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  :صملخّ 
ة مبثابة إعالن عن ذات مؤلفيها و بناء على ذلك فإن كتابات املرأة هي إمتـداد وجـودي للـذات تعد األعمال األدبي

تتيح الرواية الفرصة للكاتبة كي تكشف لنا عـن هويتهـا مـن خـالل استعراضـها ألفكارهـا املنبثقـة مـن بيئتهـا . الكاتبة
  .الثقافية و االجتماعية

بـآخر يف حيـاة األديـب، و يثـري ذهنـه لرسـم شخصـية مـا النموذج للشخصية هو منوذج حي يتواجد بشكل أو 
ذه الشخصية للنور   .و ميده مبا يلزمه من أدوات و مواد خام ملساعدته على اخلروج 

سـيمني دانشـور کمـا أن روايـة البـاب املفتـوح أول روايـة االيرانيـة تعترب رواية سووشـون أول روايـة تكتبهـا الكاتبـة 
ية امسهـا لطيفـة الزيـات، حيـث يتضـح التـأثري الكبـري لشخصـية كلتـا األديبتـني علــى واقعيـة تسـطر حروفهـا كاتبـة مصـر 

  .خلق الشخصية الرئيسية يف الروايتني املذكورتني
يســعى هــذا البحــث إلثبــات االســتعانة بــالنموذج يف رســم الشخصــية الرئيســية يف الــروايتني املــذكورتني و إبــراز 

ــا املصــرية يف خلــق الشخصــيات و االســتعانة بفنــون أوجــه التشــابه و االخــتالف الفنيــة بــني الكات بــة اإليرانيــة و نظري
  .الكتابة القصصية

ىل أن سـيمني إ –مـن خـالل املـنهج الوصـفي و يف ضـوء املـنهج االجتمـاعي و املقـارن  –ل البحـث صّ و قد تو 
ا املصرية   .دانشور قد عمدت إىل االستعانة بالنموذج يف تطوير شخصيتها بشكل أقل من نظري

الشخصـــية الرئيســـية يف روايـــة  –و مـــن خـــالل دراســـة الـــروايتني يتضـــح لنـــا التشـــابه الكبـــري بـــني شخصـــية زري 
و ســيمني دانشــور الكاتبــة و كـــذلك تشــابه شخصــية ليلــى مـــع شخصــية الروائيــة لطيفــة الزيـــات و أن  –سووشــون 

  .شخصيتهما هاتني الكاتبتني قد استلهمتا مواصفات الشخصيات الرئيسية لروايتهما من وحي
  

  .الباب املفتوح ،لطيفة الزيات ،الرواية، النموذج، سيمني دانشور، سووشون :ةالكلمات الرئيسيّ 
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  المقدمة. ١
يـــران و مصـــر بعالقـــات قويـــة ترجـــع إىل عقـــود طويلـــة نظـــراً لتشـــابه البلـــدين مـــن الناحيـــة التارخييـــة و إتـــرتبط 

أمـا عـن العالقـات . رخييـة و الفكريـة للبلـدين العـريقنيالسياسية و االجتماعية و الذي يعزى إىل اخللفيـة التا
كانــت متثــل نقطــة ارتكــاز يف جممــل العالقــات بينهمــا، حيــث كــان رواد الثقافــة اإلســالمية كلهــم «الثقافيــة 

يسيحون هنا و هناك، و مل تكن حتد نشاطهم أو ترحاهلم أية حدود جغرافية، أو أية خالفات سياسـية أو 
ت املصــرية العامــة تعــج بأمهــات الكتــب الفارســية و باملثــل كانــت مكتبــات إيــران مذهبيــة و كانــت املكتبــا
ــا مصــر و أماكنهــا . تزخــر بالكتــب املصــرية هــذا و قــد ألــف الرحالــة اإليرانيــون العديــد مــن الكتــب وصــفوا 

، ٢٠٠٨مجعـة، (. »أسـاتذة اجلامعـات املصـرية الكثـري مـن الكتـب الفارسـية –و يـرتجم  –السياحية و تـرجم 
  .و من هذا املنطلق فإن دراسة و مقارنة اآلثار األدبية للبلدين هلا أمهية خاصة )٢١١: ٢٠٣

تعد رواية سووشون أول رواية تقوم بتأليفها روائية إيرانيـة و هـي سـيمني دانشـور و روايـة البـاب املفتـوح 
قواســم املشــرتكة بــني مــن أهــم ال. أيضــاً هــي أول روايــة مصــرية واقعيــة تكتبهــا أديبــة أال وهــي لطيفــة الزيــات

ش، و .هـــ ١٣٤٨الــروايتني أنــه قــد ُســطرت أحرفهمــا يف حقبــة زمانيــة واحــدة فنشــرت الروايــة األوىل يف عــام 
و موضــوعهما سياســي و هــو الوقــوف يف وجــه املطالــب . مـــ ١٩٦٠. ش.هـــ ١٣٣٨الروايــة الثانيــة يف عــام 

ـا تـا الكـاتبتني قـد أثـرت تـأثرياً الفتـاً للنظـر يف كـذلك فـان كل. غري املنصفة لقوات االحتالل الغامشة و أعوا
  .خلق الشخصية الرئيسية يف الروايتني السالفيت الذكر

تتمتع الشخصية بأمهية قصوى يف العمل السـردي حيـث تعتـرب العمـود الفقـري للقصـة و أهـم ركـن مـن 
ـــا؛ فوجـــود الشخصـــية أو عـــدمها هـــو الـــذي حيـــدد نـــوع العمـــل الســـردي ثـــال إذا قمنـــا فعلـــى ســـبيل امل. أركا

حبذف عنصر الشخصية من أي قصة لتحولـت علـى الفـور إىل نـوع أديب آخـر ال ميـت لألعمـال القصصـية 
ــا هــي الــيت «. بصــلة إن الشخصــية هــي الــيت تكــون واســطة العقــد بــني مجيــع املشــكالت األخــرى؛ حيــث إ

هـي الـيت تصـف معظـم  تصطنع اللغة، و هي اليت تبـث أو تسـتقبل احلـوار، و هـي الـيت تصـطنع املناجـاة، و
املنــاظر الــيت تســتهويها، و هــي الــيت تنجــز احلــدث، وهــي الــيت تــنهض بــدور تضــرمي الصــراع أو تنشــيطه مــن 
خـــالل ســـلوكها و أهوائهـــا و عواطفهـــا، و هـــي الـــيت تقـــع عليهـــا املصـــائب، أو تشـــتار النتـــائج؛ و هـــي الـــيت 

ا، و  ال تشكو منها، و هي اليت تعمـر املكـان، و تتحمل كل العقد و الشرور و أنواع احلقد و اللؤم فتنؤ 
وهـي الـيت تتفاعـل مـع الـزمن فتنمحـه معنــی . هـي الـيت متـأل الوجـود صـياحاً و ضـجيجاً، و حركـة و عجيجــاً 

املاضــــي و احلاضــــر و : جديــــداً و هــــي الــــيت تتكيــــف مــــع التعامــــل مــــع هــــذا الــــزمن يف أهــــم أطرافــــه الثالثــــة
  )٩١و  ٩٠: ١٩٩٨مرتاض، (» املستقبل
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م سـؤال يتبـادر إىل ذهـن القـارٔی عنـدما يطـالع قصـة مـا، هـو مـن أيـن يـأيت الكاتـب بشخصـيات إن أه
قصصه و كيف خيتارها؟ فمن املمكن أن تكون شخصـيات القصـة مـن وحـي خيـال املؤلـف و مـن املمكـن 

و لكنـه  -أو من املمكن أن تكون شخصـية الكاتـب نفسـه -أن تكون شخصيات واقعية رآها رأي العني 
يالــه العنــان يف رمسهــا كــي تالئــم األذواق و األفكــار مــن ناحيــة و أحــداث القصــة و أهــدافها مــن أطلــق خل

ناحية أخرى و لكي جيعل الكاتـب لشخصـيته مصـداقية لـدى القـارٔی فإنـه يقـوم يف بعـض األحيـان مبنحهـا 
علــى الشخصــية الــيت  »النمــوذج«يُطلــق مصــطلح . صــفات متناقضــة كــي ال تبــدو شخصــية أحاديــة البعــد

منــوذج حــي يتواجــد بشــكل أو بــآخر يف حيــاة األديــب، و يثــري ذهنــه لرســم «توجــد يف حيــاة الكاتــب فهــو 
ـــذه الشخصـــية للنـــور  »شخصـــية مـــا و ميـــده مبـــا يلزمـــه مـــن أدوات و مـــواد خـــام ملســـاعدته علـــى اخلـــروج 

عكــس يتبــات هنــا جتــب اإلشــارة اىل أن شخصــيات الروايــة النســائية مبثابــة مــرآة للكا) ٥٨، ١٣٧١: دقيقيــان(
األمل و العذاب الذي يتعرضن له يف ظـل جمتمـع ذكـوري و ال يسـتطعن البـوح بـه و كـذلك رغبـتهن يف  افيه

  .احلرية آفاقالتحرر من قيود ذلك اجملتمع و التحليق يف 
إن للكاتـــب مطلـــق احلريـــة يف تغيـــري الزمـــان و املكـــان احلقيقـــي للنمـــوذج عنـــدما يهـــم برســـم شخصـــيته 

فكــل مــا يهــم الكاتــب أن يــزيح الســتار عــن مشــكالت الشخصــية الــيت تــرزح . )٦٣: فســهاملصــدر ن(اجلديــدة 
ـــا و تـــنغص عليهـــا عيشـــها ـــارخيي، و الفـــين، و املـــذهيب، و . حتـــت وطأ للنمـــوذج عـــدة أنـــواع؛ النمـــوذج الت

 السياســي، و األديب، و األســاطريي و احلماســي، و الببليــوجرايف، و اخليــايل، و الفلســفي، و املــرتبط حبيـــاة
و يف احلقيقة فإن النوع األخري هو املفضل من قبل الكاتبات و حنن  )٧٩: املصدر نفسه(الكاتب الشخصية 

ـن مـن مشـكالت و مـا  هنا بصـدد التعـرف علـى تلـك الظـاهرة الناشـئة عـن رغبـتهن يف أن يعرضـن مـا مـر 
  .استفدنه من جتارب مبرور الزمان

و االجتماعيـة و النفسـية و اجلسـدية يتسـم بطـابع اجلديـة ن طرح قضايا املرأة السياسـية و االقتصـادية إ
عندما تتخذ الكاتبات، املرأة حمـوراً لبطولـة قصصـهن و حمـوراً للصـراع و يف امتـزاجهن ككاتبـات بالشخصـية 
ــذا الشــكل تــنجح الكاتبــات يف رســم  الرئيســية يف الروايــة للتعبــري عــن صــراعها و صــراعهن يف آن واحــد و 

ا و بــاآلخرين حتقــق هلــا مــا كــان و مــن املمكــن و مــن اخلطــر أن صــورة للمــرأة تصــورن  ــا بــذا فيهــا عالقا
  )١٢: ناجي، ال تا(. يكون

ا خمضــبة  یتســع الروايــة حنــو االرتبــاط بــالواقع املعــاش و عكــس آالمــه و أحالمــه و هلــذا تقــدم موضــوعا
تكشـف لنـا عـن هويتهـا مـن  بقضـاياه ىف حماولـة منهـا لتصـوير أدق تفاصـيله فهـي تتـيح الفرصـة للكاتبـة كـي

الروايــة مــن حيــث هــي جــنس أديب « خــالل استعراضــها ألفكارهــا املنبثقــة مــن بيئتهــا الثقافيــة و االجتماعيــة
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ايـــة  راق، ذات بنيـــة شـــديدة التعقيـــد، مرتاكبـــة التشـــكيل؛ تـــتالحم فيمـــا بينهـــا و تتضـــافر لتشـــكل، لـــدى 
و . فاللغـة هـي مادتـه األوىل. ظـي، و األدب السـرياملطاف، شـكًال أدبيـاً مجـيًال يعتـزي اىل هـذا اجلـنس احل

و الروايـة مـن حيـث هـي ...اخليال هو املاء الكرمي الذي يسقي هـذه اللغـة فتنمـو و تربـو، و متـرع و ختصـب
ـا احلكايـة املركزيـة املتفرعـة  ذات طبيعة سردية قبل كل شـيء، تنشـد عنصـر السـرد؛ أي اهليئـة الـيت تتشـكل 

  )٢٧: ١٩٩٨مرتاض، (» لعمل املركزيعنها حكايات أخرى يف ا
إن الضــغوط الــيتُ متــارس علــى املــرأة مــن قبــل اجملتمــع بقيمــه و معــايريه و الــيت تقــف حــائًال دون تفاعــل 
املـرأة علـى العــامل اخلـارجي، تتسـبب يف تقوقــع املـرأة داخـل إطــار نفسـها و تلجـأ اىل الكتابــة كوسـيلة لكســر 

  .جمتمعها و االفصاح عن مكنونات صدرها و نفثاتهعزلتها املفروضة عليها و االنصهار مع 
إن قضــية املـــرأة هــي قضـــية التطــور االنســـاين حنــو قـــيم انســانية عاليـــة؛ فتحــرر املـــرأة هــو مقيـــاس لتحـــرر 

فبعــد تعــرف الشــعبني اإليــراين و املصــري علــى الثقافــة األوروبيــة و  )٣٧: نــاجي، ال تــا(اإلنســان و حتريــر فكــره 
ة و نشــر اجلرائــد املروجــة ملوضــوعات ختــص حقــوق املــرأة، ســطع نــور قضــيتها يف تأســيس اجلمعيــات النســائي

ا حبسـب «مساء هذين اجملتمعني و ازدهر األدب النسائي و هو  األدب الذي تكتبه املرأة كقاعدة عامة أل
م ال يتكلمـون ال. حياة املرأة منذلك البعد  يفطبيعتها أقدر علی الغوص  عـن  أما األدباء من الرجـال فـإ

م ال جيدون املرأة )١٤: ١٩٨٧فوزي، (» املرأة بل عن صورة للمرأة فهم يصورون ما يفتقدونه فيها ، حيث إ
ا إىل كائن سليب و مطيع ألوامرهم و خادم خملص لعـادات  قادرة على اختاذ القرارات و هلذا السبب حيولو

ا كـردة فعـل طبيع«و من هذا املنطلق . و تقاليد اجملتمع يـة للمـألوف السـليب املتـوارث الـذي خيـدش جاء أد
الكتابـة «و يف هذا الصدد تقول لطيفـة الزيـات . )٣٥و  ٣٤: ٢٠١١ذو القدر، (» حقوقها و حيد من حريتها

بالنســـبة يل علـــی تعـــدد مقاصـــدها فعـــل مـــن أفعــــال احلريـــة و وســـيلة مـــن وســـائلي إلعـــادة صــــياغة ذايت و 
  .)٥١: ١٩٩٥مهران، (» جمتمعي

ل األدبية النسائية، وقع اختيارنا على رواية سووشون للكاتبة اإليرانية سيمني دانشور و من بني األعما
مــا ظــاهرة النمــوذج بشــكل  روايــة البــاب املفتــوح للكاتبــة املصــرية لطيفــة الزيــات لدراســتهما حيــث تتضــح 

مــا،. الفــت للنظــر ســنقوم مبقارنــة  بعــد أن نقــوم بــالتعريف بالكــاتبتني و بشخصــيتهما الرئيســية و احمليطــني 
  الشخصية الرئيسية بكل رواية بشخصية كاتبتها كي نوضح كيف تبلورت ظاهرة النموذج يف الروايتني؟

  
  التعريف بالكاتبة سيمين دانشور. ٢

. ش.هـــ ١٣٩٠ش مبدينــة شــرياز اإليرانيــة و توفيــت عــام .ه١٣٠٠ولــدت الكاتبــة ســيمني دانشــور يف عــام 
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ـــا أول كاتبـــة ا إىل كو بـــدأت ســـيمني الكتابـــة يف ســـن مبكـــرة و هـــي يف . للروايـــات يف بالهـــا ترجـــع شـــهر
بعــدما حصــلت علــى شــهادة املرحلــة الثانويــة، . الصــف الثــامن بنشــر مقــال هلــا يف إحــدى الصــحف احملليــة

ـــا بكليـــة اآلداب و تتلمـــذت علـــى أيـــدى كبـــار  التحقـــت جبامعـــة طهـــران و درســـت اللغـــة الفارســـية و آدا
ا حىت نالت شهادة الدكتوراهاألساتذة يف ذلك الفرع    .و ظلت تدرس 

فهـي  ؛قد اعتربها كبار نقاد القصة و الرواية واحدة من أهم كاتبات الرواية يف إيران و امتدحوا أعماهلا
شـت )۱۳۲۷ - النريان اخلامـدة(آتش خاموش : عبارة عن ، )۱۳۴۰ -مدينـة كاجلنـة ( ، شـهری چـون 

جزيـــرة (ره ســـرگردانی يـــ، جز )۱۳۵۹ - مـــنُ ألقـــي التحيـــة؟ علـــى(، بـــه کـــی ســـالم کـــنم )۱۳۴۸(سووشـــون 
و ســاربان ســرگردان ) ۱۳۷۶ - اســأل الطيــور املهــاجرة(هــای مهــاجر بپــرس ، از پرنــده)۱۳۷۲ -الضــياع 

  )١٠٩ -۱۰۱: ۱۳۸۳آژند، (. إضافة إىل ذلک هلا جمموعة من الكتب املرتمجة ).۱۳۸۰ - احلادي احلائر(
  
  زياتالتعريف بالكاتبة لطيفة ال. ٣

يف عـام  )٧ :١٩٩٢الزيـات، (. مـ مبدينـة دميـاط املصـرية ١٩٢٣ولدت لطيفة الزيات يف شهر أغسطس لعام 
ــامـــ التحقــت لطيفــة جبامعــة القــاهرة قســم اللغــة اإل ١٩٤٢  :١٩٩٦ســرية حيــاة لطيفــة الزيــات، (. جنليزيــة و آدا

مث  )٢٦٢ :١٩٩٩واســـك، خ(امعـــة اجلمــــ حصـــلت علـــى شـــهادة الـــدكتوراه مـــن نفـــس ١٩٥٧و يف عـــام  )١٨
ــا أصــبحت رئيســاً لقســم اللغــة اإل حصــلت علــى  ١٩٩٦يف عــام  )٢٨و  ٢٧ :١٩٩٢الزيــات، (جنليزيــة و آدا

خواســك، (. مــرض الســرطان خاضــه ضــدّ جــائزة الدولــة التقديريــة و بعــدها بثالثــة أشــهر توفيــت بعــد صــراع 
٢٦٩ :١٩٩٩(  

يـــه ال تـــزال يف مرحلـــة التعبـــري عـــن حقوقهـــا و يف وقـــت كانـــت املـــرأة ف«مهنـــة الكتابـــة  ديبـــةمارســـت األ
 یأمانيهـــا يف احليــــاة فاســــتطاعت أن تعــــرب عــــن نفســــها و تقــــف رائــــدة لبنــــات جنســــها و تفــــتح البــــاب علــــ

فقـد متكنـت بروايتهـا  )٨٠ :١٩٨٧فـوزي، (» امليـدان األديب یلـإمصراعيه لتدخل منـه كوكبـة مـن بنـات حـواء 
أو  ةاحليــا یمســتو  یليهــا مكانتهــا ســواء علــإشــه للمــرأة و تعيــد اجملتمــع بتهمي یأن تتحــد» البــاب املفتــوح«
  .الكتابة یمستو  یعل

، الشــيخوخة و ١٩٦٠) روايـة(البـاب املفتـوح : هلـا يف جمـال الروايـة و القصـة القصـرية و السـرية الذاتيــةو 
، بيـــع و  ١٩٩٢)ســـرية ذاتيـــة(أوراق شخصـــية : ، محلـــة تفتـــيش١٩٨٦) جمموعـــة قصصـــية( یقصـــص أخـــر 

متـــه ١٩٩٤) روايـــة(، صـــاحب البيـــت ١٩٩٤) رحيةمســـ( ءشـــرا . ١٩٩٥) روايـــة(، الرجـــل الـــذي عـــرف 
  )١٩ :١٩٩٦سرية حياة لطيفة الزيات، (جمموعة مؤلفات نقدية و مرتمجة  یلإضافة باإل
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  رواية سووشون. ٤
الشــــاب الــــوطين الــــذي يــــرفض بيــــع املــــؤن لقــــوات  »يوســــف«زوجــــة  »زري«تــــدور أحــــداث الروايــــة حــــول 

جــل مــا تتمنــاه زري أن تــنعم حبيــاة . جنليــزي و هــي أم لثالثــة أبنــاء و حتمــل طفــًال يف أحشــائهااالحــتالل اإل
و لكــن تــأيت الريــاح مبــا ال تشــتهي الســفن . هادئــة و تعــيش هــي و عائلتهــا يف وئــام بعيــداً عــن املشــكالت

ــا األحــداث ميينــاً و مشــاًال و تتقاذفهــا األنــواء و احملــن مــن كــل مكــان و يف الن هايــة يُقتــل زوجهــا فتعصــف 
علــى أيــدي قــوات االحــتالل الغامشــة فتشــهد شخصــيتها حتــوًال عظيمــاً و تقــرر أال تكــون ســلبية بعــد اليــوم 
ــا و أعــوان االســتعمار و  فتأخــذ بزمــام األمــور و تصــر علــى تشــييع جثمــان زوجهــا رغــم خمالفــة احمليطــني 

علـى أن يأخـذ بثـأر أبيـه ممـن  -ابنهـا األكـرب –التغيري من منط تربيتها ألبنائها حيث تقرر أن تُنشئ خسرو 
  .لوثوا أيديهم بدمه

خفـــوت «إىل  )۷۷: ۱۳۷۶ی، ري گلشـــ(» روايـــة تارخييـــة و اجتماعيـــة و سياســـية«ترمـــز الروايـــة الـــيت تعـــد 
شـــوكة اهليمنـــة اإليرانيـــة يف ظلمـــة ليـــايل االحـــتالل املضـــنية و مواجهـــة قـــوات التحـــالف الربيطانيـــة و اجلنـــود 

: ١٣٨٧دري، (» از و عـدد كبـري مـن القـوات املسـلحة اإلجنليزيـة و اإلسـكتلندية و اإليرلنديـةاهلنديني يف شري 
بيت زري رمـز للـوطن اإليـراين «يؤكد عابديين على أن رواية سووشون هي رواية رمزية حيث إن  )٢٩و  ٢٨

طن و مـا متـر بـه و زري منوذج واقعي لكل نساء إيران و يوسف مـا هـو إال ممثـل للطبقـة املسـتنرية لـذلك الـو 
ـــه الـــوطن اإليـــراين ـــة إدراک زري احملافظـــة علـــى عشـــها الصـــغري جتـــاه الفـــنت و . أيضـــاً  عائلـــة زري، ميـــر ب غاي

ــا يف النهايــة طريقــاً إىل بيتهــا فهــذه الروايــة  )۴۷۹: ۱۳۸۳نی، يعابــدري م(» القالقــل لكــن تعــرف احلــرب و ويال
الجتمــاعي و األخالقــي للشــعب اإليــراين إبــان تصــوير حــي و مثــري مــن املنظــور السياســي و ا«مــا هــي إال 

» علـى أيـدى قـوات االحـتالل -يوسـف –احلرب العاملية الثانية و إحياء ذكرى مقاومتهم و اغتيال ممثلهم 
  )۳۱۸: ۱۳۸۳علوی، (

  
  رواية الباب المفتوح. ٥

األب الــذي املكونــة مــن  -تــدور أحــداث الروايــة حــول ليلــى تلــك الفتــاة املصــرية الــيت تعــيش مــع عائلتهــا 
جند ليلى منـذ الطفولـة تتمتـع . يف حمافظة القاهرة -يعمل كموظف يف وزارة املالية و األم ربة املنزل و األخ 

بــوعي سياســي و لكــن مــا إن تبلــغ مبلــغ النســاء و يف ظــل أعــراف جمتمــع ذكــوري، تضــع عائلتهــا العراقيــل 
ا يف سجن أبوابه و نوافذه؛ ما هي إال أوامـر مـع هـذا تعلـن ليلـى متردهـا . و نـواٍه ال تنتهـي أمامها و حيبسو

يف مرحلـــة املراهقـــة و تقـــود تظـــاهرة ضـــد االحـــتالل و أعوانـــه و لكنهـــا تواجـــه قهـــراً معنويـــاً مـــن قبـــل أفـــراد 
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و أعرافــــه و ... اجملتمــــع املؤلــــف مــــن األب و األم و األخ و ابــــن اخلالــــة و  –عائلتهــــا؛ فخصــــمها العتيــــد 
  . أن يكبل حريتها و يئدها حيةال هم له إال -تقاليده أيضاً 

تتحدى ليلى مـرة أخـرى تقاليـد اجملتمـع و تسـعی إلـی اسـرتداد كرامتهـا و حريتهـا املسـلوبتني مـن خـالل 
ـا مببادئهـا و تـدور  متسكها مبن يهواه قلبها، فيطعنها طعنة غادرة يف قلبها و يقـوم خبيانتهـا فتفقـد ليلـى إميا

أسـتاذها باجلامعـة  –اجهة العامل اخلارجي و ما إن خيطبها الدکتور رمزي يف مدار األنا احملدود خوفاً من مو 
و لــوال خطــاب مجــال عبــد . حــىت تستســلم لتقاليــد اجملتمــع الــيت طاملــا حاولــت اخلــروج مــن دائــرة نفوذهــا –

الذي بث فيها روح املقاومة مرة أخرى ملـا حاولـت بكـل مـا متلـك  -رئيس مجهورية مصر العربية  -الناصر 
ة أن متزق الشرنقة اليت أحكم اجملتمع نسجها حوهلـا و شـلت حركتهـا فاسـتطاعت أن حتقـق إجنـازات  من قو 

ـا اجلديـدة و شـاركت يف  كبرية على الصعيدين الشخصـي و العـام فاختـارت مـن يريـد قلبهـا ليشـاركها حيا
عتبـــة حتريـــر الـــوطن بعـــد أن اشـــتبكت مـــع العـــدو بســـالحها و أهلکـــت منـــه الكثـــري و آنـــذاك وقفـــت علـــى 

ا بعد ضياع سنني» الباب املفتوح« ا احلرة اليت اسرتد   .الذي استطاعت أن تفتحه بأيديها و بإراد
يف البلدان العربيـة الـيت أفاقـت مـن  رواية الباب املفتوح هي رواية وطنية و يعد هذا النوع األكثر انتشاراً 

االســـتعمار  ىصـــري احلـــرب علـــفحينمـــا أعلـــن الشـــعب امل .نومهـــا بعـــد أن رزحـــت حتـــت وطـــأة االســـتعمار
ـــة محاســـية لـــرفض الشـــعب  اجنليـــزي، انطلـــق الكتـــاب املصـــريون ليســـجلو اإل يف أعمـــاهلم أروع مالحـــم بطولي

  )٤٤و  ٤٣ :١٩٩٨مرتاض، (. املصري لظلم االستعمار
مصـري ليلـى مبسـار احلركـة الوطنيـة يف مصـر يف الرواية اليت تعد من أفضل مئة رواية عربيـة، تربط الكاتبة 

حيـــث تســـتعرض الروايـــة حيـــاة فتـــاة مصـــرية مـــن الطبقـــة املتوســـطة منـــذ . مــــ ١٩٥٦و  ١٩٤٦ عـــامي بـــني
و  ةأن تصـبح فتـاة شـابة يف سـن الواحـد یلـإطفولتها و هي باحلادية عشرة من عمرها مروراً مبرحلة املراهقة 

ي و بـذلك تـنجح الشعب مشاركة يف حترير الوطن من االستعمار و دحر العدوان الثالثبفتلتحم . العشرين
ـــاإاألغـــالل حـــني اســـرتدت هويتهـــا املســـلوبة و  یيف أن تفـــتح البـــاب املوصـــد بـــأعتَ  و أيضـــاً تســـتعرض . راد

اندفعت اجلماهري الثائرة يف تظـاهرات  حينما ١٩٤٦الكاتبة تاريخ الوطن يف نفس هذه الفرتة أي من عام 
و معركـة  ١٩٣٦ومـة املصـرية ملعاهـدة عـام لغاء احلكإتطالب جبالء القوات احملتلة عن أرض مصر و بعدها 

م  ١٩٥٦مصـر  یو العدوان الثالثـي علـ ١٩٥٢ يف القناة مث حريق القاهرة و قيام ثورة يوليو عام نيالفدائي
  .الربيطانية يف نفس العام بانسحاب القواتو ختتم الرواية 

  

  خلفية البحث. ٦
دانشور و لطيفة الزيات للبحـث و الدراسـة مـن  أخضع لفيف من الباحثني اآلثار األدبية للكاتبتني سيمني
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  :من أهم الدراسات اليت أجريت على رواية الباب املفتوح. خمتلف الزوايا
  .١٩٦٨يف الرواية املصرية، فؤاد دوارة، القاهرة، دار الكتاب العريب، . ١
ينــة رشــيد، جملـــة أدب و ، أم»يف مجاليــات الروايــة و االيدلوجيــة املظــاهرة و املعركــة الشــعبية يف الروايــة«. ٢

  .، القاهرة٢٥، العدد ١٩٨٦نقد، سبتمرب 
  .١٩٩١الرواية يف الوطن العريب، علي الراعي، القاهرة، دار املستقبل العريب، . ٣
، فريــال جبــوري غــزول، جملــة فصــول، القــاهرة، اجمللــد »ايديولوجيــة بنيــة الــنص، لطيفــة الزيــات منوذجــاً «. ٤
  .١٩٩٣، ربيع ١، العدد ١٢
ابــة الــوطن، لطيفــة الزيــات بــني البــاب املفتــوح و محلــة تفتــيش، ســامية حمــرز، كتــاب األدب و الــوطن، كت.٥

  .١٩٩٦جمموعة من املؤلفني، دار املرأة العربية للنشر و مركز البحوث العربية، 
  .٢٠٠١تفاعل األنواع يف أدب لطيفة الزيات، زينب حممد العسال، جامعة القاهرة، . ٦

  :اليت تناولت رواية سووشون نذكر ما يلي و من أهم الدراسات
  ١٣٧٨دراسة ألعمال و أفكار الكتاب املعاصرين، طهران، أوحدي، : أشجار السرو األربعة للقصة.١
نام، طهران.٢   ١٣٨٠بيجن، : خالصة و نقد للروايات اإليرانية املعاصرة، علريضا 
  .١٣٨٣ران، علي دهباشي، طه: كتاب على ساحل جزيرة الضياع، حتت إشراف.٣
  ١٣٨٥تأمل حلرية شهرزاد ما بعد احلداثة، طهران، كل آذين، .٤
و  ٥٦، حسـني باينـده، فردوسـي، العـدد »حتية إجالل و تقدير لسيمني دانشور؛ آخر قصة لشـهرزاد«. ٥
  ١٣٨٦، شهريور و مهر ٥٧
  ١٣٨٦، ربيع و صيف ٧٢، فصلنامه هنر، العدد »سووشون؛ السرد الرمزي لتاريخ ايران«.٦
مهـر  ٥، منـوجهر أكربلـو، جـوان، »نظرة على حياة و أعمال سيمني دانشور؛ ذهـن ملـيء بالقصـص«. ٧

١٣٨٧  
  ١٣٨٧، ٨٥، زهرا دري، رشد آموزش زبان و ادب فارسي، العدد »املدينة الفاضلة يف سووشون«. ٨
  ١٣٨٧النقد االجتماعي للرواية الفارسية املعاصرة، عشر روايات منتخبة منوذجاّ، طهران، . ٩

لكنهم مل يتناولوا موضوع النموذج يف تلك اآلثار و هلذا خّصصنا هذا البحث لدراسة تلك الظـاهرة املهمـة 
  .التحليلي يف ضوء املنهج االجتماعي و املقارن - يف الروايتني املذكورتني عن طريق إتباع املنهج الوصفی

  

  القسم التطبيقی. ٧
فهـن يتخـذن مـن هـذه الشخصـيات قناعـاً  ؛شخصـية الرئيسـيةىل الظهـور يف ذات الإالكاتبات دوماً  یتسع
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ن كـــي  )١٣٠ :١٩٩٩قطـــب، (. يتـــوارين خلفـــه و ميـــنحن شخصـــيات قصصـــهن الكثـــري و الكثـــري مـــن صـــفا
ميش اجملتمع الذكوري للدور  یكرد فعل هلن عليتمكن من إزاحة الستار عن املشكالت اليت عانني منها  

مــن خــالل وعــي  -الكاتبــات يف بوتقــة الشخصــية الرئيســية لتعرضــن حيــث تنصــهر  احليــوي و اهلــام للمــرأة
للقـارٔی أهـم األحـداث السياسـية و التارخييـة يف الفـرتة الزمانيـة  –تلك الشخصـيات و الـيت تتفـق و رؤيـتهن 

الشخصـية الرئيسـية يف طياتـه منظـور الروايـة الـيت تعـرب عـن روح املـرأة و تـرتجم » أنـا«آنذاك حيمـل . املذكورة
  .الكاتبة مما جيعل لآلثار األدبية النسائية طابعاً ذاتياً فريداً  ذاتية

ا مـيف رسـم مالحمه ابدقة فائقـة، فقـد برعتـالشخصيتني الرئيسيتني يف روايتهما الزيات دانشور و رمست 
ا النفســية املختلفــة، و نــربات مــحاال مــن خــاللا مــاملختلفــة و التغيــريات الــيت تطــرأ عليه العمــر يف مراحــل

مــــن بــــني طيــــات الــــورق  افانطلقتــــ... ا، مــــا و آالمهمــــا، و آماهلمــــا و حزما، و حلظــــات ســــعادمصــــو
ن شخصــيات الروايــة الوطنيــة هــي شخصــيات نبيلــة، تتمتــع إ« یٔ ا القــار مــا الفيزيقــي ليتفاعــل معهبوجودمهــ

» ضــطهادبصــفات خــرية كالنزعــة النضــالية و نشــدان احلريــة و نبــذ الظلــم و العــدوان و رفــض الباطــل و اال
  )٤٤ :١٩٩٨مرتاض، (

الشخصية املركبة املعقدة اليت ال «تعد شخصية زري و شخصية ليلى من الشخصيات املدورة أي هي 
ـا  تستقر علـی حـال و ال تصـطلي هلـا نـار و ال يسـتطيع املتلقـي أن يعـرف مسـبقاً مـا سـيؤول إليـه أمرهـا أل

املغــامرة الشـجاعة املعقـدة و الــيت تكـره و حتــب و ـا هــي الشخصـية إ...متغـرية األحـوال و متبدلــة األطـوار 
بط و تؤمن و تكفر و تفعل اخلري كما تفعل الشر   )٨٩و  ٨٨: ١٩٩٨مرتاض، (» تصعد و 

  

  الشخصيات النسائية يف رواية سووشون ١جدول 
 تصنيف الشخصيات

 اسم الشخصية  )الرئيسية و الثانوية(

 زری رئيسية

 الدولهالعمة ، عزت)لسلطنهاقدس*(فرعية من الدرجة األوىل

فرعية من الدرجة الثانية

اخامن فتوحی، فردوس و**   حادمي، خامن مسةميکاحل،والد
  الن تاجي، گ)عروسال(اکم بنت احل، اخلبازةنه يه، سکجينا و مرجان، خديم***

خـامن، عه، طـاووس يز، فخرالشـر يـح الزمان، مهرانگيزری، فص والدةبی مهدم، سودابه هندی، بی****
 متاجين

  
  الشخصية الرئيسية في رواية سووشون. ٨

. زري هــی الشخصــية الرئيســية يف الروايــة؛ شــابة شــريازية يف الثالثــني مــن عمرهــا مجيلــة احمليــا و رشــيقة القــوام
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أمتـت زري تعليمهـا . والدها مريزا علي أكرب كـافر كـان يعـد مـن أحسـن معلمـي اللغـة االجنليزيـة يف مـدينتهم
تزوجــت . الثانويــة يف املدرســة اإلجنليزيــة و اشــتهرت بــني أبنــاء البلــدة مبعرفتهــا باللغــة اإلجنليزيــة حتــی املرحلــة

بيوسف و هو واحد من كبار مالك األراضي بشرياز و قضت معه أربعة عشر عاماً و أمثـر هـذا الـزواج عـن 
أن تتـزوج زري بيوسـف،   قبـل. ثالثة أوالد؛ خسرو االبن األكرب و التـوأم مينـا و مرجـان و جنـني بأحشـائها

كانت تنتمي للطبقة الفقرية من اجملتمع و لكن بعد زواجهـا منـه حتسـنت أوضـاعها االقتصـادية و انضـمت 
ا باهلـدوء و السـكينة و ألن مـا   ـا هـو أن تـنعم أسـر اىل طبقة أثرياء اجملتمع و أصبح كـل مـا تتمنـاه يف حيا

التـه قـوات االحـتالل اآلمثـة فتضـع خوفهـا و قلقهـا الـذي كل ما يتمنـاه املـرء يدركـه، تفقـد زوجهـا الـذي اغت
طاملــا أقــض مضــجعها جانبــاً و أضــحت شخصــيتها تتحلــى بالشــجاعة و اإلقــدام و حتولــت مــن شخصــية 
خانعــة و خاضــعة إىل شخصــية قويــة و مســيطرة علــى جمريــات األمــور بــل و أخــذت علــى عاتقهــا مســئولية 

 ابنهــا األكــرب الــذي عاهــدت نفســها علــى تنشــئته كــي مقاومــة احملتلــني عــن طريــق غــرس تلــك الصــفات يف
  .يأخذ بثأر أبيه املقتول غدراً 

  
  النموذج في رواية سووشون. ٩

ا ما هي إال جتسيد لقصة حياة مؤلفتها سـيمني  إذا تتبعنا قصة حياة زري بني طيات الرواية فسوف جند أ
تــدور أحــداث الروايــة يف مدينــة شــرياز خرجيــة إحــدى املــدارس اإلجنليزيــة،  -مثــل ســيمني –دانشــور؛ فــزري 

اليت هي مسقط رأس سيمني، حبسب ما ذكرته دانشور بنفسها، فقد استلهمت شخصية الدكتور عبد اهللا 
املصدر (و خامن مسيحادم مستوحاة من شخصية أختها  )٤٠٧: ١٣٨٣غالمى، (. خان من شخصية والدها

ـــ )٤٠٨: نفســـه ب إيرلنـــدي قـــد قابلتـــه بنفســـها، امللـــك و شخصـــية مـــك مـــاهون مـــا هـــي إال شخصـــية لكات
كــذلك   )٩١٦: املصــدر نفســه(تان مــن شخصــيات حقيقيــة تعــيش يف القبائــل يب مهــدم مســتوحا ســهراب و يب

اجلـدير  )١٥: ١٣٨٤دانشـور، (. والـد زوجهـا جـالل آل أمحـد -يف بعـض النـواحي –فإن والـد يوسـف يشـبه 
  )٩: املصدر نفسه(. ة استمرت أربعة عشر عاماً بالذكر أن حياة زري الزوجية مثل حياة سيمني الزوجي

  :هناك أوجه تشابه أخرى ميكن اإلشارة اليها
اطمينـــاين، (مـــن شخصـــية زوجهـــا جـــالل آل أمحـــد  -زوج زري -اســـتوحت دانشـــور شخصـــية يوســـف 

 -ختليـــداً لـــذكرى عشـــقي يف احليـــاة «: و بنـــاءاً عليـــه فقـــد أهـــدت روايتهـــا إىل زوجهـــا قائلـــة )٤٤٥: ١٣٨٣
حيث إن يوسف  )صفحة اإلهـداء: ١٣٧١دانشور، (» سووشون) سرادق(الذي قد تلقيت عزائه يف  –جالل 

نافذ البصرية، و نقي السريرة، و عنيف، و صريح، و محيم، و متطرف، و غاضب، و صـانع «مثل جالل 
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مل يكن لكلمة احلذر و االحرتاس مكان يف «تقول سيمني عن زوجها  )٥٧٩: ١٣٧٥دانشور، (» لألحداث
يادنامــه جــالل آل أمحــد، (» مل يكــن جيلــس لينتظــر األحــداث بــل كــان جيــازف و يــذهب الســتقباهلا. قاموســه
أنــا خــارج البيــت منــٌر و لكنــين داخــل البيــت و أمامــك «: ذات يــوم قــال يوســف لزوجتــه زري )٨٨: ١٣٦٤

و لكنـه کـان كان جالل أمام احلكومة منـراً «: تقول سيمني عن جالل )١٣١: ١٣٧١دانشور، (» محل وديع
يف البيــت وديعــاً، و حنونــاً، و مســاعداً لــی، و مــن الناحيــة العاطفيــة ســنداً يل بكــل مــا حتملــه الكلمــة مــن 

  )٥: ١٣٦٦ياد جالل آل أمحد، (» معىن
تقـول دانشـور  )٢٧٢و  ٢٤٥: ١٣٧١دانشـور، (. كان يوسف يف الرواية دائماً ما يضع عباءة على كتفيه

  )٨٩: ١٣٦٤يادنامه جالل آل أمحد، (» البيت عباءة قد ورثها عن أبيه يرتدي يف«إن جالل أيضاً كان 
  )٢٧: ١٣٨٤دانشور، (. حذاء ذو رقبة–للمرة األخرية يف حياته  -ارتدى جالل قبل أن خيرج من بيته 

  )٢٤٦: ١٣٧١دانشور، (. ىل البيت جثًة هامدة، كان بقدمه حذاء ذا رقبة أيضاً إو عندما عاد يوسف 
فقــد كــان رجــًال ...ل إىل احلــد الــذي كــان لديــه اجلــرأة ألن يبصــق يف وجــه احملتلــنيوصــلت جــرأة جــال«

  )٢٢: ١٣٨٤دانشــور، (» مـتحمًال للمسـؤولية إىل درجـة أنــه كـان علـى اسـتعداد ألن يلقــي بنفسـه يف التهلكـة
ايــ ة كــان يوســف يقــف يف وجــه قــوات االحــتالل و ميتنــع عــن بيــع املــؤن هلــم ممــا أدى إىل إزهــاق روحــه يف 

  .األمر
و  )٣١، املصـدر نفسـه(. عندما علمت سيمني بنبأ وفاة زوجها، ساءت حالتهـا، فقـاموا بإعطائهـا حقنـة

. عنــــدما رأت زري زوجهــــا مســــجى يف ســــيارته، غابــــت عــــن الــــوعي فاضــــطرت احلكيمــــة إلعطائهــــا حقنــــة
  )٢٤٩: ١٣٧١دانشور، (

ــــه و لكــــ ــــاحوا علي ــــل يوســــف، بكــــوا و ن ــــة مــــن عــــدم  -ن زري عنــــدما علــــم أفــــراد العائلــــة مبقت يف حال
مل أنـح و «: تقول سـيمني أيضـاً  )٢٤٥، املصدر نفسه(. ظلت تنظر إىل وجهه و متسح على يديه -التصديق
  )٣٧: ١٣٨٤دانشور، (» ظللت أقبله و أقبله...مل أصرخ

تقــــول  )١٩٢: ١٣٧١دانشــــور، (. مل يكــــن يوســــف يســــمح لزوجتــــه زري بالتــــدخل يف شــــؤونه السياســــية
ـــةفقـــد تعلـــق مبباحثـــات جـــالل و الـــدكتور شـــريعيت، كفيمـــا ي«ســـيمني  » نـــت أجلـــس كـــأي ربـــة منـــزل عادي

  )٢٩: ١٣٧٢دانشور، (
أيـة  -و حتـی يومنـا هـذا -مل تكن يل «تقول سيمني . مل يصبح لزري بعد زواجها أية أنشطة سياسية

دافـع عـن النسـاء ميول سياسية حيث أوصاين أيب أنه طاملا لدي الرغبة ألصبح كاتبة، فإنه يتحتم على أن أ
ا سريعة الزوال : ۱۳۸۳، آخـرونوس و ري پرهام، سـ(» و احملرومني يف اجملتمع و ال أقع أسرية ألي إيديولوجية أل

۹۳۷(.  
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إن الدكتور عبد احلسني شيخ الذي هرع إىل فراش موت جالل ملعرفـة سـبب وفاتـه مـا هـو إال الـدكتور 
ـا النفسـي و بعـد مقتـل يوسـف، كـان هـو الشـخص عبد اهللا خان الذي قـام مبسـاعدة زري لتصـل إىل تو  از
ــا كــذلك فــإن ســيمني تعتــرب نفســها مدينــة للــدكتور عبــد . الوحيــد الــذي متنــت زري تواجــده جبانبهــا ملؤازر

  )٣٦: ١٣٨٤دانشور، (. احلسني
عالقة الكاتبة بالطبيعة عالقة وثيقة و ذلك ما جنده يف روايتها حيث تبـدأ أجـزاء عديـدة منهـا بوصـف 

تعــــزى «بيعــــة و جتــــرب زري علــــى أن تتمشــــى يف احلديقــــة و تستنشــــق األزهــــار بــــل و تالطفهــــم أحيانــــاً للط
فــزري  )۱۶۲: ۱۳۷۶ی، ري گلشــ(» شــاعرييت إىل أصــويل الشــريازية و إنــين دائمــاً أشــعر باحلميميــة مــع الطبيعــة

الطبيعـة قـد  عنـدما قتـل يوسـف، جتـد زري أن. تتنبأ مبا سيقع من أحداث من خـالل تغـري حـاالت الطبيعـة
ا و حطــت ذرات الغبــار علــى األشــجار و اصــفرت أوراقهــا و احرتقــت فتنظــر زري  فقــدت مجاهلــا و نضــار

  )٢٤٢و  ٢٤١: ١٣٧١دانشور، (. إىل ما آل اليه حاهلا و يضطرم قلبها بالنريان
  :أما عن االختالف بني الشخصيتني فنذكر اآليت

ني فتنتمــي إلــی أثريــاء اجملتمــع و بعــدما تزوجــت زري بـــ إن زري بطلــة الروايــة كانــت فتــاة فقــرية أمــا ســيم
يوسـف أصـبحت تنتمـي إىل طبقـة األغنيــاء؛ أمـا سـيمني فعلـى النقـيض بزواجهــا مـن جـالل الـذي كـان مــن 

إن ثـراء يوسـف كـان مـن أهـم األسـباب الـيت جـذبت زري . الطبقة املتوسطة، عرفـت طعـم الفقـر و عايشـته
ع خيتلف مع سيمني اليت وجـدت يف نشـأة جـالل االجتماعيـة باإلضـافة إليه يف أول لقاء بينهما لكن الوض

ـا  ا كانـت تعـي جيـداً أ ا ألن دانشور كانت تريد االبتعاد عن طبقتها املرفهة أل إىل طريقة تفكريه ما جيذ
ـا والـدها ا سوف تدافع عن مصاحلها و هذا ما ينايف ما وصاه  و هـذا واضـح للعيـان مـن . إذا ما ظلت 

  .ل هجومها احلاد على أفراد طبقتها من أمثال عزت الدولة و عائلتها و انتقادها ألفعاهلم يف روايتهاخال
ــا لــيس هلــا ميــول سياســية إال أن زري يف مرحلــة مراهقتهــا تقــف يف  بــالرغم مــن تأكيــد ســيمني علــى أ

. زي الـذي زار مدرسـتهماوجه الظلم املتمثل يف أعوان االستعمار من أمثال مديرة مدرستها و الوفد اإلجنلي
عـن  –فلعل ذلك يشري إىل أن سيمني قـد نـدمت علـى عـدم مشـاركتها السياسـية يف جمتمعهـا حيـث تشـري 

إىل أمهيــة دور املــرأة و وعيهــا السياســي و شــعور املــرأة باســتقالهلا مــن خــالل تأديــة  -طريــق شخصــية زري
  .ذلك الدور

صــيالت الظــاهرة و الباطنــة بشخصــية يوســف أو يتضــح مــن خــالل الروايــة أن دانشــور تعتــين بكــل التف
ــا هــو زوجهــا جــالل آل أمحــد و ذلــك ينــايف مــا  جــالل يف إشــارة باطنيــة منهــا إىل أن أهــم شــخص يف حيا

ممـا  )٢٠: ١٣٧٣دانشـور، (» سأظل سيمني دانشور و لن أكون سيمني آل أمحـد«قالته له يف أول زواجهما 
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تعدد اجلوانب علـى زوجتـه سـيمني و ميكـن التأكـد مـن ذلـك بسـهولة يؤكد أن جالل قد أثر تأثرياً كبرياً و م
ره سـرگردانی و يـجز من خالل مقارنة رواية سووشـون الـيت كتبتهـا و هـو علـى قيـد احليـاة بـالروايتني األخـريني 

الـــيت كتبتهمـــا بعـــد مـــرور فـــرتة طويلـــة علـــى وفاتـــه للتأكـــد مـــن عمـــق تـــأثريه عليهـــا و علـــى  ســـاربان ســـرگردان 
ا   .كتابا

  
  رواية الباب المفتوح. ١٠

  

  شخصيات املرأة يف الرواية ٢جدول 
  اسم الشخصية )فرعية-رئيسية(تصنيف الشخصيات
  لیيل رئيسية

  هامن، دولت هامنةري مسة،لي، سناء، عدةليهامن، مجةسني* فرعية من الدرجة األوىل

 فرعية من الدرجة الثانية

 )زميلة ليلى(، نوال ةدي، سةاملدرسة، ناظر ةسي،نف)ةاملعلم(نوال**
  ت، سوزیيدکتور رمزی، شوشوالدة ال ةحينب هامن، مسيهامن، ز  ةيات، ساميعنا***

  )دولت هامنبنت (، سناء نيحس والدة****
  صفاء*****

  

  الشخصية الرئيسية في رواية الباب المفتوح. ١١
مــــن جيــــل األربعينيــــات و لشخصــــية الرئيســــية يف روايــــة البــــاب املفتــــوح و هــــي فتــــاة البطلــــة أو ا ليلــــى هــــي

تلــك احلقبــة احلبلــى بــالثورات و التظــاهرات و النضــال و الــدفاع عــن الــوطن و الرغبــة يف نيــل  ،اخلمســينيات
  .االستقالل، حتاول أن تكون هلا شخصية مستقلة يف جمتمع ذكوري يعتمد الكثري من أساليب القمع

 ففـي مرحلــة. ملراهقــة و مرحلـة الشــبابثـالث مراحــل، مرحلـة الطفولــة، مرحلـة ا یلــإتنقسـم حيــاة ليلـى 
فاألب حياول أن ميحو شخصيتها  ؛العنف الذي ميارسه مجيع أفراد األسرة ضد ليلى یٔ الطفولة يلمس القار 

جواره و األخ الذي ال يفتخر بأن له أختـاً و مـع   یلإو األم توخبها توبيخاً عنيفاً بل تدعو اهللا أن يأخذها 
قاسـية الـيت تالقيهـا ليلـى مـن الوالـدين جنـد أن شخصـيتها تتمتـع منـذ الطفولـة كل هذا العذاب و املعاملـة ال

ثبـات الـذات التفـوق يف املدرسـة كمحاولـة منهـا إل یصـرارها علـإو يتضـح ذلـك مـن  داعنـبقدر كاف مـن ال
ــا يومــاً مــا ســوف تشــارك اجلمــاهري احملتشــدة لتحريــر الــوطن مــن  خــارج هــذا البيــت املــوحش بــل حلمــت بأ

  .االستعمار
ا عارٌ  جيـب وأده روحيـاً فينتحـب األب و  و عندما تبلغ ليلى مبلغ النساء جيعلها أفراد عائلتها حتس أ

 ؛ق اخلناق عليها و بالرغم من ذلك فقد كانت تتمتـع بـوعي و حـس ثقـافينييتضي یتعمل األم و األخ عل
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هــا العظــيم و كانــت تتمتــع فهــي تتــابع أخبــار بلــدها عــن طريــق الراديــو و تقــرأ يف الكتــب عــن جمــدها و تارخي
اشــرتكت يف مظــاهرات الطالبــات و الطلبــة و  ١٩٣٦لغــاء احلكومــة معاهــدة إفبعــد  ؛أيضــاً بــوعي سياســي

ـال عليهــا األب ضــرباً و  یلـإاعتلـت أكتــاف الطلبـات و هتفــت بصـوت احلريــة و عنـدما عــادت  البيــت، ا
ــا ليســت  یقامــت أمهــا و أخوهــا بقهرهــا معنويــاً حتــ الزيــات، (» ممســحة أحذيــة«ة بــل هــي نســانإأحســت أ

و يف مرحلــة الشــباب تســتمر ضــغوط اجملتمــع بتقاليــده و أعرافــه عليهــا و  )۱۵۲و  ۴۹، ١٩٩٦البــاب املفتــوح، 
 یلــإ یلــيهم هــو الــدكتور رمــزي خطيبهــا و الــذي يعــد امتــداداً لشخصــية األب ممــا أدإينضــم عضــو جديــد 

ــاتيجــة إلوقوعهـا يف دوامــة ال آخــر هلــا و تشـتيت أفكارهــا ن فقــد كــان عليهــا أن  ؛حساســها بغربتهــا عـن ذا
  .اعرتاض یتقوم بتنفيذ أوامرهم مغمضة العينني دون أدن

ــا  ايــة الروايــة، تــنجح ليلــى يف أن حتقــق إجنــازاً شخصــياً و اختــارت مــن يريــد قلبهــا ليشــاركها حيا يف 
من بقايا االسـتعمار؛ فقـد تـزامن حتـرر اجلديدة و شاركت أيضاً يف حتقيق اإلجناز األكرب و هو حترير الوطن 

  .شخصية البطلة مع حترر الوطن
  

  النموذج في رواية الباب المفتوح. ١٢
لطيفـــة الزيـــات هـــي ليلـــى تلـــك الفتـــاة اجلامعيـــة الـــيت كانـــت هلـــا أنشـــطة سياســـية داخـــل اجلامعـــة؛ ففـــي عـــام 

تلــك  ،عمــال جبامعــة القــاهرةللجنــة القوميــة للطلبــة و ال ةعامــ ةمـــ اختــريت لطيفــة الزيــات كســكرتري  ١٩٤٦
مـ قامت بتأسـيس حركـة الكفـاح الفـدائي اجلمـاهريي  ١٩٥٢و يف عام  ١٩٤٦اللجنة اليت قادت انتفاضة 
  )٣٠ :٢٠٠٦يوسف، (. ١٩٥٢اليت مهدت الطريق لثورة 

فهــي املناضــلة الــيت  ؛بعــد التخــرج مــن اجلامعــة، عملــت الزيــات يف حقــل السياســة، و الكتابــة و التعلــيم
و تشــردت و وقعــت عليهــا اعتــداءات و استســلمت ملعركــة حــب ضــارية كــادت أن تقضــي عليهــا  اعتقلــت

ـا الصـلدة الـيت أعملتهـا لتكتـب و تكتـبإلوال  مهـران، (. فبالكتابـة وجـدت خمرجـاً و بعثـت مـن جديـد ؛راد
٣٣ :١٩٩٩(  

هــذا اجملتمــع الرتبيــة الــيت تتلقاهــا األنثــى يف ظــل « :وضــع املــرأة يف جمتمــع ذكــوري نتتحــدث لطيفــة عــ
فناء هذه الذات يف اآلخر حبيث يغيب صـوت إلغاء الذات لصاحل اآلخر الذي هو الرجل، و إتتلخص يف 

ا احلرة و فعلهـا اإلجيـايب، و يغيـب ب یاألنث ـا احلـر املفـرتض أن يقـف يف نديـة ااخلاص، و إراد ختصـار كيا
. مــرأة مقهــورةاتمــع قــاهر ال يتقبــل ســوى أمــي األنثــى املقهــورة قهــرتين لكــي أتــواءم مــع جم. مــع كيــان الرجــل

باركـت سـلبييت و . علمتين أمي أال أفعل، و أال أقول و أال أصرح، و صادرت كل مرة صويت قبل أن يرتفـع
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أدرجــت إجيــابييت يف نــوع مــن العدوانيــة، علمتــين كيــف أبتســم، و كيــف أحنــين، و حاصــرت كــل مــرة غضــيب 
أظـافري، و علمتـين أن احلـب عطيـة بـال مقابـل و أن للعطـاء  ضـتين أمـي و قلمـتو و ر . بوصفه فعًال منكراً 

علمتين أمي كيـف ألغـي ذايت يف احملبـوب لكـي أكـون، أو بـاألحرى لكـيال أكـون، و تعلمـت . طريقاً واحداً 
أقــع بــال وعــي يف املــوروث، و  ،قتضــاين التحــرر مــن تــربييت املقموعــة عمــراً او . فيمــا تعلمــت أن أقهــر ذايت

  )١٤ :١٩٩٦ الكاتب و احلرية، الزيات،(» ي املكتسبأعاود وقفيت بالوع
حولــت عائلــة ليلــى ابنــتهم أيضــاً مــن إنســانة إلــی دميــة ماريونــت حيركــون خيوطهــا بأصــابعهم أينمــا و  

كانت اآلن قد تدربت مبـا فيـه الكفايـة كانـت قـد تعلمـت كيـف تبتسـم يف أدب و كيـف و «كيفما شاؤوا 
ـز متی تضحك و متی جتلس و متی تنسحب و ك يف تنصت باهتمام مهما كـان احلـديث تافهـاً و متـی 
ــا أو عجبهــا و إن ســألت أمهــا . )٢٨: ، البــاب املفتــوح١٩٩٦الزيــات، (» رأســها باملوافقــة و متــی تبــدي إعجا
: املصـدر نفسـه(» اللـي ميشـي علـی األصـول مـا يغلطـش«: عن سر هذه التعقيدات أجابتها باإلجابة املعتادة

كقطـــرات املـــاء تســـقط بـــروي و نظـــام، «تضـــيف األم إلـــی أوامرهـــا و نواهيهـــا لليلـــى  و يومـــاً بعـــد يـــوم )٢٣
  .)٢٣: املصدر نفسه(» يسلب رويها و نظامها النوم من عيين النائم

ا و حتــی رحيلهــا عاشــت هــم البحــث عــن احلريــة و أخلصــت لــه و دافعــت «لطيفــة الزيــات  منــذ نشــأ
و  ٢٩: ٢٠٠٦يوســف، (» امها بواقعــه الشــيء الكثــريعنـه بكــل مــا أوتيــت مــن قــوة و عانــت مـن جــراء اصــطد

و ليلــــی أيضــــاً منــــذ طفولتهــــا و هــــي تتغنــــی باألغــــاين الوطنيــــة و تقــــوم بتقليــــد حركــــات املناضــــلني و . )٣٠
  )١٣: ، الباب املفتوح١٩٩٦الزيات، (. املتظاهرين

ـا حيـث تبتعـد عـن جمتمعهـا و ث قافتـه املفروضـة يف مرحلة املراهقة، أصبحت غرفة ليلى عاملها اخلـاص 
ا تتــنفس نســائم احلريــة كــان ســطح البيــت هــو املكــان   )٢٨، املصــدر نفســه(. عليهــا و بعيــداً عــن أعــني أســر

املفضل إلی لطيفة يف صغرها حيث كانت تضحك و تلعب كما تشاء و تغين األغاين القومية املشهورة يف 
  )٢٥: ١٩٩٢الزيات، (. سعادة

كمـا كانـت ليلـى أيضـاً يف   )٤١: املصدر نفسه(» مرغوبة«أن تكون كانت أمنية الزيات يف طفولتها هي 
تلك املرحلة تسعی بكل ما أوتيت من قوة كي تلفت انتباه املعلمات و هلـذا فقـد اسـتماتت كـي تتفـوق يف 

  )١٨ -١٥: ، الباب املفتوح١٩٩٦الزيات، (. دراستها
ايـــة العطـــل الصـــيفية كانـــت تنتظـــر بفـــارغ : تقـــول لطيفـــة الزيـــات أعـــود إىل « الصـــرب حتـــی تنتهـــي ويف 

كانـت ليلـی أيضـاً تعتـرب مدرسـتها هـي عاملهـا اخلـاص   )٤٣: ١٩٩٢الزيات، (» مدرسيت أو إىل عاملي احلقيقي
فهناك كانت تتحرر من قيود و أغالل اجملتمـع؛ فقـد كـان هلـا هنـاك أنشـطة يف احملافـل األدبيـة و الرياضـية و  
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  )٢٥و  ٢٤: ، الباب املفتوح١٩٩٦الزيات، (. الوطنية املختلفة كانت تشدو باخلطب الرنانة يف املناسبات
ا عار جيـب وأده روحيـاً فينتحـب األب و  و عندما تبلغ ليلى مبلغ النساء جيعلها أفراد عائلتها حتس أ

قمعــت أســرة لطيفــة أحاســيس  )٢١: ، البــاب املفتــوح١٩٩٦الزيــات، (. تعمــل األم علــی تضــييق اخلنــاق عليهــا
فــدفنت يف «يــة فتســبب طريقــة تعــاملهم معهــا يف تلــك الفــرتة إلــی شــعور لطيفــة احلــاد بالــذنب ابنــتهم األنثو 

  )١٤٣: ١٩٩٢الزيات، (» أعماقها األنثي حتی غابت عن وعيها
نــادراً مــا بكيــت يف وجــه الصــعوبات و املشــاكل و التقلبــات الــيت واجهتــين يف حيــايت و «تقــول الزيــات 

ليلـــى أيضـــا عنـــدما ختنقهـــا العـــربات  )٣٩: املصـــدر نفســـه(» اآلخـــرينغالبـــاً علـــى وســـاديت بعيـــداً عـــن مـــرأى 
ـا، و ختـرج مـن « فتجري إلی الدوالب و تدفن فمها يف املالبس و تصرخ بكل ما فيهـا مـن قـوة، بكـل كيا

  )٢٨: ، الباب املفتوح١٩٩٦الزيات، (» الدوالب ترجتف و ترمتي على السرير تبكي
و » فقد كانت حيوييت الزائدة عن احلد، مثار قلق أليب«ة احلرجة حتكي لطيفة عن مرورها بفرتة املراهق

كانـــت وعـــي ليلـــى   )٤٠: ١٩٩٢الزيـــات، (. هلـــذا الســـبب كانـــت عالقتهمـــا تتســـم بـــالتوتر و الشـــد و اجلـــذب
يف عـــام  ١٩٣٦السياســي أيضـــاً يقـــض مضـــجع أبيهـــا الســـيما حـــني عـــادت مـــن مظـــاهرات إلغـــاء معاهـــدة 

ــال عليهــا ضــرباً دون أ ١٩٥١ ــا رمحــة أو شــفقة و عمــل علــى قمــع عزميتهــا املتقــدةا الزيــات، (. ن تأخــذه 
  )٤٥: ، الباب املفتوح١٩٩٦

من أهم أمنيات ليلى أن تكون كاتبة فتسطر بقلمها ما يتبـادر لـذهنها عـن نفسـها و عـن النـاس؛ فقـد  
ضــروري «اجلامعــة ففــي يــوم مــن األيــام قــال هلــا زميلهــا ب. كــان لــديها موهبــة يف الكتابــة يشــهد هلــا اجلميــع

  )٢٩٤: ، الباب املفتوح١٩٩٦الزيات، (» انيت اختلقيت عشان تبقي كاتبة. تكتيب
تقــول لطيفـــة الزيـــات إن وعيهــا السياســـي قـــد تشــكل علـــی يـــد أخيهــا عبـــد الفتـــاح؛ فقــد تعلمـــت منـــه 
ا الصــــراعات الــــدائرة بــــني القــــوى الــــثالث الشــــعب، و امللــــك و أعوانــــه و االحــــتالل الربيطــــاين و علــــى هــــذ

الزيـات، (» اخرتت اخلندق الذي أقف فيه يف هـذا الصـراع و مـع مـن تتوجـه مشـاعري و ضـد مـن«األساس 
من أخيها حممـود قـدوًة هلـا فهـو الشـخص الوحيـد  –و هي يف مرحلة املراهقة  –اختذت ليلى  )٦٠: ١٩٩٢

انـت تـری األوضـاع الذي تنتظره ليلى بفارغ من الصرب كي يأيت هلا بنسمات احلرية من خـارج البيـت فقـد ك
  )٢٦: ، الباب املفتوح١٩٩٦الزيات، (. االجتماعية و السياسية للبالد من خالله

تشــعر ليلــى بتفرقــة أبيهــا البينــة يف معاملتهــا هلــا مــن جهــة و معاملتــه ألخيهــا مــن جهــة أخــری؛ فمــثًال 
ن يصــيبه مكــروه و عنــدما شــارك أخوهــا حممــود يف املظــاهرات يف أول الروايــة انــزعج أبــوه خوفــاً عليــه مــن أ

عندما عاد تعامل معه بشكل طبيعي و لكنه تصرف بوحشية مطلقـة مـع ابنتـه ليلـى كـأن لـيس لـديها احلـق 
  .أن تتظاهر مع اجلموع الغفرية مشاركة يف اسرتداد حرية بالدها -كإنسانة   -
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وهــا يســمح معاملــة والــد لطيفــة هلــا ختتلــف كــل االخــتالف عــن معاملتــه ألخيهــا عبــد الفتــاح؛ فقــد كــان أب
الزيـات، (» مل أمتتـع برفاهيـة استضـافة زمـياليت يف البيـت«ألخيها بأن يزوره أصـدقاؤه يف املنـزل أمـا لطيفـة فتقـول 

و تضــــيف أن والــــدها كــــان يقــــوم بتخــــزين البطــــيخ يف بئــــر و كــــان يســــمح ألخيهــــا و زمالئــــه أن  )٣٨: ١٩٩٢
  )٣٨: املصدر نفسه(. ئر خمزن به بطيخاً يتناولوه يف غري فصله، يف حني أن لطيفة مل تكن تعلم أن الب

بشـكل دائـم كـل ليلـة  )٢٨٨: ، البـاب املفتـوح١٩٩٦الزيـات، (و ليلى  )٣١و  ٣٠: املصدر نفسه(تری لطيفة 
ما املسلوبة اليت تقض مضجعهما و تطري النوم من أعينهما   .أحالماً عن إراد

ختجـل مـن جسـدها املمتلـيء املسـتدير و  عندما التحقت الزيات جبامعة القاهرة، كانت يف بداية األمـر
لكنهــا بعــد أن شــاركت يف األنشــطة السياســية املختلفــة، حــدث هلــا تطــور مــذهل فلــم تنشــغل بــالتفكري يف 

فمـــن أجـــل الـــدفاع عـــن وطنهـــا، تتـــزعم املظـــاهرات و تـــدير ؛ »مل تعـــد تشـــعر أن هلـــا جســـداً «جســـدها بـــل 
تقامسهـــا ليلــى يف هــذا الشـــعور  )١٤٤و  ١٤٣: ١٩٩٢الزيــات، (اجللســات السياســية و تلقــي اخلطـــب الرنانــة 

و اعتلــت أكتــاف الطالبــات، تالشــى ذلــك  ١٩٥١باخلجــل،و لكنهــا عنــدما شــاركت يف مظــاهرات عــام 
  )٤٥: ، الباب املفتوح١٩٩٦الزيات، (. اإلحساس

كان كل وجودي يتعلق بكلمة . أضعت كياين يف كيانه«تقول لطيفة عن زوجها السابق رشاد رشدي 
و تضــيف  )٦٩: ١٩٩٢الزيــات، (» لقــد انرجــت يف إطــار الصــورة الــيت حبســين فيهــا...بنظــرة مــن عينيــه  منــه،

و لكــين أعــرف اآلن أين مارســت ...كنــت علــى مــدى ســنني معــه قــد ضــعفت و ســلمت بــالكثري «قائلــة 
طيب و كذلك الدكتور رمزي، خ )١٤٠: املصدر نفسه(» طوال هذه الفرتة خداعاً للذات لكي تستمر الزجية

ليلى فهو ال يريد أن يكون هلا رأي مستقلٌّ فعليها أن تعتنـق مبادئـه و تـردد آراءه؛ فحاولـت ليلـى أن تقـاوم 
فقـــد كـــان  . و لكـــن أســـتاذها اجلـــامعي قـــد اســـتطاع أن حيطـــم مبعولـــه مـــا تبقـــی لليلـــى مـــن مقاومـــة و إرادة

حتــی . ار كمــا يريــده النحــاتكالنحــات الــذي يقــوم بتشــكيل متثــاٍل وفقــاً إلرادتــه، فاكتمــل التمثــال و صــ
الزيـات، (. صارت ليلى مؤمنـة بآرائـه و معتقداتـه و أصـبحت كالعجينـة الطريـة يف يديـه يشـكلها كيـف يشـاء

و لكـين «عندما أرادت لطيفة احلصول على الطالق من رشاد رشـدي قـال هلـا  )٢٢٣: ، الباب املفتوح١٩٩٦
  )٦٣: ١٩٩٢الزيات، (» صنعتك

، البـــاب ١٩٩٦الزيـــات، (» فالكريســـتال مجيـــل و مـــن الســـهل حتطيمـــه«تال شـــبه حســـني، ليلـــى بالكريســـ
هشـة كقطعـة مـن البورسـلني، قابلـة «تقول لطيفة إنه بسبب ضغوط زوجها السابق املتالحقـة  )١٧٥: املفتوح

  )١٥١: ١٩٩٢الزيات، ( .»للجرح من هبات النسيم
فعـــال مـــع الكاتبـــة لطيفـــة تتســـاوى قـــدرة ليلـــى علـــى ترمجـــة مـــا تضـــمره خلجـــات نفســـها مـــن أمنيـــات أل
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الزيــات؛ فقــد اســتطاعت الزيــات أن تتحــرر مــن قيــود زواجهــا الثــاين كــي تكمــل طريــق كفاحهــا و قــررت أن 
تبـدأ حيــاة جديـدة، هــا هــي ليلـى أيضــاً تتخــذ قرارهـا املصــريي يف أن تبـدأ حيــاة جديــدة بعيـدة عــن الــدكتور 

. أمــا أنــا فلــم أتغــرب«تقــول لطيفــة . ن للعمــلكمكــا  –بــدًال مــن القــاهرة  –رمــزي و ختتــار مدينــة بورســعيد 
ا بلدي اسـتكملت لطيفـة الزيـات كتابـة روايـة البـاب املفتـوح  )٤٣: املصدر نفسه(» كانت كل بلدة حللت 

أي أن تسـدل السـتار علـى زواجهـا الثـاين و أن يكـون  –مثـل ليلـى  –و كلها أمل أن متسك بزمام األمور 
ا علـى اختـاذ   )١٣٩: نفسـه املصـدر(. هلا وجود مستقل مرة أخـرى كـأن ليلـى هـي الـيت آزرت لطيفـة و سـاعد

  .قرار صائب بالنسبة إلی زواجها الثاين
كاتباتـه هـي مـن مجلـة  لطيفة الزيات كاتبة مصرية و واحدة من أهم مثقفي و مثقفـات الـوطن العـريب و 

ا و حت«و ناقداته و من أساتذة جامعاته و مناضالته السياسيات  حيلها عاشت هم البحث ر  یمنذ نشأ
عــن احلريــة و أخلصــت لــه و دافعــت عنــه بكــل مــا أوتيــت مــن قــوة و عانــت مــن جــراء اصــطدامها بواقعــه 

إنين أعيش على احلبل السري الذي يـربط بيـين «تقول الزيات . )٣٠و  ٢٩ :٢٠٠٦يوسف، (» الشيء الكثري
إن أكـرب هـم ليلـى هـو أن  )١٢٩: ١٩٩٢الزيـات، (» و بني الشعب الذي أنتمي اليه و ال أستطيع البعد عنه

تنــال حريتهــا املســلوبة؛ فهــي يف آخــر الروايــة تصــل إىل أن الطريــق الوحيــد للحصــول علــى هــذه احلريــة هــو 
  )٣٣٤ -٣٣٢: ، الباب املفتوح١٩٩٦الزيات، (. االخنراط و التوحد مع اجلماعة

  
  النتائج

ــا مــن كافــة النــواحي؛ أمــا زري رمســت لطيفــة الزيــات الشخصــية الرئيســية يف روايتهــا قريبــة ال بطلــة  –شــبه 
ـا  -رواية سووشـون ـا تشـبه سـيمني دانشـور الكاتبـة إال أ تعتـرب  -باملقارنـة بليلـى و لطيفـة –فبـالرغم مـن أ
  .صورة باهتة هلا

مــا ســواء كــانوا أقــارب هلمــا أو أصــدقاء أو معــارف و  اســتلهمت الكاتبتــان شخصــيات مــن واقــع حيا
ــا  قُــدمت تلــك الشخصــيات بأمســاء مســتعارة، لكــن ســيمني قامــت بــذلك األمــر بشــكل أوســع مــن نظري

فجعلت روايتهـا تزخـر بأغلـب الشخصـيات الـيت عرفتهـا و قابلتهـا؛ يف حـني أن الزيـات كـان تأكيـدها علـى 
ـــا مـــن خـــالل  الظلـــم و االجحـــاف الـــذي تالقيـــه الفتـــاة يف ظـــل اجملتمـــع الـــذكوري بشـــكل أكـــرب مـــن نظري

يف  –كانت احملور الرئيسي الذي تدور حوله أحـداث الروايـة املصـرية بينمـا کـان يوسـف شخصية ليلى اليت  
  .حمور اهتمام الكاتبة مما يدل على قوة تأثري زوج سيمني دانشور عليها -الرواية اإليرانية

يتضــح لنــا مــن دراســة الــروايتني أن يــوم االنفصــال هــو أهــم يــوم يف حيــاة الكــاتبتني؛ فيبــدو أن يف هــذا 
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مــااليــو  فقــد . م ُكتبــت لألديبتــني شــهادة والدة جديــدة حيــث ُوِضــع فيــه فصــل ملــيء باألحــداث مــن حيا
استوحت الكاتبة دانشور مشهد موت يوسف زوج زري من أحداث يوم وفاة زوجها جـالل و رمستـه بدقـة 

ـــ. فائقـــة و اجلـــدير بالـــذكر أنـــه بعـــد وفـــاة يوســـف تشـــهد شخصـــية زري حتـــوًال عظيمـــاً  ا و اســـتلهمت نظري
مــن يــدها و إلقائــه بعيــداً مــن أحــداث يــوم  -خــامت خطبتهــا –املصــرية الروائيــة الزيــات مشــهد خلــع دبلتهــا 

افرتاقها عن زوجها رشاد رشدي مع األخذ يف االعتبار أنه يف نفـس اليـوم الـذي قـررت فيـه ليلـى االنفصـال 
هـو نفـس  -ي و ظلـم الفتيـاتالـذي يعـد رمـزاً لطغيـان قـوانني اجملتمـع الـذكور  -عن خطيبها الدكتور رمـزي 

  .يوم حترير الوطن من املستعمرين
استطاعت سيمني دانشور أن حتقق أمنيتها بني طيات أوراق روايتها سووشـون، فرمسـت شخصـية زري 

ا بتحـديها . فتاة ذات ميول سياسية ال ختشى يف احلق لومة الئم أما رواية الباب املفتوح و بطلتها ليلى فإ
لبالية استطاعت أن تأخذ بيد الكاتبة لطيفـة الزيـات و تؤازرهـا يف قرارهـا بالنسـبة النفصـاهلا لتقاليد اجملتمع ا

  .عن زوجها و بدء حياة جديدة مليئة بالنجاحات
  

  الهوامش
شخصيات نسائية تتمتع حبضـور كبـري يف الروايـة و هلـا دور مهـم يف أن يتعـرف القـارٔی أكثـر فـأکثر إلـی *۱

  .الشخصية األصلية
  ت نسائية هلا حضور و دور أقل نسبياً من الشخصيات الثانوية من الدرجة األوىلشخصيا**۲
شخصــيات نســائية لــيس هلــا أي تــأثري علــى جمريــات األحــداث و ال تســاعد القــارٔی أن يتعــرف إلــی ***۳

  الشخصية األصلية و يذكر امسها فقط على لسان الشخصيات األخرى
لروايــة و يــذكر امسهــا فقــط علــى لســان الشخصــيات شخصــيات نســائية لــيس هلــا حضــور حــي يف ا****۴

  األخرى
  

  المراجعالمصادر و 
ـران: ره سـرگردانی، حتريـريـبـر سـاحل جز بررسـي و حتليـل رمـان سووشـون،  ،۱۳۸۳اطميناين، عبـاس،  .۱ : علـی دهباشـی، 

  .سخن

ران: ره سرگردانی، حتريري، خاتون خطه قصه، بر ساحل جز ۱۳۸۳عقوب، يآژند،  .۲   .سخن: علی دهباشی، 
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اء الدنيميای دکرت سيدن: بي، سوز دمل به رنج و شک۱۳۸۳وس، ري پرهام، س .۳ ن خرمشاهی و آخرون، بر ي دانشور، 
ران: ره سرگردانی، حتريريساحل جز    .سخن: علی دهباشی، 

يـــة يف ، العالقـــات الثقافيـــة بـــني مصـــر و إيـــران يف التـــاريخ احلـــديث، العالقـــات املصـــرية اإليران٢٠٠٨مجعـــة، بـــديع حممـــد،  .٤
  .السيد فليفل، اجمللس األعلى للثقافة: التاريخ احلديث و املعاصر، حترير

  .، رائدات األدب النسائي يف مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب١٩٩٩خواسك، أمرية،  .٥

نش ادبـی يها در آفـر پيپژوهشی در نقش پروتوت: ات داستانیيت در ادبي، منشأ شخص۱۳۷۱دخت، نيري ان، شيقيدق .۶
  .دهسنينو 

  .۸۵، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش »نه فاضله در سووشونيمد«، ۱۳۸۷دری، زهرا،  .۷

ران۱۳۷۱، نيميدانشور، س .۸   .۱۳خوارزمی، چ : ، سووشون، 

  .۳۴و  ۳۳، جمله گردون، ش »فاجعه«، ۱۳۷۲، نيميدانشور، س .۹
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  ).٣( ١٨، العدد ١٨العلوم االنسانية الدولية للجمهورية اإليرانية اإلسالمية، السنة 

  .أوراق شخصية، دار اهلالل: محلة تفتيش ،١٩٩٢الزيات، لطيفة،  .١٣
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  :چكيده
ي زن، امتداد وجودي ذات او و تأكيد بر است و آثار نويسنده» خود«نوعي، اعالم موجوديت اثر ادبي، به

ي هويت ي عرضه رود؛ درواقع رمان، عرصهشمار ميبعد فرهنگي، اجتماعي، ايدئولوژي و روحي وي به
  .زن امروز است
نوعي ذهـن نويسـنده را بـراي    زندگي واقعي بهاي است كه در  ي اوليه، نمونه)الگو پيش(پروتوتيپ 

  .بخشدكند و به او ابزار و مواد خام الزم براي اين آفرينش را ميخلق يك شخصيت، تحريك مي
ي زن، سـيمين  نويسي ايران به همت نويسـنده ي داستاناولين رماني است كه در عرصه» سووشون«

اولين رمـان رئاليسـمي اسـت كـه بـه همـت زنـي        نيز » الباب المفتوح«دانشور، خلق شده است و رمان 
در خلق قهرمانـان  ) پروتوتيپ(تأثير شخصيت هر دو نويسنده . مصري، لطيفه الزيات، نگاشته شده است

  .شدت نمايان استاصلي اين دو رمان به
هاي مورد نظـر و وجـود   پردازي قهرمانان اصلي رماناين مقاله در پي اثبات پروتوتيپ در شخصيت

-ها و شگردهاي داسـتان ي ايراني و مصري در خلق شخصيتا و تمايزهاي هنري دو نويسندههشباهت

  .پردازي است
اي اسـت و نتيجـه،    تحليلي با رويكـرد اجتمـاعي و مقايسـه    -روش پژوهش در اين مقاله، توصيفي

يسـه  ي پروتوتيپ در مقادهد كه سيمين دانشور، در پرورش شخصيت قهرمان زن رمان به شيوهنشان مي
  .با لطيفه الزيات تعمد كمتري داشته است

  

  .الباب المفتوح، پروتوتيپ، رمان، سووشون، سيمين دانشور، شخصيت، لطيفه الزيات: ها كليدواژه
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Abstract: 
A literary work is some kind of announcing the self-existence, and a 
woman's works are considered as continuity of her natural existence as well 
as an emphasis on her cultural, social, ideological and spiritual aspects. In 
fact, romance is the arena for introducing a woman's identity. Prototype is 
the primary model, which stimulates the writer's mind in the real life to 
create a character, and gives her or him the instrument and raw materials for 
this creation. 

“Suvashun” is the first Iranian romance written by a woman, Simin 
Daneshvar, and “Albabol-maftuh” is the first realist romance of the Egyptian 
woman writer, Latife Azzait. The influence of both writers' personality is 
severely sensible in creation of the main heroes of the two romances. 

This paper aims at proving the prototype (the writer's character) in 
personalization of the main heroes of the two romances, and attempts to 
show artistic similarities and differences of the two Iranian and Egyptian 
writers in personalization and story writing technology. The method of the 
research is analytic-descriptive with a comparative approach. The results 
show that Simin Daneshvar had less intentionally through prototyping for 
developing the female hero's personality relative to Latife Azzait. 
 
Keywords: Prototype, Simin Daneshvar, Latife Azzait, Suvashun, 
Albabolmaftuh, Romance, Character. 
 
 
   


