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Contemporary Feminist Mahjar (immigrant) Novels in 

The light Of Historical and Cultural Criticism: Reading 

in the Novel of "Enaam Kajaje Tachare" 

Atika Khatab Al-Obaidi 

Zahera Tawfiq Abu Kishk 

Abstract 
Is It Necessary to Read Iraqi Feminism Mahjar Novels as a 

Documentary Historical    Social Discourse Beyond a literary 

Narrative Text? What is the Common methodology between realist 

literary narration andReport narration? Are We in front of a different 

way of writing history? This is the Issue which we have tried to 

answer through the analysis of different cultural patterns in a novel 

written by Iraqi writer "Enaam Kajaje Tachare" following the 

application of Modern historical cultural criticism approach which Is 

Considered as one of the critical project of postmodernism. 

 We have noticed through our analysis to current Iraqi Situation 

Presented in the novel that literary writing is linked to the outcomes of 

humanitarian sciences including history, sociology and politics which 

reveal the hidden connotations of the text such texts don’t get rid of 

ideological patterns, even although they are written in mahjar 

countries.The writer states a true testimony in a specific historical 

period by stimulating the ancestors’ memory and their archives which 

are kept in the subconscious to create characters who carry voices 

emanating from ideological inherent representations. 

Accordingly, the writer functions her literary and journalistic 

experiences to a text that is categorized as "biographical novel".  

As these works oscillate between report Narration and narrative 

texts, we can say that we are about to develop the phenomenon of 

comparative cultural criticism (intercultural dialogue) as a new 

approach in the combination of comparative literature and cultural 

studies. 

Keywords: Women's novel - Forums diaspora - cultural 

criticism  - Comparative Literature.   
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لماذا  ٌجب أن نفهم الرواٌة النسوٌة المهجرٌة العراقٌة، من اآلن فصاعدا ، 
؟ ماهً كخطاب وثائقً تارٌخً واجتماعً أكثر من كونه نصا روائٌا أدبٌا 

 المنهجٌة المشتركة بٌن السرد األدبً الواقعً والسرد التقرٌري؟ 
 

ي""

 ما الذي ٌجعل األسلوب األدبً الروائً ٌتداخل مع أسلوب الكتابة التقرٌري؟  -

رغم مرور قرابة خزونها الثقافً المتراكم كٌف استطاعت الكاتبة التعبٌر عن م -
أربعٌن سنة من أقامتها فً بالد المهجر وما هً االستراتٌجٌة التً اتبعتها 

 للتخلص من هذا الموروث ؟

كٌف ٌمكن توظٌف تقنٌات الكتابة النسوٌة المهجرٌة لتغٌٌر الصور النمطٌة عن  -
ٌملك قناعات استباقٌة كونها  واقع المرأة العربٌة  لدى المتلقً الغربً الذ

 "ضحٌة للسلطة الذكورٌة " ؟ 

Stephen Greenblatt

.
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.

 رواٌة طشاري

 

 

. 

- 
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فهل ٌمكن اعتبار هذا النمط من الكتابة أدبا واقعٌا أم هو تقرٌر صحفً        
 بأسلوب أدبً ؟ 
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Gustav Freitag
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Roman Jakobson.

la subjectivité 

sociale

:Alain Robbe-Grillet
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 Serge Doubrovsky

الثقافٌة والحضارٌة على تمّثالت الكاتبة إنعام كججً  ولكن كٌف انعكست األنساق
 ؟فً رواٌة طشاري

.
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"thématique"rhématique"
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la polyphony
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l'approche (inter)culturelle comparative
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