فيو عالقة بينك وبين جوزي 
اليام : عالقة عالقة بزنس يا حبيبتي مصالح متبادلة . عمميات وصفقات في مصر 

 ٌأمال العز واالبية الي أنتي فييم دول منين . انا عارفة وبره مصر . اكيد انت عارفة
الضرايب وكاتب عميكي وصل  ك كاتب معظم امالكو باسمك عشان ييرب منان جوز 

 .عشان لو فتحتي بقك يوديكي في ستين داىية امانة بكل الي كاتبة باسمك
 ليمى : طب بس ما تكمميش 

عارفة ان انا وجوزك عمى  كاليام : لسو الكالم الزم تعرفي ياحموة اني عارفة ان
 و وبتقولي في نفسك ظل راجل وال ظل حيط عالقة من زمان واني عارفة وساكت

 .  71ليمى : بس بس خالص مش عايزة أسمعك ، ص
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وبما ان اساس الدراما وحبكتيا ىي عبارة عن تشابك الظروف ، وصراع القوى 
راع االجتماعي والفكري لشخصيات المتعارضة ، وصراع القيم المختمفة ، فان الص

واسعة . انما ىو يعكس تناقضات المجتمع الذي العسال ( ليس صراع عنيف ذا ابعاد )
ال تأخذ العدالة فيو مسارىا الصحيح ، التناقض الذي يسمب حق المرأة ويجعل حكم 

 الرجل عمييا اشبو بحكم الجسد عمى الروح والعقل عمى العاطفة .
يبادر ذىن القارئ ان شخصية سموى ىي اقوى شخصية قدميا النص انيا مثال 

ورمز لمعدالة ، لكن باستمرار القراءة تتضح بعض الخفايا ففي حديث ليا لمقوة والكرامة 
)منى( وبعد زيارة قامت بيا عائمة ) سموى ( تشعر بالحزن  9مع الطالبة المناضمة 

الشديد واالسى ، الن ابنتيا ) ىدى ( جمست في البيت ولم تأتي لزيارتيا وىي شابة 
قصت عمييا ) سموى ( الحكاية وابمغتيا  جامعية وعندما سألتيا ) منى ( عن السبب ،

انو في احد االيام اتصل بيا شخص مجيول وقال ليا ان ابنتيا في شقة زميميا وبالفعل 
ذىبت وقرعت الباب ووجدت ابنتيا وقامت بضربيا واىانتيا بدون االستماع الييا خاصة 

درجة من  وان زميميا كان بجانبيا وطمب من )سموى( الدخول لمبيت ، فقد كانت في
 التوتر واالنفعال الى الحد الذي لم تالحظ وجود والدتو جالسة معيم . 

 سموى : انا تعيسة واول لحظة احس باني في السجن يا منى 
 منى  : ليو حصل ايو ؟ اتكممي في حاجة حصمت لمدكتور كمال ؟

 وحضرتيا رفضت تجي اتزورني –سموى : ىدى بنتي مخصماني 
 منى : مخصماكي ليو ؟

موى : في يوم جاني تمفون وصوت بيقولي . بنتك ىدى في بيت شاب اسمو ىشام س
لقيت  جريت زي المجنونة عمى العنوان ، ضربت الجرس والمي اتكمم وصفمي البيت

 من شعرىا وىات يا ضرب  ىو المي بتفتح . مادرتش بنفسي غير وانا بشدىا
 منى : ضرب ؟ 
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سموى : لقيت المي اسمو ىشام ده جاي من جوه وفي منتيى البرود بيقول اتفضمي 
وقالت  يا طنط كنت عايزة اموتو من الضرب . لوال ان امو جات تجري عمى صوتي

عشان امو ىي المي حنينة  عني أنا مش فاضية لبنتي وعشان كده بتروح بيت زميميا
 عمييا .

زيي تمام فماما  ست  مة منك ومن حنيتكمنى : اه . كده انا فيمت ، ىدى محرو 
 بيت طيبة وحنينة بس لألسف مش بتفيمني ومفيش بيني وبينيا لغة مشتركة . 
 سموى : يرضيكي يا منى انيا تروح لشاب في بيتو .افرض ان امو مش موجودة 

 منى : تناقض 
 سموى : تناقض ؟

وبتناضمي من  منى : اسمحيمي أقولك انك عايشة تناقض غريب حضرتك ست تقدمية
 ولسو شايفة ان ىدى بنت وخايفة عمى عذريتيا  اجل قضية الوطن
 سموى : عذريتيا 

منى : لو سألتي نفسك وبصراحة حا تالقي ىو ده الموضوع المستخبة جواكي وعمرك 
 ما واجيتيو .التحرر مش كالم يا مدام سموى ال ده فعل وأكيد انتي عارفة كده

 الم في يوم من االيام وانا رفضت اسمعو .سموى : كمان جوزي قال لي الك
 . 84منى : بالش المرة دي تسمعيو ... الميم فكري فيو . ص

عمى الرغم من طول الحوار السابق الذي استشيدت بو الباحثة ، إال انو يضمر 
 دالالت ومعاني بثتيا ) العسال ( في ثنايا الحوار اليصاليا رسالة مفادىا :

وتقاليد بل انيا ممك لألعراف والتقاليد بما فييا األسرة ان المرأة أسيرة عادات  -1
 والمجتمع .

الغياب المادي الجسدي الممحوظ لمرجال مثل )كمال( زوج )سموى( و)ىشام( خطيب  -2
)ىدى( وحبيب )منى( كان لو دور فعال في توجيو سير األحداث فيذه الشخصيات 
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الذكورية الغائبة  عن الحوار في النص ليا دور كبير في تقدم األحداث حيث دائما 
عثور عمى امرأة تفعل شيء رغم يوجد رجل يفعل كل شيء رغم غيابو وبالكاد ال

حضورىا . واكيد ىذا الحال ينطبق عمى كل نساء النص، ممن شاركن في التظاىرة 
او دخمت المعتقل او المستبدة ، والمغتصبة والمطمقة والمستسممة والتاجرة وراء كل 
ذلك سمطة ذكورية غائبة جسديًا وكالميًا بين ثنايا النص وحاضرة في دفع األحداث 

 ىا مسرحيَا. ومتحكمة في حياة المراءة واقعيَا .وتوتر 
ان ثورة الطالبة )منى( بوجو )سموى( ىي ثورة انتفاضة حق الن )سموى( وزمالءىا  -3

المتبقين في المجال السياسي فشموا في تحقيق العدالة االجتماعية وألنيم رجال 
 ونساء قول ال فعل وال ممارسة وال تطبيق . 

الى ان تحرر المرأة في مجتمعنا ىو تحرر نسبي  في عرض شخصية )سموى( رمز -4
 ال يمكن ان تتحرر مطمقا من التقاليد واألفكار المتوارثة .

تتضح مع االستمرار في قراءة النص عدة صور لنساء اخر ولكل واحدة منين قصة 
وحوار ُتييم ببيدائيا. أن ىذه التعددية التراكمية التي قدمتيا )العسال( تسيم في اثراء 

ص فكثرة الموحات والصور عن المرأة المسموبة اإلرادة ىو دليل عمى حرية المرأة الن
المفقودة . أما فيما يتعمق بموضوعة األغتصاب، فبقدر ما يحممو االغتصاب الجسدي 
من سمب إلنسانية وتجريد ألنوثة المرأة بطريقة متوحشة، لكن تعدد صوره في النص ىو 

األخطر واألكثر وجعَا ىو اغتصاب المعتدي لحرية إشارة من )العسال( ان االغتصاب 
وبراءة الحياة، اغتصاب األنثى الضعيفة من قبل رجل قوي ىو اغتصاب الشعوب 
الفقيرة من قبل االستعمار، ىو اغتصاب لمفكر ولإلبداع . أن مساعي العنصر الذكوري 

ألمل بدون لتغييب العنصر النسوي يدفع بفكرة النص الى غياب الحياة والمستقبل وا
شراكة من النصف اآلخر بدون عنصر أنثوي . اما سير كل األحداث داخل السجن 
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فيو سجن الواقع الكبير الن المرأة سجينة ذاتيا في كل ما تممكو من حياء وصوت 
 خفي وسجينة واقعيا الذي تعيش فيو . 

أن قراءة النص أتاحت لمقارئ أمكانية إقامة تشكيالت جمالية وتأويمية وفق 
رؤياه الخاصة ووفق معطيات النص وما النيايات المفتوحة في النص اال أشارة  لثورة 
قائمة ومستمرة عمى كل األوضاع التي تستغل وتستنزف المرأة .أنيا ثورة وانتفاضة لم 

 ولن تنتيي.  

 / النتائج ومناقشتياالفصل الرابع
 اوالً  : النتائج

واضح عمى تيميش دور المرأة وتقميل ركزت الرؤية األنثوية لمذكورة وبشكل - 1
لذلك عالجت الكتابات المسرحية النسوية  ،أىميتيا في المجتمع لصالح دور الذكور

وجنسيَا  اجتماعياقضايا تنبع من البيئة والثقافة وخاصة االضطياد واستغالل المرأة 
 .                     ذلك عمى طول مسار أحداث العينةوطبقيَا وتجمى 

واقتراح رؤية أنثوية لمعالم  ،لمذكورة عمى نقد الثقافة األبويةالرؤية األنثوية  سعت-2
في  مى ذلك عمى مستوى عالي في العينةوقبول األنثى مشاركة وليست تابعة وتج

تشجيع )سموى( و)منى( عمى المظاىرات. وفي انقالب حال )ليمى( واستعادة ثقتيا 
 بنفسيا. 

عمى موضوع أنصاف المرأة والمطالبة بالعدالة اإلليية  أكدت الرؤية األنثوية لمذكورة -3
 والعدالة االجتماعية. وتجمى ذلك بوضوح لمعظم الشخصيات النسائية في العينة.

في  كانت األمإذ  ،العائمية تناولت الرؤية األنثوية لمذكورة نسيج العالقة االجتماعية -4
 .سمطتيا محدودة ن كانتا  ي األسرة و دائمًا ىي الشخصية األساس ف المسرحية
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أكدت الرؤية األنثوية لمذكورة عمى أىمية الكتابة األنثوية إليجاد ىوية لألدب الذي  -5
ألن المنجز النسوي ىو وعي باليوية في العينة أنجزتُو المرأة وتجمى ذلك بوضوح 

 الفنية ىو أيجاد نص أبداعي غير محصور في بوتقة األنوثة.
لمرأة في الكتابة المسرحية كشخصية رئيسة ا ،الرؤية األنثوية لمذكورة اعتمدت -6

عمى ما في عالميا الداخمي من أمور  من موضوعيا المييمن والتركيز انطالقا
وبرز ذلك في معظم شخصيات فية والتعبير عن الدواخل الذاتية شخصية وعاط

 .ةالعين
المرأة لعقميا  استخدامفجاء  ،ثوية لمذكورة موضوع العقل والوعيناقشت الرؤية األن -7

وعي وأدراك يجعميا  المتالكياسبب من أسباب المآسي التي تعاني منيا المرأة 
وذلك ما تميزت بو معظم  واالستكانةمتمردة ورافضة لمقيم القديمة والسمبية 

 سجن النساء.مسرحية السياسيات في 
في  وكيف أن المرأة ساىمتثوية لمذكورة عن التسمط الذكوري، كشفت الرؤية األن -8

أرساء ذلك التسمط عندما باعت حريتيا بموافقتيا وخضوع ذاتيا وصورتيا بوصفيا 
 وظير ذلك بكثرة في معظم شخصيات العينة. ،موضوعًا جنسياً 

أوعن الحرية  ،تعبر الرموز في الكتابة األنثوية عن الوجود المنفي الميمش لممرأة -9
لترميز والتورية والمفارقة ا، فتخمل نص العينة معنى السجنالمفقودة وظير ذلك في 

 بصورة قصدية. 
عبر اثارة موقف نقدي  واضحة فنية بصورة في الكتابة النسوية ظيرت السخرية -19

سخرية ضباط  من خاللفي العينة ذلك تجمى  ،يبين عيوب الواقع والسخرية منوُ 
 .التحقيق من السجينات

المنتظر والمستقبل المجيول الحمم  ،نثوية لمذكورة بالحمم بالمستقبلنادت الرؤية األ -11
كل الشخصيات تحمم  ةففي العين ،والسعي الى التغيير ،حتى ولو بعد مئات السنين
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بالتحرر. وتمك ومضة األنسان الحالم ال أسرار لديو وال قيود تكبل يديو سوى حممِو 
 بغدِه.

 ثانيًا : االستنتاجات
قمم األنثى حيز الكتابة ُيعد منجزًا حضاريًا وجماليًا ظير من رحم حركات  أقتحام -1

 التحرر النسوي المطالبة بحقوق المرأة.
يسعى النقد النسوي لفرض نموذج عمى الدراسات النقدية يمغي الفروق بين الذكر  -2

 واألنثى بما يسمى )الجنوسة(.
لكنيا ليست الحياة التي  ،حياة والمستقبلبطل النصوص المسرحية األنثوية ىو ال -3

 ولكنيا الحياة التي تتمنى أن تعيشيا. ،عامة والمرأة خاصة يعيشيا القارئ
فالحداثة في جوىرىا تغيير  ،تنادي الرؤية األنثوية لمذكورة بمفيوم الحداثة البعدية -4

في نمط  العالقات ومنيا تغيير شروط العالقة بين الرجل والمرأة والتأكيد عمى 
 ض التبعية واألنماط التقميدية.الشراكة ورف

كما وتحفز التفكير في  ،أمكانيات غير محدودة أمام القراءتفتح الكتابة األنثوية  -5
وعمى المرأة أن تكتب  )الحرية، العدالة، المساواة(، قضايا جذرية لموجود اإلنساني

أن تكتب لممسرح وأن تثور عمى دورىا كمجرد أداة في  ،اعتذاراتدون أن تقدم  
 عممية المسرحية.ال

 :ما يأتيبتوصي الباحثة : ثالثًا : التوصيات
تخصيص بعض المفردات الخاصة بمنجز النساء المسرحي في مناىج قسم  – 1

 .المسرح في كميات الفنون ومعاىدىا
 األىتمام بطباعة النصوص المسرحية لمكاتبات المسرحيات العراقيات. –2

 :يأتي تقترح الباحثة ماترحات: رابعًا : المق
 دراسة الجنسانية وتمثالتيا في نصوص نوال السعداوي المسرحية .  - 1
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        دراسة شخصية المرأة المتمردة في نصوص أبسن المسرحية                                                                             -2
 قائمة المصادر
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2911.) 
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 شادي، ابو امال :تر المعاصرة، النسوية المسرحية التيارات ليزبث، ،جودمان .4

 (.1998 ثار،لأل االعمى المجمس: قاىرة)
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2992.) 
 العدد ، فصول مجمة ،" والمسرح لمسياسية النسائية التناوالت" جيل، ،دوالن .7

 .1995،( القاىرة) عشر، الثالث المجمد ، الرابع
دارالتكوين :  دمشق،  )تر : باسل المسالمة  ،النظرية االدبية  ،ديفيد كارتر .8

 .( 2919، لمتأليف
، )بيروت : منتدى دار  1الرازي، محمد ابن ابي بكر، مختار الصحاح ، ج .9

 األيمان ، بت (.
القمة ، ) القاىرة : مطبعة  ، االلو يقدم أستقالتو في أجتماعنوال ،السعداوي .19

 .(1996 مدبولي ،
 (.2996: مطبعة مدبولي ، )القاىرة ، الصورة الممزقة،ــــــــــــــــــــــــــــ .11
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 دار: القاىرة) عصفور، جابر:  تر ، المعاصرة االدبية يةر النظ رامان، ،سمدان .12
 .   215 ص ،( 1998 ، والنشر لمطباعة قباء

، دارىال لمنشر والتوزيع :  القاىرة، ) المسرح بين الفن والفكر ،صميحو، نياد .13
2999      .) 

تونس: مركز ) القسطنطيني، نجوى الرياحي، النسائية في محافل الغربة، .14
 (.2999النشر الجامعي، 

)  ،تر : فوزية حسن ،"، كاتبا ت في المانيا " مسرح أخرىيمجا ،كرافت .15
 ، بالت (.ثار: مطابع المجمس األعمى لألالقاىرة

) القاىرة : الجمس كيتي، شارلوت، أمي قالت ال ، تر: سناء صميحة ،  .16
 .( 2991 ،األعمى لألثار

كيسار، ىيمين، المسرح النسوي، تر: منى سالم، )القاىرة: المجمس األعمى  .17
 (. 2997لمثقافة والفنون و 

((  غياب وعي الذات المختمفة )) السرد الروائي النسوي ،باقر جاسم ،محمد .18
 (.2998،  العدد ه ، ) بغداد، مجمة أقالم نبوءة فرعون نموذجا،

مدكور، ابراىيم، المعجم الفمسفي، )القاىرة: الييئة العامة لنشر المطابع  .19
 (.1983االميرية، 

: المطبعة الكاثوليكية، ، )بيروتلويس، المنجد: معجم المغة العربية ،معموف .29
1992). 

عالم الكتب الحديث : عمان)النسوية في الثقافة واالبداع،  حسين، ،المناصرة .21
 .(2998، لمنشروالتوزيع

بعد الحداثة، )دمشق: منشورات اتحاد  ، من الحداثة الى مانجم، سييل .22
 .( بال ت العرب،
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)  ، صميحة سناء:  ترجمة ، امي خير عمى تصبحين ،مارشا ،نورمان .23
 (. 2991 ، ثارلأل االعمى المركز:  القاىرة

، )القاىرة : مكتبة الشروق الدولية ، 4مجموعة لغويين، المعجم الوسيط ، ط .24
2994.) 

: مطابع )القاىرة ،تر: سناء صميحة ، نصوص من المسرح النسائي،××× .25
 (.2991المجمس األعمى لألثار ، 

26. https://ar.m.wikipedia.org . 
 

 


