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قراءة في  وعي الذات في خطاب المواجهة واالستالب في الرواية السعودية النسائية المعاصرة:

 رواية )أبناء ودماء( للكاتبة لمياء بنت ماجد بن سعود

 

 **يسن إبراهيم بشير علي
 

ية سعت هذذ  الرااسذة ىلذل ال عذ  عذن وعذي الذذات فذي خطذاب المواجهذة واالسذتالب فذي الروايذة النسذائالملخص: 

ب قذر جذاء خطذاالسعودية المعاصرة، من خالل القراءة في اواية )أبناء ودماء( لل اتبذة لميذاء بنذت ماجذر بذن سذعود. ف

جتمذ  ينرذر مالمواجهة واالستالب في هذ  الرواية يلحُّ علل سماع صوت األنا، ويرفض الصواة النمطية للمرأة في 

الل هذذا خذة نفذذت مذن أة ذلك. وقر أظهرت الرااسة أّن هذ  الروايىليها باعتبااها كائناً ضعيفاً وعاطفياً كما ترى المر

ة  صذواة  جريذرالخطاب ىلل تجسير وعي المرأة الذي تجلّل في محاولتها تغييذر تلذك الصذواة النمطيذة، وتقذريه نفسذها ب

ّوة، لقذذومغذذايرة . ثيذذن بانذذي الخطذذاب فذذي هذذذ  الروايذذة علذذل جذذرليات مراوالذذة سذذعت ىلذذل تجريذذر الرجذذ  مذذن مفذذاهيه ا

العربذي  يذة للمجتمذ العقالنية، والنزاهة وىلحاقها باألنثل، كما تقلب في الوقذت نفسذم مفذاهيه أنثويذة فذي الذذاكرة الجمع

 مث : الضع ، العاطفة، واالنتهازية، وتلصقها بالرج .
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Abstract: This study aimed to investigate self-awareness in confrontation and 

hegemony discourse in Saudi women's contemporary novel through reading on a novel 

which entitled “Sons and Blood” by Lemia Majid Bin Saud. The discourse of 

confrontation and hegemony in this novel appeared to insist on hearing the voice of the 

ego, rejecting a stereotyped image of woman in the society, which sees her as being 

weak and emotional, as woman, see it. The study indicated that this novel, through this 

discourse, tended to embody women's awareness, which manifests in their attempt to 

change that stereotyped image and present themselves in a new different way. The 

discourse in this novel was based on Dialectics evasive sought to strip the man of the 

concepts of power, rationality and integrity and attach them to the female and at the 

same time reverse the concepts of feminism in the collective memory of Arab 

community such as weakness, emotionalism and opportunism and attach them to the 

man. 
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 المقدِّمة

ة فذي ا الثانيذصرات اواية )أبناء ودماء( لل اتبة السعودية لمياء بنت ماجر بن سعود في طبعته       

رفذذت بذذالثراء والجذذا   2010العذذام  ي فذذعذذن داا السذذاقي، وهذذي اوايذذة تذذروا أثذذراثها ثذذول عائلذذة عا

ابذ  مذن لجيذ  الرالمنطقة العرقية من الممل ة العربية السعوديّة. تبرأ أثراث الرواية في التفعي  فذي ا

ا فتذذاةً )منذذال( تتعذذّرت لاللتصذذاب والقتذذ  داخذذ  ثذذو  العائلذذة ال  بيذذر، أفذذراد عائلذذة ثمذذر، فتصذذو 

هذا، ثذين فتنهض توأمتها )ليّال( التي له تتجاوز بعذرا الرابعذة ععذرة مذن عمرهذا فذي البحذن عذن قاتل

فسذها، فذي ذلذك علذل ن ترفض تفسيرات اجال العائلة، وتسعل بجرٍّ ل ع  مالبسات الحادث، معتمرةً 

 ها مجتمذ بعر أن خذلها مجتم  الرجذال الذذين اسذتلبتهه سذلطة األعذرات االجتماعيذة والتقاليذر، وخذذل

 النساء بنررتم التقليرية التي ال تزال تعتمر علل الرج  وثر  في ىنجاز الحلول. 

ذا الخصوصذية الجماليذة والثقافيذة للخطذا        ي، النسذائ ب الروائذيتجيء هذ  الرااسة محاولذةً تلمُّ

هذذة  وال عذذ  عذذن ثيماتذذم البذذاازة، مذذن خذذالل السذذعي ىلذذل كعذذ  وعذذي الذذذات فذذي خطذذاب المواج 

هة واالستالب هو خطاٌب سجا  ليٌّ يلذحُّ واالستالب الذي يبرز في هذا النّص الروائي. وخطاب المواج 

نذاً عتبااهذا كائعلل سذماع صذوت األنذا، فيذرفض الصذواة النمطيذة للمذرأة فذي مجتمذ  ينرذر ىليهذا با

ة ، ضذذعيفاً وعاطفيذذاً كمذذا دأب خطذذاب الواقذذ  علذذل تقذذريمها، وكذذذلك خطذذاب الرجذذ  فذذي أثيذذان  كثيذذر

 وليست ىنسانة لها ذاتها المستقلة، وتمتلك ال فاءة والعق . 

  كيانذاً باعتباا وقر أفادت الرااسة من أكثر من منهج ، فهي في المقام األّول قراءة، تحاوا النّص     

لذل النقذر عالنفتذا  اقاّلً، وتمثّ  فهه الرااس تأويالً واستنتاجاً، مستفيرةً مذن المذنهج التحليلذي، مذ  مست

 الثقافي الذي ياعين في ال ع  عن األنساق الثقافية المضمرة في ثنايا النّص.

 

 المرأة: وعُي الكتابة الروائية

التذي  إلبراعيذةفرضت الرواية السعودية نفسها في وقتنا الحاضر باعتبااها أثر أهّه النتاجذات ا       

ر رذذّ   تمتلذذك القذذراة علذذل ىبذذراز الوجذذم الثقذذافي واالجتمذذاعي للمجتمذذ  الذذذي ت تذذبا فيذذم، وعنذذم. وقذذ

ةً فذي ي، خاّصذالخطاب الروائي النسائي السعودي ثضوااً كبيذراً ومغذايراً فذي هذذا السذجال اإلبذراع

لذت  ، فتحوّ القضايا التي تعغ  بال المرأة، علل أساس أنّها أقرا علل التعبير عن قضاياها من الرجذ

، التغييذر المرأة بذلك من مفعول الخطاب اإلبراعي ىلذل فاعلذم، فلذه تعذّر تجلذا بعيذراً وتراقذب ثركذة

تذم، كاتبذةً لتغيير ذااوقادااً علل صناعة وترعه أبطالها أو تخذلهه، وىنّما تترخ  باعتبااها كياناً قائماً 

 كانت أم رخصية اوائية. 

هذا ذي يم نّ فالمرأة ثين اختاات مسرب ال تابة الروائية فهي ال رذك اختذاات السذبي   األنسذب الذ     

قيقذم فذي من البو  بقذرا  مذن الحريّذة التذي تسذعفها فذي بنذاء عذاله مذن خذالل السذرد طالمذا ثلامذت بتح

 رضذا، وهذورام مذ  بيةذة  اجتماعيذة  ال تذزال تنرذر ىلذل ىاثهذا المحذافان بقذرا مذن الالواق ، دون اصط

 جذم ىبذرازواإلاث نفسم الذي ترى فيم المرأة أو فذي بعضذم قذّوة كابحذةً لتطلعاتهذا، وعائقذاً يقذ  فذي 

ة ت األخيذرمقرااتها الحقيقية. لذلك نعذطت المذرأة فذي ميذران ال تابذة الروائيذة الذذي رذهر فذي السذنوا

. وأيّذذاً كذذان (1)راكذذاً وافذذراً يحلذذو للذذبعض تسذذميتم طفذذرةً، أو هجمذذةً أو انفجذذاااً أو ثتذذل تسذذوناميثا 

ي كسذر عبيريذة فذالمستوى الفنّي لهذا المنتج الروائي فإنم يعب ر عذن الرلبذة فذي اسذتغالل ىم اناتذم الت

ال تابذذة ثذذاجز الصذذمت، وفذذي خلذذد وعذذي  جريذذر  ينرذذر للمذذرأة وقضذذاياها، بعذذ    مختلذذ    فجذذاءت 

ون  سذ.. ثقبذاً فذي الروائية التي عاقرتها المرأة منذ فترة  مب رة  في تاايخهذا الثقذافي الحذرين م ونذةً .

 .(2)الركود، وسطوة اإلاث، وتسلّط العادات 
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 ائذي الذذيوفي ظنّي أن أبرز مراهر وعي المرأة يتجلّل في سعيها الستغالل ثغرة الخطاب الرو     

أداكذت فرذر ىليذم فذي المجتمعذات المحافرذة نرذرة تهذوين  وعذرم اكتذراث  بذم، كان وابما ال يذزال يان

سذوت  تها التذيمب  راً أهمية هذا المنجز اإلنساني لتمرير ر واها، وبذن  هواجسذها، مّّجلذةً انتصذااا

قذر ر بذم. ل، والتذأثُّ تأتي ثتماً م  األجيال التي تاقب  اليوم علل هذا المنجز بقرا  كبير  مذن التفاعذ  معذم

ت ها، فذي رذّون است ان الرج  طويالً لمقولة أّن المرأة بح ه طبيعتها قر تنازلت طواعيذةً لذم للتصذرُّ

يذذد والتحذرُّث بلسذذانها، ىلذذل أن وعذذت ذاتهذذا، وأصذذبحت لذذريها القذذراة علذذل تذذروين معذذاعرها عذذن طر

قافيذذة، الثال تابذذة، التذذي جعلذذت منهذذا أداة فاعلذذة لنقذذر كثيذذر مذذن األوضذذاع االجتماعيذذة، والمسذذلمات 

ء صذةً ألداوسهرت علل ىزالتها، أو تطويعها بحين يجر ك  فرد  في المجتم  ذكراً  كذان أم أنثذل، فر

ا . وهي ىذ تفع  ذلك ال براف  الحسر علل الرجذ  كمذا يصذو  ، ها الذبعضدوا  في الحياة برلبة  وثبٍّ

نّمذا لحيذاة، ىصذراع فذي سذبي  اب  من أج  ناعران النجا  في الحياة؛ ذلك أّن  الذي يعنيم الناس من ال

زيٌز يحتذا  . والنجا ا مطلٌب ع(3)في الواق  الصراع في سبي  النجا   علل ثر  تعبير برترانر ااس 

 تحقيقم ىلل وعي  بالذات، وثقة  في النفا، وقوة في اإلاادة.

لسردي تخيلها امىّن وعي ال اتبة الروائية بوجودها الحيوي، ووعْيها بذاتها قادها ىلل السعي عبر     

 كبيذر  ح عذن قذرا  ىلل مواجهة المقوالت التي ولّرتها األنساق الثقافية المهيمنذة، بمقذوالت  جريذرة  تافصذ

ها، من االثتجا  وعذرم الرضذا، وهذو مذا قادهذا ىلذل قلذب الخطذاب اإلبذراعي لصذالح المذرأة وقضذايا

روام ثقافيذذة  ظلّذذت علذذل الذذفذذأّدى ذلذذك ىلذذل بذذروز خطذذاب  اوائذذي نسذذائي يذذرفض اثت ذذاا الرجذذ  لقذذيه  

عمومذاً،  ل والفعذ منحازةً ىليم، ممثلةً في القّوة، والعقالنية، والعجاعة، والنزاهة، والقراة علذل القذو

اثتهذا   علذل ىزفعما  هذا الخطاب الجرير علل ىنتا  قيه  ومفاهيه تجابم هذ  المقوالت الثقافية، وتعمذ

تسذذذاوية، المذذذرأة، وتابنذذذل علذذذل العرالذذذة، والنرذذذرة المأو قلبهذذذا لصذذذالح قذذذيه  ومفذذذاهيه جريذذذرة  تانصذذذ  

لتذي نحذن وتستوعب طاقات الرج  والمرأة علل ثرٍّ سواء، كما هو الحال في اواية )أبنذاء ودمذاء( ا

 بصرد قراءتها.      

اس نّمذذا تمذذاىوال رذّك أّن الروايذذة ثذذين تعذذالج موضذوعاً بعينذذم، وتنتخبذذم دون سذذوا  فإنّهذا بذذذلك       

هذذ   ذلك عملتلتغال  علل أسةلة  تراها مهّمة، أو تراها أساسية في م ّونات أزمة المجتم ، عمليّة ار

ق الرج  علل المرأة بامتالكم لقّوة  مزعومة ، فله تذر   ذ  القذوة هذلروايذةا االرواية علل تف يك ف رة تفوُّ

 واطفذم، والفي رجاعة  تمّ نم من مواجهة الصعاب، وال في اجاثذة عقذ  تعينذم علذل كذبح جمذا  ع

 في نزاهة  تمنعم من استغالل أيّة سانحة  لصالحم. 

م ثلذوالً نذاجزة للقضذايا، وىنّ        ىرذ االت  مذا تطذر وبطبيعة الحال فإن الرواية _أيّة اواية_ ال تقر 

ّه ثذذهذا، ومذن قابلذة للنقذا ، وذلذك بفذتح المجذال أمذام الذذات أّوالً لفحذص هذذ  اإلرذ االت، والذتمّعن في

ثية، ومذن ذا من ناهوفتح المجال ثانياً أمام الجمي  للتف ير في طبيعتها، وفي ىم انية ثل ها،  ىبرازها،

ا الواقذ  ا أو أن  الجتمذاعيناثية ثانية فإن الرواية  تقّرم الصذواة أو تقذّرم نقيضذها: يم نهذا أن تصذو 

ف  و أن تذذراأوالسياسذذية تتوقذذ  عنذذر الحذذاالت الفرديذذة، ويم نهذذا أن تتصذذّرى للتقاليذذر والعقائذذر الرينيذذة 

بويذة عنها، وأن ترفض ميزان القوى االجتمذاعي واالقتصذادي أو تبذرا ، وأن تعذاات األف ذاا التر

ميذذد والعالقذذات األسذذرية أو تسذذايرها، الذذف.. وهذذي فذذي كذذ  ذلذذك تمذذااس دوااً فذذاعالً سذذواًء فذذي تع

ة التذي جذاء . وهذا ما برا لنا واضذحاً فذي هذذ  الروايذ(4)االستالب عنر القّراء أو في تعتيت عناصر  

هذذةٌ،  هذذة  تنتجذذم رخصذذيةٌ مواجا تصذذّرى يالخطذذاب فيهذذا سذذجالياً يقذذّرم الف ذذرة ونقيضذذها: خطذذابا مواج 

 جم رخصيةٌ للهيمنة، ويسعل إلثراث خلخلة في المسلمات الثقافية واالجتماعية، وخطابا استالب  تنت

ع لما هو موجود. وقر عّزز من مستل بةٌ، يأنا بالمألوت من الع ابْين روز الخطبادات والتقالير، ويعر 

 لجوء الراوية كثيراً ىلل أسلوب الحواا الذي منح رخصياتها القراة علل ىنتا  الخطاب. 
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 خطاب المواجهة واالستالب في الرواية

، فذإن (5)قاومذةري والمىذا كانت المواجهة تعني المقابلة ب الم  أو وجذم ، وتعنذي المجابهذة والتصذ      

والت  هو خطاب ينطد بلغة جسواة، يجابم بها مسذلّمات  اجتماعيذةً، ويتصذّرى لمقذالمواجهة خطاب 

مةنذذان ثقافيذذة مهيمنذذة، بغذذرت تغييرهذذا أو قلبهذذا. وطالمذذا اتّسذذمت هذذذ  المسذذلمات والمقذذوالت باالط

ثقذة فذي بذةً، وقذرااً مذن الوالرسوخ، فإن زعزعة هذا االطمةنان وهذذا الرسذوخ يقتضذيان اوثذاً متوث

هة، بخالت خطاب االستالب الذي لالباً ما يتميّز بالسلبية والسذ ون. و ن بذالرله مذالعخصية المواجا

هذذ   ألبذرز فذيأّن ىنتا  الخطابْين يعذترك فيهمذا المذرأة والرجذ  علذل ثذرٍّ سذواء، ىاّل أّن المالثرذة ا

ْن أنتج  خطاب الموا هة هي المرأة، وعلل الع ا من ذالرواية تمثّلت في أّن أكثر  م  طذاب لك كذان خج 

هة في الرواية هي بطلة الروايذة )ليّذال جعذت ( التذي فا االستالب، لذلك نجر أّن أهّه العخصيات المواجا

بذذر ىلذذل األ بالتصذذاب توأمتهذذا )منذذال( وقتلهذذا كمذذا أسذذلفنا، ل ذذّن الفاجعذذة األكبذذر والتذذي ليّذذرت ثياتهذذا

فذن تعامذ  اجذال العائلذة مذ  هذذا الحذرث، فقذر تواطذّوا علذل د وليّرت خطابهذا ، كانذت فذي طريقذة

ين علذل أنّ   موتهذا الجريمة م  الضحية، ثين أن ذروا مقتذ  الفتذاة، وابطذو  بالقضذاء والقذرا، مصذر 

ذّر_ وأمذر  أن يذذكر ريذر فذي التق كان ثادثاً طبيعياً. فحين ثضر طبيب العائلة  انفرد بم عذادل _ الج 

األب  م  البة ة نتيجة ااتطام اأس الفقيرة بأثر أثجاا العاّلل، وهو ما اتفدالطبي أّن الوفاة طبيعي

 سم، ثرصذاً في ترفن ابنتم برون الخوت في التفاصي ...افض السي ر أثمر أن يقرَّ بما ثرث ثتل لنف

 . فمنذذذ تلذذك اللحرذذة كثذذرت تسذذا الت ليّذذال، وكثذذرت(6)علذذل رذذرت العائلذذة، وخوفذذاً مذذن الفضذذيحة 

هة  اجال العائلة، الذين تبّرلت ر وكها في ك  هه لنررتها  الذين من ثولها، وصاات ال تتهيّب مواج 

الً تاّماً بعر أن اأت في موقفهه من مقت  توأمتها تخاذالً ال يم ن تبريذر ، فقذر ل ثيذر مذن اتخلخلذت  تبرُّ

م ذان ال المعاني والمسلمات لير القابلذة للخذرق فذي ثياتهذا  فذالمنزل الذذي كذان ثصذن األمذان، هذو

 ة تهّعذمتنفسم الذي تستّر علل جريمة التصاب أختها وقتلها. واألب الذي كذان امذز الحمايذة والقذوّ 

جذ  الذذي صواتم في نررها لضعفم في مواجهة المع لة وتخاذلم في األخذ بالثأا. والجر له يعذر الر

 .  (7)يحم  عصاً سحريةً لعجز  عن اإلتيان بالفاع ، وجعلم يذوق كأس المّر نفسها 

، السذابقة ىّن ليّال التي كانت قر اأت كّ  ريء  في موقذ  الجريمذة كانذت قذر لذادات رخصذيتها       

ث، وتغيّر خطابها الذي اكتسب صبغةً صراميةً، ثذين للذت علذل نفسذها ال عذ  عذن مالبسذات الحذاد

ْن سعل لتمرير الرواية الرسمية لمقت  أاختها منال. فحين يقو الذي  ا بّسامل لهوقرات أن تواجم ك  م 

ّرة. تم لخذر مذكان يحبُّ منال قب  مقتلها: أنتي مّرة اتغيرتي يا ليّال. مو أنتذي نفذا العذخص اللذي رذف

 أنتي وثرة تانية.

 .(8)تقول لم: لو رفتني ب را ثتالقيني وثرة لير اللي رفتها اليوم

لسذة جائلذة فذي مذ  أفذراد الع هذا التغيُّر في رخصية ليّال وفي خطابها يرهران فذي أّول لقذاء لهذا     

ّر عادل بعر تعافيها مذن صذرمتها التذي اسذتمّرت عذرة أيّذام، فيسذألها  ذّر عذااعائلية في بيت الج  دل ىن لج 

أكلون كانذذت ستتعّعذذل معهذذه اليذذوم، فتذذردُّ عليذذم بقسذذوة أدهعذذت الحاضذذرين  الغريذذب أنّ ذذه قذذاداين تذذ

 .(9)قاداة أتنفّا، وهي تحت التراب  وتعربون، ومنال ما هي موجودة، أنا ثاّسة بالذنب ىني

عمرنذا  وثين تهّب العمذة واقفذة وهذي تب ذي، وتضذّه ابنذة أخيهذا: ال ثبيبتذي، مذا أثذر نسذي منذال وال

ن عليك. وّدنا نعوفك طيبة وبخير.  بننساها. ل ن ىثنا نحاول نهو 

ن مذذا اتذذا  لذي مذا أتتماسذك منذال وتذذردُّ بذرون أن تذذذات دمعذةً واثذرةً: بخيذذري أيُّ خيذر  يذذا عّمذة، وه

 .(10)أعرت وْ  اللي صاا

لقر عزمت ليّال علل البحن عن الحقيقة التي عما  مجتم  الرجذال علذل ىخفائهذا، وهذو ال رذك        

أمٌر صعٌب ورائك لفتاة في عمرها، يتطلّب منها مقراةً علل مواجهة هذذا المجتمذ ، وبأسذلحة جريذرة 
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رفذذت بهذذا المذذرأة فذذي الثقافذذة التقليريذذة التذذي تحت ذذر صذذفات القذذوة  تغي ذذر مذذن الصذذواة النمطيذذة التذذي عا

والجرأة للرج  دون سوا . خاّصةً أنّها تحلّت منذ الصغر بعخصية  قوية ،  فقر كانذت ثازمذة عاافذة 

ماذا ترير كي تبلغ الهرت من ليذر أن تتنذازل أو تتقذاعا، عذرا أن المذزا  والذرل  ليسذا مذن سذماتها. 

. فأداكذذت بعذذر مقتذذ  أختهذذا أن المذذرأة ال تحميهذذا أنوثتهذذا أو (11)ال تسذذتوقفها ثتذذل التقاليذذر والعذذادات 

جمالهذذا، وىاّل لمذذا قاتلذذت توأمتهذذا التذذي تصذذفها الراويذذة بأنهذذا كانذذت  هادئذذة، ذات مالمذذح مالئ يذذة، 

ونررات بريةة، وكان رعرها الناعه يع ا اقّة طباعها. ومذن فذرط ثيائهذا، كانذت منذال فذي معرذه 

. وىنما الذذي يحمذي (12)اضرة الغائبة، وليّال المتحرثة والمجيبة عن نفسها، وعن أختها األثيان، الح

المرأة قوة رخصيتها، وثقتهذا فذي مقذرااتها الذاتيذة، فقذرات مواجهذة مجتمذ  الرجذال بذرءاً مذن أبيهذا 

ك ساكناً لمعرفة الجاني، وهو المناط بم ثماية األسذرة والذرفاع عنهذا، فذأظهر ضذع فاً لذه الذي له يحر 

ت ذن تتوقعذم منذم، ثيذن ت عذ  طبيعذة المواجهذات التذي داات بينهمذا عذن مذرى تحذّول العالقذة بذين 

االثنين. فحين تطلب منها العمة )سااة( أن تذهب معها لمجلا العائلة، تعتذا بحجذة ثراسذة والذرتها 

والذرها الذذي  المريضة، والتي ال تأمن عليها أثر لير )الرادة ثميرة( التي نامت. كذان ذلذك بحضذوا

 ترّخ  مبتسماً:

عذين مذن طيّب ىذا هذ  ثّجتك أنا بقعذر وأنتذي اوثذي، ويذال مذا اتعّعذل اليذوم. المهذه ىنذك تطل -

 البيت روي. 

حبّذذم تتذذي كانذذت تعّمذذر بترخلذذم اللطيذذ  أن يمذذاز  ابنتذذم متناسذذياً أنّهذذا تغيّذذرت، ولذذه تعذذْر تلذذك الطفلذذة ال

 وتحترمم. اّدت بحّرة:

 .(13)يرة. وبعرْين وْ  قصة اطل  من البيتي مو كفاية واثرةأنا ثّردت الرادة ثم -

، أو تاطيذد لل أّمهاعه ذا فقرت ليّال الثقة في والرها، وتغيّرت في وجم أبيها الذي له تعْر تأمنم        

ليّذال  نصائحم وتوجيهاتم. ثين تفصح النقارات التي داات بينهما عن ثجه الغبن الذي يسيطر علل

 يم ن أن رها. ففي ىثرى المّرات تمتطي فرساً لير مرّوت، وتسرع بم لير لبهة  بماثين تواجم وال

ا تم أمامهيصيبها، وعنرما يسرع والرها ليوق  انرفاعها، له تستم  ىليم، مما اضطر  ألن يض  سياا

 ةمذد األزمذعليوقفها، هنا تترّج  ليّال التي كانت في قّمة انفعالها، ويذروا بينهمذا ثذواا ي عذ  عذن 

 بينهما: 

 ثرام علي ي يا بنتي، كنت بتجيبي لي س تة، كي  كنتي تركضين كذاي -

 أاكض مث  ما أاكض ما ثر لم دخ  فيني. -

ك روفي تراني استحملتك كثير، وك  مّرة أقول معليش زعالنة علل أختهذا، ل ذن توصذ  أنذ -

 تاب ين تقتلين نفسك، ال... فاهمة، ال.

حمينذي. ن ران للي صااي مو أنا اللي محتاجة أنّذك ت أقت  نفسي! أنت لها لراجة عايش ثالة -

 (14)اللي كانت تحتا  ثمايتك ماتت، ولألس  ما طالت ثمايتك وهي عايعة أو هي ميتة...

ا، ال سواهمو قالت كلمتها ومعت ىلل الحريقة، وك  ما يروا في تف يرها هو أن ال والرها وال جّرها 

نها الرج  مثلما يقولون استطاع أن يحمي أختها من الموت. فالحما  .(15)ية ال يوم 

هذا الحواا الذي عرضنا  يتّضح من خاللم التغيُّر الذي طرأ علل رخصية هذ  الفتذاة، وعلذل         

نذذتج بعذذر الحادثذذة. فقذذر لثذذرت ليّذذال أن تعاقذذب والذذرها بعنذذ  علذذل ضذذعفم  هذذة الما طبيعذذة خطذذاب المواج 

ا قذوة وعجز ، ما يعني أن هذا الخطاب يسعل ىلذل كعذ  الغطذاء عذن الرجذ  الذذي ظذّ  يتذرثّر بذرثا

يفتقذذرها، كمذذا يرهذذر الخطذذاب محاولذذة معاقبذذة المذذرأة للرجذذ  الذذذي ظذذ  يمذذااس دوا أبّذذوة مزيَّفذذة، 

ويتصذذرى إلدااة رذذّون العائلذذة دون مقذذراة ثقيقيذذة يتمتّذذ  بهذذا، مذذا جعلذذم عرضذذةً للسذذقوط فذذي أّول 

ا اختباا جر ي يعترت طريد العائلة. فهي كمذا نذرى أخذذت تعمذه صذواة أبيهذا الضذعيفة علذل جذن
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الرج  الذي ت تع  ليال بعذر الحادثذة أنذم ليذر قذادا علذل تذأمين الحمايذة للمذرأة كمذا ظذّ  يمثّذ  هذذا 

الروا دائماً. وقر ترى هذ  الصواة في المرأة التي تهرب عن مواجهة الواقذ ، وتعجذز عذن الوقذوت 

و بْا أب ها التي تقول لها  الراهر ما وي هو السلبي ثتّل علل اجلْيها مرة أخرى كما هو الحال في أام 

 . ل ن ما بالها لو اكتعفت أن مغتصب أختها وقاتلها له ي ن سوى أثر اجال العائلةي (16)أنتي 

فقر تخرجت  لقر مّرت علل ليّال أثراث عريرة له تعغلها عن السعي في البحن عن قات  أختها،       

ه يحقذد ظيفتها، ل ذن كذ  ذلذك لذمن الجامعة، وعملت في رركة العائلة، وثققت نجاثاً معهوداً في و

مذري ععتقذر أن ألها الراثة، واإلقبال علل الحياة التي له تعر لها قيمة،  أنذا أصذالً مذو مرتاثذة. وال 

للحرذة . لذا ظلّت تترقّذب ا(17)برتا . نفسي أعرت أيش الحياة ععان أعرت كي  بعيعها  كما تقول

لاذه  ظذّ  يعذالتي تقودها ىلل معرفذة الجذاني، خاصذة بعذر أن علمذت مذ ة غلها طيلذن أّمهذا فذي تفسذير  لحا

هذذا ىلذذل ثياتهذذا أّن القاتذذ  لذذه ي ذذن سذذوى رذذخص  مذذن أفذذراد العائلذذة، ىلذذل أن أمسذذ ت بذذأّول خذذيط  يقود

نياً فذي الحقيقة من خذالل محادثذة  جذرت بذين مربيتهذا )ثميذرة(، والعذه )عبذر ( الذذي كذان يعمذ  بسذتا

)جاسذر(  العخص الوثيذر الذذي اأى )تركيذاً( الذذي تربّذلثريقة العائلة ولادا ىلل دبي، والذي كان 

ن عذت عثاذر  مغتصب الفتاة في كنفم ليلة الحادثة يحاول اإلجهاز علل منال وهي لااقة في دمائهذا. ثذه

يذ  أنذم طريد الصرفة علل الرسالة التي تركها الجذر عذادل البنذم أثمذر قبذ  وفاتذم يعذر  لذم فيهذا ك

جاسذر فذي  ال يلحذد بهذا العذاا، وبالعائلذة رذماتة النذاس بعذر أن اأىجع  منال تأخذ سّرها معها كْي 

ذا ال ذه مذن هذ. وهو مذا جعلهذا تتسذاءل كيذ  يوجذر (18)الحريقة مرتب اً وأداك أنم فع  ريةاً فريعاً بها

ججذاً العر في عائلذة  واثذرة ي ومذْن يسذتحد المذوت: هذ  هذو الجذر عذادل الذذي قضذل علذل الفتذاة متح

صذب، أم أم تركي الذي سبد عادالً ىلل محاولة التخلّص منهذا، أم جاسذر المغتبصون ررت العائلة، 

ل أبوهذذا الذذذي كذذان يعذذرت مذذا ثذذرث وكذذته السذذري األمذذر الذذذي دفعهذذا ىلذذل أخذذذ مسرسذذها والتوجذذم ىلذذ

لذت المستعفل ثين يرقر والرها وبرفقتم تركي وجاسر تنوي االقتصاص من قاتذ  أختهذا، وثذين دخ

 . (19)رةٌ، فهوى رخٌص واثٌر عليهه  دّوت اصاصةٌ واث

 أن ت عذذ  ه ذذذا أنهذذت الراويذذة هذذذ  الحادثذذة والتذذي تمثذذ  فذذي الوقذذت ذاتذذم نهايذذة الروايذذة، دون       

الغذرت  بصواة مباررة عن هوية القتي ، وما ذلك _في تقريرنا_ ىال ألن هذا القت  هو قت  امذزي،

نثذل )الفتذاة(، وأد األ أم جذراً، باعتبذاا  رذري اً فذي منم معاقبة اج  العائلة أيّاً كان موقعم، أخذاً أم أبذاً 

ري راء الجسذوالتي نالت من الضرا داخ  العائلة أكثر مما نالتم خااجها، سواًء تمثّ  ذلذك فذي االعتذ

 تجلذا ا لذه تعذرْ المبارر عليها ثيّة، أو التستّر علل المعتري عليها وهي ميتةً. فالمرأة كما نالثذن هنذ

، سذال ةً تل تنتقهالعاثر، أو تنزع لالنطواء والعزلة، وىنما تتقّرم لتتفّوق أو ث وتنرب ضعفها أو ثرّها

هة.   طريد المواج 

 فبذذالرله مذذن صذذعوبة تحريذذر مفهذذوم دقيذذد لذذم بسذذبب اخذذتالت منذذاهج االستتتالبأّمذذا خطذذاب        

مذن  نالوص ، واختالت مستويات الوعي، ىال أن العناصر المعتركة فيم تتجّسر في ثرمذان اإلنسذا

ر. والمعاعر أو الحركات أو األفعال أو اإلنتا ، وامتالك اآلخر لم كاألب واب العم  والمس هذو تعما

إن . لذلك ف(20)ما يّدي ىلل انقطاع التواص  بينم وبين اآلخرين، والهروب من الواق  ىلل عاله الوهه

ن أفسذها، أو نالسيطرة علذل العخصية المستل بة ت ون مسلوبة اإلاادة، خاضعةً لجهة  أو عادة  تفقرها 

  مذن هذّرب عبذريتحّ ه فيها ثبُّ المال أو الجسذر مذثالً. فيذأتي خطابهذا مصذبولاً بصذبغة  تبريريّذة ، تت

 مواجهة الواق ، وتستسله للمهيمن من العادات والممااسات. 

بذاا أن ىذا كان األمر كذلك فمن المتوق  أن ي ون هذذا الخطذاب خصيصذةً نسذائيةً خالصذةً، باعت      

المرأة هي الطرت األضع  في معادلة )ذكر/ أنثل( علل مستوى الواق ، ل ن ال اتبة هنا عملت من 

ي لهذذا السذذردية علذذل قلذذب هذذذ  المعادلذذة، لي ذذون خطذذاب االسذذتالب ذكوايذذاً بامتيذذاز، ذلذذك أن  خذذالل ثا

ي ذون صذحيحاً أّن الرج  ظهر فذي هذذ  الروايذة وهذو يمثّذ  ذاتذاً مسذتل بةً وسذلبيةً علذل العمذوم. ابمذا 

العريذر مذن الروايذات النسذائية السذعوديّة قذّرمت الرجذ  باعتبذاا  ذاتذاً سذلبيةً.  وهذذا نذاتٌج عذن هيمنذذة  
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ذكواية ، فرضت أنساقاً من )التابو( علل النساء، بحين له يعر بإم ذان المذرأة أن تتحذّرك بحريّذة  فذي 

يعني أّن سلبيتم كانت مستمّرةً من استبراد ،  ، ما(21)مجتم  يفرت عليها أن ت ون مهّمعةً أو مستلبةً 

أما هنا فسذلبيتم مسذتمرةٌ مذن عجذز  واسذتالبم أمذام عذادة  أو مذال  أو رذرت  وليذر . ممذا ثذرا بذالمرأة 

لمواجهتم والعم  علل ىزاثتم بعر أن بان لها عجز  في ىدااة رّون العائلة، وكان عامالً مّث راً فذي 

رُّ عذ ادل وابنذم أثمذر والذر الفتذاتْين منذال وليّذال، قذر اسذتلبهما مفهذوم العذرت، ىضعافها وتف  ها. فالج 

فتمل تهه اهبة ان عات الموق  وخوت الفضيحة، فاتفقوا علل ىخفاء الحقيقة بعيراً عن أعين النذاس. 

يقول الجّر عادل في الرسالة التي تركها البنم أثمر عن ليّال  وثينمذا ذهبذتا ألطمذةن عليهذا وجذرتاها 

 قرب العالل وهي لااقةٌ في دمائها. تأّكرت من همهمتها وىراااتها أّن جاسر هو الذي فع  بها ملقاةً 

. كنذتا مرتب ذاً تمامذاً، سذألتا نفسذي:  هذ  الفعلة العنعاء التي ابما ال تق ُّ عّما أقرمتا أنا عليم. ترددتا

ذذ َّ تف يذذري للحرذذة ووجذذرتن ي أخل صذذها مذذن العذذاا مذذاذا لذذو ظلّذذت هذذذ  المسذذ ينة علذذل قيذذر الحيذذاةي را

، يعتذرت الجذّر عذادل بااتباكذم أمذام (22)والعذاب، وأنقذ كرامتذك ورذرفك، وكرامذة العائلذة ورذرفها 

الموقذذ  الذذذي تفاجذذأ بذذم، فقذذاد  تف يذذر  _ وهذذو كبيذذر العائلذذة وث يمهذذا _ ىلذذل اات ذذاب هذذذ  الجريمذذة 

رمةً ألبيها وللعائلذة بإنقذاذ رذرفهه. باعتباا  ياسري خرمةً عريمةً للفتاة بتخليصها من عاا متوهّه، وخ

له يف ر الجر عادل في ىنقاذ الفتاة، ومعاقبة الجاني الذي هو أثر أثفاد  علل فعلتم، وما ذلذك ىال ألنّذم 

اج  يستوجب مفهوم )الرجولة( عنر  التستّر عليذم، وثمايتذم بذالرله مذن أنّذم المعتذري، وتلذك أانثذل 

لذة، وبالتذالي ينبغذي التضذحية بهذا، وتخلذيص رذرت العائلذة. تجلب العاا لنفسها، وتسلب رذرت العائ

كان الجرُّ يعغلم ريٌء واثٌر هو ررت العائلة وخذوت الفضذيحة. لهذذا جذاء خطابذم مهذزوزاً يذنهُّ عذن 

ذرا ، بذالرله مذن أنّذم كذان يرهذر دائمذاً بمرهذر القذوي الذذي يمثذ   عجز في مواجهة هذا الموقذ  الح 

 داع العائلة اجاالً ونساًء.

نذاء مذا ال  أثفي الوقت نفسم وبالقرا نفسم من السلبية واالستالب كان موق  الوالذر الذذي علذه م      

 الجريمة الحادثة أن بنتم قر التصبت وقاتلت، ل ن عجز  عن مواجهة الواق ، دفعم ىلل الس وت علل

نتذم فذي جثذة ابوالسعي ىلل دفن سّرها مذ  القتيلذة، فقذر هذّز  الموقذ  وأفقذر  صذوابم. فبعذر أن وضذ  

 لرفة الم تب، خر  يهذي  وقال لو أثر سأل كي  ماتذت ينقذال طاثذت وااسذها اتخذبط فذي الحجذر

ستاني. وثين . كما وصفم العه عبر  الب(23)وتوفّت. كأنم يا ثميرة مسحوا كان بيت لّه بطريقة لريبة 

 تواجهم زوجتم وتطالبم بالثأا لبنتم، يقول:

 نسّوي. يا ايت بيري أاجعها أو أاو  م انها.ه أخذ أمانتم وتوفّت. وْ   -

ا فتقول لم: ماْش صحيح. بنتذي انقتلذت وأنذت عذاات رذو اللذي صذاا. مذا بتقذرا ترّجعهذا صذحيح. بذ

 بتقرا تطفي نااي.

 فرّد عليها ب   برود:

 .(24)تعردت األسباب والموت واثر -

رهذذر وهذذي ال تملذذك سذذوى ىن خطذذاب االسذذتالب قذذر تعذذترك أثيانذذاً فذذي ىنتاجذذم المذذرأة، ثذذين ت      

الع وى وانتراا الرج  إلاجاع ما ترا  ثقّاً مهرااً كمذا تفعذ  والذرة منذال فذي الحذواا السذابد، ل ذّن 

هذا الخطاب أكثر ما يأتي من الرج . فمذ  أّن المذرأة كمذا ظهذرت فذي أّول الروايذة ال تبذرو مهّمعذة، 

، ىال أّن قوة االستالب أمام هذ  العادات، فقر وجرناها تعااك اج  العائلة المجلا، وتجر التقرير منم

واثتاللم للعقول والنفوس، جع  الرج  يضّحي بها، وهو ما يعني أّن هذا التقرير له ي ن سوى تقرير  

، ويعني أيضاً أّن التخلّص من هذ  المفاهيه يبرو في لاية الصعوبة، فهّالء الذين استلبهه  ر ليٍّ هشٍّ

الجهالء وال عامذة النذاس، بذ  كذانوا مذن المتعل مذين الذذين أاتيحذت  مفهوم العرت والعرت ليسوا من

لهه فرصة الرااسة في الراخ  والخاا ، ل ن م  ذلك تعذبّثوا بهذذ  العذادات الذه فراثذة الذثمن الذذي 

ترفعم العائلة جّراء استالب اجالها أو بعضهه أمام هذ  المفاهيه، فقر يّد ي ذلك ىلل قت  بعض أفذراد 
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ىلل ترمير األسرة والقضاء علذل تماسذ ها كمذا نذرى ذلذك فذي عائلذة أثمذر التذي فقذرت أثذر العائلة، و

أفرادها، وفقرت التواص  بينها، فبينما كانت البنت )ليّال( تصااع من أج  كع  الحقيقة، كانت األم 

تامذة . وراء األب العزلة ال(25)راادة الذهن في معره األثيان، من ررة الحزن، وخيبة ظن ها بزوجها

 .(26)في جنا  الضيوت. له ي ن أثر يعله كي  يقضي وقتم أو ماذا يفع . بات في عال ه  لخر

رير يذلذذي كذان أّما الجر تركي فقر استلبم المال، لذلك وجر فرصتم في وفاة أخيذم األكبذر عذادل ا      

ي ذ   ذر مذن الك ابتأمالك العائلة، فآلت ىليم األموا ووجر ك  أموال العائلة الثرية تحت تصّرفم، لذ لحا

ذْن تربّذ ماً في هذذ  الثذروة، فأخذذ يرسذ  ل ذ  فذرد رذهريةً كبيذرةً يسذتحي م    ل فذي كنذما يجعلم متح  

مذر الواثذة، أ. فاست ان لهذا الوض  وله يتوق  أن يفاتحم أثر في (27)عائلة ثمر أن يطالب بأكثر منها

ب ذين ن أنتذي تعليهذا اّداً ثاسذماً  هذو ععذا ىلل أن فاجأتم ابنة أخيم عذادل سذااة بذذلك، فااتبذك ثذه ادّ 

ثصذذتك مذذن الذذواث كلهذذه بيمعذذون علذذل كيفذذك.. ليذذمي أنتذذي فاهمذذة الموضذذوع لعبذذة وال سذذه  لهذذا 

ا بذاقي . وتحت ىصرااها علل ثقّها لذه يعتذرت لهذا مذن الواثذة ىال بالبيذت والعذركة، أمذ(28)الراجة 

 وك البيذذ . وعنذذرما يطالبذم ابنهذذا بّسذام بصذذ األرذياء فقذذر زعذه أن والذذرها تنذذازل لذم عنهذذا بيذ  ورذذراء

يهذا زا ، أعطمذينتفض ويفقر اتّزانم )اطل  برا بيتذي الحذين، وثقّهذا اللذي تبيذم بتاخذذ  لمذا أنذا يجينذي 

 .    (29)أيا (

ت فذي للتصذرُّ  ه ذا ترهر رخصية الرج  في الخطابْين فاقذرةً للذوعي وال فذاءة اللذذْين يّهاّلنهذا      

لة لذه خ  العائا يعني بطريقة  أو بأخرى أّن م ان الصرااة الذي ظّ  يتبوأ  الرج  دارّون العائلة، م

نمذر مذن ي ن بسبب قرااتم الذاتية، وىنما يعود ألسباب أاخرى، فهو لذه ي ذن سذوى رخصذية مسذتل بة )

ن واق( كما يقولون، أنتجتم ظروت ثقافيذة ذات طبيعذة خاصذة، وهذي ذات الرذروت التذي مّ نتذم مذ

ن مذنهذا تعمذ  في المرأة علل مسذتوى الواقذ . لذذلك ثذين تلجذأ المذرأة ىلذل ال تابذة الروائيذة فإالتحّ ه 

ذا خالل خطابها الذي أبرعتم علل ال ع  عذن هعارذتم وضذعفم كمذا بذرا فذي هذذ  الروايذة، وهذي لهذ

مذا  ةمذرأة عذادالسبب كان خطابها مختلفاً. فالصراع الذي ظلّت تقّرمم الرواية العربية بذين الرجذ  وال

ر اتّسذذه يذذروا ثذذول العاطفذذة وجفافهذذا، أو قهذذر األنثذذل واسذذتغاللها، ل ذذن رذذيةاً مذذن هذذذا لذذه يحذذرث، فقذذ

قصذذائم الصذراع هنذا بالبعذر العذائلي، فتصذذادم المذرأة اجذ  العائلذة، وتسذذعل لمعذااكتم، بذ  تسذعل إل

هذة ا فذي  أخذذتها لتذيلت ون بريالً عنم في التصّري لمصير العائلة وقضذاياها. مذا ثذرا بهذا ىلذل المواج 

ثتّذذل  طريذد القسذوة والعنذ ، متخليذذةً فذي ذلذك عذن ىهابهذذا األنثذوي الرقيذد الذذي طالمذذا عارفذت بذم،

ْن ينازع وثوراً يجب أن ينتبم جي راً أاّل يتحّول ىلذل وثذ طيذ  تا ش، فحذين ليصرق عليها قول نيتعة )م 

هذذا سذذبب جذذرت المذذرأة فذذي أنوثت، فقذذر و(30)النرذذر ىلذذل الهاويذذة، تنرذذر الهاويذذة أيضذذاً لذذك وتنفذذذ فيذذك(

لذل تتمذّرد عورقائها، وعلّة هوانها، والراف  ىلل امتهانهذا؛ مذا جعلهذا تثذوا علذل معذاعرها األنثويذة، 

لهذروء اال ىلذل رخصيتها الرقيقة؛ لتبرو عنيفةً مصادمةً، متخليةً عن ىهاب األنثل الرقيد النذاعه الميّذ

ة اة النمطيذة التذي ترسذمها فذي العذادة القصذوالنعومة والضع  في لالذب األثيذان ثيذن هذي الصذو

 . (31)العربية، كما يرى محّمر بن عبر ه العوين

 وعُي الذات في خطاب المواجهة واالستالب:

فم فريذرة بذواا         ل  كونذك ت ىذ تقذووعيا الذات يعني معرفة الفرد لذاتم معرفةً ثقيقيةً، كما تعر 

ل ليذذر لباتذذك ومعذذاعرك ولمالذذك، ىنّذذم معرفتذذك لذذذاتك بذذالمعنثيّذذاً ويقرذذاً وعلذذل داايذذة بحاجاتذذك وا

الحقائد  . والوعي الذاتي يتضمن تركيز عقولنا علل البحن عن الحقيقة، م  عرم ىن اا(32)المحرود 

يذذراك  . فحذذين يتعذذّرت المذذرء علذذل ذاتذذم فإنذذم(33)المّلمذذة، واالسذذتجابة للمعرفذذة والحقذذائد الجريذذرة

 ثاجاتم، وي تع  قرااتم الحقيقية، في سبم ذلك قرااً كبيراً من الثقة في النفا.   

ل ن وعي الذات ليا ريةاً بريهياً، ب  ينطوي علل قرا  كبير  من الصذعوبة، يقذول عبذر ال ذريه         

سذم معرفذة سذهلة قريبذة المتنذاول، ىنهذا معرفذة بالغذة بّ اا  وال يجوز أن يارّن أّن معرفة اإلنسان بنف
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، فهذذ  (34)التعقير، وليا من اإلسرات القول: ىّن الطبيعة البعرية عبااة عذن لغذز  كبيذر  ينبغذي ثلّذم 

المعرفة بقرا مذا تتطلذب ممااسذة عمليذة ااستبصذاا عميذد نحذو الذذات، لمعرفذة جوانذب ال مذال فيهذا 

ا، هي كذلك تتطلّذب وجذود اآلخذر؛ ذلذك أننذا ال نسذتطي  اكتعذات لتعزيزها، وجوانب النقص إلكماله

ذواتنا برقّة ىال من خالل النرر ىليها في مرلة اآلخر. واآلخر يعنذي كذ  مذا هذو ليذر الذذات، فهذو فذي 

هذ  الرواية المرأة أو الرج ، فإذا كانت الذات هي المرأة فإن اآلخذر هذو الرجذ ، والع ذا صذحيح، 

وجود الحي والفاع . ووجود ك  واثر  منهما فذي ثيذاة اآلخذر ضذروايٌّ لمعرفذة فهما معاً يع  الن ال

ذاتم والتعّمد فيها، ومعرفة اآلخر وكيفية التعام  أو التفاع  معم. وال رذك أّن المذرأة اليذوم تهيّذأ لهذا 

من الرروت ومذن الذوعي مذا أعانهذا علذل معرفذة ذاتهذا أكثذر مذن أي  وقذت  مضذل، كمذا أعانهذا فذي 

اآلخذذر الرجذذ . لهذذذا ثذذين تعمذذ  ال اتبذذة كمذذا فذذي هذذذا الذذنّص الروائذذي علذذل تقذذريه الخطذذابْين: معرفذذة 

هة واالستالب في بوتقة  واثرة ، فإنّها بذذلك ىنّمذا تطذر  ا يتهذا لمحمذول الخطذابْين، فتمذااس  المواج 

المذذرأة عمليذذة فذذرز  واع  لمذذا يم ذذن أن يسذذفر عنذذم كذذ ُّ خطذذاب  مذذن نتذذائج تترتّذذب علذذل األنذذا واآلخذذر، 

والرج  علل ثرٍّ سذواء، وقذر اأينذا العواقذب الوخيمذة التذي أفرزهذا الخطابذان علذل ثيذاة الفذرد وفذي 

 جسر العائلة، فقر قادا معاً ىلل مصاداة الحريّة والحياة.

فر لذذي يسذتناهذا الوعي هو ذاتم الذي جع  الخطاب في هذ  الروايذة يابنذل علذل الباعذر الجذرلي        

ثويذة فذاهيه أنالمتلقّي، فيقوم عن طريد النفي واإلثبذات أو اإلثذالل واإلبذرال بقلذب م األسةلة في ذهن

ها فذذي الذذذاكرة الجمعيذذة للمجتمذذ  العربذذي، مثذذ  الضذذع ، العاطفذذة، االنتهازيذذة، وليرهذذا وىلصذذاق

 لذل ىدااكبالرج ، كما يلحدا بالمرأة صفات ظلّت محت رة علل الرج ؛ ذلك أّن وعي المذرأة قادهذا ى

لتها قها، وثوهذ  المفاهيه التي أنتجتها  الثقافة بوصفها صناعة بعرية )ذكواية( بخستها... ث طبيعة

ءت ادة فعلهذذا . جاعلذذةً ال لمذة فذذي العالقذذة بينهمذا بيذذر الرجذذ . لذذلك جذذا(35)ىلذل كذذائن  ثقذافيٍّ مسذذتلب  

 لمفذاهيهاام هذذ  للخرو  من هذا المأزاق الثقافي ممثلةً في اختبذاا صذرق الرجذ  _صذان  الثقافذة_ أمذ

عفيذٌ  وو نزيذمٌ هذالتي ظلّت مرتبطةً بم، ه  هو قويٌّ وعقالنيٌّ ثقًّاً والمرأة ضعيفةٌ وعاطفيةٌي وه  

اً وعقالنيّذ والمرأة انتهازيةٌ ومخاتلةٌي _ كيرهن عريه_، وهذ  بالضذرواة ىن كذان الرجذ  كذذلك قويّذاً 

ا القذوة يحذرث ىذا سذقط الرجذ  فذي اختبذا ونزيهاً...ىلف أن ت ون المرأة علذل النقذيض مذن ذلذكي مذاذا

ثيرها التي يا  والعقالنية والنزاهة وما ىليها، ه  سينسحب ويترك م انم للمرأةي ولير تلك من األسةلة

خطذاب خطاب المواجهة واالستالب في هذذ  الروايذة. لذذلك سذتقوم مناقعذتنا لذوعي الذذات فذي هذذا ال

لعقلذي ارواية، متمثلةً في جرليذة: القذوة والضذع ، علل أساس جرليات رّ لت ثضوااً واضحاً في ال

 والعاطفي، النزاهة واالنتهازية.

فقر تواطذأت الثقافذة عمومذاً علذل جعذ  القذوة بذراللتها الحّسذية  القوة والضعففيما يخص جرلية       

 والمعنوية صفةً ذكوايةً خالصةً، كما جعلت الضع   صفةً أنثويةً. يقول جون ستيواات مْ   فجمي 

النسذذاء ينعذذأن منذذذ نعومذذة أظذذافرهن علذذل اإليمذذان بذذأن رخصذذية المذذرأة المثاليذذة هذذي الضذذر المبارذذر 

لعخصية الرج ؛ أعني العخصية التي ال ت ون لها ىاادة ذاتيذة ثذّرة، وال قذراة علذل ضذبط الذنفا، 

 . وهذ  ثّمذة لخذرون فذي ثيذاة(36)وىنما العخصية الخاضعة المستسذلمة إلاادة اآلخذرين وسذيطرتهه 

النساء لير الرجال الذين ظلوا يفرضون سيطرتهه عليهذا، ويصذاداون ىاادتهذا الحذرة، ثتذل تحذّول 

الرج  عنر بعض النساء ىلل مأساة في ثياتها ترجو الف اك منها. فجاء خطاب المواجهة واالسذتالب 

فذي يجاي  هذ  الجرلية، ويسعل ىلل تعريتها، وكعذ  زيفهذا. فهذا هذو مجتمذ  الرجذال بأجمعذم يسذقط 

ذ  المسذّولية، ففذي الوقذت الذذي يضذع  فيذم هذذا المجتمذ  الذذكواي أمذام  اختباا قّوة اإلاادة، وتحمُّ

سطوة العادات والتقالير، ويستلبم مفهوم العرت والفضيحة، ما ثرا بم ىلل ن ران الحقيقة، نجر الفتاة 

فذذي نهايذذة المطذذات )ليّذال( ابنذذة العائلذذة تسذذهر وثذذرها فذي البحذذن عذذن هذذذ  الحقيقذذة ثتذل تصذذ  ىليهذذا 

وتعاقب الجذاني. فالجذّر عذادل ياذرااي ضذعفم بذاللجوء ىلذل الذتخلُّص مذن الفتذاة التذي التصذبت بحجذة 

تخليصها مذن العذاا، وتخلذيص رذرت العائلذة كمذا يقذول مخاطبذاً ابنذم  وجذرتني أخلّصذها مذن العذاا 
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لفتذاتْين قادتذم سذلبيتم . وأثمذر والذر ا(37)والعذاب، وأنقذذ كرامتذك ورذرفك، وكرامذة العائلذة ورذرفها 

وضذذع  ىاادتذذم ىلذذل السذذ وت عذذن الجريمذذة، وعذذرم فعذذ  أي رذذيء  بالقاتذذ ، فقذذر عجذذز عذذن مواجهذذة 

الحقيقة وأخذ ينرب ثرم، ويطلب من زوجتم المسامحة علل تقصير   سامحيني. أنا كذ  يذوم أدعذي 

ةً اعتذاا   هيرا اللذي ، فترّد عليم زوجتم اافض(38)ابي ىنم ياخذني من الرنيا ععان أايّحك وااتا  

، ما جعلم يّثر العزلة في (39)قرات عليم أنك ترعي علل ثالك أن يأخذك، ألمتين اا  تضّ  سلبي 

، أدخ ا في باب الوْهه وابما الجنون من (40)لرفتم، وينحت التماثي  البنتم القتيلة ، في مسلك  هروبيٍّ

العذخص الوثيذر فذي مسذر  الجريمذة، واأى  الواق . وكذلك كان ثال العّه عبر  البستاني الذذي كذان

تركيذذاً يحذذاول اإلجهذذاز علذذل الفتذذاة ثتذذل ال يا تعذذ  أمذذر ثفيذذر  جاسذذر، فذذآثر السذذ وت الذذه عذذذاب 

الضمير الذي كان يععر بم، خوفاً من بطش تركي كما يقول  بصراثة أنذا كنذت مرعذوب مذن اللذي 

. أّمذا جيذ  (41)ه عذادل أو السذير أثمذر مم ن تركي يعمذ  فيّذا أنذا وعيذالي، لذو قلذت اللذي أنذا رذفتم لعذ

العباب من الرجال فله ت ن صواتم في هذا الخطاب أثسن ثاالً مذن صذواة جيذ  اآلبذاء واألجذراد، 

مثال ذلك جاسر ابن العائلة وابن عّه الفتذاتْين، فقذر قذاد  ضذعفم أمذام نزواتذم ىلذل التصذاب منذال فذي 

ة نضذذجم، بعذذر اسذذترااجها لذذوال أنّهذذا  أفاقذذت صذذبا ، ومحاولذذة الوصذذول ىلذذل أختهذذا ليّذذال فذذي مرثلذذ

. ه ذا له يسله أثر من مجتم  الرجال مذن صذفة الضذع ، بذاختالت (42)مرتعرةً، ودفعتم بعيراً عنها 

أنواعذذم، ضذذع  أمذذام سذذطوة اإلاث، أو سذذطوة المذذال، أو الجسذذر. وأّمذذا المذذرأة فقذذر ظهذذرت فذذي هذذذ  

وجريةة، تحتقر ثالة الضع  عنر أبيها، وعنذر ليذر ،  الرواية ممثلةً في رخصية البطلة )ليّال( قويةٌ 

تقول   كل ه ... أضذع  مذن أنّ ذه توقفذون وتواجهذون أي  أثذر ععذان تعرفذون الحقيقذة. ل ذن أنذا مذو 

. وكما اثتقر هذا الخطاب الرج  ضذعيفاً، كذذلك قذّرم صذواة سذلبية عذن (44)ضعيفة. أنا اللي بعرت 

عْيها وذكائها ب  علل جمالهذا وأنوثتهذا وثذرهما، وأظهذر اآلثذاا المرأة الضعيفة التي ال تعتمر علل و

المترتبة علل هذا الضع  الذي أودى ب)منال( التي له تستط  الرفاع عن نفسها، فالتصبت وقاتلت، 

وأفقر )نّوااة( أمَّ الفتاتين القراة علل العودة ىلل ثياتها الطبيعيذة، والعجذز عذن القيذام بذأي  دوا يقذود 

الجاني، فقر تحولت  من سذيّرة  ممتلةذة  بالحيذاة ىلذل جسذر  تذروا دواتذم الرمويذة، ل نّذم مذن ىلل معرفة 

 .  (45)دون او  

فالضذذع  ىذاً _ بذذرأي هذذذا الخطذذاب_ لذذيا خصيصذذة نسذذائية كمذذا هذذو متعذذاات عليذذم فذذي الثقافذذة 

 المذرأة عذتاإلنسانية، وىنما يوجر في مجتم  الرجال ابما أكثر من وجود  في مجتم  النسذاء. فقذر و

 ون بها. ا يترثّرهذ  الحقيقة من خالل مخالطتها للرجال الذين تعّرْوا أمامها من صفة القوة التي ظلُّو

وثين اقتنعت المرأة أّن الحمايذة ال يّّمنهذا الرجذ ، وىنّمذا تّّمنهذا قذوة اإلاادة وقذوة العخصذية،       

نهذا مذن المعذااكة سعت ليّال المتالك أسباب هذ  القوة من خالل التعلُّه، و اكتسذاب المعرفذة التذي تم ُّ

في بناء الحياة بفاعلية، فأكبّت علذل التحصذي  العلمذي، والمثذابرة فذي اكتسذاب المعرفذة، فذي ثماسذة  

ذذ  أسذذاتذتها فذذي الجامعذذة تقذذريرهه لهذذا، وىعجذذابهه بهذذا. فقذذر كانذذت مثذذابرة  منقطعذذة النريذذر، فلذذه  يخا

يرة. ليا هذا فحسب، ب  كانت في بعذض األثيذان تذأتي ومجتهرة ومصّرة علل تلق  كّ  معلومة جر

بمعلومات من بنات أف ااها فتبهرهه بها. لذا كانوا ينررون ىليها كسيّرة أعمال من طراز  مختلذ  لذه 

ذن دوا (46)يعهرو  من قب   ، ذلذك أّن المعرفذة كمذا يراهذا ثمذودة ىسذماعيلي هذي بقذرا مذا  أنّهذا تحس 

. ابمذا ي ذون صذحيحاً أّن المنطذد (47)ا  كذلك من أوهامم ومخاوفذم اإلنسان في المجتم ، فهي تحر

الذذذي يسذذود النقذذا  فذذي سذذياقات ثواضذذرية مختلفذذة وعريذذرة يذذرى ضذذرواة تعلذذيه النسذذاء ثتذذل ي ذذّن 

زوجات وأمهات أفض ، ل ن هذا المنطد نفسم يقول  ينبغي تعليه األمهذات المتعلمذات أاّل يتجذاوزن 

. ليذذر أن مذذْن ذاق طعذذه (48)مذذن الرجذذال  كمذذا تقذذول لنيذذا لومبذذا ثذذرودهن، وتسذذتولين علذذل السذذلطة

ذْن يعذعر  االنتصاا مّرةً، مذن المّّمذ  أن يجذّرب ذلذك ألذ  مذرة. أو علذل ثذر  تعبيذر هيلذين كيلذر:  م 

. لذذلك انطلقذت المذرأة فذي اثلذة (49)برلبة  ال تقاوم في االنطالق ال يم نم أبراً أن يرضل بذالزث  

اة في ظ  سيادة ثقافية ذكواية مهيمنة، والبحن عن م من قوتها التذي وجذرتها بحن  عن ذاتها المهر

في اكتساب مزير من المعرفة، وفي امتالك القوة المادية برخول سوق العم  الذي أخذت تعااك فيذم 
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الرج  بجرااة، كما نجر ذلك عنر بعض رخصيات الرواية خاصة البطلة التي كانت تعتذرت عنذرما 

:  تقاليرنا ما تسمح أنك تتذابعي العمذال فذي المصذان ، أو مذا يصذير بنذت فذي سذنّك تسم  أثرهه يردد

. ه ذذا (50 )تتأخر لين الفجر ععذان رذغ . فذأقوال كهذذ ، فذي اأيهذا، سذخيفة، تاطلقهذا عقذول متحّجذرة

أظهرت الفتاة )ليّال( قّوةً وجرأةً مفقودةً لرى مجتم  النساء فضالً عن مجتمذ  الرجذال، كمذا أظهذرت 

اً جعلها ال تسترضي نفسها بأثادين لير مقنعة، متوعرةً الرج  بمصائر سوداوية لذه يعتذر علذل وعي

مواجهتها من المرأة، وهو ما يجعلنا نرى التوأمتْين، )منال( و)ليّال( له ت ونا سوى صواة  لعخصية  

ليذر المسذّول واثرة ، هي المرأة بجمالها وجاللها، ببراءتها ورراستها، فإذا التذال الرجذ  بسذلوكم 

 األنثل الوادعة، خرجت لم المرأة العرسة التي تواجهم وتترصر  ب   طريد. 

ت اة فذي الثقافذافإن ف رة العقذ  اجذ  والعاطفذة أانثذل، ف ذرة متجذذ  العقلي والعاطفي،  أما جرليّة      

 ل ثيذذر مذذناالمختلفذذة، تلقّتهذذا المجتمعذذات اإلنسذذانية بقذذرا  كبيذذر  مذذن الرضذذا والقبذذول، وبنذذْت عليهذذا 

اات الخاطةة، ثين جع  البعض من هذ  الف رة وسذيلة تذرويض للمذرأة، وأداة تبريذر  منطذد لالتصوُّ

 اإلقصذذاء يسذذتخرمم الرجذذ  عذذادة لتهمذذيش المذذرأة، وتجحذذيه دواهذذا. فقذذر دأب مجتمذذ  الرجذذال علذذل

يذد فذي تحق عراستخرام جمي  الوسائ  الستعباد عقول النساء، ثين  أثالوا قّوة التربيذة بأسذرها لتسذا

ر له اجب النساء، ونَّ أّن ألراضهه... فجمي  القواعر والمبادئ األخالقية التي تاربَّل عليها الفتيات تّك 

ن وكذلك طبيعتهّن بما تنطوي عليم من معذاعر وعواطذ  مترفقذة، أن يععذن مذن أجذ  اآلخذرين، وأ

 . (51)يعترن ن ران الذات، فين رن  أنفسهّن ن راناً تاّماً 

نرذوا رذنا لهذا مذن مونحن هنا بطبيعة الحال ال نناقش هذ  الجرلية إلثباتها أو نفيها، وىنما يته نقا     

لخلخلذة  الر ية النسائية كما يذرلُّ علذل ذلذك سذردها الروائذي. فقذر جذاء خطذاب المواجهذة واالسذتالب

ة خطذاب فذي بنيذاليقين ثول هذ  الجرليذة، أو ثتذل افضذها باعتبااهذا ثقيقذة مسذلّه بهذا. فذإذا نررنذا 

ينما نجر لعقلي، بالمواجهة وهو الذي أنتجتم المرأة كما أسلفنا وجرنا  يعتمر بع    كبير علل اإلقناع ا

بذ     النزعذةخطاب االستالب الذي تبنا  الرج  في الرواية يقوم علل اإلقناع العاطفي. فقر تجلّت هذ

بر هذذا عاإلاث كما ظّ  الرج  يفع   السيطرة العاطفية في العجز عن مواجهة الحقيقة، وفي تقريا

الذذنّص كلذذم تقريبذذاًي ثتّذذل وىن تعذذاات هذذذا اإلاث مذذ  العقذذ  ومنطذذد العصذذر. لقذذر أظهذذر خطذذاب 

اهرذة لفذة البالمواجهة واالستالب الرج  باعتباا  رخصيةً متهافتةً علذل العذادات والتقاليذر، الذه ال ا 

أفرادهذا.  طيعذة بذينة فقراناً للطمأنينة، تنافراً وقالتي يرفعها المجتم  بنسائم واجالم، وترفعها واألسر

 ، ىلذل أنفقر قرمت الرواية في برايتها صواة لعائلة تبرو مثالية فذي عالقذات أفرادهذا بعضذهه بذبعض

كعذ   وق  ثادث التصاب الفتاة وقتلها، والذي كذان بمثابذة اختبذاا  لمذرى صذرق تلذك الصذواة، فقذر

يتعلّذد  ، وقلّذة ثيلذة الرجذ  أمذام قاذوى االسذتالب خاصذة فيمذاالحادث عن طبيعة العالقات وهعارتها

رت ومفهوم العرت. فوالر الفتاتْين  هازام أمام نفسم قب  أن ياهذزم أمذام أثذر  ىذ لذل األمذر ت ذتّه ع بالعا

ي تعاتبذم ، وه ذا أخذ يردُّ علذل منتقريذم خاّصذةً زوجتذم التذ(52)وثاول أن يحافن علل ررت العائلة 

 تذذي مذذين اللذذي قذذال لذذْك ىنذذي مذذا عملذذت اللذذي فذذي مصذذلحتهاي يعنذذي الفضذذيحة كانذذتعلذذل سذذ وتم  وأن

 ا هو ليرمثتريحكي ، بينما كانت الفتاة ابنة الرابعة ععرة تحت ه ىلل العق  والمنطد، فترفض ك  

يمذة، واضح أو مقن ، وقر اأت ما اأت في مسر  الجريمة، لذلك  افضت القبول بف رة ىن ذاا الجر

يحذاول  فسيرات الوهمية التي ساقها والرها لطما الحقيقة. لذا أبت أن تجااي مذنوافضت كذلك الت

ما ثرث، ل ّن . وقر يتوّس  الرج  خطاباً دينياً عاطفياً بغرت تسويد اوايتم ل(53)االستخفات بعقلها 

 ر ابنتم:المرأة ترفض مجاااتم في ذلك، يبرز ذلك في هذا الحواا الذي يحاول فيم األب تهرئة خاط

 هذا قضاء ه يا بنتي. ادعي لها بالرثمة -



 

 2017 (24) 8، مجلة األكاديمية األمري ية العربية للعلوم والت نولوجيا -أماراباك 120

 

 

الذرين وأنا مو محتاجة أثر يقول لي ادعذي لهذا بالرثمذة، ل ذن المذرااس اللذي دخلتونذا فيهذا،  -

اأي  اللي علمتونا ىيا ، يقول ىن ابذي بيأمرنذا ىن اللذي لذم ثذد يذروا عليذم. صذح وال عنذرك

 (54)ثانيي

ا ن بذان لهذأالرجال وترفض االستسالم للعادات بعر  ه ذا يبرز وعي المرأة التي تواجم مجتم        

 الجريمذة خطلها، بلم خطرها الذي يم ن أن يقود العائلة ىلل التضحية بأثر أفرادهذا، وينجذو مرت ذب

يذذم مذذن مواجهذذة جرمذذم، كمذذا تذذرفض المذذرأة الوقذذوت أمذذام العذذ ليات، ثذذين تذذرى أهذذ  أبيهذذا يذذأتون ىل

أن  ألب مريضذاً ورذبم منقطذ  عذن العذاله فذي بيتذم دونمهرولين في المستعفل، في وقذت كذان فيذم ا

ا ثذر مذيزوا  أثرهه، أو يسأل عنم،  هذا اللي يهم ذه كذالم النذاس! ويذوم مذا كذان مرمذي فذي البيذت 

ْن طال    ْن داخ  وم   .   (55)من ه طّ  عليم، ألن ما أثر يعوت م 

ذركةٌ بذين الرجذ  والمذرأة، وقذر تبذر     ك و فذي سذلوفالعق  _ ىذن_ قسذمةٌ بذين الجنسذْين، والعاطفذة را

يذم اجذال الرج  أكثر وضوثاً منم عنر المرأة من وجهة نرر هذا الخطاب، ففي الوقت الذي يغي ب ف

 ه العقذ حطّ العائلة عقولهه، ويرفضون سذماع الحقيقذة، ألنهذه ال يريذرون ا يذة أوهذامهه تذتحطّه، فيذت

عمذ  علذل ت.كانذت المذرأة )ليّذال( (56)والمجتم  وترّ  أوهامهه بأمان علل ثر  قول ثمودة ىسذماعيلي

. (57)نيسذيكسر القوالب، أو ىن رةت فق  كسر الحرود: الحذرود المقّرسذة علذل ثذر  تعبيذر فاطمذة المر

لعقذ ، ت بّذ  ا عادات  وتقاليذر  فترفض االستخفات بعقلها، وبالتالي ترفض ىن اا الجريمة، لير عابةة  ب

 وتربك تف ير . 

ي ، ففذهازيتةالنزاهتة واالتتجرليةٌ أاخرى ارتغ  عليها خطاب المواجهة واالستالب، هذي جرليّذة       

ما  فيم هذا الخطاب علل ىبراز المرأة وهي تتحلّل بالنزاهة والعفذات، ثيذ ر ن لذه ترهذالوقت الذي ع 

 ن وصذذمها باالنتهازيذذة، سذذعل هذذذا الخطذذاب ىلذذل ىبذذراز بعذذضأّي رخصذذية نسذذائية فذذي الروايذذة يم ذذ

رخصيات الرجذال فذي الروايذة فذي صذواة الرجذ  االسذتغاللي الذذي يعمذ  علذل توظيذ  الرذروت 

ّر ا فذي الجذلصالحم، علل ثساب قيه النزاهة والعرالة والعفّة. وقر تجلّت االنتهازية فذي أبعذ  صذواه

ي بذة ، فحتذأموال العائلة أخذذ يتصذّرت فيهذا بطريقذة  مري تركي، وثفير  جاسر. فتركي الذي للت ىليم

فاً ذكيّاً، ظاهر  يرلُّ علل ال رم وا اطنذم لعرل، وب ير  بمنأى عن المساءلة والمحاسبة تصّرت تصرُّ

ْن تربّذ عائلذة  ل فذي كنذ يرلُّ علل الحن ة والم ر. ىذ اا  يرس  ىلل ك   فرد  رهرية  كبيرة  يستحي م 

اذ  عليها، ، ه ذا أصبح تركي اآلمر الناهي في الثروة، ضامناً استحو(58)ثر منها ثمر أن يطالب بأك

م بحذذا  تقذّرب منذدون أن ينازعم أثٌر من أفراد العائلة. ل ّن )ليّال( كانت منتبهةً لتصرفاتم، فأخذت ت

 علذل وافذدل ي تضمن ثقّها في الثروة، لذلك تتحايذ  عليذم طالبذةً منذم رذراء سذيااة  جريذرة ، وثذين ي

عرت ذلك تععر بالذنب، وتغادا م تبم وقذر ناصذبت فذي داخلهذا مح مذة،  وااثذت تاذرين نفسذها ىذ رذ

 د . جلسذتأنّها علل ورك ىدمان ال ذب والنفاق، ومّرت بغرفة والرتها فوجذرتها لااقذة فذي نذوم  عميذ

لي عقذوفي أسف  سريرها، واثتضنت قرمْيها وااثت تب ي: يامذا أنذا أبذي أكذون مثذ  عّمذي تركذي! م

سذهلة  لحياة مواتركي اللي كنا كلنا نبعر عنم ونتجنّبم صاا هو مثلي األعلل. ليم يا أميي الراهر أّن 

 .(59)مث  ما كنتي تقولين لنا 

بهذا منذم،       ل ن تركي الذي كانت جاذبيذة الفتذاة وثذّرة ذكائهذا يعنيذان لذم ال ثيذر، سذعل النتهذاز تقرُّ

ْيلذذم ىليهذذا يذذزداد، وىعجابذذم بهذذا ينطذذوي علذذل أكثذذر مذذن عالمذذة واسذذتغاللم لهذذرت ليذذر نزيذذم، فأخذذذ م

استفهام، ففي بعض األثيان  تجمذح رذهوتم ىلذل مالمسذتها، أو النرذر ىليهذا نرذرات ملّهذا الرلبذة، 

. وهو ما جعلها ترتاب من سلوكم، محاولةً ىظهذاا ع ذا مذا (60)ناسياً، أو متناسياً أنّها محّرمةٌ عليم 

موق  ثيال هذا األمر ىلل أن تتأّكر من صحة مذا تذرى  فذإذا أقذّر بصذحة مذا  تحّا بم، مّّجلة اتخاذ

. هذ  الصواة المزايذة (61)تععر بم، فعنرئذ  ال بر أن ي ون اّد فعلها االبتعاد عنم، وتوقيفم عنر ثّر  

لرج  يفترت أنم كبير العائلة والمتصرت في رّونها، والتي تمثّ  االنتهازية في أبعذ  مراهرهذا، 

بلها صواة زاهية للمرأة في النزاهة والعفة، نعني بذلك صواة البطلة )ليّال( التي ال نراها تستغّ  تقا
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موقعها المتميز فذي العذركة للحصذول علذل ليذر ثقّهذا، بذ  تذرفض اسذتغالل تقربّهذا مذن تركذي فذي 

ت م  تركي، الغرا بم، اله انتهازيتم، يتّضح ذلك ثين يطلب منها بّسام ابن عّمتها سااة التي اختلف

بعض  األوااق التي تثبت ثّد والرتم في الواثة من م تب تركذي، باعتبااهذا العذخص الوثيذر الذذي 

يستطي  فع  ذلك دون أن يعذّك فيهذا أثذر، ل نهذا تذرفض وتذردُّ عليذم  أنذا مذا أسذرق أثذر أّمنّذي علذل 

ليّال( التي برا لهذا . ب  في ىثرى المّرات ياصاب تركي بوع ة  صحية ، وله ي ن معم لير )(62)ريء 

أن الرم يخر  من فمذم، مذا يعنذي أن ثياتذم فذي خطذر، فعذعرت أنّهذا المسذّولة عذن صذحتم، يم نهذا 

تركم يموت، وتستولي علل األمالك أو علل أقذّ  تتذولّل ىدااتهذا، ل نهذا لذه تفعذ  ذلذك وتتخلّذل عنذم، 

حذذت ظذالل العائلذذة ال تابذيح لهذذا ففّضذلت ىنقذاذ ثياتذذم، ىذ أن  المبذادئ التذذي نعذأت عليهذذا، وتعذّربتها ت

الطعن في الرهذر والغذرا. فهذي اعتذادت اختيذاا المواجهذة ال الهذروب، ومقابلذة التحذّري بالتحذّري ال 

 .  (63)االن ساا 

ر(، صية )جاسولعلنا نخته نقارنا لهذ  الجرلية بمقاانة بين رخصيتْين، هما رخصية )ليّال( ورخ     

ة ر، فيتضذذح الفذذرق ال بيذذر بذذين صذذواتْيهما فذذي خطذذاب المواجهذذباعتبااهمذذا يمذذثالن الجيذذ  الجريذذ

تقابلهذا  الضذمير، واالستالب، فهذ  الصواة الزاهية التي اأيناها لليّال والتي تاجللها النزاهة، وعافيذة

ّسذة. فجاسذر يمثّذ  العخصذية التذي ال تفّ ذ ر فذي صواة جاسر التي تارهر رخصية تبرو فذي لايذة الخا

الذي  ن )بّسام(جسرها، لذلك اعترى علل ابنة عّمم )منال( بزعه الحب  والغيرة مالمرأة ىاّل من خالل 

يذم تغيّذر ف كانت تفّضلم عليم، ها هو بعر تخرجم من الجامعة يبرو وكأن السنين التذي قضذاها فيهذا لذه

 ، محذاوالً ريةا، فقر أخذذ بعذر عودتذم مذن الرااسذة يتقذّرب مذن توأمتهذا )ليّذال(، وبذرعوى الحذب  أيضذاً 

رةً عليهذا مذ الوصول ىليها دون أي  ىثساس بالذنب ممذا اقترفتذم يذرا  فذي ثذد  أختهذا. فقذر أخذذ يحتذال

 ا مبذاااة  برعوتها لرثلة  بحرية  علل زواقم الخاص، ومّرةً برعوتها لقيادة السيااة، وأخذرى لحضذو

، وه ذا أخذذ ينسذج ثبائلذم ثولهذا. وثذين  هذا لذم ن امتنانتعب ذر عذفي كرة القرم متنّ رةً في زيٍّ اجاليٍّ

، (64)ي علل هذ  المغامرات، نرا  يسعل الستغالل الموق  ويطلب م افأتم  طيذب أنذا مذا لذي م افذأة

سذيااة ت بذاب الوفي هذ  األثناء يعرع في تقبيلها، ل نها تستفيد مرتعرةً وترفعم بعيراً عنهذا  ثذه فتحذ

 . (65)إلثساس بالذنب وخرجت مسرعةً ... قصرْت لرفة ثميرة باكيةً من الخج  وا

يذاة لم علل ثلطالما أكثر الخطاب الروائي النسائي من ر وا  ثيال سلطة الرج  المطلقة، وتغوّ       

لذذك المذذرأة وثاجاتهذذا، ومصذذاداة ثقّهذذا فذذي التصذذّرت باعتبااهذذا ىنسذذانة ذات رخصذذية مسذذتقلة، تمت

ذت تطذر  طفتهذا، أو م رهذا. فأخذال فاءة والمقراة في تحّم  مسّولياتها، بحجة ضعفها، أو رذّرة عا

هذذذا  هذذذذا الخطذذذاب  مذذذن منرذذذوا التعذذذ  ي والتنريذذذر والمحاسذذذبة، وتحميلذذذم _أي الرجذذذ _ خلذذذ  نمو 

مذن تلذك  . ل ّن خطاب المواجهة واالستالب جاء في هذا النّص ليعم  علل تجرير الرجذ (66)ىجماالً 

لتذي المفذاهيه اية والنزاهة وليرها من األقنعة التي وضعت السلطة في ير ، ممثلةً في القوة، والعقالن

قاانذة  ظّ  يحت رها لنفسم، فقر سعل هذا الخطاب ىلل التع يك في قراات الرج  مذن خذالل ىجذراء م

لمفاهيه ام هذ  ابينم والمرأة، تثبت فيها المرأة قراتها وتفوقها علل الرج  الذي يسقط في االختباا أم

تقذّرم يلمذرأة ال من الثقة في ذاتها، وخلد معادلذة بذين الرجذ  واذاتها. وهو ما يعني منح المرأة مزيراً 

 التأخير. تقريه أوفيها أثرهما أو يتأخر لمجّرد كونم ذكراً أو أنثل، وىنما ألنم يستحد ذلك، يستحدُّ ال

 الخاتمة 

ا ثري  المنتج الروائي النسائي السعودي بعناية ال ثير من الرااسذين فذي السذنوات األخيذرة، ومذ      

هذ  العناية ىاّل لحضوا هذا المنتج وتأثير ، ولعّ  ما تضيفم هذذ  الرااسذة هذو وقوفهذا المتريّذن أمذام 

، بغرت ال ع  عذن وعذي الذذات  خطاب المواجهة واالستالب في نصٍّ اوائيٍّ نسائيٍّ منتخب  ودالٍّ

ىنمذذا تت ذذأ علذذل بنيذذة  فذذي هذذذا الخطذذاب، فالروايذذة _أيّذذة اوايذذة_ ال تعبّذذر عذذن ثالذذة  وجرانيذذة  فرديذذة ، و
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اجتماعية ، وتمثّ  لحرة وعي  ثقافي واجتماعي، لذلك جاءت هذ  الرااسة التي نقّبت في هذذا الذنّص، 

 وخلصت ىلل النتائج التالية:

 واها، ، وبذن  رذوعْت المرأة مب  راً أهّمية المنجز الروائي باعتباا  أداةً ناجزةً لتوصي  صذوتها .1

اجز ثذالفاع  في هذا الميران. وقر مّ نها هذا الحضذوا مذن كسذر فسعت بجرٍّ لتسجي  ثضواها 

 ك بذرا هذذاالصمت بإنتا  أدب  اوائي  يعب ر عن المرأة وقضاياها الملّحة وذات الخصوصذية، لذذل

م صذذوالخطذذاب اإلبذذراعي ناقذذراً ل ثيذذر  مذذن المسذذلّمات الثقافيذذة التذذي تغمذذط المذذرأة ثقّهذذا، و اةً تقذذر 

 ا.بير رّونهلل التغيير والتبري ، وطامحاً ىلل ىثبات ثّد المرأة في ترمبتواةً عنها، هادفاً ى

جابام يرفض الهيمنة، ويعم  علذل زعزعذة ال .2 يقذين برز في هذا النّص خطابان: أثرهما خطاب ما

وثانيهمذا  ثول ال ثير من العذادات االجتماعيذة، والمسذلّمات الثقافيذة، أسذمينا  خطذاب المواجهذة،

ضح نا بالمألوت، ويرفض التغيير، أسمينا  خطاب االستالب. وقر اتّ خطاب س وني تبريري يأ

ذْن  ْن أنذتجا خطذاب المواجهذة هذي المذرأة، بينمذا أكثذر م   نذتج  خطذابأمن خالل الرااسة أّن أكثر م 

ة االسذتالب هذذو الرجذ ، وهذذذ  ال رذّك ثيلذذة سذردية سذذعت مذن خاللهذذا ال اتبذة ىلذذل تعذري  صذذوا

هذذا بمرهذذر العذذخص الذذذي يذذرفض السذذ ون، ويسذذعل للتغييذذر، المذذرأة؛ بتفعيذذ  دواهذذا، وىظهاا

ّرم ويتصذذّرى للمهذذيمن، وىظهذذاا الرجذذ  بمرهذذر المتعذذب ن بالتقاليذذر واألعذذرات التذذي تعذذوق تقذذ

 المجتم ، وتجرير أف اا ، وأساليب ثياتم.

، فالقتذ  الذذذي طذذال الفتذذاة )منذذال( ذات الجمذذال  .3 الوداعذذة، والقتذ  فذذي أثذذراث الروايذذة قتذذٌ  امذذزيٌّ

لمذرأة ل  أمذام ارمز ىلل قت  البراءة التي تجس رها األنثل الوادعذة، ليفسذح تغييبهذا القسذري المجذاي

ر دون تحري العرسة التي تترّصر الرج  وتسعل لمعاقبتم، بينما كان قت  الرج  في نهاية الرواية

م أبذاً أان: أخاً كهويّة المقتول، أهو جاسر أم تركي، أم األبي يرمز ىلل قت  الرج  المستل ب، أيّاً 

لرجذ  ايبذم يخذر  أم جّراً، طالما تعبَّن بعذادات  ومفذاهيه ظلمذت المذرأة ثيّذةً وميّتذةً، لعذّ  فذي تغي

كمذا  الذي يحترم خصوصية المرأة، ويحترم والبتها فذي بنذاء كيانهذا الخذاّص، وتذربير رذّونها

 ترى وتارير.

ان مذن ان ىلذل الفذرد والعائلذة، ف ذمثلما فع  خطاب االستالب الذي ينتجم الرجذ  فذي جلذب األمذ .4

بعذض  التي فقذر نتائجم العجز أمام جريمة التصاب الفتاة )منال( وقتلها، ما قاد ىلل تفّ ك العائلة

لمواجهذة أفرادها الثقة في بعضهه اآلخر، كذلك كان الفع  في المحّصلة النهائية ثليذ  خطذاب ا

ْقذالذي تنتجم المرأة، فقر أّدى هو اآلخر ىلذل قتذ  الرجذ ن، ه الخطذابيْ  . وهذذا ال رذك يذرلُّ علذل عا

ىلذل  ة التنبيموفعلهما في بناء عالقة  سويّة  بين الرج  والمرأة، وهو ما يعني بطريقة لير مبارر

د أهّميذذة الذذوعي بضذذرواة البحذذن عذذن طريذذد  ثالذذن  ي ذذون فذذي التعذذاون االجتمذذاعي بذذين األفذذرا

ا  فذي يذّد ي دواوناً يجذر فيذم كذّ  فذرد  م انتذم، وجميعهه، اجاالً ونساًء في العائلة والمجتم ، تع

 بناء الحياة، وصناعة النجا .

ي ذ   يبرز وعي المرأة بذذاتها فذي خطذاب المواجهذة واالسذتالب، مذن خذالل قذراتها علذل ىبذراع ثا  .5

 مها خطذابسردية  تاتيح لها تقريه نفسها خاا  نطاق الصواة النمطية التذي عارفذت بهذا، كمذا يقذرّ 

لمفذاهيه اب الرج ، فسعت ىلل ىعادة موضعة الرج  واألنثل تخييلياً، وذلذك بقلذب االواق ، وخط

ر الرج ، وتعو   صواة المرأة، فبنذتْ  طريقذة خطابهذا ب التي أنتجتها الثقافة الذكواية، والتي تمج 

 اب زاهتها مقنجرلية مراوالة تارهر فيها: قّوة المرأة أمام ضع  الرج ، عقالنيتها أمام عاطفتم، 

 الً_ صذفاتانتهازيتم، وه ذا دواليك في مقاانات له يعر فيها الضع  والعاطفة واالنتهازية _مذث

 أنثوية، ب  هي رركةٌ بين االثنْين، ىن له ت ن ذكواية في الصميه.
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