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 مقدمة :

مهمة �� حقل الدراسات النقدية واألدبية مصط�حات  ثالث-النسو�ة-رةالصو -الرواية

ا�حديثة وقضايا  �عضها مؤتلف واآلخر مختلف واملعاصرة عامة ذات أهمية خاصة �� بحثنا 

ية من األجناس األدبية ا�حديثة �� منطقة ا�خليج العر�ي احتلت م�انة مهمة  ح�ن أطلق هذا،فالروا

عل��ا كبار النقاد العرب "ديوان العصر ا�حديث ". تدليال ع�� أهمي��ا من حيث كتاب��ا 

 وقراء��ا،واالشتغال بنقدها وتحليلها .

شر  فقد العصر ا�حديثف�ي من أبرز قضايا -أما النسو�ة وما  تحمل من قضايا املرأة 
ُ
 ت�

مفهوم النسو�ة بوصفها مصط�حا وممارسة فكر�ةوما  �� العديد من الدراسات الفكر�ة ال�ي تبحث 

الرجل إال الوجه اآلخر للنسو�ة ب�ل ما يحمل من  عناصر ومقومات تتما�� تباًعا  �� صياغة النسو�ة 

ا املرأة لتعكس حضور الرجل  �� أما  الصورة ف�ي تلك  الوسيلة ال�ي �ستخدمه فكًرا وممارسة

مخيالها عن طر�ق  �خوص ذ�ور�ة ع�� صفحات رواي��ا،لنجد ذلك ا�حضور املتمثل للرجل �� 

 الروايات النسو�ة.

 

من خالل هذه املفاهيم الثالثة، تبدو أهمية املوضوع الذي حرصُت ع�� دراسته ومعا�جة  

ية وعرضها وتحليلها ونقدها �� محاولة للوصول اإلش�اليات املتعلقة به من خالل جمع اآلراء النقد

 إ�� رؤ�ة وا�حة حول العالقة ا�خفية ب�ن "الرواية والصورة والنسو�ة ".

جمالها �� توفر العديد من إأما الدوافع ال�ي  قادت�ي إ�� االشتغال ع�� هذا املوضوع فيمكن 

،وخاصة خالل العقود األخ��ة �ش�ل قد يفوق أحيانا ةالروايات النسائية �� منطقة ا�خليج العر�ي

املنجز الروائي الذي يكتبه الرجل،كما اكتسبت الرواية النسائية �� منطقة ا�خليج حضورا محليا 

صفر "لرجاء العالم ا�حائزة ع�� جائزة  4مثل رواية "  من خالل �عض األعمال املعروفةوعر�يا 

اليباب"  للي�� ا�ج�ي،ا�حاصلة ع�� جائزة الشارقة  مسابقة "ابن طفيل "، و"رواية الفردوس

، كما ترجمت العديد من الروايات إ�� لغات أجنبية،فرواية "أن�ى العنكبوت "لقماشة 1996عام

وع�� الرغم من ألملانية. " إ�� انجل��ية،بينما ترجمت رواية "بنات الر�اض إ�� اإل  ترجمت ال�ي  العليان 

اسات األ�اديمية ال�ي اهتمت بروايات ا�خليج عموما قليلة جدا وهذا هذا ا�حضور القوي فإن الدر 

دراسة صورة الرجل �� نماذج خليجية مختلفة ما حفزنا لهذه الدراسة ال�ي نتو�� من خاللها 

والوقوف ع�� مدى االئتالف واالختالف بي��ا للوصول إ�� رؤ�ة شاملة عن الرواية النسائية ا�خليجية 

. 



 
 

 ب 

موضوع الرواية النسو�ة �� ا�خليج  من حيث وجودها ورصد املشهد من هنا بدأ اهتمامي ب

اإلبدا�� النسوي الذي بدأ ينمو شيئا فشيئا . فوقفت ع�� حجم املنجز اإلبدا�� للروائيات 

ا�خليجيات اللوا�ي استطعن أن يواك�ن �� ف��ة زمنية قص��ة مستوى إبداع املرأة ع�� مستوى الوطن 

نسائية ا�خليجية تحظى باهتمام الدراس�ن والنقاد من �افة األقطار،تلك العر�ي،فباتت الكتابات ال

الكتابات ال�ي انطلقت من الواقع لتع�� عنه،�� محاولة للهروب من القيود واالل��امات املتداولة ع�� 

 الزمن،لتقبض ع�� ال�حظة اإلبداعية الهار�ة لتنتج أدبا راقيا يح�ي قصة ا�خليج العر�ي وأهله.

هتمامي ��ذا املوضوع عندما بدأت �� البحث عن الدراسات املواز�ة ال�ي اهتمت ازداد ا 

برصد املشهد اإلبدا�� النسوي �� منطقة ا�خليج العر�ي،ودراسة الظواهر الفنية واملوضوعاتية 

فيه،فوجدت أن أغلب الدراسات وخاصة األ�اديمية م��ا،قد انصبت ع�� قراءة امللمح الف�ي للرواية 

والب�ى السردية ال�ي يت�ون م��ا،فركزت هذه الدراسات ع�� تحليل الرواية وقراءا��ا من  ا�خليجية 

خالل تفكيك الب�ى السردية ف��ا،وقراءة التقنيات الفنية امل�ونة لها،ولم يلتفت الكث�� م��ا 

كيف للموضوعات ال�ي تبن��ا الرواية النسو�ة ا�خليجية،وم��ا  املوضوع املتناول  "صورة الرجل " و 

 رسمت الروائية مالمح الرجل من خالل إبداعا��ا  األدبية .

دراسات أخرى أدركت أنه من الضروري الوقوف ع�� املوضوعات ال�ي  ع�� �� املقابل وقفُت  

تتبناها املرأة �� كتاب��ا،حيث آمن أ�حاب هذه الدراسات بضرورة دراسة األدب النسوي �� ا�خليج 

 العر�ي والتطرق إ�� املوضوعات ال�ي تبن��ا املرأة،ومن الدراسات ال�ي اهتمت بالرواية �� ا�خليج أذكر : 

الرحمن  ،للباحث عبد"النسائية السعودية واملتغ��ات الثقافية والنشأة والقضايا والتطور  الرواية"-

 م .2008صدرت �� طبع��ا األو�� عن دار العلم للمالي�ن عام  بن محمد الوها�ي

 لسامي ا�جر�دي . "خطاب املرأة و�شكيل السرد الرواية النسائية السعودية"-

لسماهر الضامن صدرت �� طبع��ا "ة �� الرواية النسائية السعودية الذوات األنثو� �ساء بال أمهات"-

 م . 2009األو�� عن النادي األد�ي �� حائل عام 

صدرت ��  قراءة �� التار�خ واملوضوع والقضية والفن،�خالد الرفا�� الرواية النسائية السعودية-

 م . 2009طبع��ا األو�� عن وزارة الثقافة واألعالم بالر�اض عام 

صادرة عن وزارة الثقافة واإلعالم  ،لز�نب اليا��ي"البناء الف�ي �� الرواية ال�و�تية املعاصرة"-

 م ). 2009بالشارقة عام  (

 أ



 
 

 ج 

وانطالقا من هذه الدراسات،رأيت أن فضاء البحث  املتمثل �� أحد  أهم املوضوعات ال�ي  

سه الكث�� من األقالم األ�اديمية كتب��ا املرأة ا�خليجية وهو "صورة الرجل "اليزال موضوعا لم تلم

الباحثة عن تجسيد  الوقائع والتنظ�� لها،ومن خالل رحلة البحث عن الدراسات النقدية األ�اديمية 

 حول "صورة الرجل �� املتخيل النسوي �� الرواية ا�خليجية " لم أجد سوى :

 رة سعيد حمد القحطا�يللباحثة نو  ")2003-1990صورة الرجل �� الرواية النسائية السعودية ("-

م،حيث ركزت الباحثة ع�� تحديد صورة  2007سنة  بإشراف عمر بن قينة،جامعة امللك عبدالعز�ز

%) من ال�خصيات الذ�ور�ة �� الروايات 65.6حيث آلت دراس��ا إ�� أن (ةالرجل اإليجابية والسلبي

 تظهر سلو�ا إيجابيا نحو املرأة%) 34.4بينما ( النسو�ة السعودية تظهر سلو�ا سلبيا تجاه املرأة

ولك�ي لم أتمكن من  بالعنوان نفسه دراسة منصور املهوس واملوسومة بنفس العنوان وكذلك

 ا�حصول عل��ا .

 ،للباحثة منال عبد"ه 1416-1390صورة الرجل �� القصة القص��ة �� اململكة العر�ية السعودية "-

و تناولت صورة الرجل �� القصة  امللك سعود بالر�اضو�� رسالة ماجست�� بجامعة  العز�ز العي��ى

والثانية تتعلق بصورته  األو�� تتعلق بالصورة السلوكية القص��ة �� اململكة من ناحيت�ن

ثم تناولت التشكيل الف�ي لصورة الرجل �� القصة القص��ة �� اململكة العر�ية ة السي�ولوجي

 السعودية .

وأن  موضوع رواية  �� تقديري بالقدر ال�ا�� من قبل، من هنا يت�ح أن املوضوع لم يدرس 

املرأة ا�خليجية بالذات اليزال يحتاج إ�� الكث�� من الدراسات ا�جادة من حيث اتجاها��ا ومدى 

تطورها وتوثيقها،باإلضافة إ�� ندرة الدراسات النقدية ال�ي ترصد تمثل الرجل وصوره �� الرواية 

� �سليط الضوء ع�� الكشف عن صورة الرجل �� املتخيل الروائي لذا عمدت إ� النسو�ة ا�خليجية،

 النسوي وإتاحة الفرصة للنصوص الروائية للكشف عن صور الرجل املختلفة ال�ي  ع��ت ع��ا املرأة 

 :فجاء البحث موسوما  بـــــــــــــ 

 صورة الرجل �� املتخيل النسوي �� الرواية ا�خليجية

بناء ع�� ما  إ�� البحث عن املن�ج املالئم ضوع البحث ودوافعهوقد قادت�ي نظر�ي إ��  مو  

فوجدت أن أفضل من�ج أقارب به مثل هذا املوضوع هو املن�ج  حددته من عالمات �� العنوان

التار��� وتحليل املضمون،ألنه �سمح �� بتتبع الرواية النسو�ة �� ا�خليج،وتصو�رها للرجل،كما 

 ل .والتحلي ج العل�ي من الوصفاستعنت ب�ل ما �ستع�ن به املن�



 
 

 د 

�� محاولة لتوظيفها بمفهومها  و عمدت إ�� تتبع املفاهيم النظر�ة �املتخيل والصورة والنسو�ة

املرتبط بالبحث، �� تتبع املنجز الروائي ا�خلي�� �ش�ل عام، والرواية النسو�ة ع�� وجه التخصيص، 

ملن�ج التار��� من حيث ر�ط النص بصاحبه أما �� الفصل املوسوم ب " صورة الرجل " فقد اعتمد ا

�ون املن�ج التار��� من املنا�ج السياقية ال�ي تدرس النص من خارجه  حيث أورد نبذة عن الروائية،

اتجاه من ي أ، فالراوائية بما تحمل من ذا��ا تمثل حضورها األيدو�ولو�� �� النص ،كما أشرت إ�� 

الروايات املختارة .و�� "أ�جار ال��اري البعيدة "لدالل خليفة ، اتجاهات النقد النسوي الذي تمثله 

لش�� ، و"األرجوحة "طروس إ�� موالي السلطان " لسارة ا�جروان ، "الطواف حيث ا�جمر "لبدر�ة ا

 ،و"عندما يفكر الرجل "�خولة القزو��ي ." لبدر�ة �شر 

سم بح�ي إ�� قمت بتقو�عد تحديد من�ج البحث وآلياته اإلجرائية املساعدة، 

 رئيسة �� مفاهيم  ثة" تناولت فيه ثال مفاهيم نظر�ة"بوالذي وسمته  �ن،�سبقهما تمهيدفصل

�� محاولة لتقر�ب املفهوم الذي يخدم هذا البحث ،ثم تطرقت �ش�ل  الصورة واملتخيل والنسو�ة 

عرض ألبزر  مع ،وسمات �ل مرحلة،سريع  لتار�خ الرواية ا�خليجية وأهم املراحل ال�ي مرت ��ا 

 املنجز الروائي لتلك املراحل .

موسوما ب"  جاءللرواية النسو�ة �� ا�خليج العر�ي،ف  هفقد تم تخصيص  ول أما الفصل األ  

ا�حركة الروائية النسو�ة �� �ل وفيه رصدت ا�حضور الروائي النسوي �� منطقة ا�خليج العر�ي "، 

ور األدب النسوي ف��ا،مع اإلشارة إ�� املراحل ،وتحديد العوامل ال�ي ساعدت ع�� ظهةدولة ع�� حد

ورصد ببيبلوغرا�� ألهم  ال�ي مرت ��ا حركية ا�حضور النسوي الروائي والسمات ا�خاصة ��ا،

الروايات النسو�ة �� دول ا�خليج،وحصر ألهم الروائيات مع تحديد طرق التواصل معهم ؛ وهو جهد 

�خليج العر�ي واملؤسسات الثقافية  املعنية بالدارسات قمت به بالتعاون مع وزارات الثقافة �� دول ا

 األدبية والنقدية .

"حضور  أع�ي  ؛تطبيقيا للظاهرة املدروسة ا،فقد فضلت أن ي�ون رصدثا�ي صل الالفأما  

خمسة نماذج من دول مختلفة وتيارات أدبية ونقدية خ��ت و الرجل �� املتخيل النسوي "

ورواية التمرد،للوقوف  والرواية السياسية، والرواية الكالسيكية، ،م��ا الرواية التار�خية،تعددةم

حاولت �� هذا الفصل ال��ك�� ع�� صورة كما   ،ع�� كيفية تصو�ر الروائيات ا�خليجيات للرجل

والرجل خارج األسرة ضمن  الرجل من خالل محور�ن أساس�ن هما،الرجل �� إطار العالقات األسر�ة،

ع��  سطوة الرجل وسيطرتهى خلق الروائيات ل�خصيات ذ�ور�ة تب�ن  عالقات املجتمع،لبيان مد

هذه تأث�� متغ��ات حياة املرأة �ش�ل عام وليس �� محيط األسرة الضيق،كما وقفت ع�� مدى  

ور�طها بالزمن املح�ي والفضاء امل�ا�ي للرواية  ها الصور �� البناء الف�ي للرواية من خالل تحديد



 
 

 ه 

يات األخرى،�� محاولة لقراءة املستوى الف�ي والسردي ال�ي تكتب به ومدى تفاعلها مع ال�خص

خلق صورة الرجل املاثل �� متخيلها الروائي .
ُ
 الروائية ا�خليجية والذي من خالله ت

اإلجابة عن عدد من التساؤالت أبرزها : هل إن غاي�ي من هذا البحث تت�خص �� محاولة  

لبيولو�� والسي�ولو�� ؟ أم أن املرأة ال�اتبة حضوره ا�عكس صور الرجل �� كتابات املرأة ا�خليجية 

صورت ذا��ا ومعانا��ا الناتجة عن سطوة الرجل من خالل رسمها ملالمح صورة الرجل �� أد��ا؟ هل 

كتبت الرجل أم كتبت ذا��ا من خالله؟ هل �انت صورة الرجل �� املتخيل النسوي صورة قاتمة 

راحلة ال�ي سلب الرجل ف��ا حقوقها �� التعلم وا�حياة سوداو�ة تنم عن غضب السنوات ال

حياة أجمل وا�حضور أم �� صورة �سك��ا التفاؤل وا�حب والتعاضد من أجل االستمرار بخلق 

 . ومستقبل أفضل 

عمال السردية ا�خليجية،كما من األ  لعديدوقد اعتمدت �� البحث مدونة ن��ية،شملت ا 

واملراجع والدراسات األ�اديمية،والكتب النقدية والفكر�ة باإلضافة اعتمدت أيضا الكث�� من املصادر 

وخاصة مواقع  ،لك��ونية املختلفةإ�� استعان�ي ببعض املعاجم املتخصصة،كما �ان للوسائط اإل

 البحث عن األعالم وال�خصيات .و دور كب�� وفعال،�� جمع مادة البحث ومدونته،،الواب (االن��نت) 

 : أ ع�� سبيل املثال واملراجع ال�ي اعتمد��ا �� هذا البحث  ومن ب�ن أهم املصادر 

 ملحمد بن عبدهللا الطائي   "رواية مالئكة ا�جبل األخضر"-

 م ).1979عبدالرحيم �افود .( "ملحمداألدب القطري "-

 م).2003،لفهد حس�ن، ("امل�ان �� الرواية البحر�نية"-

 م ).2010، �خالد يوسف اليوسف ("الرواية– اإلبداع �� اململكة العر�ية السعودية "م�جم -

 م).2011لعبدالعز�ز املحمود .( "القرصان "رواية-

 م).2012،لسعاد العن�ي ("رواية املرأة ال�و�تية �� األلفية الثالثة" -

 م ).2013األنوثة الساردة "قراءة سيميائية �� الرواية ا�خليجية "، لرسول محمد رسول (" -

 م).2013،م�ى السليمية ("الرواية العمانية��  "الطبيعة -



 
 

 و 

كما حصلت ع�� منشورات وزراة الثقافة واإلعالم من الشارقة  ا�خاصة بامللتقيات  

واملؤتمرات ال�ي عنيت بدراسة الرواية ا�خليجية،باإلضافة إ�� الدراسات ال�ي سبق وأن ذكر��ا ضمن 

 قائمة الدراسات املواز�ة �� بداية هذه القائمة .

واجهت�ي صعو�ات عديدة أثناء إنجاز هذا البحث،أهمها صعو�ة جمع مادة البحث  وقد

ومدونته الن��ية،خاصة فيما يتعلق بالتأر�خ للرواية �� ا�خليج �ش�ل عام،والرواية النسائية ع�� وجه 

لتار�خ الرواية ا�خليجية وتحدد  تؤصلا�خصوص،حيث لم تتوافر الكث�� من الدراسات واملراجع ال�ي 

،وقد استفدت كث��ا من ال�ي هناكاحلها،ف�ان ع�� أن أنتقل لتلك الدول ل�حصول ع�� املادةمر 

معارض الكتاب �� �ل من الشارقة ود�ي وأبوظ�ي والر�اض والقاهرة  �� ا�حصول ع�� الكتب،كما 

� �� دول ا�خليج ل�حصول ع� الثقافة واملؤسسات واألنديةاألدبيةواتحادات األدباء تتواصلت مع وزرا

صعو�ات عدة  �يذلك فإن�ي واجهت ورغم �لاملصادر واملراجع والدراسات ال�ي عنيت بأدب ا�خليج،

األد�ي،أو ضياع عدد من الروايات ال�ي مثلت  املنجز  عدم وجود فهرسة إلك��ونية لهذا املوروثم��ا 

�� ا�خليج العر�ي جهت�ي مش�لة التأصيل لتأر�خ الرواية امرحلة البواك�� �� الرواية ا�خليجية،كما و 

فأغلب الدراسات األ�اديمية والنقدية �انت �ع�ى بدراسة إقليمية محددة �الرواية �� اململكة 

السعودية ....،أما العقبة الرئيسة  ال�ي واجهت�ي �� جمع املصادر �� غزارة املنتوج األد�ي �� �عض 

لة عن الدراسات وجب ع�� ا�حصول ع�� مصادر بدياست الدول  وقلته �� دول أخرى مما

 ..األ�اديمية،�املقاالت النقدية واألوراق البحثية �� املؤتمرات والدور�ات األدبية والندوات النقدية .

وال �سع�ي �� األخ�� سوى أن أتقدم بالشكر ا�جز�ل ل�ل من أسهم من قر�ب أو من �عيد ��   

قسم  اللغة العر�ية بجامعة قطر إ��   وخصوصا توف�� الظروف املالئمة إلنجاز هذا البحث وإتمامه،

 ال�ي دعمت برنامج ماجست�� اللغة العر�ية وآدا��ا،ول�ل من تا�ع إنجاز البحث  وتوج��ه .

كما أتقدم بخالص الشكر إ�� أستاذي الفاضل،وموج�ي األول،والداعم املحفز إلنجاز البحث  

وتوج��اته الفنية واملن�جية  عايته الكر�مةع�� ر وتجاوز عقباته: األستاذ الدكتور حبيب بوهرور،

هذه عن أسفرت  السديدة،ومتا�عته ا�حثيثة �� �ل مرحلة من مراحل إنجاز هذا البحث،وال�ي  

ا�حركة األدبية والنقدية �� دول ا�خليج العر�ي  فله ول�ل  الثمرة ال�ي أرجو أن �ش�ل لبنة من لبنات 

شكر .. كما أتقدم بالشكر ل�جنة املناقشة ال�ل من علم�ي أن العلم هو طر�ق ا�حياة والتم�� والفرادة 

. فأشكر رئيس �جنة املناقشة األستاذ وأفادت�ي بمالحظا��ا الوج��ة وآرا��ا السديدة  ال�ي قرأت هذا

األستاذ الدكتور عبدالرحمن بوع�� والدكتورة أعضاء ال�جنة متمثلة بالدكتور أحمد يوسف ع�� و 

 .عفاف البطاينة
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Uوطئةت 

ي ذ"صورة الرجل �� املتخيل النسوي  �� الرواية ا�خليجية" هو عنوان الدارسة والبحث ال        

حيث �� محاولة للوصول إ�� فك شفرات اإلش�اليات النقدية املتعلقة به،  بالتنقيب عنه أع�ى 

 من املصط�حات األدبية والنقدية. اعددعنوان الدراسة يحمل 

 و�� :  لها عالقة بمجال البحثثالثة مفاهيم مهمة لالتمهيد لذا سأعرض من خالل هذا      

  الصورة .  -1

 املتخيل . -2

 الكتابة النسو�ة . -3

 األهمية بم�ان  تحديد حدود هذه املصط�حات قبل البدء بالدراسة النقدية،لقد �ان من  

صل إ��  مقار�ة الكث�� من الظواهر األدبية املتعلقة بالبحث أوانطالقا من هذه املصط�حات س

ودورها �� محاولة تفس�� اإلش�الية الرئيسة �� النص ، كما سأقوم اعتمادا ع�� املن�ج التار��� 

لواقع النقدي ا�ش�ل موجز مع مقار�ة  �ا�� منطقة ا�خليج العر�ي ،ومراحلها وسما�بتتبع الرواية 

 للمنجز الروائي �� منطقة ا�خليج العر�ي .

 مفاهيم نظر�ة-أ

: جعل له صورة   املعاجم العر�ية ورد ��  قف ع�� مصط�ح  (الصورة ) حيث أبداية  

0Fمجسمة، و(صوره) : أي وصفه وصفا يكشف عن جز�ئاته 

/و/ر)يدل ع�� التشكيل (ص.1

والوصف والتمثل،ولكن الصورة تتجاوز املع�ى امل�ج�ي  املشار إليه لتش�� إ�� ا�حضور والتمثل 

فالصورة وإن �انت القالب الوصفي الذي يدل �� الفصول القادمة . سيت�حوالوجود وهذا ما 

املبدع أن يصب ع�� التش�ل والهيئة،ف�ي القالب الذه�ي الذي من خالله �ستطيع  األديب  

تلك التمثالت لأف�اره وتمثالته من خالل حضور تلك الصور �� نصه لت�ون اإلطار املساوي 

أنه :" بنية لغو�ة متناسقة  بالتصو�ر  وقد عرف أحد الباحث�نوالتمظهرات الذهنية �� متخيله ،

خيلة حيث م�حونة بالعاطفة وا�خيال، �عمل ع�� تحو�ل املعا�ي واألف�ار إ�� صورة حسية ومت

عن أحاسيس الشاعر وتنقلها إ�� املتلقي فتث�� انفعاله وتحرك مخيلته وتدفعه إ�� االستجابة  ��ع�

1Fواملشاركة الوجدانية "

2. 

                                                             

مؤسسة الرسالة ، القاموس املحيط :الف��وز ،آبادي ،582ص 2004، 4مجمع اللغة العر�ية ،دمشق ،ط،امل�جم الوسيطلالس��ادة ينظر : 1

 ،2523ص ، املجلد الرا�ع، د.ت، القاهرة، دار املعارف، ابن منظور:لسان العرب، 548، ص ، 1996،الطبعة ا�خامسة، لبنان، ��وتب:

 181ص2014، 1ط،دار غيداء : عمان، صورة الرجل �� شعر املرأة األندلسية،أحمد حاجم،الر�ي�� 2
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�� املخرج الناتج عن عملية التصور ال�ي �عمل الذهن -�� حدود اطال�� -فالصورة   

لتخرج صورة حسية حقيقة �انت أو متخيلة .وإن �ان �عض من النقاد اليزالون يخلطون ب�ن 

 أمر غ�� دقيق. هذاأن الصورة والتصو�ر م��ادفان و  بوصف  املعن�ن 

ظائف ال�ي تقوم عل��ا أن يقف الباحث  عند �ستوجب  دراسة الصورة وأ�عادها والو      

مباحث كث��ة ولعل أبرزها أهمية الصورة وأثرها. ومن هنا نقف عند قضية مهمة وقف عندها  

ذلك  و �ان املع�ى هذا �عيد و�� العالقة ال�ي تر�ط ب�ن املع�ى واملب�ى،فإنذ زمان النقاد العرب م

اللفظ الذي  نقل عن طر�ق التصور إ��  ذات  ��ن الصورة إالتصور الذه�ي �� متخيل منتجه ف

عن أهمية الصورة قائال  أحد الباحث�ن وقد ع�� ،ملموسة ومحسوسة ولو ذهنيا متمثلة �� الصورة

ت�ون أفضل أداة للتعب��،وأداة التعب�� الوحيدة عن ال�خصية  –من جهة أخرى  –والصورة ":

2Fها "ؤاوواسطة تفك��ها ور 

1  

طبيعة الفكرة ولك��ا �غ�� طر�قة عرضها وتقديمها وتقر���ا إن الصورة ال �غ�� من  

تقوم ��ا إلألذهان،ولعل  أهمية الصورة تكمن �� األثر النف��ي الذي تحدثه  لدى املتلقي حيث 

بنقل  صورة تخييلية إ�� عالم محسوس،بما تحمله من الغرابة والدهشة �� نفس متلق��ا،مما 

�� الدراسات األدبية بأهمية خاصة املتلقي  و�ذلك تنفرد يجعلها قادرة ع�� خرق ا�حواجز لدى 

:"  النادر والغر�ب من الصور الشعر�ة يث�� فضول النفس  من أن  ع�� ذلكوليس أدل والنقدية . 

3Fويغذي توقها إ�� التعرف ع�� ما تجهله فتقبل عليه لعلها تجد فيه ما �شبع فضولها ".

فاألثر ، 2

الذي تحدثه الصورة هو الذي يكس��ا أهمي��ا ودورها �� نقل املتخيالت إ�� عالم ا�حس واإلدراك 

ولعل أهمي��ا تتج��  �� أن الصورة �ستوجب من املتلقي االنتباه �� محاولة لتحديد أ�عادها وما 

ي تحدث �� عقولنا ترمي إليه مما يجعلها تتفاعل مع املعا�ي دون إدراك تلك العملية الذهنية ال�

 لتفكيك شفرات تلك املتخيالت الصور�ة  وخلق اللوحة ا�حاضرة �� أذهاننا . 

الصورة  "ومن هنا جاءت أهمية دراسة الصورة  �ش�ل عام  وظهر مفهوم مهم وهو  

ة التساند ا�جما�� ب�ن "ب�ونه ت�و�نا نوعيا ومحصلة �حيو�الروائية " وهو مفهوم يمكن استثماره 

4Fوالسمات األسلو�ية " امل�ونات

فالصورة تقوم ع�� نقل  املتخيالت الذهنية عن طر�ق العبارات . 3

األسلو�ية لتخلق ذلك التمثل ،ومن هنا اعتمدت الصورة بمعناها السردي القائم ع�� التمثل 

 .وا�حضور 

ا�حديث عن الصورة األدبية وملدة طو�لة بالصورة األدبية الفنية ، حيث نجد دراسات اق��ن 

الدراسات معنونة �عض بمقار�ة الصورة داخل مجال الشعر، لذا جاءت ا�شغلت عديدة 

ع�� دراسة الصورة داخل امل�ن الشعري  ركزت،ف(الصورة الشعر�ة ) و(الصورة الفنية ):ب

                                                             

 11ص ،  1982،  1:سور�ا، ط القومي واإلرشاد الثقافة وزارة منشوراتاليا��،�عيم : مقدمة �� دراسة الصورة الفنية، 1

 325،ص 1983عصفور،جابر، الصورة الفنية  �� ال��اث النقدي والبال��، دار التنو�ر :لبنان، الطبعة الثانية  2
3
 14 ص ، 2013 ، 1 ط ،:لبنان  العر�ي ،اال�شار العر�ية الرواية شاعر�ة–،عبدالرحيم : استبداد الصورة  األدري��ي 



 
 

10 

P5Fمعتمدة ع�� أدوات بالغية �التشبيه واالستعارة والكناية 

1
P. � وليست الصورة بمعناها الف�ي� 

ع�� الفضاء  الكشف  ��دفع�� الصورة السردية الروائية ،سأركز بل ، موضوع بح�ي هذا

ديب من تب�ن تمثالت تلك الصور ما ي�ج �� متخيل األ فقد األيديولو�� والفكري والثقا�� لصاح��ا ،

والصورة هنا ال تحمل أ�عادا فنية .يطلقها من خالل إبداعه السردي  تمظهرات و�ساؤالت وأف�ار 

تعداها إ�� األ�عاد السوسيوثقافية واالجتماعية ع�� حد سواء ، فما الصور وأسلو�ية فقط ، بل ت

 و املتخيل .أمع الواقع الثقا�� واالجتما�� املعيش  السردية إال ا�عاكس أو تماثل

تمثل ، ومن هذا املنطلق �ا �� هذا البحث �� ا�حضور وال�إن الصورة  ال�ي  اعتمد               

ة ا�حاضرة �� الفكر تقوم مقام خليط من العواطف واألف�ار ال�ي من عناصر الصور  أن  نجد 

،قائمة ع��  درجة تلقي امل�ن األهمية بم�ان أن يتم القبض ع�� أصدا��ا العاطفية واإليديولوجية

قد االسم باالجن�ي ) Vincent Jouve ()فا�سون جوف أن ال�اتب ( نجد إذ ىءالسردي لدى القار 

" أثر  ـ، ففي كتابه املوسوم بالتلقي ليب�ن كيف تتش�ل الصورة األدبيةتوقف بدوره من منظور 

 ل�حديث )) l’image-personnageال�خصية -صورةالفصال �عنوان ال�خصية الروائية " خصص 

" الت�ون بالقول :مع��ا ع��ا عن الصورة األدبية من خالل كالمه عن طبيعة صورة ال�خصية،

P6Fدراك ، وإنما تمثل "ال�خصية الروائية البتة نتاج إ

2
P.طه نجد�عب�� عن الواقع كما  ف�ي بذلك 

الواقع املعيش رصد ب حيث اهتم  مة ب "صورة املرأة �� الرواية املعاصرة "و وادي �� دراسته املوس

P7F3 "، و ذلك لتوضيح "كيف ع�� الروائيون عن الواقع من خالل صورة املرأة"
P  فمن خالل رصده

وإ�� األمر ذاته ��دف هذه الدراسة فمن خالل محاولة  .لصورة املرأة استطاع رصد واقع املجتمع 

رصد صورة الرجل داخل امل�ن السردي النسوي يمكننا الوقوف ع�� اإلطار العام للمجتمع الذي 

 أفرز هذه الصورة .

ليظهر مفهوم و شمل حقل األدب املقارن ،يلتطور مفهوم الصورة �� الدرس النقدي  وقد             

خر ،حيث يحتاج الباحث إ�� "أدوات الناقد من معرفة ع�� دراسة اآل الذي يقوم الصورلوجيا 

علم النفس واملنا�ج النقدية ا�حديثة ،كما تحتاج إ�� و بالعلوم اإل�سانية والتار�خ وعلم االجتماع 

P8Fوات �ساعد ع�� تلمس ا�جمال "مؤهالت ذاتية �الذوق وا�حساسية وغ�� ذلك من أد

4
P وقد ي�ون ،

 اآلخر هو املعاكس للذات ، ومن هنا قد تجد املرأة الرجل معادال موضوعيا لذا��ا ، فتعت��ه آخرَ 

وتصوره �عيدا عن ذا��ا الساردة ، لتع�� عن عنه كآخر يحمل محموالت جنسية وثقافية وفكر�ة 

 مختلفة ع��ا .

                                                             
1

صفور ،الصورة الفنية �� ينظر / الصورة األدبية ملصطفى ناصف ، الصورة والبناء الشعري  ملحمد حسن عبدهللا ،الصورة الفنية �� ال��اث النقدي والبال�� �جابر ع  

 �� النقد الشعري لعبدالقادر الر�ا�� .الشعر ا�جاه�� لنصرت عبدالرحمن ، الصورة الفنية 
22
 47،ص  2012،  1جوف ،فا�سون :أثر ال�خصية �� الرواية ، ترجمة �حسن أحمامة ،دار الت�و�ن :دمشق ، ط 

3
 3، ص 1984،  3وداي ، طه :صورة املرأة �� الرواية املعاصرة ،دار املعارف : القاهرة ،ط 

4
 9، ص  2010، 1العر�ي ،منشورات االختالف:ا�جزائر ، طحمود ،ماجدة :صورة اآلخر �� ال��اث  
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إ�� ألساليب البالغية لتصل اليوم �� الدرس النقدي فالصورة تدرجت �� تار�خها من ا

إن الدراسات ا�حديثة للصورة األدبية �� النقد  مستوى التناص مع املتخيل الذه�ي لألدباء ،

التيارات األدبية  الروما�سية ، واملفاهيم من  لتستفيدالعر�ي ا�حديث تجاوزت قضايا ال��اث 

ع�� دراسات خارج حدود  ا�حقل السردي  �� ذلك  معتمدةاإلجرائية �ا�خيال والرمز والعاطفة، 

تجاوب �عضها اآلخر مع و �التحليل النف��ي وعلم النفس االجتما�� والدراسات األن��بولوجية،

 .نظر�ة (اال�ع�اس) أو مع الدراسات األسلو�ية والبنائية ا�حديثة 

 

طة تماس يتقاطع ف��ا عدد من فيتموضع   �� نق Imaginiaireأما مفهوم املتخيل                

املصط�حات �ا�خيال والتخييل واملخيال ،و�� صيغ تتباعد ش�ليا ولك��ا ال �عكس �� ا�حقيقة 

) : "فا�خاء والياء خ ي لسوى صيغ صرفية تحتفظ بخصوصي��ا ،لك��ا �ش��ك جميعها �� ا�جذر (

ص ،وأصله ما يتخيله فمن ذلك ا�خيال،وهو ال�خ والالم أصل واحد يدل ع�� حركة �� تلون،

اإل�سان �� منامه ،ألنه يتشبه و�تلون ..وسميت ا�خيل خيال الختيالها ..ألن املختال �� مشيته 

P9Fيتلون �� حركته ألوانا ..و�قال تخيلت السماء ،إذا ��يأت للمطر"

1
P كما ارتبط التخيل بتمثل ،

P10Fاألشياء ح�ى ترى 

2
P. 

ار�ت املتخيل بدءا من الفلسفة القديمة  وصوال إ�� وهناك منظومة من املعارف ق                   

الشعر�ة ا�حديثة بتوجها��ا ، وسأركز هنا ع�� املداخل ال�ي �ساعد ع�� فهم طبيعة املتخيل 

ووظيفته �� األعمال الروائية ، �غية تحليله وتأو�له داخل العمل الروائي ، باعتباره   من األنظمة 

اق أخرى تحتو��ا وتتقاطع معها بواسطة املتخيل الذي نجده الدالة ال�ي �ع�� اللسان إ�� أ�س

�عطي للرواية أحيانا خصوصية �عرف به ، وتتعا�� عنه أحيانا ، لي�ون وسيلة إلثارة أشياء غ�� 

�اة أشياء موجودة ، أو إثارة نوع من اإل��امات أو التمثالت ال�ي اموجودة بواسطة اللغة ، أو مح

بال�حظة ال�ي تتمثلها الذات ، فتصبح عمال مقصودا يجسد وعيا �غياب  تتوجه إ�� األشياء وتر�طها

P11Fأو اعتقاد بإ��ام "

3
P. 

فاملتخيل هو وسيلة ملحا�اة الصور، واألف�ار ، يث�� اإل��امات والتمثالت ال�ي تتواجد                   

تتقاطع معه ،  و�� ذهن املبدع لتحوله ع�� امل�ن الروائي إ�� صور تحا�ي الواقع حيث تتقارب أ

ة بالعقل تث�� إش�الية  بما تحمل من �ساؤالت ،حيث ال توجد معرفة تخييلي تهواملتخيل وعالق

وسيلة لتفعيل تلك  ة �� بني��ا أو طبيع��ا ، وما املتخيل إال صرفة ، ف�ل معرفة �� معرفة عقلي

اآلخر ع�� أن ينتج معرفة هنا نجد أنه ال العقال�ي وحده وال املتخيل وحده قادر دون املاهية ،ومن 

 " إذا غاب ال��يء املحسوس غابت صورته عن ا�حس املش��ك ، ولكن تبقى صورته �� هأي أن؛

                                                             
1
  191ابن فارس ، م�جم مقاييس اللغة  ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،دار الفكر :ب��وت ،(د.ت)،مادة خيل ، انظر  ابن منظور :لسان العرب ، ص 

2
 371، ص 2010األو�� ، ينظر :القا��ي ، محمد وآخرون : م�جم السرديات ،دار محمد ع��  للنشر،تو�س ،الطبعة 

3
 17، ص 2011،  2بل�� ،آمنة : املتخيل �� الرواية ا�جزائر�ة ،األمل للطباعة والنشر ،ا�جزائر ،ط 
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P12F1" املخيلة
P فاملتخيل هو صفة الفن ال�ي �عطيه قيمة يدركها املتلقي وهو نتاج عمليات عقلية يمكن.

دم أفق االنتظار لدى أن تنتج مااليوجد �� الواقع وماال �ستسيغه أحيانا،وذلك من خالل ص

املتلقي ،فاملعرفة التخييلية ال تتعارض مع املعرفة العقلية وإنما ت��ض من خالل إدراك صور 

 حسية .

ومن هنا انطلقت الدراسة لصورة الرجل �� املتخيل النسوي �� الرواية ا�خليجية ،                  

،متتبعة ا�خطاب الروائي حيث تتج��  أي  كيف صورت املرأة الرجل ؛�� محاولة لقراءة املضمون 

 دراسة  من خالله القدرة ا�خالقة للمتخيل دون الفصل ب�ن الكتابة وا�ح�اية ،حيث  سنحاول 

قدرة الروائيات ع�� جعل الغياب أمرا ظاهرا ، وكيف استطعن من خالل متخيلهن الروائي رسم 

مع بيان مدى اتفاقها أو اختالفها الواقع ، أو استحضاره �� محاولة لرسم صورة متخيلة للرجل ، 

الرواية �� م�ان املمكن ، فع�� الورق تتحقق �ل األحالم والرغبات  نإحيث  ،مع الواقع املعيش

 ،ومساحة كب��ة من ا�حر�ة ل�ل من الروائي واملتلقي إلعمال متخيلهما .

حكم ف��ا الظروف ومن الضروري أن �ش�� إ�� أن املتخيل �شتغل  بآليات مختلفة تت             

الفعل التخيي�� قد يتجاوز الواقع ،كما يمكننا ا�حكم ن إثقافية ،حيث يمكننا القول -السو سيو

بأن انتفاء املتخيل من الرواية ال�ي تجعل من الواقع موضوعا لها أو �عتمد ف��ا الروائي اس��جاع 

ننا �� �ل ا�حاالت �عمد إ�� إعادة استعادة واقع ملموس من خالل اللغة .كما أل شر�ط الذكر�ات 

أن الرواية تختلف من روائي إ�� آخر  إذامن الضروري أن ندرج املرجع اإليديولو��  للمتخيل أنه 

ما يم�� اختالف تصو�ر الرجل �� متخيل  وهو ومن عمل إ�� آخر �سبب تطور تجر�ة الروائي ، 

باإلضافة  جية �� مرحلة اإلرهاصات األولية عنه �� مرحلة التجر�ب وكسر املحظورات،املرأة ا�خلي

ال  إذإ�� ن�ج التجر�ة الروائية �� ا�خليج اليوم ، فالصلة ب�ن املتخيل والتار�خ متينة جدا ، 

، فليس هناك متخيل بدون تار�خ ،وأدلل ع�� ذلك بارتباط أغلب الروائيات بي��ما انف�اك 

  .  شهدته منطقة ا�خليج العر�ي �عد ظهور النفط ذيبف��ة االنفتاح ا�حضاري ال ا�خليجيات

والقارئ، وهو هنا املؤلف  مخيلة �� إال وجودها تحقق ال عوالم ع�� يحيل املتخيل ن إ           

يس توأما مطابقا له ، قادر ع�� خلق عالم مت�امل يحمل جميع مواصفات العالم ا�حقيقي ،وهو ل

التحليالت والقراءات حول هذا  دتتعد ونتيجة لذلك ن األثر الذي يدركه ا�حس ،عج ناتبل هو  

ء ع�� حدة .حيث يحاول املتلقي إعادة ترتيب الصور املتخيلة مع ى املتخيل وفق أفق �ل قار 

املبدع ا�حقيقي هو الذي يلقي العالم املحسوس �� متخيله ثم �عيد فالواقع دون املقارنة بي��ما ،

إال ره�ن ملخزن املحسوسات �� ذهن املبدع ، �ستمد ليس  املتخيلفإن  ك الصورة ،وعليه رسم تل

منه عباراته وأف�اره .كما أن  :" املتخيل السردي يتجاوز سلطة االع��اف والفعل التأر��� ، إ�� 

سلطة التساؤل والفعل ا�جما�� ،وال�ع�ي أن يكتسب صفة العقالنية �� طرح املوضوعات ،وإنما 

                                                             
1
 11،13، ص 1984، 1عاطف جودة :ا�خيال مفهوماته ووظائفه ،الهيئة املصر�ة للكتاب ،القاهرة  طنصر ،  
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P13Fتقطب القاريء إ�� عالم البص��ة ا�حدسية أو الرؤ�ة "�س

1
P. ��اأساسي اعنصر فالتخييل �عت �� 

 فنيته. اإلبدا�� العمل عن ينفي غيابه عن امل�ن الروائي  ألن ؛اإلبداعية العملية

،وم��م   ون�عد النقد النسوي من املفاهيم الشائكة ال�ي لم يتفق عل��ا النقاد واملفكر              

 تنتجه املرأة ليح�ي خ����ا �� ا�حياة ولعل هذا يتوافق الذي دب النسوي �� األدب حصر األ من ي

الغذامي �� كتابه (تأنيث القصيدة والقارئ املختلف) حيث جعل عبدهللا  ذهب إليهمع ما 

 ا�خطاب اللغوي اإلبدا��  ع�� تقسيمات أر�عة :

وهذا التقسيم ،شعر ذ�وري تنتجه النساء ،كتبه النساء شعر أنثوي ت، شعر ذ�وري يكتبه الرجل-

ل عام،وهناك من يفرق ب�ن األدب النسائي،و��ن الكتابة النسو�ة ع�� أساس أن ��شمل األدب �ش

�ي ال�ي ي�ون موضوعها املرأة أو فنتجه املرأة أما الكتابة النسو�ة تاألدب النسائي  هو األدب الذي 

 عن جنس ال�اتب . أي شأن من شؤو��ا، �غض النظر 

و�ع��ف أغلب الدراسات �� مجال الكتابة النسو�ة أن (النسو�ة ) مصط�ح يصعب  

 undesirabitit-تحديده كما يصعب التنظ�� له، لذلك �ستخدم مصط�ح "عدم قابلية التحديد

 دب �سوي أو أن �ل ما تكتبه املرأة هو األدبأفيظل السؤال دائما هل �ل مايكتب عن املرأة هو ،"

ن الرجل قد يكتب عن املرأة أفضل مما تكتبه عن أوتظل اإلش�الية ذا��ا إذا اعت��نا  ؟النسوي 

 ة"محمد طرشونيرى "أة وموضوعا��ا . ر ألنه يخص قضايا امل ذا��ا ويعد لدى البعض أدبا �سو�ا 

" البحث عن خصوصية مز�فة يحد من حر�ة أن �� كتابه "نقدالرواية النسائية التو�سية "

خصوصية  دمن اإلقرار بوجو  النسائية فالبدأقررنا بوجود خصوصية �� الرواية  داع وإذااإلب

يتجاوز ع��ا، والواقع  خاصة ال للرواية الرجالية أيضا، ومع�ى ذلك أن �ل جنس يكتب بمواصفات 

�� ذلك شأن الروايات ال�ي يكت��ا  النساء شأ��ايجمع ب�ن الروايات ال�ي  تكت��ا  ءال ��يأن 

من حيث املواضيع، والمن حيث األش�ال،فاملراجع نفسها نجدها عند هؤالء وأولئك  ل،الالرجا

P14Fوكذلك األش�ال " 

2
P، القيم  �و�ؤكد ع�حيث يرفض ال�اتب  االختالف البيولو�� ب�ن ا�جنس�ن

اإل�سانية ال�ي �ش��ك ف��ا �ل من الرجل واملرأة، بحيث يكتبا املوضوعات ذا��ا، و�رى أن األدبية 

بجنس دون آخر،وال يجب أن نفرق ب�ن األدب من حيث  صال يختنه أمن األدب أدبا و  قتخل ماهو 

ن ا�حكم ع�� النص من خالل موضوعات تخدم املرأة بالنسو�ة هو أو  ،ش�له أو �اتبه أو موضوعه

أمر غ�� مقبول، وأتفق معه فاألدب يحكم عليه بصفته ال بوجود متغ��ات ومتداخالت تتعلق 

صنف ال�اتب الرواية  وقدن ينظر إليه لذاته ال لسلطة مبدعه عليه،أأنه يجب ما ،كبا�جنسونية

 النسو�ة �� كتابه إ�� : 

الرواية النسو�ة : و�� تلك ال�ي تدافع عن قضايا املرأة وحقوقها والدعوة إ�� مساوا��ا  .1

 ،بالرجل وتجاوز تلك املساواة إ�� التفرد والتفوق والتم�� عليه �� الكتابة األدبية 

                                                             
1

 200، ص 1996، 1مد عبدالوهاب ، املجلس الوط�ي للثقافة والفنون ، ال�و�ت ، طيمري،بنيلو�ي :  العبقر�ة وتار�خ الفكرة ،ترجمة مح

 122ص،2003، 1ط، دار النشر ا�جام�� :تو�س، محمد : نقد الرواية التو�سية، طرشونه 2



 
 

14 

الرواية النسائية : و�� ببساطة الرواية ال�ي تكت��ا املرأة وهو ليس مصط�حا فنيا وال يدل  .2

 ،أو اتجاه أو أيدولوجيةمعينة  ع�� مدرسة

أو موفقا  بل  اا�حساسية  األنثو�ة: و�� ليست الرواية األنثو�ة وال تمثل مدرسة أو اتجاه .3

P15Fتمثل نكهة �ستطيع أن ندركها �� �ل الكتابات النسو�ة .

1 

هو الدفاع عن حقوق املرأة بناء ع�� �ساوي ا�جنس�ن  feminism) مصط�ح  النسو�ة (ف 

من املذاهب والتيارات واأليدولوجيات ال�ي ��دف إ�� �عر�ف حقوق متساو�ة  مجموعة إ��ا،

وثقافيا واجتماعيا ، �� مدلول حضاري ال يفرق ب�ن الرجل واملرأة ،  اسياسيا وفكر�ا واقتصادي

حيث �شمل ا�حقوق املتساو�ة �� التعليم والعمل ، أما النظر�ة النسو�ة ال�ي مرت بمراحل ، 

ف��دف إ�� فهم طبيعة التمي�� ضد النوع االجتما�� (ا�جندر) ،وذلك من خالل دراسة أدوارهن 

اتية ، وقد طوعت فروعا كث��ة للبحث �� البناء االجتما��  للنوع االجتماعية وخ��ا��ن ا�حي

أنصار (النسو�ة ) يرفض ، وانتقدت ل��ك��ها �� البداية ع�� حقوق البيض ، �نوا�جنس االجتماعي

ر�طها ب(األنثو�ة ) و�ر�طو��ا بذلك االتجاه السيا��ي املتعلق بحر�ة املرأة ا�جديدة وحقوقها والذي 

بوصفها  ، ولو حاولنا �عد ذلك أن نحدد (النسو�ة ) الستينيات�� أواخر  ااتجاهبوصفه ظهر 

دافع عن إذ إ��ا ت بدأت  مذواجتماعية أن لها أصوال سياسية ،فإننا سنجد  اونقدي اأدبي ااتجاه

للمساواة �� ا�حقوق والواجبات،�عيدا عن نظر�ة  تدعو ة واالجتماعية و يحقوق املرأة السياس

ا النسو�ة كنظر�ة ف�ي مجموعة من املفاهيم والتحليالت ال�ي تحدد حالة النساء أم .(ا�جنساو�ة )

ة مع ما �س�ى ن�امحيث ظهرت م�؛وتجار��ن وتقدم وجهات نظر لتحس�ن أحوالهن �� �ل م�ان

ب�ن النسو�ة �اتجاه نقدي  و�� هذا السياق يمكن التمي�� بالنقد ا�جديد أو (ما �عد البنيو�ة ) 

كتابة النسو�ة،فاألول هو اتجاه نقدي وهو ممارسة فعل النقد والتحليل ع�� و�ي��ا كأسلوب لل

النصوص األدبية من وجهة نظر أدبية ونقدية، أما األدبية فتتجاوز التحليل الن��ي ل��بطها 

 باملؤثرات الفكر�ة والسياسية ور�طها بقضايا املرأة وأف�ارها . 

هو التوظيف الدقيق للمبادئ ،النسو�ة " د�عطلق عليه "ما ما أن مايوجدير باإلشارة  إ�� 

، املتمثل �� نقد األدب واللغة والبنية والوجود ، وال��ك�� ع�� القوى النفسية  ،النسو�ة

 والسياسية واالجتماعية واالقتصادية  ال�ي يحتو��ا النص األد�ي .

إ��  مستندةحية �� وسط ذي معطيات  مستورد تأصلأن " املصط�ح  النسو�ة إ�� وعليه أش�� 

16Fحركة إنتاج متواصلة،وحركة نقدية فاعلة " 

أي أن املصط�ح ظهر وتأصل �� املجتمعات الغر�ية ،2

وقد عللت  نازك األعرج سوء وصول املصط�ح وتأصيله ،ضمن التيارات السياسية �� تلك الف��ة  

بالر�ود الفكري  ��  املجتمع العر�ي  بقولها :"  إن سوء االتصال باملنجز الثقا�� الغر�ي مق��ن 

                                                             

 123، املرجع السابق  1

 7ص ،1997، 1ط، دمشق،نازك : صوت األن�ى .دار األها��،األعرج 2
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الناتج عن طغيان الثوابت  االجتماعية،البد أن يمر هذا الكسل  املر�ح والتذبذب واالضطراب �� 

مواجهة مهمة تأصيل مصط�ح حساس وشائك ومتعب كمصط�ح "أدب املرأة " أو " الكتابة 

17Fالنسو�ة "

واحد إ��  ، فهو �علل االختالف �� تفس�� املصط�ح أو القدرة ع�� الوقوف ع�� مصط�ح1

عدم التواصل الفاعل بالثقافة الغر�ية فاملصط�ح غر�ي بامتياز  �شأ �� ظروف تختلف عن ظروف 

�� مجتمع غ�� الذي �شأ فيه هو الذي  وتفعيله  املصط�حنقل ن عملية إاملجتمع العر�ي و�التا�� ف

 خلق االختالف والتشا�ل �� تفس�� املصط�ح .

ثو�ة وغ��ها من املصط�حات ال�ي لم يتفق عل��ا النقاد د أن النسو�ة واألنجومما تقدم أ 

عرفها  ية ال�يواألدباء قد مرت بمراحل عدة وتأثرت باإلسقاطات التار�خية واأليدولوجية والسياس

 :التار�خ ونتجت ع��ا صيغ  م��ا

مرحلة �عد " مرحلة املحا�اة لألش�ال األدبية  السائدة وتقاليدها  و��كتابة املؤنث  -1

 املهيمنة " و�� بداية املحا�اة للنصوص األدبية مع حضور الكتابة بضم�� املؤنث .

تم يحيث "اج ع�� هذه التقاليد والقيم جالكتابة النسو�ة و�� "مرحلة االع��اض واالحت -2

 نسية وليس هو���ا ا�جنوسية دبية بتوقيع هو���ا ا�جتحديد الهو�ة األ 

� "مرحلة اكتشاف الذات " و�� ترتبط با�جانب األيرو��ي أو سلطة و�النسائي  -األنثوي  -3

حيث يتفاعل  النص �� املتخيل مع منتجه األنثوي وتظل سلطة املبدع القارئ النص ع�� 

  .ع�� نصه

 

18Fوم النسو�ة�� تحديد مفه أحد الباحث�نولعل ما تقدم من املراحل ال�ي يراها   

إال أن  2

املفهوم غ�� فيظل معها عنده لدرجة ال أجد بي��ا فصال  متقار�تان  املرحلت�ن الثانية والثالثة 

 .محدد ب�ن النسو�ة واألنثو�ة 

 

 تطور الرواية �� ا�خليج العر�ي  -ب

مثاليا ملا اصط�ح عليه حديثا ب"الرواية اآلن" أو "الرواية  أنموذجا�عد الرواية �� ا�خليج 

عن املجتمع وقضاياه وتحوالته االجتماعية واالقتصادية،�ع�� عن الذات  �ع�� حيثا�جديدة"،

اإل�سانية وتصف حالها،فقد " أصبحت الرواية،�� أي منطقة عر�ية أو ح�ى �� العالم،تتقاطع مع 

حاكمة،وا�خطاب اإل�سا�ي من خالل العالقات اإل�سانية ا� الواقع،وتفرض حضورها  �� املشهد

 .الفكري واألخال��

                                                             

 7ص  املرجع  السابق  1
2
 42نجم،مفيد : الكتابة النسو�ة إش�الية املصط�ح،مجلة نزوى،العدد  
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وقبل البدء يجب أن �ش�� إ�� صعو�ة حصر ومتا�عة �ل األعمال الروائية �� منطقة  

 ع" اإلملام باملشهد  الروائي ا�خلي�� تار�خيا وفنيا �� هذه املرحلة من إا�خليج العر�ي حيث 

�حضاري مهمة تحتاج إ�� عمل �خم �ستطيع حشد مجموعة  الرؤى االنفجار املعلوما�ي وا

ثمان�ن عاما الحياد ع�� مدى و النقدية القارئة لهذا املشهد ومراجع��ا بموضوعية 

19Fاملنصرمة"

الكث�� من التحوالت ال�ي قرن املا��ي شهدت الوعليه فإن الرواية ع�� مدى نصف ،1

فاحصة ومتدبرة لهذا الفيض الروائي الهائل �� ف��ة حث لدراس��ا وقراء��ا قراءة نقدية هد الباتج

رى  الباحث عبد ا�حفيظ الشمري  أن �و زمنية قص��ة �سبيا مقارنة بأقرا��ا �� األدب العال�ي، 

رى أن " الرواية ا�خليجية يمرحلة النشأة والتحول،حيث  ؛الرواية ا�خليجية مرت بمرحلت�ن

ت�ن، هما : التحول والتطور، فالتحول بدأه األدباء الرواد الذين كتبوا ي�واح ب�ن حالت�ن  فن�ت

لراشد عبدهللا النعي�ي  1993الرواية �� اتجاه غالب وهو الرومانتي�ي وقد ت�ون رواية شاهنده 

نموذجا ع�� ذلك،وا�جيل التا�� حمل عبء ا�جديد فخرج بكتابة الرواية إ�� مجاالت أرحب  

P20Fمفاهيم الواق�� باملتخيل "مع  لوصفية والس��ة الذاتية تتعالق ليجعل من البانوراما ا

2
P. 

الرواية ا�خليجية  أنأعتقد   أل�يالشمري عبدا�حفيظ ولك�ي ال أذهب إ�� ما ذهب  إليه  

ولدت من رحم الرواية ا�حديثة أو ما اصط�ح عليه بالرواية ا�جديدة،تلك الرواية ال�ي تجسد 

من ذلك  يستث�أئعة �� زمان التشيؤ واالس��الك،و ة الضاالفو��ى والبحث عن الذات والهو�

مع ا�حرص  ع�� ضرورة البحث عن مدى توافر العناصر   1976الروايات ال�ي ظهرت قبل 

 رواية أم ال ؟ بوصفها   اأن نحكم عل��من خاللها واملعاي�� ال�ي �ستطيع 

البداية التار�خية  أنللرواية ا�خليجية،نجد  �ولو حاولنا الوقوف ع�� اإلرهاصات األو� 

حيث أثبتت حضورها الر�ادي ع�� ،الرواية السعودية  تبدأ منلظهور الفن الروائي �� ا�خليج،

خر�طة األدب ا�خلي�� ع�� العموم والرواية ع�� وجه ا�خصوص،فظهرت رواية " التوأمان "عام 

ذا قورنت باإلنتاج الروائي العر�ي، حيث إ متأخرةلعبدالقدوس األنصاري،وال�ي ال �عد  1930

  .1914ملحمد حس�ن هي�ل عام  بة ز�نظهرت رواي

�سبيا ��  �ل دول ا�خليج ماعدا  متأخرةولو تأملنا الروايات �� ا�خليج لوجدنا أ��ا ظهرت  

 الرواية وتطورهاملراحل ظهور  سريع  اململكة العر�ية السعودية ودولة ال�و�ت،وسنتطرق �ش�ل

بيان أسباب وعوامل تأخر ظهور الرواية  لة و قطر من األقطار ع�� حدة �خصوصية �ل دو  �� �ل

 ف��ا مع بيان أعالمها،والتحديات ال�ي تواجهها .

   الرواية  �� اململكة العر�ية السعودية-1

                                                             
1

 ا�حك�ي،عائشة يحيى عثمان : قراءة  عامة للمشهد الروائي ا�خلي��، ضمن ملتقى الرواية ا�خليجية ا�جديدة،إصدارات دائرة الثقافة، ح�ومة 

 11،ص 2013،  1،طالشارقة
 07السبت   15136العدد،جر�دة ا�جز�رة الثقافية،واية السعودية ..تحول أو تطور ؟الر ،عبدا�حفيظ : جر�دة الشرق األوسط،الشمري  2

 1435جمادى األول 
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لعبدالقدوس األنصاري أول رواية ��  1930الصادرة سنة  �عد رواية "التوأمان                  

أصدر األنصاري روايته و�عدها �ست سنوات أسس مجلة حيث اململكة العر�ية السعودية، 

وأعلن أن مجلته ستنشر ع�� صفحا��ا �ل املحاوالت �� كتابة الرواية، فظهرت رواية  "امل��ل"

دهما توقفت اإلصدارات "فكرة " والبعث" ل�ل من أحمد السبا��،ومحمد ع�� مغر�ي، و�ع

اللت�ن �انتا أقرب إ�� الفن الروائي من  )البعث وفكرة(إال   الروائية ملدة ثالث�ن عاما،حيث لم نر "

تلك املحاوالت �� غرس   غ��هما رغم جوانب الضعف الكث��ة �� بنا��ما الف�ي، ومع ذلك أسهمت 

P21F�جماهر�ة للرواية "لتأ�ي عوامل أخرى ف��يد القاعدة ا البذور،و��يئة ال��بة،

1
P ومن ب�ن هذه ،

العوامل، انتشار التعليم وتطوره،واالنفتاح ع�� ثقافات الشعوب األخرى،كما ظهرت ال�حافة، 

�عدها النقاد البداية  ال�ي�حامد  دم��وري، 1959أول رواية فنية  ��" ثمن الت�حية "ف

ضوء عل��ا من خالل الكث�� ترجمت إ�� عدة لغات،كما سلط ال ؛وقدا�حقيقية للرواية السعودية

براهيم الناصر إمن الكتاب  ع�� خوض التجر�ة، فأصدر  ا�جع عدد ممامن الدراسات النقدية،

وعاد الدم��ور ليصدر روايته األخرى و�� ،1961سنة " ثقب �� رداء الليل " روايته األو�� و�� 

أم�� ا�حب "، ثم توالت  "فأصدر أول رواية تار�خية و�� "زراع عقيل "،ثم تبعهما "ومرت األيام"

الرواية  أننحدد  أنعمال الروائية  املتم��ة،�ستطيع من خاللها الكتابات،وأمام الكم املنتج من األ 

 السعودية مرت بثالث مراحل :

 م )  1957-1930ه)  ( 1377- 1349ملرحلة األو�� : (ا

 أحمد السبا��و  القدوس األنصاري  هذه املرحلة هم عبد،وأدباء ترحلة البدايامو��         

 "التوأمان"هذه املرحلة الكث�� من األف�ار والقضايا والقيم،ف استوعبت مغر�ي،حيث محمدع��و 

ساد الصمت ملدة  "ثماالنتقام الطبي��"رواية "فتاة البسفور" و  تل��ا�� أول محاولة روائية،ثم 

و�عد عدة أشهر صدرت "أر�عة عشر عاما لم نر خاللها أي محاولة روائية، إ�� أن صدرت "فكرة

"سمراء  بـ  أخرى  موسومة "البعث"،ثم "الزوجة والصديق "،و�عد خمسة أعوام صدرت محاولة

من أ��ا ف��ة خصائص لوجدنا أ��ا قليلة اإلنجاز بالرغم ا�ولو حاولنا الغوص �� هذه  ."ا�حجاز�ة

أعمال لم تف بمعاي�� األعمال الفنية ،وهذا ما أشار  أ��ازمنية طو�لة تتعدى الثالث�ن عاما، كما 

فالرواية ؛فن الرواية �� اململكة العر�ية السعودية " "بـــ املوسوم�� كتابه إليه محمد السيد ديب 

ة مبتعدة عن اللغة املجاز�ة �� جان��ا الف�ي قلما سلمت من األسلوب الوعظي بصيغته التقر�ر�

، بلدغرابة �� ذلك شأن البدايات والبواك�� األو�� ألي فن و�� أي  واللفظة الدالة املوحية،وال

اعت طو�كفي  روايات هذه املرحلة أ��ا جاءت استجابة لظروف بيئ��ا الثقافية واالجتماعية، واست

 22F2.صرها "ضايا وموضوعات ظهرت �� عقن تمس أاملتواضعة  بإم�انا��ا

                                                             
 10ص  ،2،2008ط،األردن،دار ا�جنادر�ة للطباعة، حسن حجاب  : البطل �� الرواية السعودية، ا�حازمي 1
2
 29 صه ، 1415، 2ط،القاهرة،لل��اث األزهر�ة املكتبة،السعودية العر�ية اململكة �� الرواية فن:  محمد السيد:  ديب 
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 م )  1979-1958)  (1399ه  -1378املرحلة الثانية :(

صدرت رواية  " ثمن الت�حية "�حامد دم��وري،ال�ي عدها النقاد   ه 1378عام  ��          

لت�حية ا ثمن البناء الف�ي،ورواية��  ة للرواية السعودية، ملا ف��ا من تماسك يالبداية ا�حقيق

األفندي "لسعيد دف��دار،ورواية "ومرت ""من الروايات البارزة �� تلك املرحلة،وظهرت رواية 

و�� هذه املرحلة ظهر القلم النسائي ألول  ،وغر�ت الشمس " األيام " ورواية "أم�� ا�حب " ورواية "

كما "،�ات دامعة وذكر "وم��ا "بر�ق عينك "  أعمال�� رواية سم��ة بنت ا�جز�رة،ستة  مرة متمثال

ظهرت روايات هدى الرشيد،حيث  و ال��اءة املفقودة "،"هند صا�ح باغفار األو��  رواية ظهرت 

وقد تأثرت ال�اتبات السعوديات باملجتمع األجن�ي فجاءت  ؛كتبت " غدا سي�ون ا�خميس "

�� مجتمع آخر ال يتناسب مع املجتمع السعودي،وقد حدد ا�حازمي ت الروايات لتح�ي ح�ايا

بز�ادة اإلنتاج  وخصائصها " البطل �� الرواية السعودية " سمات هذه املرحلةبـــــــــكتابه املوسوم 

 23F1�روز األقالم النسائية،و ظهور جيل واع بقواعد الكتابة الفنية، و الروائي �� هذه املرحلة،

 م ) 1992-1980ه) (1412-1400( ثالثةاملرحلة ال

ن الروايات ال�ي �شرت ألول مرة من .....إ" ؛إذازدهارا كميا م�حوظاازدهرت الرواية السعودية 

 ، وم��ا24F2" ...�عدل ثل�ي ما طبع من الروايات �� العصر ا�حديث تقر�با  1988وح�ى ��اية  1980

وا�حضور لم يكن روائيا ع�� ،الصفا "�حمزة بوقري،و"غيوم ا�خر�ف"البراهيم الناصر سفينة"

يحللون النصوص  النقاد بدأحيث  ؛حضورا نقديا متم��اان ل �مستوى الرواية فحسب، ب

الكث�� من القراءات والدراسات، وقد أسفرت هذه الف��ة  املجالتظهرت أالروائية،و�درسو��ا، كما 

  25F3  )1410هعام ( بالرواية ففيالكتب النقدية ا�خاصة عن 

 كمافتتم�� بازدهار األعمال الروائية والنقدية ع�� حد سواء، وسما��ا ص هذه املرحلةئأما خصا 

الرواية السعودية  العديد من القضايا واملوضوعات مثل قضية االغ��اب،وقضايا  تطرح

املرأة،والتغ��ات االجتماعية ال�ي شهدها املجتمع السعودي،ولعل أبرز ما شهدته هذه املرحلة 

فقد "اتخذ هذا ا�جيل طر�قا مختلفا عن ة السعودية،الدراسات النقدية املتخصصة �� الرواي

الصياغة الفنية عند البعض اتخذت  �� ا�جيل السابق،ليس �� طرق املعا�جة فحسب،بل ح�ى

                                                             

 24 ص،السعودية الرواية �� البطل:  حجاب:حسن  ا�حازمي ينظر/  لالس��ادة1

 76 ،ص  السعودية العر�ية اململكة �� الرواية فن:  السيد محمد،ديب2
3
كتاب "فن  "،"للدكتور محمد ديب، "فن الرواية �� األدب العر�ي السعوديفن الرواية �� اململكة العر�ية السعودية ب�ن النشأة والتطور لالس��ادة ، ينظر :   

للدكتور محمد صا�ح الشنطي، أما أول رسالة علمية �جلت �� الرواية السعودية، �� الرسالة "الرواية ��  "املعاصر و  القصة �� األدب السعودي ا�حديث

 لسلطان القحطا�ي .اسة تار�خية نقدية " ) در 1989-1930اململكة العر�ية السعودية �شأ��ا وتطورها (
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P26Fللغو�ة �� أسلوب النص "ااملسارات الفنية والبنائية 

1
P ومن سمات هذه الروايات التأثر الوا�ح،

P27Fالف�ي .ه ءو�ناد النص جماليته املوضوعية بالروايات العر�ية ومحاولة محا�ا��ا �ش�ل أفق

2 

 املرحلة الرا�عة : الرواية السعودية �� التسعينات 

ظروف السياسية ال�ي مرت لنظرا ل مهمة �� تار�خ الدول ا�خليجية �� مرحلة                 

"ذاكرة رواية التسعينات قراءات  ـــــــوقد أفرد الدكتورحس�ن املناصرة كتابه املوسوم ب ،��ااملنطقة

�� الرواية السعودية " قراءة نقدية للرواية السعودية �� �سعينات القرن املا��ي، مش��ا إ��  "أن 

س، ف��ة تحتاج من خالل الصراعات الدامية �� يف��ة التسعينات �� ف��ة درامية ب�ل املقاي

ا �ان البد من أن تنشأ الرواية ا�جديدة منطقتنا إ�� أك�� من القصيدة أو القصة القص��ة، من هن

28Fبصف��ا املفتاح الذي يحل األلغاز الكث��ة "

3. 

 إ�� وقتنا ا�حاضر )  -2000املرحلة ا�خامسة :من ( 

لكن املنجز الروائي السعودي ف��ا ت�خم ،و�� مدة قص��ة �سبيا ال تتجاوز أر�عة عشر عاما       

ارها السريع والسطوة اإلعالمية طاملرحلة، فالعوملة بقالرواية  السعودية �� هذه  �شعبت حيث 

دمج "و �ش�ل كب�� �� ظهور الرواية ا�� الواجهة، اسهمأ�عد أحداث ا�حادي عشر من سبتم�� 

شبه القسري بحركة العالم املتسارعة،�عد عقود من التمنع وتفضيل العزلة،إضافة إ��  البالد

 �لَّ 
ُ

أن ُيفهَم م��ا  نأمة يمكنحركة،و�رصُد أيَّ  وضع الداخل املح�� تحت ضوء ساطع يكشف

 حجَمها،وتز�ُد من 
ُ

مع�ى التفرد أو االحتجاج،مما أحاط كث��ا من األعمال ��الة كب��ة تضاعف

29Fدائِرة انتشاِرها"

كث�� من األسماء ا�جديدة الشابة ال�ي اقتحمت الومن  مظاهرهذه املرحلة،ظهور ،4

،أميمة ا�خميس، وسف املحميدراقية،مثل:يالدبيةاأل  ةلغالهذا امليدان بجرأة،ثقاف��ا عالية،و 

لم محمد علوان، نورة الغامدي،هاجر امل�ي،عبدا�حفيظ، عواض  العصي�ي،ولكن  �عض األدباء 

ع�� املضمون املغاير لضمان صدى  تت�ئقدموا أعماال ضعيفة ف�افية، الخ��ة ا� تتوفر ف��م

خالل العقدين األخ��ين،حيث  تظهر  �يروائية الإعالمي لتجار��م،كما استمرت  �عض األسماء ال

و��  2007-2000أصدر ست روايات من الذي تر�ي ا�حمد ر��م  وتطور  إنتاجهم، مثل  انمت تج

غازي (د�س�و،ح�اية حب، رجل جاء وذهب، أبو شالخ ال��مائي، سل�ى، ا�جنية)  وكذلك 

الف��ة  ازدهار األسماء النسائية، روايته (شقة ا�حر�ة والعصفور�ة)،كما شهدت هذه  القصي�ي ��

ورواية "البحر�ات ع ومن أبرز املنتوج الروائي النسائي �� هذه الف��ة "بنات الر�اض " لرجاء الصا�

 .لصبا ا�حرز   "" اآلخروني وو"سعوديات " لسارة العليو  "ألميمة ا�خميس

                                                             
1
 164،ص  1998، 1القحطا�ي، سلطان بن سعد :  الرواية �� اململكة العر�ية السعودية �شأ��ا وتطورها ، مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط 

2
طالع ع�� الرواية �� تطرق لهذ الفكرة و�يان مدى املحا�اة ب�ن رواية الثمانينات �� اململكة العر�ية السعودية،الدكتور سعد القحطا�ي،لالس��ادة الرجاء اال  

 170إ��  – 165اململكة العر�ية السعودية من
3
 36ص ،  2008،1ار الفارا�ي  : ب��وت، ط،املناصرة،حس�ن : ذاكرة  رواية التسعينات قراءات �� الرواية السعودية،د 
 ه 1429-جمادى األو�� -5االثن�ن  ،12251 ددع،املجلة الثقافية �� ا�جز�رة،�ح�ي :ظاهرة الروائيات ا�جدد، الهاجري  4
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التغطية فالروائية املزدهرة،كما اهتمت ال�حافة ووسائل اإلعالم ��ذه التجر�ة                

طباع��ا،ومثال ذلك "بنات الر�اض " ال�ي طبعت ست  تاإلعالمية زادت من املبيعات وأعيد

،وأثارت �جة إعالمية كب��ة،وتحولت إ�� قضية اجتماعية  يتحدث ع��ا أفراد طبعات

محا�ا��ا حبا �� املجتمع،كما أن ا�حراك االجتما�� تجاه هذه الرواية دفع بالكث�� من الكتاب إ�� 

العديد من الروايات ال�ي حاولت كشف املستور اجتماعيا ولك��ا لم تراع ا�جانب  تالشهرة،فظهر 

قلة ا�حركة النقدية النا�جة إ�� الف�ي،وركزت عل��ا ال�حافة من ناحية املضمون فقط،نظرا 

ل الروائية القيمة ،و�التا�� ضاعت األعماوتقيمهالكم الهائل من األعمال الروائية هذاال�ي تصف 

تزال الراو�ة �� اململكة بحاجة إ�� ا�حضور النقدي الذي يدعم العمل مامع الهش الركيك، 

الروائي ا�جيد و�قيم جمالياته،فالرواية السعودية �� مطلع األلفية الثالثة�� بنت عصرها،فأغلب 

اصر املخ��ق كتا��ا من الشباب والشابات الذين �سعون إ�� تصو�ر موضوعات الشباب املع

إعالميا وثقافيا،فالبد له من تصو�ر ذاته،كما نجد أن التقنيات ا�حديثة �عمل بفاعلية داخل 

وا�جوال،و�� من أهم وسائل االتصال املعاصرة ال�ي كسرت  �األن��نتهذه الروايات 

 .ا�حواجزواختصرت املسافات، ومن أمثل��ا،(بنات الر�اض، صوفيا،اآلخرون، سعوديات ) 

سمات  من�� تزايد مستمر، و  وال يزال،وهو  املنجز الروائي السعودي من القرن املا��ي بدأ        

 قصر كب��ا بالرغم من  الذي  عّد باإلنجاز الك�ي  تتم��  إ��احيث  ؛وخصائص الرواية السعودية

ظهرت الكث�� من األعمال كما �� الثالث�ن عاما األخ��ة، كتبتجل األعمال ف الف��ة الزمنية،

�� رداء الليل، سفينة الضياع، عذراء  ثقب، " ثمن الت�حية، ومرت األيام مثل وال�ي،م��ةامل

البناء  ف��ا عناصر املنفى، وقد نجح أ�حاب هذ الروايات �� تقديم أعمال نا�جة فنيا، تتوفر

 30F1.قضاياها،ليحققوا بذلك ألعمالهم خصوصي��ا وتم��ها "و الروائي، وع��وا من خاللها عن بيئ��م 

ومن خالل تتبع أسباب ظهور الفن الروائي �� اململكة العر�ية السعودية، أرى و��               

ن ملحاولة اخ��اق �ل يأن السبب السيا��ي واأليدولو�� هو الذي دفع الكث��   طال�� ا حدود

شود ا�حواجز من أجل كتابة الرواية ملجرد �و��ا رواية دون الوقوف ع�� جماليا��ا أو الغرض املن

ع�� كتاب��ا تحت إ�حاح شعور بضرورة كتابة عمل روائي،ومع الرواية  " أقدم أ�حابم��ا حيث 

ذلك فقد �انت تنقصهم اإلم�انات الالزمة للنجاح �� كتابةالرواية، ولذلك �انت أعمالهم مجرد 

صف من أهم األسباب ال�ي أدت إ�� و و�عت�� ذلك محاوالت ضعيفة أساءت إ�� الرواية السعودية، 

31Fالرواية السعودية بالضعف "

ولكنه انتفى وتراجع  ،ولعل هذا األمر �ان �� مرحلة البواك�� فقط،2

32Fمع تقدم التجر�ة الروائية �� اململكة العر�ية السعودية،ومع ن�جها الف�ي واإليديولو��

3. 

                                                             
 32ا�حازمي،حسن حجاب : البطل �� الرواية السعودية،ص  1
2
 السابق ، الصفحة نفسها  ملراجعا 

3
 271الرواية �� اململكة العر�يةالسعودية ،صديب،السيد محمد : فن  
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 ية ال�و�تية الروا-2

الرواية ال�و�تية ، مرت بمراحل عديدة ،و�بدو �� أن الفن القص��ي قد مهد �ش�ل                 

P33Fكب�� لظهور الرواية ال�و�تية �� مراحلها  املتتالية 

1
P: 

U��1979-1962�شأة الرواية ال�و�تية ( املرحلة األو( 

لتع��  1962سنة ظهرت أول رواية و�� "مدرسة من املرقاب " لصاح��ا  عبدهللا خلف            

إسماعيل  1970ظهرت روايات مهمة م��ا "�انت السماء زرقاء "كما عن استقرار املجتمع ال�و��ي، 

�عنوان "أيه ..أي��ا الصغ��ة "، كما رواية  فهد إسماعيل،و�� العام ذاته أصدر خليل محمد وداي 

رائدة  �الع�ظهرت الرواية النسو�ة مع الرعيل األول للكتابات �� ال�و�ت،و�� مقدم��م فاطمة 

،تل��ا نور�ة السدا�ي براو�ت��ا 1970رأت رواي��ا " وجوه �� الزحام " النور عام ال�و��ي حيثاألدب 

" بتجاذب الرؤى واألف�ار  وا�سمت الرواية �� هذه املرحلة،1972"ا�حرمان " و"واحة العبور "عام 

،فهناك من تأخذه نزعة ا�حن�ن -الرواية -ب�ن املبدع�ن، ع�� اعتبار أ��م املؤصلون  للنوع ا�جديد

إ�� املا��ي ب�ل م�ابداته وقسوته، إ�� آخر يرصد التغ�� امل�حوظ �� القيم والعادات نتيجة 

االحت�اك باآلخر العر�ي والغر�ي،فينتصر لقيم مجتمعه،و�اتب آخر �شغله القضايا القومية ب�ل 

تعدد وتكرار التجارب الروائية ساعد ع�� ال ما غليا��ا وهديره �� هذه الف��ة الزمنية، وهذا 

P34Fلبعضهم"

2
P. 

U) 1989-1980املرحلة الثانية : مرحلة األيدولوجيا والتنوع الفكري( 

ال�ي  أل�حا��ا، فع��وا عن األف�ار والسياسية و�� مرحلة عكست الرؤ�ة الفكر�ة           

"عندما  ��  الروائي �� هذه املرحلة نجد،خولة القزو��ي اإلنتاج�عكس ذوا��م داخل املجتمع،ومن 

"املرأة والقطة " و"وسمية  ��،ولي�� العثمان 1986،و"مطلقة من واقع ا�حياة "1985يفكر الرجل "

،كما استمر فهد إسماعيل �عطائه األد�ي و�� "خطوة �� ا�حلم " وثالثيته 1986تخرج من البحر"

أما سمات هذه املرحلة "،" بدر�ة روايةوليد الرحيب �� ،و " البدايات  -"النيل يجري شماال

حيث برزت التوجهات العالم �ش�ل عام  اجتاح الذي  �األيديولو�فنوجزها �� التغ�� 

 األيدولوجية.

 )، ف��ة التسعينيات 1999-1990ملرحلة الفنية (امرحلة الثالثة Uال

له م�وناته  مت�امل ة كنوع ن��ي جاءت الرواي فقد، رحلة ن�ج األدب ال�و��ي م��          

"إحداثيات زمن العزلة "و"يحدث أمس "و"�عيدا ..إ��  هذه املرحلة  وعناصره البنائية،ومن روايات

"مذكرات مغ��بة" و"سيدات  �� وخولة القزو��يسماعيل،إسماعيل فهد إل هنا " و"ال�ائن الظل" 

                                                             
1
 101،ص 40 ص، 2000، 2،ط ،ب��وت والنشر للدراسات العر�ية املؤسسة ،) البحر�ن ،(ال�و�ت  ا�خليج �� القص��ة:القصة  ،عبدهللا غلوم:ينظر  لالس��ادة 
 29ص  2008  ،1ط، واإلعالم :الشارقةدائرة الثقافة ،البناء الف�ي �� الرواية ال�و�تية املعاصرةز�نب : ، ليا��يا 2
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فوز�ة شويش السالم و و"مساحات الصمت"،"،وحمد ا�حمد "زمن البوح" الدا��وآ�سات" و"البيت 

 .طالب الرفا�� " ظل الشمس"و "النواخذة" و"الشمس مذبوحة والليل محبوس"،

ولعل تتبع الرواية ال�و�تية ومحاولة الوقوف ع�� تار�خ �شأ��ا وتطورها أمر ليس  

�� تحديد مراحل تطور  ةتجعلنا �� مواجهة صعب ،رغم قصرها الن��ي باله�ن،فالف��ة الزمنية 

 .ي مرت به خالل العقود املاضية ذنتيجة للتقدم السريع جدا ال ال�و�تيةالرواية 

 الرواية  اإلمارتية-3

و�� عام ،" لراشد عبدهللا، " كأول رواية إماراتية تار�خية  ةظهرت " شاهند 1971�� عام  

�� محاولتنا  .وصقر القاس�يآخرها "ر�حانة " مليسون  ،أصبح هناك خمس وعشرون رواية 2003

P35Fبمراحل  ووجدنا أ��ا مرت ،و�شأ��اتتبع ظهور  الرواية �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة

1
P: �� 

 U) 1971 -1968املرحلة األو�� : " أواخر الستينات و�داية السبعينات (U  

دولة، �� مرحلة االستقالل  ومحاولة بناء و و�� مرحلة الرعيل األول،مرحلة البدايات  

و��  –فقد بدأ الكتاب واألدباء املحاوالت ا�خجولة لنشر إبداعا��م ع�� صفحات مجلة األندية 

 -1968إ�� أن ظهرت �شرة رسمية �� "�شرة د�ي " وجر�دة االتحاد عام  –محدودة االنتشار 

 ية " .ألمقصة "ا تصية  لعبدهللا صقر حيث �شر ص،فظهرت محاوالت ق1969

U1975-1971اية ومنتصف السبعينيات (املرحلة الثانية: بد ( 

،كما زاد اهتمام املجالت تزداد شيئا فشيئاالهتمامات بالنشر اخالل هذه املرحلة بدأت 

وال�حف بنشر تلك املحاوالت،خاصة مع انتشار التعليم والثقافة وال�حافة �� تلك الف��ة،و�� 

اهندة " كأول منجز روائي هذه املرحلة �انت الوالدة ا�حقيقية للرواية فظهرت رواية "ش

وقد �شرت �� مجلة " األزمنة  1974إمارا�ي،وظهرت رواية محمد غباش "دائما يحدث �� الليل " 

روايات تقليدية �� بنا��ا الف�ي  ��ا أ ها فلعل أبرز هذه املرحلة العر�ية ".أما سمات 

أما موضوعا��ا ف�ي .ع�� تدفق مشاعر ا�حزن والفراق  واعتمدت�سية،اإ�� الرومجنحت والفكري،

تدور حول "هموم اجتماعية كغالء املهور وزواج الصغ��ات، وعدم اح��ام الف�ى والفتاة �� اختيار 

ن مشاعر ا�خيبة م اتكشف  جانبال�ي  ضوعاتو املشر�ك وشر�كة ا�حياة،وما إ�� ذلك من 

ا�جديدة  السيما فيما يتعلق �عاطفة ا�حب عند الشباب،ومن جانب آخر عن املشا�ل،والفشل 

اختفت مظاهر العالقات  فقدوالروح ا�جديدة ال�ي تظهر سما��ا �� مجتمع النفط ا�جديد،

                                                             

1
ضمن امللتقى األو�� للكتابات القصصية ، توصيفات عامة حول القصة والرواية �� دولة اإلماراتلالس��ادة :  أحمد : عبدا�حميد : 

 20 - 8ص .1988 ،دائرة الثقافة واإلعالم، اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات،والروائية �� دولة اإلمارات املتحدة
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عالقات املصا�ح والنظرة املادية ال�ي بدأت �سود املجتمع   و حلتالقديمة البسيطة والتعاونية 

"P36F1
P. 

U) 1979-1975املرحلة الثالثة :مرحلة االستقرار األد�ي  من( 

عن إذ انفطعت األسماء سابقة الذكر األدبية، النتاجاتمرحلة لم ��جل املز�د من و��        

  .  لسرديةا بةالكتا

U 1990 -1979األد�ي ( واالزدهار املرحلة الرا�عة : مرحلة النمو  ( 

صدرت مجلة "األزمنة ،فكسمة من سمات ا�حضارة يتمظهر   الروائي بدأ الفنوخاللها  

ع�� �ش�ل كب��  وركزتال�ي اهتمت �ش�ل كب�� باآلداب وأعطت فرصا لألقالم الشابة "العر�ية

(ا�خليج)  ياملسرحية،كما دعمت ا�حركة األدبية من خالل جر�د� ةالشعر ا�حديث وا�حرك

،فاملتتبع للشأن الروائي �� اإلمارات املتحدة سي�حظ أن الرواية بدأت �شهد صعودا و(البيان)

وقعات،حيث بدأت أعداد الروايات ت��ايد �ش�ل م�حوظ، ولم يقف األمر عند وازدهارا، فاق الت

 اكما بلغت مستوى فني املطروقة ،بل فاقه من ناحية املوضوعات  ،ال��ايد الك�ي للروايات فقط

P37Fات السردية ا�حديثة، "، يمن حيث تطبيق التقن ديدا ج

2
Pتنمو وتتطور فيه ا ثقافيامما خلق مناخ

 ة .الرواية اإلماراتي

 

 

 

4U- الرواية العمانية 

تجارب متواضعة جدا،بدأها املرحوم إ��  املنجز الروائي �� السلطنة متا�عة  تقودنا 

مالئكة ا�جبل " األول ن: �له عمل�جل م) الذي 19/7/1973ـ 1927(عبدهللا بن محمد الطائي 

ومن املهم اإلشارة إ�� أ��ا "الشراع الكب��"،ال�ي �سرد قصة  محاوالت التحرر. والثا�ي "األخضر

أقرب إ�� فن الس��ة الذاتية م��ا إ�� الرواية،ومن ا�حق أن �شار إ�� ر�اد��ا الزمنية وليست 

ف��ة السبعينيات من  خالل اإلبداعية الفنية،أما عن البدايات الفنية للرواية العمانية فقد بدأت 

السعدي (جراح السن�ن،وخر�ف سيف  حيث كتب وقت ا�حا��الالقرن العشر�ن،واستمرت إ�� 

،ورجال من جبال 1986سعود املظفر (رجل وامرأة،والشيخ،و وأخرج م 2000ـ  1990الزمان) و��ن 

أصدرت بدر�ة الش�� (الطواف حيث ا�جمر) كماا�حجر،وإ��ا تمطر �� إبر�ل،وعاطفة محبوسة) 

سيف  و فراهيدي) مبارك العامري (مدارات العزلة،وشارع الو و حمد الناصري (ن��ان قلب) ،

ع�� املعمري (فضاءات الرغبة األخ��ة)   كما شهدت الف��ة من  و السعدي (من ا�جانب اآلخر) 

                                                             
 17ص،  توصيفات عامة حول القصة والرواية �� دولة اإلمارات أحمد،عبد ا�حميد : 1
 238،ص 2003ص��ي، عبد الفتاح :الرواية اإلماراتية (وقائع امللتقى األول للرواية )، دائرة الثقافة واإلعالم،األمارات العر�ية املتحدة، 2
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) صدور روايات حس�ن الع��ي الثالث " "دياز�يام " و"الوخز " و"امللعقة األخ��ة "  2000-2007(

لغالية فهر ال سعيد وهما " أيام �� ا�جنة " و"صابرة وأصيلة "، باإلضافة إ��  تانكما صدرت رواي

ما صدرت رواية واحدة ل�ل من "ب�ن ال�حراء واملاء"، كروايت�ن ملحمد عيد العر��ي "حز القيد "، 

محمد سيف الرح�ي "رحلة أبو ز�د العما�ي "وجوخة ا�حار�ي "منامات " وعبدالعز�ز الفار��ي "تب�ي 

ي�حك زحل "، ويعقوب ا�خنب��ي "السفر آخر الليل "و�در اليحمدي "اإلياب "وحسن  األرض

اللوا�ي "البحث عن الذات "وأنور املشاي�� "املفاتيح السبعة " . ولعل الوقوف ع�� هذه الروايات 

إذ يبقى �� حاجة فاملشهد الروائي �� عمان ؛ينقلنا إ�� ا�حديث عن قلة املنجز الروائي العما�ي 

مكن من مجاراة األدب �� منطقة ا�خليج العر�ي ت�� من الدعم ا�ح�ومي والثقا�� واأل�ادي�ي ليللكث

واملواهب  األقالم أنسعود املظفر قلة املنجز الروائي  إ�� قلة  املتلق�ن املثقف�ن،حيث "يرى يرجع .

هم أر���ا،و لد��ا معوقات كث��ة تحول دون بروزها واستمرا أن إالالروائية موجودة �� السلطنة 

38Fالرواية لفنهذه املعوقات عدم وجود القارئ وغياب الدعم املؤسسا�ي 

1. 

حاولت أن تحتل م�انا متفردا �� الرواية تقدم تب�ن لنا أن الرواية العمانية  اممو  

كما " استطاعت أن تضع يدها و�� �� ،مثيال��ا �� دول ا�خليج  ا�خليجية وإن بدأت متأخرة عن 

حكم قفزته ب –ور�ما ا�خلي��  –أو�� مراحلها ع�� خصوصيات يتم�� ��ا املجتمع العما�ي 

 P39F2.ا�حضار�ة،ومأثوره الشع�ي حينا آخر،مما أضفى عل��ا نكهة تم��ت وتفردت ��ا "
  

 

U5-الرواية  القطر�ة 

 إ��"�عد رواية (العبور  ،حيث بدأت الرواية �� قطر �ش�ل متأخر جدا عن أقرا��ا             

( األو��فقد ذكرت ال�اتبة �� خاتمة الطبعة "ا�حقيقة ) لــ شعاع خليفة،أول رواية قطر�ة،

تبت �� عام 
ُ
 . طبعت تلك الرواية �� مؤسسة دار العلوم ��1987والوحيدة من رواي��ا ) بأ��ا ك

ولو حاولنا تتبع  تار�خ الرواية �� قطر نجد أن الر�ادة كما أسلفنا   40F3" 1993الدوحة �� عام 

41Fلل�اتبة القطر�ة شعاع خليفة 

برواية( �� انتظار الصافرة)   أتبعت رواي��ا ( العبور ا�� ا�حقيقة) 4

بعت �� عام 1993وقد أ����ا عام 
ُ
البحر  حالمأ�عنوان(  لها أيضاوهناك رواية ثالثة  1994،وط

تبت �� 
ُ
 1993كما ذكرت ال�اتبة،و طبعت �� مؤسسة دار العلوم نفسها �� عام  1990القديمة) ك

                                                             

 -م 2006يناير  19 -هـ 1426من ذي ا�حجة  19ا�خميس ،جر�دة الوطن العمانية مقال ��،:  إضاءة حول الرواية �� ُعمان سعود، املظفر 1

  13723العدد 
 173), ص 1998, (4, ع 16مصر , مج  -يوسف : الرواية العمانية و خصوصية الرواية ا�خليجية. فصول ، الشارو�ي 2
 http://nouraalsaad.blogspot.com/2013/09/1987.htmlمدونة نورة ال سعد ع�� الشبكة اإللك��ونية  3
ن أول رواية �� "شاب من أ�� كتابه املوسوم ب " االتجاهات ا�جديدة �� ا�حركة األدبية �� دولة قطر " ،ينظر قا��ي عبد الرشيد الندوي  4

 ولكن وجب اإلشارة إل��ا .،واية  �� قطروهو أمر غ�� مؤكد و�نا�� �ل ما كتب �� نقد الر ،لعبدهللا عي��ى،1982املدينة " الصادرة 
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.42F1 : ��وتلت تلك املحاوالت الثالث، ثالث روايات أخرى لشقيق��ا ال�اتبة دالل خليفة و�� �التا

القديم ثم من البحار   1994أ�جار ال��اري البعيدة ف 1993اإل�سان والبح��ة   أسطورة

اإل�غال �� الهم و تم��ت هذه الروايات بن�ج ف�ي وعمق �� التجر�ة،وا�شغال بالواقع  قد،و 1995

محاولة جادة لتوظيف عناصر القص  و التفاعل مع روح ا�حداثة،رغبة  �� السيا��ي واالجتما�� و 

43Fوالفل�لور �� ال��اث الشع�ي"

لروائي ��جل  دالل خليفة حضورها �� املشهد ا  2000، و�� عام 2

العنصر الذ�وري ،  حضور والليا��)، ثم بدأ  األيام(دنيانا مهرجان من خالل رواي��ا املوسومة ب

 عام ب"أحضان املنا�� " الصادرة ةمن خالل أول س��ة أدبية ذاتية ل�اتب قطري موسوم

شهيد  (فازع – 2006(القنبلة)  الروائية اآلتية للدكتور أحمد عبدامللك، تل��ا األعمال و��،2005

رواية  فقد أصدر  عبد العز�ز آل محمود أما ،2011(األقنعة) 2009اإلصالح �� ا�خليج) 

 الو�� دراسته للمنجز الروائي �� قطر قسم الدكتور محمد نجيب (.وقد 2011  (القرصان) عام

 إ�� وخلص �� دراس��ا بصدد �ان إذا إال محاولة بوصفها اآلخر�ن جهود ع�� الباحث يحكم

الرواية األو�� " العبور إ��  تمثل �� املنجز القطري إ�� مستو��ن،األول  )ذلك مفادها نتيجة

�� و هذا �ل الروايات األخرى ال�ي تل��ا،ولعل تقسيمهفتمثل �� ا�حقيقة "،أما املستوى الثا�ي  

مل ولكنه يح،قلة املنتج األد�ي  ال يمكن أن �عمم ع�� الرواية القطر�ةإ�� ونظرا ،علمأحدود ما 

 44F3 .إشارات إ�� املستو�ات الفنية �� الكتابة الروائية �� قطر ح�ى ��اية التسعينات

أن الرواية �� قطر لم ت��ح  ي أرى ن�إ�عد استعراضنا  للمنجز الروائي القطري،فو   

ظالل االل��ام بقضايا الوطن والعادات والتقاليد واألخالق،فدالل ع��ت �� مقدمة رواية (أ�جار 

" ... كث��ا ما يظنون أن ال�اتب عندما يكتب أدبا فإنما يتحدث عن نفسه   قائلة:ال��اري البعيدة ) 

P45Fأو عن أناس رآهم �عينه "

4
P �د عإ�� موضوعات �من التطرق اتبات وهذا ما �ع�� عن حذر ال

إ�� �غي��  سأضطر  ..."تقول:حد من ا�حر�ة اإلبداعية �� كتابا��ن، األمر الذياملجتمعية، التابوهات

هذا العمل أحدا .. وهو بحد ذاته  يال يؤذ�عض خصائص ال�خصيات،وتبديل تلك الظروف �ي 

P46F5.يقلص ا�حر�ة بقدر كب�� "
Pنجد أن ا�خ�� ينتصر  لك املتون الروائية �� ت بالعودة إ�� �ل ال��ايات

 .الروائي أن ينصر األخالق والقيم والعادات االجتماعية ع�� لزامي إ�� ال��اية،وكأنه واجب 

ظهرت الرواية ا�جديدة �� قطر تماشيا مع آفاق وسمات الرواية  الثالثة�� األلفية   

�ل ا�حواجز، فظهرت ل الهو�ة،وكسرٍ ذات والبحث عن للا�حداثية �� العالم بما ف��ا من �عر�ة 

                                                             
 http://nouraalsaad.blogspot.com/2013/09/1987.htmمدونة نورة ال سعد ع�� الشبكة اإللك��ونية  1
منشور ع�� موقع ،12/12/2009�شرت ،جر�دة ا�حليج،محمد : مقطع من املشهد اإلبدا�� القطري ، سالممحمد 2

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/dd4c94b7-3cf5-402f-8a9d-9202f89b313 
3

نادي ا�جسرة  إصدارات قطر�ةضمن كتاب  إبداعات ، الرواية العر�ية �� قطر (تحليل  وظائفي ) لالس��ادة  التالوي ،نجيب :  

 113ص . 1996،الثقا��
 7،ص  2010، 2خليفة، دالل : أ�جار ال��اري البعيدة .مكتبة حسن العصري :لبنان، ط انظر :     4
 5املصدر نفسه ص  5
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الرواية املتمثلة �� الس��ة الذاتية كما �� أحضان املنا�� " ألحمد عبدامللك،والرواية التار�خية 

 .املتمثلة ��"  القرصان " لعبد العز�ز املحمود 

                        

 الرواية �� البحر�ن-6

ع�� حد قول   فالرواية البحر�نية ،ومثلت قضاياه الرواية �� البحر�ن مجتمعهاعكست           

"لم تأت إال من خالل رصد الواقع وتأمل ال�اتب ملا يجري ب�ن الناس من حوارات فهد حس�ن

و�عب��ات تجاه النبض اليومي، لذلك كرست الرواية البحر�نية جل اهتمامها لطرح املشكالت 

رح قضايا طإ��  ارتقت �� محتواها السردي د املتعلقة با�حياة البحر�نية واإل�سان البحر��ي،فق

،ومص��ه �� ضوء قيام املصا�ع واملعامل والشر�ات الرأسمالية ال�ي ��تم ط�عد النف إ�سان ما

ذلك املجتمع الصغ�� ب�ل همومه  عكست الرواية �� البحر�ن حيث47F1.��وات "البالتحصيل وت�و�ن 

ئي البحر��ي وأهم رواده من خالل املعيار وسنتعرض �ش�ل موجز للمشهد الروا،وأف�اره وقضاياه

48Fأي من خالل األسبقية الزمنية وليس اإلبداعية.؛الزم�ي 

2 

م��ا عمال روائيا، اثنا عشر  حيث بلغت عنده هللا خليفة أك�� من كتب الرواية،  عبد�عد            

الينابيع و  �شيد البحر و الضبابو امرأةو  املاء والنارغنية وأاله��ات و  القرصان واملدينةو ، الآل��"

عمر شهيدا، و ا�حس�ن شهيداو  ساعة ظهور األرواحو  سيد الضر�حو  األقلفو  ا�جزء األول والثا�ي

ألسلوب الواق�� �� الطرح، ففي أغنية املاء والنار �عكس ا  وتأخذ كتاباته طا�ع  التماثيل "و 

رض للصراع الذا�ي وي بائس و��ن مال�ي األ�واخ،و�� الوقت ذاته �عاصراعا ب�ن مجتمع �حر 

أما أم�ن صا�ح فقد امتازت كتاباته السردية ،ة والوجود واألخالق، يالطبقبينة للبطل من حيث 

و"املنازل ال�ي أبحرت أيضا " 2004الصادرة سنة باللغة الشاعر�ة،حيث كتب "رهائن الغيب " 

ع��  خط يدهب�عديل �� حيث يصر أم�ن صا�ح  أ��ا ليست رواية عر�ية،وذلك 2006سنة 

ات الشعر�ة العر�ية �� سرده،لدرجة تجعل املتلقي يتقن أم�ن يوظف .التعر�ف �� الصفحة األو��،

 واهتمالق مع ا�خيال ا�جامح �� التصو�ر الف�ي،طاالن أو ، حالة التنقل با�حدث�ن،متا�عة تب�ن حال

أما 49F3.قدر "يلتفت �� رهائن الغيب إ�� الصراع مع الحيث كث��ا باستبطان الوجود تجاه الفرد،

،واثنا عشر  " 1999،أيام يوسف األخ��ة1997كف مر�م" فن�جل له أعماال مثل:عبدالقادر عقيل 

بال��اث فا�عكس ذلك ع�� أدبه، كما  فّضل التعلق عقيل و الظاهر أن  2006ذئبا  ع�� مائد�ي 

�خ (البحر�ن ) �� ح�ن ركز فر�د رمضان ع�� تار ،القائم ع�� األساط��  واألحالم ال�جائ�يركز ع�� 

ويعد .،ماء النعيم " 2006 ،السوافح2000نجمة �� سفر :والبحث عن الهو�ة،وله "التنور،ال��زخ

                                                             
 75ص ،2009، 1ط،دار فراد�س للنشر : البحر�ن،امل�ان �� الرواية البحر�نية فهد :، حس�ن 1
 157 -151من ،2008 ،1ط ،البحر�ن، حسن : اخ��اق املرايا . فراد�س للنشر، لالس��ادة: جعفر 2
 153ص ،اخ��اق املرايا جعفر ،حسن : 3
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يميل إ�� االتجاه الواق��،وا�حس الدرامي،ومن أعماله "ا�جذوة  امل��م امحمد عبدامللك �اتب

الها "القلق أما األدب النسائي �� البحر�ن فرائدته �� فوز�ة رشيد ومن أعم،وليلة حب 1980

 .السري " 

ومن القضايا  الهامة ال�ي �عرضت لها الرواية �� البحر�ن سؤال الهو�ة،فمن خالل اللقاء            

حول ما  إذا ما  فهد حس�ن  ال�حفي الذي أجراه طامي السم��ي مع الناقد والروائي البحر�ن  

إ�� حد ما هناك ارتباط سواء ....." قائال: أجاب،�ان هم الهو�ة حاضًرا �� كتابة الرواية البحر�نية

با�حالة األيديولوجية أم با�حالة الثقافية،وأعتقد ما يكتبه الروائي عبدهللا خليفة عن تار�خ 

البحر والغوص،وا�حالة االجتماعية واملعيشية �� املجتمع البحر��ي �ش�� إ�� ذلك الصراع الطبقي 

ضان حول الهو�ة وال�جرات من أجل كشف تلك �� املجتمع،وما يقوم به الروائي فر�د رم

املحاورات ال�ي تدور ب�ن املثقف�ن والبعض اآلخر حول األصول والتعددية ال�ي تم�� املجتمع 

 بطرح هذه �أن��و�ولو�البحر��ي،وهذا من ُ�عد ثقا�� 
ً
،أما الروائي عبدالقادر عقيل فإنه �ان مهتما

ة بالظروف املعيشية وكما عمل ع�� مناقشة الهو�ة الهو�ة �� دائرة ا�حالة اإل�سانية املرتبط

وكذلك الروائية فوز�ة رشيد،مما �ع�ي أن الهو�ة ال�ي �انت تطرح �� العمل السردي ،العر�ية أيًضا

50Fالبحر��ي �ان وراءها أك�� من توجه وُ�عد ثقا�� وفكري "

1.  

 ةلعديد من القضايا املرتبطقدمت اقد أن الرواية البحر�نية، نالحظ تقدم ومما                  

�� إطار معا�جة تزال ما �ا�أالرواية البحر�نية حديثة  العهد و  أنبالبحر�ن، فما تقدم  ي��هن ع�� 

فالبحر�ن لم تول الرواية أهمية  ؛��ا لم �ستطع أن تجاري الروايات العر�يةأالقضايا املحلية،و 

ليتوقف اإلنتاج  1966عام  "ذكر�ات ع�� الرمل"و�� رواية   كب��ة،حيث ظهرت أول رواية بحر�نية

بدأت ��ضة حقيقية �� مجال الكتابة الروائية �� البحر�ن  ؛ حيث" الثمانينات الروائي إ�� عقد

 
ً
 أوال

ً
موت "وصدر له �� هذا املجال:   من خالل أسماء أبرزها محمد عبد امللك الذي بدأ قاصا

 1984 "ال��ر يجري "و 1982 "السياج"و 1975 "نحن نحب الشمس"و 1972 "صاحب العر�ة

 "ليلة ا�حب "أتبعها برواية 1980�� عام "ا�جذوة "وأصدر روايته  1997، "ثقوب �� رئة املدينة"و

��1989".51F2 
  :مقار�ة نقدية حول الرواية �� ا�خليج

ع�� مراحل تطورها،وأهم مالمحها،  ووقفت �شأة الرواية �� ا�خليج   تو�عد ما استعرض       

ن الرواية ا�خليجية ال �ش�ل وحدة متجا�سة بالرغم من أ – واالطالع�� حدود الدراسة –�تب�ن �

                                                             
 -م 2011يناير  20 -هـ  1432صفر  16السم��ي،طامي : الرواية البحر�ن،لقاء مع الناقد البحر��ي فهد حس�ن،جر�دة الر�اض، ا�خميس  1

 15550العدد 
 03/07/2010�شر ، جر�دة ا�خليج الثقافية ،عثمان :الرواية البحر�نية تتطلع إ�� املستقبل، حسن 2
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التجا�س الثقا�� والدي�ي والتار��� وا�جغرا��،وهذا التفاوت �شمل ا�جانب الك�ي والنو�� للمنجز 

 الروائي .

نتيجة  ت�شأال�ي الرواية العر�ية  عن أن �شأة الرواية �� ا�خليج اختلفت  ��كما تب�ن               

التأثر باملجتمعات الغر�ية ونظرا لوجود املدينة ال�ي �عد الشرط األسا��ي لظهور الرواية كما يرى 

،أما الرواية ا�خليجية فقد ظهرت متأثرة بأقرا��ا من الدول العر�ية االسم باألجن�ي جورج لو�ا�ش

ارتبطت باملدنية ال�ي اق��نت �عوامل ال��ضة ال�ي ظهرت مع تفجر آبار و ة مصر والشام،و�خاص

أن االستجابة  " أينالرواية ا�خليجية .. إ�� ".وقد ب�ن الرشيد بو شع�� �� كتابه املوسوم بطالنف

فالنمط   52F1"مثل �� نمط�ن : النمط املباشر،والنمط غ�� املباشر تالسردية للتطور االقتصادي ت

يركز ذي املباشر "يتمثل �� االستجابة السردية ال�ي ترصد مالمح التعب�� التار��� الكرونولو�� ال

امل�ان وثقافته،واألعمال الروائية ال�ي تندرج �� خانة هذا النمط تف�ح عن ا�خطاب  ع�� 

لف�ي من دائرة التعب�� ا التار��� الكرونولو�� بأسلوب صر�ح غ�� مضمر، وهذا ال �ع�ي أنه يخرج

53Fبطبيعة ا�حال "

هذا النوع  ��  "مدن امل�ح" لعبدالرحمن منيف،و"مدن تأ�ل لو�مكن أن نمثل  2

العشب " لعبده ا�خال،والنواخذه " لفوز�ة السالم .أما النمط  غ�� املباشر �� التأر�خ للرواية 

املظفر، ولو ا�خليجية فهو ي��اءى �� أعمال طالب الرفا��،وحمد ا�حمد،وأعمال سعود بن سعد 

حاولنا املقارنة ب�ن الرواية ا�خليجية �� إرهاصا��ا األولية متمثلة �� " التوأمان " 

ضر " للطائي،حيث بدأت مالمح املدنية تنعكس ع�� الرواية خلألنصاري،و"مالئكة ا�جبل األ 

�سان،" ي  �شوه اإل�لتح�ي  متاهة املدينة وما �سودها من �عقد العالقات الغرائز�ة واملادية،ال

الرواية ا�خليجية �� طفر��ا األو�� وال�ي تمتد ح�ى ��اية العقد التاسع منه ع��  تلقد راهن

لهو���ا ا�خاصة ذات النكهة املتم��ة،ولكن هات�ن  امؤكد اسرديات ال�حراء واملاء بوصفهما عنوان

ن حضور إلك فلذأبدا عن �ش�ل املدينة وتطورها مع�ى ومب�ى،و  �نالثيمت�ن لم ت�ونا منفصلت

ن �� السرديات الروائية ا�خليجية �ان �عب��ا عن التوجس من �عملق املدينة ان الثيمتاهات

ا�خليجية و�عنك��ا،أما الطفرة الثانية ال�ي تمتد من التسعينات وح�ى  اآلن فقد جنحت 

 السرديات ا�خليجية إ�� الذات الفردية دون حرص ع�� مالمسة القضايا املوضوعية أو التار�خية

54Fاملرتبة باملدينة "

  ةالكالسيكيتمثل جماليات السرود توهكذا استطاعت السردية ا�خليجية أن ، 3

خر�ن إ�� ا�حداثية وما �عد ا�حداثية، كما مالت إ�� �سية والواقعية،ومالت �� العقدين اآل اوالروم

وها السريع ولعل التجر�ب،ومن املظاهر امللفتة �� الرواية ا�خليجية هو ك��ة األعمال الروائية ونم

السبب الرئيس هو الطفرة الهائلة ال�ي شهد��ا املنطقة و��افت دور النشر ع�� �شر الروايات 

                                                             
1
 80ص  ، الرشيد الرواية ا�خليجية إ�� اين ؟كتاب مخطوط حصلت عليه من الكتاب نفسه،بوشع�� 
 95ص  ، الرشيد الرواية ا�خليجية إ�� اين ؟كتاب مخطوط حصلت عليه من الكتاب نفسه،بوشع�� 2
 100ص الرشيد الرواية ا�خليجية إ�� اين ؟ ،بوشع�� 3
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انتقت  كما  باإلضافة إ��  التغ��ات السريعة ال�ي �عد منبعا خصبا للمتخيل الروائي لدى األديب،

مظاهر الكتابية اهتمامها ،ومن اوسلس سهال  انتقاال  الرواية ا�خليجية من الشفو�ة إ�� الكتابية 

بالتفاصيل والتحليل السي�ولو�� مقابل األحداث املرو�ة،فالسرديات ا�خليجية استفادت �ش�ل 

كبي�� من املوروث الشع�ي الشفوي،و�� الوقت ذاته نجد أعمال روائية اجتازت املوروت الشع�ي 

"  90نوفم��  –د،و"الر�اض للتعمق �� ا�جانب السي�ولو�� مثل رواية "جروح الذاكرة  ل���ي ا�حم

�جأت الرواية ا�خليجية إ�� التجديد �� التقنيات ال�ي �ع�ى بجماليات و لسعد الدوسري،

الكتابة،مثل الكتابة السردية الرقمية كما فعلت رجاء الصا�ع �� "بنات الر�اض "  ومحمد 

نفس امل�ح�ي الراو�ة ا�خليجية عن الفتخلت  �� "ظالل الواحد "و"شات ".  (أرد�ي) سناجلة

والت الروائية ق،حيث نادرا ما ت�جأ الرواية ا�خليجية إ�� املتوسطإ�� النفس امل ومالت الطو�ل 

الروايات إ��  وعملت  الرحمن منيف، مثل  خماسية مدن امل�ح،وثالثية " أرض السواد "، لعبد

تقليص ا�حجم مثل  "�ساء املنكر " لسمر املقرن،و"التنور " لفر�د رمضان،كما تميل الروايات 

ا�خليجية ا�حديثة إ�� القضايا االجتماعية والسياسية والفكر�ة األك�� حساسية وال�ي �عد من 

ا�حر�ة ال�ي تجاوز  التابوهات �� املجتمع ا�خلي�� املحافظ،و�ان القناع وراء هذا الطرح،هو ستار 

لدى البعض،فأصبح يمس املحرمات الدينية واملجتمعية، ومثاله األبرز " ترمي �شرر" لعبده 

ا�خال،و"اآلخرون " لصبا ا�حرز، كما مال الكتاب إ�� األقنعة والرمز واإلسقاطات واالق��اب من 

د ال�اتبات الروائيات أن عدفكما يبدو و  التأنيثت عنه، كما جنحت الرواية ا�خليجية إ�� و املس�

 
ّ
ل ظاهر �ستوجب الدراسة والبحث،وهذا ما سيتم خالل املبحث القادم �� ازدياد مستمر،مما ش�

الذي خصص لدراسة ا�حضور النسوي �� الرواية ا�خليجية،ومن املهم أن �ش�� إ�� ميل كتاب 

وصياغ��ا �� قالب � ال��ل من س��هم الذاتية وتجار��م ال�خصية إ�و�اتبات الرواية �� ا�خليج 

ن ال�اتب الذي يتقيد بكتابة س��ته بدي�ي أل  أمر الرواية،وخاصة �� بواك�� أعمالهم الروائية،وهو 

 .الذاتية،يكتب رواية واحدة ثم يتوقف عن الكتابة
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 التوطئة 

بما حملت هذه الف��ة من ،ظلت املرأة  ا�خليجية حبيسة البيت وا�جدران لف��ة طو�لة         

وإم�انية ،وطر�قة زواجها، وهذه ال��بية ا�عكست ع�� ت�و�ن �خصي��ا،معاناة نفسية واجتماعية

لف��ة طو�لة يرجع إ�� عادات ولعل سبب بقا��ا �� البيت ،ثم �� تر�ية أبنا��ا فيما �عد،�عليمها

وتقاليد سادت ف��ة طو�لة �عود ملعتقدات وأف�ار قديمة ترى أن املرأة م�ا��ا املناسب �� بي��ا 

واستمر الوضع ح�ى شهدت دول ا�خليج ��ضة كب��ة اق��نت بالنفط ، �خدمة زوجها وتر�ية أبنا��ا

فبدأ هذا ،من أهمية اس��اتيجيةالذي حول منطقة ال�حراء إ�� محط أنظار العالم بما تحمله 

ومن بي��ا ،ويعيد ترتيب أموره وأف�اره،املجتمع ينمو بطر�قة مختلفة و�نفتح ع�� مجتمعات أخرى 

ف�ان االتصال ، فازداد الو�� الثقا�� وا�حضاري ،نظرة املجتمع للمرأة وحقوقها ودورها �� التنمية

بدأت املحاوالت السردية �� النصف الثا�ي من .املباشر وغ�� املباشر بالعالم العر�ي أدبيا وثقافيا 

وكتبت نور�ة السدا�ي ،حيث كتبت فوز�ة رشيد رواية "ا�حصار "، القرن العشر�ن رجالية و�سو�ة

 .م 1968رواية "ا�حرمان 

��جل السبق  ف��ا إ�� السيدة ساملة بنت سعيد  ،ولو عدنا للبدايات السردية النسو�ة            

بن سلطان �� القرن التاسع عشر من خالل مذكرا��ا عن منطق��ا باللغة األملانية �عنوان 

تقول: " إن املرأة الشرقية ،قع معيشاو �(مذكرات أم��ة عر�ية ) تو�ح ف��ا دور املرأة العمانية 

ملضطهد البائس الذي الحول له وال مقام �� (تقصد العر�ية ) ليست ذلك املخلوق املظلوم ا

وهو أمر يدعونا إ��  55F1،كما يحلو للناس هنا أن يكرروا ذلك دوما(و�ع�ي ��نا أملانيا) "،ا�حياة

ن أول رواية خليجية أحيث �ش�� الدراسات ، االعتقاد  أن الكتابة النسو�ة بدأت قبل الذ�ور�ة

ذكر�ات دامعة " سنة  "ودعت آما�� " ثم رواية "ان �عنو   1958�سو�ة �انت لسم��ة خاشق��  �� 

رواية �عنوان "وجوه �� ، 1970وكتبت فاطمة الع�� سنة  1963تل��ا "بر�ق عينيك " ،1961

 .الزحام " 

�� بروز الفن الروائي النسوي �� منطقة ا�خليج أسهمت و�العودة إ�� العوامل ال�ي                   

والرغبة �� ،والكتابة السردية �ش�ل خاص،املثقف�ن �� الكتابة �ش�ل عاميمكن �عداد " انخراط 

�شر الو�� ب�ن أفراد املجتمع بوسيلة أك�� جاذبية من الشعر ملا �� األخ�� من غموض ورموز 

وانتشار املكتبات �� ،تصعب ع�� كث�� من القراء ـ باإلضافة إ�� تلقي ال�حافة والكتاب العر�ي

و�ش�ل املجتمع ا�خلي�� الراغب �� التطو�ر والتحديث �عد ، �خليجية�عض أرجاء املنطقة ا

فضال عن الطموح الذي يخا�ج كتاب ،وإ�شاء املدن،و�ناء املصا�ع، اكتشاف النفط واستخراجه

                                                             
 202ص 2006 ،2ترجمة د ساملة صا�ح، منشورات ا�جمل : أملانيا، ط ، ذكرات ام��ة عر�يةساملة بنت سعيد : م،سلطان 1
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و�اتبات القصة �� الولوج لعالم أرحب وأوسع �عطى مجاال للسرد والوصف وتجر�ب أدوات 

P56Fالكتابة السردية "

1
P. 

بدأت  ال�اتبات ا�خليجيات الشابات خالل ف��ة الثمانينيات والتسعينيات من القرن املا��ي بطرح 

و�عد ،والذاتية ب�ل حر�ة و �� ال�ي لم تكن مألوفة وق��ااالجتماعية والفكر�ة العديد من القضايا 

يج من حيث عدد الروائيات  ع�� مستوى ا�خلللقائمة اململكة العر�ية السعودية متصدرة  

حيث  حاولت ، فالكتابة النسو�ة �� اململكة العر�ية السعودية بدأت مبكرة عن قر�نا��ا  ،العر�ي

بل تجاوزت حدود الواقع أحيانا لكسر أحد أضالع ،مجمل هذه الروايات مناقشة الواقع املعيش

املحرم با�حديث عن ا�جنس وهو املس�وت عنه �� مجتمع محافظ �سبب العادات الثالوث 

ومن املالحظ أن الكتابة النسو�ة لم ،وعدم قدرة األفراد البوح به أو التطرق إليه، اليدوالتق

وذلك خوفا من ، تتطرق إ�� الضلع�ن اآلخر�ن وهما الدين والسياسة كما ناقشت الضلع األول 

ولعل أبرز القضايا ال�ي عا�جت النسو�ة �� ا�خليج �� وضع ،الرقيب الدي�ي والرقيب السيا��ي

 وان��كت ،حقوقها الدينية واملدنيةومنظومة العادات والتقاليد ال�ي حرم��ا من ،الجتما��املرأة ا

من هنا كتبت املرأة ، فما �ان من الروائيات إال التصدي لهذه املنظومة وتفكيك عناصرها،أنوث��ا

ور�ة محاولة إبراز وجودها اإلبدا�� بالرغم من السيطرة الذ�،ا�خليجية �� قضايا املرأة وحقوقها

 .فأصبحت املرأة تكتب قضايا  مجتمعها كما يفعل الرجل ، ع�� األدب

 الكتابة النسو�ة �� اململكة العر�ية السعودية :-1

  مراحل �شأة الكتابة النسائية �� اململكة العر�ية السعودية وخصائصها -أ

ال�اتبة السعودية   عند حديثنا عن الكتابة  النسو�ة �� ا�خليج نجد أنفسنا أمام                

وذلك لتحقيقها قيمت�ن ،"سم��ة محمد خاشق�� " بوصفها رائدة للكتابة النسو�ة �� اململكة

ويعود هذا إ�� عام ،�� كتابة فن الرواية �� اململكة العر�ية السعودية سابقة ش�لتاأساسيت�ن  

ى �عده إال أو ح�،هحيث لم �سبق ل�اتبة سعودية أن أصدرت رواية قبل هذا التار�خ أو في،1958

رواية  ر أول أي �عد صدو ،"رواي��ا "ال��اءة املفقودة  هند باغفارحيث أصدرت ، 1972عام 

فلقد خلقت كتاب��ا جرأة للروائيات األخر�ات ع�� اقتحام حصون  ،لسم��ة  بثالثة عشر عاما

لك كتاب��ا الرواية وما يؤكد ذ، وهذا �ع�ي أ��ا قدمت قيمة معنو�ة توازي التبص�� والداللة،الرواية

P57Fتحت اسم مستعار هو "سم��ة بنت ا�جز�رة العر�ية "

2
P، فسم��ة عملت من أجل حقوق املرأة

 و�ان هدفها ، عية �سائية سعوديةوأول جم،حيث أسست أول ناد للفتيات السعوديات،السعودية

و�� مجلة كما أصدرت أول مجلة �سائية سعودية ،فتح املجال للمرأة السعودية لتستمر مواه��ا

 الشرقية وتولت رئاسة تحر�رها .

                                                             
 194ص ، 2012،  1ط ،املؤسسة العر�ية للدراسات والنشر،فهد : �عيدا عن الظل (التجر�ة النسو�ة �� منطقة  ا�خليج العر�ي )،حس�ن 1
 39ص ،   2009،1،ط،�� الر�اضالنادي األد�ي ،خالد : الرواية النسائية السعودية،الرفا�� 2
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أمكننا أن نتعرف عل��ا املراحل ال�ي مرت ��ا الكتابة النسو�ة السعودية ع�� ولو حاولنا الوقوف  

 ع�� النحو اآل�ي :

- U) م ) 1978 -م 1958املرحلة األو�� : مرحلة البدايات  

  ة وم��اات �سائيصدرت خاللها عشر رواي،و�� مرحلة استمرت اثن�ن وعشر�ن عاما

 الرواية الروائية العام

 ودعت آما�� سم��ة بنت ا�جز�رة 1958

 ذكر�ات دامعة سم��ة بنت ا�جز�رة 1961

 بر�ق عينيك سم��ة بنت ا�جز�رة 1965

 ال��اءة املفقودة هند باغفار 1972

 �حوة اآلالم نز��ة كت�ي 1973

 قطرات من الدموع سم��ة بنت ا�جز�رة 1973

 مأتم  الورد سم��ة بنت ا�جز�رة 1973

 غدا سي�ون ا�خميس هدى الرشيد 1976

 �سمة من بح��ات الدموع عائشة زاهر أحمد 1979

عن  ولم تتأخر كث��ا،عر�ية  ومن املهم أن �ش�� إ�� أن الرواية السعودية النسو�ة قد سبقت دوال 

ومن ا�جدول السابق ،وا�جزائر  الدول الرائدة �� الكتابة النسو�ة مثل العراق وسور�ة وفلسط�ن

ف�ي لم ، روايات د ثبتت ع�� موقفها حيث أصدرت خمسيت�ح أن رائدة الكتابة النسو�ة ق

كما أن الرواية قد سبقت صدور أول ديوان ،تكتب رواية وتن�حب بل آثرت التواجد والتأصيل

"األوزان الباكية " عنوان �  1963شعري �سائي �� اململكة العر�ية السعودية والذي �ان عام 

"للقاصة نجاة كما سبقت أول مجموعة قصصية و�� "مخاض الصمت  ،للشاعرة ثر�ا قابل

و�املقارنة مع األدب الذ�وري نجد أن الر�ادة �� الرواية الذ�ور�ة �انت لألنصاري الذي ،خياط

فكرة " عام السبا��   �� رواية "،كتب روايته  "التوأمان " ثم صمت  ستة عشر عاما ليحذو حذوه

أما سم��ة فقد أغرت ال�اتبات �عدها بالكتابة حيث أصدرت  هند باغفار رواي��ا "ال��اءة ،1948

كما أن " الرواية السعودية الرائدة �انت  ،املفقودة " �عد أر�عة عشر عاما من رواية سم��ة األو��

صلة إال من خالل جنسية أل��ا لم تكن تمت إ�� املرأة السعودية ب،ناقصة �سبيا من ا�جانب الف�ي

باإلضافة إ�� ،و�خصيا��ا وح�ى رؤ���ا  مستوحاة من خارج البيئة السعودية،�اتب��ا فأمكن��ا

 58F1.صدورها خارج اململكة تحت اسم مستعار "

 م )  1989-م 1980املرحلة الثانية: االستقرار الف�ي  (

                                                             
 42ص :خالد : الرواية النسائية السعودية ،الرفا�� 1



 
 

33 

 : درت عشر روايات �سائية سعودية وم��او�� هذه املرحلة  ص

 الرواية الروائية العام 

 عبث هدى الرشيد 1980

 غدا أ���ى أمل شطا 1980

  النور ي��ر  صفية أحمد �غدادي 1976

 آدم  عفوا يا صفية عن�� 1986

 أر�عة صفر رجاء عالم 1987

 ذكر�ات امرأة  عهد عنا�ي  1987

 ر�اط الواليا  هند باغفار  1987

 و�ج ب�ن رماد السن�ن  صفية عن�� 1988

 ال عاش قل�ي  أمل شطا 1989

وهذا يدل ع�� أن الرواية اس��وت ، �عددت أسماء الروائيات السعوديات خالل هذه املرحلة 

وشاركن �� صناعة ، العديد من ال�اتبات السعوديات اللوا�ي  ينتم�ن إ�� بيئات واتجاهات مختلفة

كما ،جديدات بدال من خمس روائيات �� املرحلة السابقةالرواية لنجد أنفسنا أمام ست روائيات 

ظهرت روائيات متشبعات بالثقافة السعودية ال�املة  لتصبح الرواية مع��ة عن الواقع السعودي 

كما �شرت ، فقد �شأن �� بيئة سعودية و �علمن �� الداخل، املعيش بخالف املرحلة األو��

الدولة �� طباعة أسهمت كما ،%20السابقة بنسبة الروايات �� داخل اململكة بخالف املرحلة 

وط�� االتجاه ،فحظر امل�ان �ش�ل كب�� �� الرواية السعودية �� هذه املرحلة،الرواية وال��و�ج لها

فلقد �عددت االتجاهات واملوضوعات ،الواق�� ع�� الرواية  من دون أن يحتكر السيطرة التامة

صفر"   4ورواية "،عد رواية �عليمية ذات اتجاه واق��فرواية  "درة من اإلحساء"  �،�ش�ل �س�ي

 تمثل اتجاها رمز�ا جديدا يجعل من الفن موضوعا له .

 م ) 1999-م 1990املرحلة الثالثة : مرحلة الن�ج الف�ي و�داية التجر�ب (

 صدرت �� هذه املرحلة ثالث وعشرون رواية  �سائية سعودية  �� :

 م الرواية الروائية العام

 1 صراع عق�� وعاطف�ي سلوى دم��وري 1990

 2 ومات خو�� ظاهرة املسلول  1990

 3 الفجر ا�جديد من��ة الشيحة 1992

 4 اللعنة سلوى الدم��وري 1994

 5 طر�ق ا�حر�ر رجاء العالم 1995

 6 افتقدك يوم أحببتك صفية عن�� 1995
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جمعتنا الصداقة وفرقتنا  صفية عن�� 1996

 التقاليد

7 

 8 امرأة ع�� فوهة بر�ان ��ية بوسبيت 1996

 9 سر �� أعما�� ��ية بوسبيت 1996

 10 سيدي آدم يا أمل شطا 1997

 11 رقيب مسرى يا رجاء العالم 1997

 12 أث�ى فوق أشرعة الغر�ة نورة املحيميد 1998

 13 الرقص ع�� الدفوف ز�نب حف�ي 1998

 14 سيدانة وحدانة رجاء العالم 1998

 15 الفردوس اليباب لي�� ا�ج�ي 1998

 16 للقلب وجوه أخرى  نداء أبو ع�� 1998

 17 ومرت األيام نداء أبوع�� 1998

 18 أنت حبيب�ي صفية عن�� 1999

 19 ح�اية عفاف والدكتور صا�ح ��ية بوسبيت 1999

 20 الرجاء ال��ام الوقار فاطمة بنت السراة 1999

 21 صغ��ة ستة أقدام فاطمة بنت السراة 1999

 22 صا�ح النجدي وزهراء ا�جنو�ية فاطمة بنت السراة 1999

 23 عيون  ع�� السماء قماشة العليان 1999

" سلوى دم��وري " و"ظافرة املسلول " م��ا  كما ظهرت أسماء روائية جديدة �� هذه املرحلة 

السراة " ال�ي �جلت ثالث و"نورة املحيميد " و"قماشة العليان" و"لي�� ا�ج�ي " و"فاطمة بنت 

كما ظهرت روائيات �� مراحل عمر مبكرة مثل "نداء أبو ع�� "ال�ي ،روايات  �� سنة واحدة

 أصدرت رواية "ومرت األيام "و"للقلب وجوه أخرى"و�� ملا تزل �� الرا�عة عشرة من عمرها .

الفردوس اليباب  و�� هذه الف��ة أيضا ظهرت الروايات ال�ي تروي وتقارب املس�وت عنه مثل "

 حيث ان��كت  ف��ا املحرمات �� الكتابة األدبية.، "للي�� ا�ج�ي

 م  ح�ى اآلن ) 2000املرحلة الرا�عة: الثورة الروائية النسائية  (

 يتج�� هذا �� الروايات املتضمنة �� ا�جدول أدناه:،و�� املرحلة األك�� أهمية كما وكيفا

 م الرواية الروائية العام

 1 تأن�ى العنكبو  قماشة العليان 2000

 2 ب�اء تحت املطر قماشة العليان 2000
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 3 بيت من زجاج قماشة العليان 2000

 4 ح�ي رجاء العالم 2000

 5 الشياط�ن �سكن األعشاش مهرة العصي�ي 2000

 6 باسمة ب�ن الدموع صفية عن�� 2001

 7 خاتم رجاء عالم 2001

 8 املص�� ليندا الوابل 2001

 9 موقد الط�� رجاء العالم 2002

 10 وجهة البوصلة نورة الغامدي 2002

 11 �عد املطر دائما هناك رائحة فاطمة بنت السراة 2003

 12 تو�ة وسليى مها الفيصل 2003

 13 سفينة وأم��ة الظالل مها الفيصل 2003

 14 عندما ينطق الصمت حنان كتوعة 2003

 15 مزام�� من ورق  نداء أبو ع��  2003

 16 يفرون من رفوف املكتبة  سعاد سعيد 2003

 17 أجندة مغ��بة  خلود السيوطي  2004

 18 به روحها املوشومة أمل الفاران 2004

 19 غ�� وغ�� هاجر م�ي  2004

 20 االنتحار ملأجور  آالء الهذلول  2004

 21 لم أعد أب�ي   ز�نب حنفي 2004

 22 مدائن الرماد بدر�ة عبدالرحمن  2004

 23 بنات الر�اض رجاء الصا�ع 2005

 24 التحديات  عالية الشامان 2005

 25 حب �� �جن الكرامة  املهاجرة 2005

 26 ذاكرة بال وشاح حسنة القر�ي  2005

 27 س��  رجاء العالم 2005

 28 عيون قذرة  قماشة العليان  2005

 29 القران املقدس  طيف ا�حالج 2005

 30 ال��ر الثالث �سر�ن غندورة 2005

 31 وغابت شمس ا�حب  أم��ة امل�ح�ي  2005
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 32 اآلخرون صبا ا�حرز  2006

 33 األو�ة وردة عبد امللك 2006

 34 البحر�ات أميمة ا�خميس  2006

 35 بقايا امرأة  نجاة الشيخ 2006

 36 ب�اء الرجال لطيفة الزه�� 2006

 37 بنات من الر�اض فايزة ابراهيم 2006

 38 ب�ن مطار�ن نبيلة محجوب  2006

 39 جاهلية  لي�� ا�ج�ي  2006

 40 رجل من الزمن  اآلخر  أمل شطا 2006

 41 سعوديات سارة العليوي  2006

 42 شمس �� حيا�ي ليندا الوابل 2006

 43 شهاب مزق رداء الليل سناء سعيد 2006

 44 يكتبه الغياب صمت سعاد جابر 2006

 45 الضياع مر�م ا�حسن 2006

 46 �� حدة األشواك وفاء العم�� 2006

 47 ل�حزن بقية وأشياء أخرى  مهرة العصي�ي 2006

 48 محور الشر نبيلة محجوب 2006

 49 املرآة املنعكسة سارة الزامل 2006

 50 مالمح ز�نب حنفي 2006

 51 وضاء مها باعشن 2006

 52 أحببت ولم أر حبي�ي ر�م محمد 2007

 53 �عت ا�جسد فكتور�ا حكيم 2007

 54 بيت الطاعة من��ة السبي�� 2007

 55 ثمن الشو�والته �شائر محمد 2007

 56 ح�ى ال يضيع ا�حجاب املهاجرة 2007

 57 دماء متناثرة بتول مصطفى 2007

 58 الرقص ع�� ا�جراح أمل املط�� 2007

 59 سقر عائشة ا�حشر 2007

 60 شرعك اللهم ال اع��اض املهاجرة 2007
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 61 فتاة القرن  هتون باعظيم 2007

 62 فتنة أم��ة القحطا�ي 2007

 63 كتاب املتعب�ن مي العتي�ي 2007

 64 امللعونة أم��ة املض�� 2007

 65 هروب الزعيم نبيلة محجوب 2007

 67 وأشرقت األيام مر�م ا�حسن 2007

 68 �� العاصفةحب  وفاء عبدالرحمن 2008

 69 سيقان ملتو�ة ز�نب حنفي 2008

 70 العباءة مها ا�ج�ي 2008

 71 �ائنات من طرب أمل الفاران 2008

 72 لعبة املرأة رجل سارة العليوي  2008

 73 �ساء املنكر سمر املقرن  2008

 74 الوارفة أميمة ا�خميس 2008

اللسان الراوي  لألوضاع السياسية ف�انت ،السعوديةففي هذه املرحلة ن�جت الرواية

ولعل أبرزها أحداث  ا�حادي ،حيث شهدت املرحلة العديد من التغ��ات السريعة،واالجتماعية

لوجيا وتحرر املجتمع" حيث وظف يو د��  األف�ار واألي � ك��ا من  �غ�عشر من سبتم��  وما وا

االس��اتيجية ال�ي اتبعت  مصط�ح (املرأة ) بصورة وا�حة و�ل ذلك نتيجة للسياسة السعودية

وأيضا تأييدا إعالميا ، وعليه فقد حققت ا�ح�ومة م�اسبا لذا��ا -2001�ع�ي –من ذلك الوقت 

59F�خما وذلك من خالل املطالبة باتخاذ دور إيجا�ي للعديد من القضايا ال�ي ��تم باملرأة "

كما ،1

لكث��ة دورا مهما  �� �شر الروايات اإلعالم �ش�ل كب�� �� عوملة الرواية  ولعبت دور النشر اأسهم  

التدخل ��  عتبة العنوان ور�ما  إ�� بل تجاوز األمر لدى البعض،وتب�ي التسو�ق لها واإلعالن ع��ا

وا�جدير بالذكر هنا أن الرواية السعودية  و�الرغم  من    ،امل�ن  أيضا؛ من أجل الر�ح املادي

فقد ن�جت �ش�ل كب�� جدا من ،نقدية واعيةا�حضور الك�ي الكب�� إال ا��ا لم تجد مواكبة 

حيث برعت الروائيات �� استخدام اللغة الشعر�ة مثل رواية "س�� " لرجاء ،حيث  تقانة اللغة

كما نجد  توظيفا عميقا �� البناء الف�ي من حيث تحر�ك ال�خصيات داخل امل�ن ،العالم

اعتماد نظام زم�ي معقد �ستوجب و ،وتوظيف تقنيات الفضاء امل�ا�ي،و�عددية ا�حوار،الروائي

وعنوان ،كما زاد االهتمام بالعتبات من خالل الغالف، معه إعمال ذهن املتلقي

"مها الفيصل "��  ما فعلت كما ظهر الرمز األسطوري كبنية رئيسة للتعب�� مثل،واإلهداء،الرواية
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واملحلية  كما نجد ا�ساع دائرة املوضوعات لتخرج من اإلسالمية، رواية تو�ة وسي�� "

مثل "هند والعسكر " و" اآلخرون " حيث ،لوجيةيو إ�� الفلسفية والسياسية واأليد،والتعليمية

وال�ي عا�جت  2006بدأت مرحلة كسر املحظور تظهر بقوة ��  رواية "مالمح " ال�ي �شرت عام 

س كما ظهرت رواية "اآلخرون" ال�ي عا�جت نف،املثلية ا�جنسية وظاهرة ال�حاق ب�ن البنات

ضمن  تأتيان اآلخرون " "و"القرآن املقدس  اس أن رواي�ي "املوضوع حيث يرى الناقد محمد العب

و�مكن اعتبارها بمثابة صرخات حجاج ،�خ�خلة األ�ساق الثقافية والدينية واالجتماعية حاوالت م

مع يتو عقائدي وتمارس عليه القفة الشمولية ال�ي تضع ال�ائن �� فضد فكرة املؤسسات والثقا

60Fو�� ��ذا اإلعالن عن التمرد تؤسس للن�عة الفردانية مقابل االمتثال االجتما�� "،والتسلط

و��  1

وقد  ،العام ذاته أصدرت وردة عبدامللك رواي��ا " األو�ة " حيث صرحت بالسياسة وا�جنس بجرأة

ناك رغبة علق عبدهللا الغذامي ع�� ا�جرأة ال�ي تنت�جها �عض األدبيات السعوديات بقوله:  " ه

وهو  أن ا�جرأة وحدها �شفع للعمل ، شديدة �� ا�جرأة وأخ��ى أن تتحول  هذه الرغبة إ�� تصور 

61F، وهذا التصور طبعا غ�� �حيح "

لتظهر موضوعات اإلرهاب �� " االنتحار املأجور " آل��ء 2

ة كما ظهرت السياسية وا�حرب ع�� العراق �� رواية "وجهة البوصلة  " لنور ، 2004الهذلول 

و دعت لي�� ،ك��و�ج الفتاة من عبد أسود،وتطرقن إ�� موضوعات يرفضها املجتمع،الغامدي

ا�ج�ي �� "جاهلية " متمثلة �� �خصية ل�ن ال�ي �س�� إ�� طلب  صك الغفران وتحر�رها من 

ومن املالمح  ،عبودية املجتمع الذي يمنعها من الزواج �عبد أسود و�� سليلة  النسب العر�ق

، هذه املرحلة استمرار �عض الروائيات �� الكتابة مثل رجاء العالم وقماشة العليانالبارزة ل

وتحول �اتبات القصص القص��ة إ�� عالم الرواية و�� مقدم��ن  نورة الغامدى وأميمة ا�خميس   

، رواية للرجال والنساء 42�انت  2006و�ذكر سامي ا�جر�دي أن عدد الروايات السعودية �� عام 

62Fصيب املرأة عشر�ن رواية أي النصف وهو أمر لم يحصل �� السنوات السابقة "و �ان ن

وهذا 3

ال��ايد الك�ي �� رأيي  يق��ن بتطور نو�� باإلضافة إ�� اإلحاطة بالعديد من  املوضوعات والظواهر 

 ال�ي حدثت �� املجتمع السعودي �� تلك الف��ة .

 موضوعات املنجز الروائي النسوي �� اململكة العر�ية السعودية   -ب

د النظر إ�� هموم الروائيات السعوديات ال نجدها تختلف عن هموم األديبات عن                   

ومحاور ��  الوطن العر�ي بل و�� العالم أجمع حيث �انت دائرة االهتمام  تدور حول قضايا املرأة 

تحدي العالم اآلخر املتمثل �� الرجل من أجل ا�حصول ع�� �� باإلضافة إ�� محاوال��ا ،أنوث��ا

ا�حب ؛فحاولت أن تخ��ق العالم الذ�وري ب�ل التناقضات ،حقوقها أو ح�ى التفوق عليه
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القبول والرفض . ومن املوضوعات ال�ي تناول��ا  الرواية السعودية  ،السعادة والتعاسة،والكراهية

وسنعرض ،روايات العاطفية والتعليمية واالجتماعية واإلسالمية والروايات املتمردةموضوع " ال

 .1أمثلة ع�� الروايات ال�ي تمثله  �ش�ل موجز ل�ل نوع مع ضرب

 :الرواية العاطفية -1

بحيث تتحكم العاطفة �� اللغة ، و�� �ل رواية اتخذت من العاطفة موضوعا لها             

ولعل الرواية العاطفية �� األقرب لت�و�ن ، �� األحداث والفضاء امل�ا�يوال�خصيات وا�حكم ع

فليست العاطفة هنا �عب��ا عن ا�حب ولك��ا �عب�� عن اإلحساس ،املرأة االنفعا�� والتأث��ي 

ومثالها رواية "ودعت آما�� " لسم��ة ،واالنفعال سلبا أو إيجابا مع األحداث وال�خوص �� امل�ن

 بنت ا�جز�رة "

 :الرواية التعليمية .2

و�� الرواية ال�ي قدمت �غية تحقيق هدف دون االعتناء بالقصة املت�املة من حيث           

فال�اتب يتحول من ، ا�حبكة والت�خيص وا�حوار وإنما هدفها الرئيس هو التعليم واإلصالح

دايات األو�� وعند حديثنا عن الرواية التعليمية فإ��ا تق��ن بالب،خاللها إ�� واعظ وخطيب

 وال" �ع�ي ،وغرس القيم والفضائلواإلرهاصات املبكرة لل��ضة وحاجة األمم إ�� تر�ية الشعوب 

فمن وقت آلخر �انت تظهر �عض اآلثار ال�ي تكشف عن ،ذلك أن هذا التيار انقطع انقطاعا �امال

رز من يمثل هذا وأب63F1.�س��وي �عض املؤلف�ن و�الئم ثقافا��م وأغراضهم "مايزال أن هذا التيار 

النوع �� الكتابات النسائية السعودية "درة من اإلحساء " و"وامرأة ع�� فوهة بر�ان" و االثنان " 

" فـدرة من اإلحساء " ، حيث لم تلتفت ل�جانب الف�ي بل إ�� الوعظ واإلرشاد،ل��ية بوسبيت "

، فأمل  "�خصية مثالية،تح�ي ح�اية أمل املعلمة �� مدرسة ابتدائية ��دف إ�� تر�ية تلميذا��ا

ومن خالل هذه ال�خصية استطاعت ال�اتبة أن �عرض ،حر�صة ع�� �عليم الناس املثل والقيم

ال تخطئه ع�ن ،وأن �عا�جها من منظور خاص �ش�ل �علي�ي بارز ع�� السطح،عددا من القضايا

 64F2.القارئ العادي "

 الرواية االجتماعية -3

فالرواية �� ال�ي �ع�� ،باملجتمعات املدنية والظواهر االجتماعيةرتبط ظهور الرواية ا              

فاملوضوع االجتما�� هو األك�� امتثاال ،عن املجتمع ال��جوازي عندما �جزت القصيدة عن ذلك

فقد �ان ، فالرواية متأثرة باملجتمع  ومؤثرة فيه �ش�ل كب��، لهاجس الرواية واألك�� تمثيال لها

س ال�اتبات السعوديات �� تصو�رهن املجتمع السعودي إما �ش�ل املوضوع االجتما�� هاج

لذا  نجد ،الذي من خالله تتسع دائرة أفق التوقعات الروائيوصفي واق�� أو من خالل املتخيل 

                                                             
 92ص ،عبداملحسن طه : تطور الرواية العر�ية ا�حديثة �� مصر،بدر 1
 103ص، خالد: الرواية النسائية السعودية،الرفا�� 2



 
 

40 

الواقع املجتم�� من خالل ال�خصيات واألماكن من خالل الذكر الصر�ح  نالروائيات يرسم

� �سليط الضوء ع�� �عض الظواهر االجتماعية مثل باإلضافة إ�،ألسماء الشوارع واألمكنة

ومن األمثلة ال�ي تب�ن الظاهرة االجتماعية �� املجتمع ، حر�ة املرأة �� العمل والزواجو ،الطالق

رواية "أن�ى العنكبوت " لقماشة العليان حيث صورت البطلة "أحالم " القضايا ،السعودي

، اإلجباري  الزواج، ك��ن واملحرم أثناء السفراالجتماعية مثل توظيف املعلمات خارج مناطق س

 .واقع الفتيات داخل القرى وغ��ها من القضايا و 

 املتمردةالرواية -4

واخ��اق املس�وت ، وكسر املألوف،�� رواية الكشف  وهتك ا�حجاب  والزوايا املظلمة             

جزء من حياتنا الذي يبدو " الروائي املاهر هو الذي �ساعدنا ع�� معرفة هذا ا�إن حيث ،عنه

فالتمرد كما يرى نز�ه أو نضال هو "محاولة فردية ، 65F1"للوهلة األو�� م�انا ال يمكن االطالع عليه 

66Fلتغي�� الواقع االجتما�� "

من هذا املنطلق سنجد أن �ل رواية �� تمرد ع�� مجتمعها ��دف ،2

الروائيات �� �عر�ة املجتمع وع�� الرغم من اختالف طرق ،�غي��ه أو زعزعة نظامه التقليدي

إال أن ،نجد أ��ن يتفقن �� التمرد ع�� البنية التقليدية �� املجتمع،السعودي و إبراز  متناقضاته

فقد  ،فيه مبالغة مقصودة أثناء عرض واقع املجتمع السعودي  –�� نظري  –�عض أنواع التمرد 

ومثالها " هند والعسكر  حيث ،جاهرت �عض ال�اتبات �� �عر�ة وعرض أخطاء املجتمع السعودي

تظهر املواجهة الرئيسة ب�ن هند كأن�ى تمثل اإلناث و��ن  العسكر وما تمثله ال�لمة �� مجموعة 

بدأت ،فالعسكر تو�� بالسلطة والقوة والك��ة وا�جاهز�ة والتدر�ب واملكر والعدة،من الذ�ور 

الدها الذي يز�د من إحساسها بالرغم من حنان و ، هز�م��ا منذ كره والد��ا لها أل��ا أن�ى

زوج��ا أمها ، سيجلب املصائب اشيطانإليه وتوجس أخ��ا إبراهيم م��ا �و��ا بالنسبة ،بالضعف

مشك�ا �� �ل تصرفا��ا لطبعه ،ساء معامل��اأف،من ابن خال��ا "منصور" النقيب �� ا�جيش

لتسمح لها ، النفس  نجا��ا ابن��ا مي مكسورةإعادت إ�� بيت والد��ا �عد ،العسكري ا�حاسم

قاومت ،وهنا تلتقي بوليد شقيق صديق��ا شذا، والد��ا بالعمل �� مجتمع مختلط وهو املستشفى

 من أمها وعائل��ا واملجتمع
ً
حاولت االستقالل مستخدمة ،هند �ل العسكر الذين يحيطون ��ا بدءا

من قبل األخ فعندما حاولت الهروب بالكتابة قو�لت بالرفض الشديد ، الكتابة والرحيل

ثم قررت الرحيل عن الر�اض ،ف�جأت إ�� الكتابة باسم مستعار،بل وتنكروا لوجودها،والزوج

فبعد طالقها تقرر والد��ا تزو�جها من "سليمان " وهو رقيب أيضا لتعود نفس ،مهاجرة للمجهول 

حق  فهند ال ترفض مجتمعها بل �� �عري عقلية املجتمع الذي ينتقص من،املعاناة واالضطهاد

املرأة ويعت��ها عورة .ولعل تمرد الكتابة لدى املرأة �� السمة الطاغية �� الكتابة السعودية �� 

                                                             
 7ص 1982، 2،مكتبة الفكر :لبنان ط1تار�خ الراو�ة ا�حديثة، ترجمة جورج سالم، طر.م  : ،�سالب� 1
 25ص ،2004   ،1ط، نز�ه : تمرد األن�ى املؤسسة العر�ية للدراسات والنشر،أبو نضال 2
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املرحلة األخ��ة   حيث أفرد محمد عبدهللا العو�ن كتابا موسوما  بكتابات �سائية متمردة  قارب 

اللها تمرد املرأة حيث يت�ح  من خ،من خالله الرؤ�ة التار�خية والنقدية لكتابة املرأة السعودية

�� الكتابة  والرجل والتمرد ا�جن��ي و التمرد ع�� مظاهر الفساد وع�� ا�جفاف ع�� التقاليد 

P67Fالعاطفي بل وع�� األنوثة ذا��ا .

1 

 

 ا�حضور النسوي �� الرواية الكو�تية -2

عند  عند ا�حديث عن الرواية النسو�ة �� ال�و�ت �� مرحل��ا األو�� يجب أن نقف              

وال�ي  ،1971الصادر ة سنة ، رائدة الرواية ال�و�تية فاطمة الع��  ��  رواي��ا " وجوه �� الزحام "

" حيث �عد عمال روائيا �و��ي النكهة يحقق الرواية العصر�ة ،ُ�جلت كأول رواية ل�اتبة �و�تية

ك ألن ا�حكم املوضو�� وذل،بالنظر إل��ا �ابنة بيئ��ا وا�حكم عل��ا �ابنة عصرها وتار�خها،ا�حديثة

كما ظهرت رواية " 68F2.لعمل الف�ي يجب أن ينطلق من بيئته وعصره  أو الزمن الذي صدر فيه "ل

ورواية " ا�حرمان " و " واحة العبور " " أين " وجدت املرأة متنفسا يتيح لها ،نور�ة السدا�ي "

أما املرحلة 69F3،ها املرأة ال�و�تية "والتجول �� عالم العادات والتقاليد ال�ي تنوء بآثار ،امتطاء صهو��ا

حيث ،الثانية ال�ي مرت ��ا الرواية ال�و�تية ف�ي  مرحلة  ا�حضور األيديولو�� والتنوع الفكري 

 .أصبحت املرأة  تكتب وفق خلفيات ��� ذا��ا و محيطها معا  

 املرحلة فيما ي��: توقد رصدت �� ا�جدول اآل�ي روايا،

 م الرواية ال�اتبة سنة النشر

 1 عندما يفكر الرجل خولة القزو��ي 1985

 2 املرأة والقطة  لي�� العثمان 1985

 3 وسمية تخرج من البحر  لي�� العثمان 1986

 4 مذكرات خادم طيبة اإلبراهيم  1986

 5 اإل�سان الباهت  طيبة اإلبراهيم  1986

  

صط�ح عل��ا  او�مكن رصد مرحلة أخرى  من خالل استقراء لعناو�ن ومتون روائية أخرى  

حيث يتج�� حضور املرأة ع�� الساحة الفنية بقوة وفاعلية ،بمرحلة البناء الف�ي للرواية ال�و�تية

 ومن الروايات النسو�ة �� تلك املرحلة :،فنية متم��ة

 م الرواية ال�اتبة سنة النشر

                                                             
 170-158ص ،2009، 1ط،حقوق الطبع للمؤلف،محمد عبدهللا : كتابات �سائية متمردة،نظر : العو�نيلالس��ادة  1
 31ص ،2005،  1ط ، حقوق الطبع للمؤلف، حسن : فاطمة يوسف الع�� رائدة الرواية ال�و�تية النسو�ة، حامد 2
 28ص ، ز�نب عي��ى : البناء الف�ي �� الرواية ال�و�تية، اليا��ي 3
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 1 مذكرات مغ��بة  القزو��ي خولة 1995

 2 سيدات وآ�سات  خولة القزو��ي 1994

 3 البيت الدا�� خولة القزو��ي 1996

 4 لكم  عرفهيفاء تت خولة القزو��ي 2001

 5 مذكرات خادم  طيبة اإلبراهيم 1995

 6 النواخذة فوز�ة السالم 1999

 7 الشمس مذبوحة والليل محبوس فوز�ة السالم  1997

 8 حجر ع�� حجر فوز�ة السالم 2003

 9 مزون وردة ال�حراء فوز�ة السالم 2000

 10 خذها ال أر�دها لي�� العثمان 2008

 11 ارتطام لم �سمع له دوي  بثينة العي��ى 2004

 12 ك��ت و�سيت أن أ���ى بثينة العي��ى 2013

 13 عائشة تن�ل إ�� العالم السف�� بثينة العي��ى 2012

 14 تحت أقدام األمهات  العي��ىبثينة  2009

 15 سعار بثينة العي��ى 2005

 16 املرآة مس��ة الشمس هديل ا�حساوي  2005

 17 غرفة السماء ميس خالد العثمان 2004

 18 عرائس الصوف ميس خالد العثمان 2007

 19 عقيدة رقص ميس خالد العثمان 2008

 

مع استمرار اإلنتاج األد�ي ل�ل من ،فوز�ة السالملقد ظهرت أسماء جديدة لها إنتاج مم�� مثل 

خولة القزو��ي وطيبة اإلبراهيم.  وقد امتازت الكتابة �� هذه الف��ة �سمات فنية مهمة مثل 

وغ�� ،العنونة؛ فبعض العناو�ن تتسم بالنمط املباشر مثل" هيفاء تت�لم لكم " �خولة القزو��ي

والذاتية حيث يرجع العنوان إ�� ذاتية ،فتوحةاملباشر الذي يحمل العديد من الدالالت امل

من السمات ال�ي غلبت ع�� الرواية النسائية ال�و�تية أ��ا " و ومثالها رواية " ليلة جنون ".،املؤلف

و�األز�اء ،حاولت أن تنقل عوالم ا�حياة الشعبية ال�و�تية القديمة املرتبطة بالعادات والتقاليد

�عدسة �ام��ا تلتقط أدق التفاصيل لتصور��ا وتجسيدها ع�� ،القديمة وم�ونات امل�ان القديمة

وا�حفاظ ع�� حرمة ا�جار وا�حب ،�سيجها الروائي , مثل تقاليد ا�خطبة والزواج وال��ابط األسري 
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فرواية " املرأة والقطة" ،أي أن الرواية ال�و�تية  جسدت الواقع  واملجتمع ال�و��ي70F1.والوئام "

ذلك املجتمع املغلق الذي �ستخدم سطوته ضد املرأة ،النفط تجسد املجتمع ال�و��ي قبل

��ي �� ف��ة و�� تروي املجتمع ال�و  1986وكذلك رواية " وسمية تخرج من البحر " ،املظلومة

وم��ا إ�� ال�و�ت �� مرحلة النفط و�شكيالت ،من القرن املا��ي األر�عينيات وا�خمسينيات 

وع�� ،و لم �غفل، و"هيفاء تتحدث لكم " و " ورود ملونة ".مثل "ليلة جنون " ،ال�و�ت ا�حديثة

حيث ، ح الغزو العرا�� لل�و�تمنفس النسق نجد رواية "هيفاء تتحدث لكم " ال�ي ترسم مال 

أل��ا نقلت غالبية شرائح املجتمع ال�و��ي ،��ا " رواية البيئة ال�و�تية  اآلنية بجدارةإيمكننا القول 

�� م�ن ح�ائي واحد ، تحاوروا وتوافقوا واختلفوا،��م ونزعا��م املتباينةبأطيافه املتعددة و�توجها

 عبداللطيف األرناؤوطإ��ا رواية تمتاز بمالمح  النسو�ة كما يرى 71F2.يتش�ل من ح�ايات متنوعة "

ا ��م فهم �� ع�� الرجال وعدم ثق�� هاومن سمات النسو�ة �� الرواية حمل�� معرض قوله:  "

وتتخذ ال�اتبة من إحدى �خصيا��ا ،ملها أخلصت ممن املرأة جان��م مهنظرها غدارون ال تأ

 �خيان��م
ً
لكن ،وهم سواء �� التقلب شأن (سامي) ال�حفي والشاب الذي أحبته هند،(هند) مثاال

�ا ملكر النساء ودها��ن) خالل حدي� حمل��ا ع�� النساء ال تقل قسوة ف�ي تقول بلسان ( مروة) ( يا

72Fبه" ل�ي نصبت شباكها وأف�حت �� الزواج عن سكرت��ة سامي ا

ومما تقدم  أجد  أن  املرأة ��   3

األقدر ع�� وصف فكر املرأة وهمومها وأف�ارها ح�ى وإن �ان فعل الكتابة ذ�وري كما يرى 

ففعل الكتابة  عند املرآة هو النسيج الفكري العاطفي ال�ي تخلق منه لفت االنتباه ،الغذامي

 ا .لقضايا املرأة وهمومه

 

  ا�حضور النسوي  �� الرواية القطر�ة-3

عند ا�حديث عن ا�حضور النسوي �� الرواية القطر�ة نجد أن الروايات النسائية ال�ي صدرت   

 ح�ى تار�خ إعداد البحث ��:

  
 سنة النشر الروائية الرواية م

 1993 دالل خليفة أسطورة اإل�سان والبحر 1

 1994 خليفةدالل  بعيدةأ�جار ال��اري ال 2

                                                             
 64ص،  2012،   1ط،دار أثر : السعودية،سعاد عبدهللا : رواية املرأة ال�و�تية،العن�ي  1
 66صمرجع سابق   سعاد عبدهللا : ،العن�ي 2
هيفاء �ع��ف لكم  ع�� موقع األدبية خولة القزو��ي  ع�� الرابط ، دراسة نقدية  من األدب النسوي ال�و��ي عبداللطيف:،األرناؤوط 3

http://www.khawlaalqazwini.com/CriticalStudyDetail.aspx?aid=72 
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 2000 دالل خليفة دنيانا .. مهرجان األيام والليا�� 3

 1995 دالل خليفة ن البحار القديم إليكم 4

 1993 شعاع خليفة أحالم البحر القديمة 5

 1993 شعاع خليفة العبور إ�� ا�حقيقة 6

 1994 شعاع خليفة ��  انتظار الصافرة 7

 2007 ل سعدآمر�م  تدا�� الفصول  8

 2011 ل سعدآنورة  العر�ضة 9

 

فقد كتبت ع�� يد املرأة ،إن ا�حديث عن الرواية النسو�ة �� قطر هو ا�حديث عن الرواية �� قطر

ا للرواية يبفبالرغم  من البداية املتأخرة �سجاهله توهو أمر ال يمكن أن ت، هالتح�ي قضايا

و سيطرت األختان شعاع ودالل خليفة  ع��  ،1993حيث صدرت أول رواية العام ،القطر�ة

وهذا ما أكدته نورة آل سعد �� ،الكتابة الروائية وتبادلتا األدوار �� توا�� النشر  لف��ة طو�لة

معرض حدي��ا قائلة: " ....ع��ت تلك الروايات عن الواقع االجتما�� والسيا��ي والتار��� باملتخيل 

وهو ،وعمدت إ�� خلق عالم ال يطابق الواقع لكنه مواز له،أي بقوان�ن الكتاب النوعية الروائية

وقد تزامنت بواك�� إنتاجهما الروائي النضيج ولم تتقدمها �� قطر سواء تجارب ،غ�� ا�ع�ا��ي

وال إصدارات �عت�ي ��ا النقد األد�ي من حيث ،سردية  ليست ذات أهمية تذكر �� املجال الروائي

 73F1.هو تحليل وتذوق ورؤ�ة "

قامت الرواية �� قطر  بفضل اج��ادات فردية سعت إ�� شق طر�قها �� عالم            

وحاولت الشقيقتان ،فقد غلبت املوهبة واملمارسة السردية ع�� ا�جفاف الروائي والنقدي،مجهول 

 يبتان ومن املوضوعات ال�ي تطرقت إل��ا األد،شق الطر�ق الوعر للوصول إ�� الهدف  املنشود

ورسم مالمح ال�خصية القطر�ة ، تمع القطري ب�ل مالمحه البسيطةموضوع البحر واملج

لسيا��ي البسيطة ودمجها مع مقتضيات املرحلة ا�جديدة مع  التطور ا�حاصل ع�� املستوى ا

نجد أن ،دالل خليفة ة النسو�ة واألك�� إنتاجا ال�اتبة فبا�حديث عن رائدة الروايواالقتصادي.

و�� ترى أ ن  ال�خصيات ال�ي تخلقها �� ،البدايات وح�ى الرواية األخ��ةمنذ ،إنتاجها قد نما فنيا

ففي  حدي��ا عن  نورة  بطلة " أ�جار ال��اري البعيدة " ،نصوصها �� �خصيات حية وواقعية

ها محافظة ار نلهذا ،خاصة �ش�ل رسمت �خصية نورة لتمثل املرأة ا�خليجيإ��ا تقول 

ات ممن قرأ��ا من قطر و�الد عر�ية أخرى أخ��ن�ي أ��ن وجدن الغر�ب �� األمر أن كث�� و ،وواقعية

املرأة القطر�ة. ور�ما �انت �شب�ي ليس  ق أظن أ��ا �عكس صورة أنفسهن ف��ا. ومن هذا املنطل

                                                             
 39ص ،نورة : أصوات الصمت،ال سعد 1
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وتجد نفسها ،تميل  دالل إ�� االتجاه الواق�� �� األدبحيث 74F1."�� العقالنية وإنما �� ميلها للتنظ��

و�� ت�جأ إ�� الرمز واألسطورة ، نجاحها وإبداعها،�ع�� عن كيا��ا وتمردها�� �ل �خوصها �امرأة 

الذي يتساءل هل ولدت  ،�� رواية " أسطورة اإل�سان والبحر "  لتفتح آفاق التأو�ل أما املتلقي

أم  اعتمدت  ع�� الروايات ،الرواية القطر�ة نا�جة فلم ت�جأ إ�� محا�اة الرواية العر�ية

فأسطورة اإل�سان والبحر تحمل  �عدا فلسفيا تأمليا �� ، ة اإلرشاديةالتعليمية الوعظي

ذات مستوى من السرد ، أعمالها الروائية ال�ي اعتمدت التجر�ب ف��ا لذا نجد أن "،الوجود

وتوظيف الدالالت �� ،مع االعتناء بالعنونة وال��ك�� واالهتمام بالبداية وال��اية،النا�ج

حيث تقوم بتعر�ة الواقع االجتما�� واالقتصادي ،و�حذ ال�خوصو�عددية األصوات ،امل�ان

باإلضافة إ�� ،والسيا��ي من خالل السرد املتخيل بالدرجة األو��؛ متخذة اإل�سان بؤرة اهتمامها

�عد دالل نموذجا للمرأة كما 75F2"وكمعاناة،والكيان اإل�سا�ي كفكر،�ل ما يمس الذات اإل�سانية

فأدركت أن أد��ا هو سبيل ،املرأة ال�ي ��� دورها �� بناء بلدها،ور القطر�ة �� زمن ال��ضة والتط

 وكم هو عظيم دورها الر�ادي �� األدب النسوي �� دولة قطر.،لل��ضة

 

 �حضور النسوي �� الرواية اإلمارتية ا-4

السبعينيات إ��  وتحديدا ،�عود البدايات األو��  للرواية اإلماراتية إ�� أر�عة عقود خلت             

و�الرغم من ا�حداثة الزمنية إالأن الراو�ة اإلمارتية وصلت إ�� مرحلة الن�ج ، من القرن العشر�ن

توافر العديد من العوامل ال�ي ذكرت �� الفصل إ��  حيث تطورت تطورا سريعا نظرا ، الف�ي

فإن أول رواية ،1970سنة ،فإذا  �انت رواية شاهندة " أول رواية إمارتية لراشد عبدهللا،السابق

�سائية �� �حصة الكع�ي واملوسومة "��جن بنت القدر ا�حز�ن "والفارق الزم�ي بي��ما هو عقدين 

 من الزمن .

�� حدود بح�ي  –لو حاولنا أن نرصد األعمال الروائية النسائية �� اإلمارات نجدها  ال تتعدى 

 ما هو مرصود �� ا�جدول أدناه :  -طال�� وا

 م الرواية األدبية  سنة النشر

 1 حلم كزرقة البحر منيات سالمأ 2000

 2 ر�حانة أسماء الزرعو�ي  2003

 3 ا�جسد الراحل عو�يأسماء الزر  2003

 4 اؤب األناملثت رحاب الكيال�ي  2004

                                                             
هـ 1434ر�يع اآلخر  9املوافق  –م 2013ف��اير  19الثالثاء ،ع�� صفحات مجلة العرب القطر�ة،حوار أجرته سهيلة ال سعد مع األدبية القطر�ة 1

 9018العدد:  -
 م2014مارس  29 -هـ  1435جمادى األو��  28،منشور �� جر�دة البيان اإلمارتيةتحقيق ،دالل خليفة روائية تتأرجح ب�ن األسطورة والواقع 2
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 5 أوجه املرايا األخرى  فاطمة السو�دي 2006

 6 بخيتةطوي    مر�م الغف��  2007

 7 رائحة الزنجبيل صا�حة غا�ش  2008

  

أ��ا تطورت  �ش�ل كب��  و�خطى  فنجدتتبعنا الرواية اإلماراتية النسائية كرونولوجيا  أما  إذا  

الرواية ا�جديدة  فإن،متصاعدة؛ فإن �انت "�جن بنت القدر ا�حز�ن " تحمل مالمح الت�جيلية

اهمة الروائية لل�اتبة ن " تطور املسكما أ،من حيث البناء واملضام�ن تحمل مالمح  التجديد

و ذلك قد ي�ون ،العر�ية  �ش�ل عام فوران املساهمة الروائية للكتابة  اإلماراتية  هو أ��ا زامنت

طراد واضطرام كتابة املرأة للرواية من صلة وثقى بفاعلي��ا �� املجتمع  ا�� ا مفيدا أن �شار بداية 

عوقات ال�ي يجود ��ا زمن االنكسارات ع�� الرغم من أن الذ�ورة ال تزال عتية وامل،والثقافة

 76F1.العر�ية تزداد عتوا "

�عرضت الروائيات اإلماراتيات للكث�� من املوضوعات ال�ي تمس هذا املجتمع الكب�� بآماله  

فحملت ب�ن سطورها  جزءا من القومية العر�ية كرواية  "مالئكة وشياط�ن " لباسمة ،وأحالمه

االجتماعية �� ظل الظروف املعيشية الصعبة ال�ي �عا�ي م��ا  يو�س ال�ي �عري انقطاع العالقات

�� ظل ضغوطات ،فالبطلة تحتفظ بكرام��ا كفتاة شرقية مح��مة،الالجئون  العرب �� �ل م�ان

 لطبيب الذي حاول أن �سلب شقيقتها و�قتل ليقتلها شقيقها،واألخت  أ�حت مدمنة،كث��ة

�� الس��ة ��ا "حلم كزرقة البحر "و�� أقرب إأما أمنيات سالم  ف���سم �� رواي، شرفها

تح�ي عن البيئة اإلماراتية املتمثلة �� ا�جز�رة ا�حمراء ال�ي تقع �� رأس ا�خيمة أحد ،الذاتية

�� البطلة مع  �لذكر�ات تتما� اذاتياإ��ا تمثل سرد، اإلمارات السبع  لتسرد قصة ا�حداثة والنفط

ر كث��ا عند ميسون صقر �� رواية " ر�حانة " ال�ي تح�ي وال يختلف األم،�خصية الروائية ذا��ا

و�� رواية من املمكن أن تصنف أ��ا تار�خية ،جزءا مهما من تار�خ  اإلمارات وهو تجارة اللؤلؤ

أما أسماء الزرعو�ي ، حيث اعتمدت �� البحث ع�� املراجع �� �عض املرو�ات املسرودة �� النص

املد الناصري ح�ى ا��حاب بر�طانيا من ا�خليج سنة  ��" ا�جسد الراحل" فتتحدث عن ف��ة

حيث تح�ي قصة عي��ى املواطن الذي  عاش ��  بر�طانيا ملدة ستة عشر عاما ليعود ،1971

 للوطن مع أبنائه األر�عة بحثا عن االنتماء والُهو�ة املفقودة .

 البسيطالنموذج ؛و�مكننا أن نم�� ب�ن ثالثة مستو�ات من الكتابة النسائية �� اإلمارات           

وتتمثل �� فاطمة ،متمثال �� البدايات والروايات ال�ي تتوافر ف��ا سمات املنجز الروائي  ا�جيد

، بينما  توزعت  مستو�ات السرد �� بقية الروايات،السو�دي وميسون صقر  وأمنيات سالم

                                                             
ح�ومة ،دائرة الثقافة واإلعالم، ضمن كتاب السرد �� الرواية اإلماراتية،نبيل : تطور املساهمة النسائية اإلمارتية �� الرواية،سليمان 1

 36ص  ، 2010،الشارقة



 
 

47 

كما أن ،األدوار االجتماعية �� املجتمع اإلمارا�ي  وتار�خه مثلتا  ا�جروان وصا�حة غا�ش فسارة 

استخدام العامية �� كتابا��ن أضفت نكهة خاصة ع�� أد��ن وأعطته صبغة محلية  أك��  بما 

احتواه املنجز السردي  من  عبارات ومفردات خليجية .ولو حاولنا أن نقف عند ا�خطاب األنثوي 

لرواية اإلماراتية لوجدنا أن ا�حراك االجتما�� الناتج عن ال��ضة قد لعب دورا كب��ا �� �� ا

ا�خطاب النسوي   فـ " الواقع االجتما�� املتأزم للمرأة ع�� التقاليد املوروثة ال�ي تحذرها وتحرمها 

ايات من الوصول إ�� مناقشات تابوهات ومقدسات �عي��ا جعلت املرأة مبدعة �� كث�� من الرو 

ثوي ال�ي �س�� نحو التجسيد الذا�ي �� رؤ�ة ا�حياة ع�� �خصيات إيجابية مما جعل ا�خطاب األن

77Fوا�حا وقو�ا ال يمكن تجاهله ".

لقد التقط ا�خطاب األنثوي �� الرواية اإلماراتية دقائق  1

تتضمن ال�خوص واألحداث ،األحداث   وصورها �� تناسق زما�ي وم�ا�ي ضمن حبكة سردية

 فنا أدبيا �عكس الواقع و�تما�� معه. لتنتج

 ور النسائي �� الرواية العمانية ا�حض-5

فقد �انت ،الراهن  حظيت املرأة العمانية باهتمام الدولة منذ  االستقالل وح�ى وقتنا          

وشاركت " املرأة العمانية �� بناء ، سلطنة عمان من أوائل  الدول ال�ي أولت املرأة أهمية كب��ة

حضار��ا مساهمة كب��ة خاصة �عد عودة املتعلمات واملثقفات اللوا�ي أ���ن �علم��ن �� ا�خارج 

حيث التطلع والرغبة �� ،من أجل املشاركة �� بناء املس��ة العمانية،م1970إ�� أرض الوطن 

ور�ة اإلنتاج واالنفتاح واالنتقال من العصر القديم إ�� عصر عمان املشرق بآفاقه التعليمية والتط

"،78F2سائية  ُرصدت خالله  أقالمفة املجاالت وم��ا  مجال األدب؛رزت أسماء المعة �� �احيث ب�

من خالل األمسيات والندوات  عا�جت قضايا  املجتمع  ودعت  لالنفتاح ع�� الثقافات العصر�ة

 �� جمعية املرأة العمانية .

األدبية العمانية ولو حاولنا تتبع الروائيات العمانيات ومنجزهن ع�� الساحة   

 سنة النشر الروائية الرواية م

 1993 سناء محمد الهاللية قيثارة األحزان 1

 2006 سناء محمد الهاللية ب�ن ظفائر امرأة 2

 2009 هدى بنت محمد ا�جهور�ة األشياء ليست �� أماك��ا 3

 2004 جوخة ا�حار�ي منامات 4

 2008 السعيدغاليةبنت فهر بن تيمور  سنت�ن مبع��ة 5

 2005 غاليةبنت فهر بن تيمور السعيد أيام �� ا�جنة  6

                                                             
 170ص ، 2010،الشارقةح�ومة ،ضمن كتاب السرد �� الرواية اإلماراتية دائرة الثقافة واإلعالم،ا�خطاب االنثوي ،بثينة خضر،م�ي 1
 318ص ،1987، 1 ط،منشورات ذات السالل :ال�و�ت، لي�� محمد : أدب املرأة �� ا�جز�رة وا�خليج العر�ي، صا�ح 2
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 1999 بدر�ة الش�� الطواف حيث ا�جمر 7

 2010 بدر�ة الش�� 1ف��ياء 8

 2009 فاطمة الشيدي حقنة املوت 9

رواية  فمنذ " ،و�بدو أن الرواية النسائية �� عمان قد لعبت دورا محور�ا �� الرواية العمانية

بدر�ة الش��( الطواف حول ا�جمر)جرى تحر�ر الش�ل الروائي العما�ي من نقاط ضعفه السابقة 

وت�خم للراوي ك�� ،واجتماعية ناقصةونزعة توثيقية وتار�خية ،وترهل،بما ف��ا من تبسيط

إن هذه الرواية :يمكن القول ،وهكذا،ولغة عتيقة ال تتالءم مع متطلبات السرد ا�حديث،العلم

�� ال�ي بدأت هذا ،1999وظهرت طبع��ا األو�� بب��وت عام  1994�ي تمت كتاب��ا بمسقط عام ال

ارتبطت الكتابة النسو�ة �� عمان بمظاهر الرواية  79F1."الزمن ا�جديد �� تار�خ الرواية العمانية

فمن  خالل ، ا�جديدة ال�ي استلهمت من أغلب التجارب السابقة فلم تمر بمرحلة التجر�ب

وكأ��ا قالب �سع ،ج مع ثقافات الشعوب األخرى وأد��م ظهرت الرواية العمانية نا�جةالتماز 

 فجاءت الرواية لت�ون لسان حال املجتمع املد�ي وقلبه النابض .،تمثيل الواقع و مظاهره

 ال�اتبة  أن  مما تقدم نرى "        
ً
 وروائيا

ً
وع�� صعيد القيمة ،العمانية قدمت الكث�� أدبيا

كما تا�ع��ا �� �عض مما �عن��ا �� ،و�� �� تم��ها برؤ�ة أرحب لألمور ،للعالم �� كتاب��اا�جمالية 

 .80F2"لتؤكد حضورها األد�ي ا�جديرة به، الشأن الفكري واألد�ي

 

 

 6-الرواية �� البحر�ن 

 النسائيةو�� للرواية األ تجر�ة الأن نجد با�حديث عن الرواية النسائية �� البحر�ن                  

نسائية بل الفوز�ة رشيد ال�ي تبدأ �� تأر�خ الكتابة ل "�� رواية ا�حصار و، م1983عام  �انت 

وقد أدرجت هذه الرواية ضمن أهم مائة ،وتتوقف حكرا عل��ا بمنطوق مقومات الرواية ا�حديثة

رواية عر�ية خالل مائة عام �� استفتاء شامل أجراه اتحاد الكتاب �� مصر وسور�ا واخت��ت 

ل��جم��ا إ�� ست لغات حّية. و��ن الرواية األو�� والثانية مسافة ليست بالقليلة زمنيا فقد 

مستوى الكتابة �سائية �ش�ل عام  م رواي��ا الثانية و�� الثانية أيضا ع��1990أصدرت عام 

نوان (تحوالت الفارس الغر�ب �� البالد العار�ة) و�ي��ما �انت مجموعا��ا القصصية �عنوان 

P81Fالقص��ة ال�ي ش�لت الكث�� من الو�� تجاه املسألة األنثو�ة واإلبداع "

3
P  فجاءت  الثالثة  ��اروايأما

                                                             
 35،ص13-12-2011، العدد الثامن والستون ،مجلة نزوى،التجليات التار�خية والظواهر االجتماعية �� الرواية الُعمانية ضياء :، خض�� 1
 15-07-2009، العدد الثامن وا�خمسون ،مجلة نزوي،يم : لعبة الذ�ورة واألنوثة �� روايات غالية ف.ت. آل سعيدإبراه، محمد 2
 2014مارس  83العدد ، مجلة ال�لمة،لي�� : الرواية البحر�نية النسائية،السيد 3
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عمال الكتابية وبعدها توالت األ.   م2000م عن دار الهالل بالقاهرة عاو صدرت �عد عشر سنوات 

 ن نستعرضها  في الجدول اآلتي:البحرينية ويمكن أ
 سنة النشر الروائية الرواية م
 1983 فوز�ة رشيد ا�حصار 1
تحوالت الفارس الغر�ب �� البالد  2

 العار�ة

 1990 فوز�ة رشيد

 2000 فوز�ة رشيد القلق السري  3
 1997 حسن الصقرلي��  بدر�ة تحت الشمس 4
 2004 فتحية ناصر ا�حجابان 5
 2005 فتحية ناصر  املرأة ال�ي أحب 6
 2007 فتحية ناصر  الرجل السؤال 7
 2012 فتحية  أبحث عن سؤا�� 8
 2008 من��ة سوار ساء املتعة� 9

 2001 أنيسة الز�ا�ي خندق النار  10
 2011 أنيسة فخرو  ع�ن ا�حب 11
 2000 معصومةع��  تحطمت القيود 12

 

وزواج ،ومن القضايا ا�حساسة ال�ي تطرقت إل��ا الرواية البحر�نية قضية التفكك األسري 

82Fواملشكالت السياسية ،،والتحرش ا�جن��ي باألطفال،املتعة

�عد رواية " �ساء املتعة "من و 1

أر�ع �ساء عن تتحدث ،�ش�ل كب��الروايات ال�ي تكسر املألوف و�س�� إ�� ف�ح املجتمع و�عر�ته 

جعلت من املرأة كيانا ،يصادر �ل ��يء بن�جسية عالية،ورهن األسئلة املح��ة �� وسط ذ�وريا�س

إ��ا األن�ى ،تحت طائلة ا�خضوع التام لألن�ى،�عيش من أجل إشباع رغبات الذ�ور امل��ايدة،سلبيا

 املتاع ال�ي سعت النسو�ة من بداي��ا إ�� التصدي لها ومحار���ا .

 

 ة�� الرواية ا�خليجيدية حول حركية ا�حضور النسوي مقار�ة نق

نجد أن �ل دولة وإن ،ومن خالل ما تم عرضه من ا�حضور النسوي �� الرواية  ا�خليجية          

ا�سمت تجر���ا  �سمات خاصة إال أن ا�حضور النسوي �� الرواية ا�خليجية ا�سم �عدة 

 التا��: ب الدول ؛ نو�حها بإيجاز �� خصائص ومم��ات �ش��ك ف��ا أغل

U(أ)الرواية النسو�ة ا�خليجية ب�ن االحتجاج والتمردU  

                                                             
 االسابق املرجع 1
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فظهرت �خصيات ، و�عالت صيحات االحتجاج والتمرد، ارتفعت نداءات املطالبة با�حر�ة       

ف إنه نداء االحتجاج ع�� العادات والتقاليد ال�ي لم تنص،الروايات بلسان املح�ي لتلك النداءات

فأحالم ،والدراسة والعمل،أو منعها من الزواج،أو الزواج من مسن، مثل الزواج املبكر، املرأة

واألمر ذاته مع "الرواية ،تزوج بابن عمها رغما ع��ا،�� الزحام" هوجو “بطلة الرواية ال�و�تية 

السعودية امرأة العنكبوت " لقماشة العليان حيث أج��ت ع�� الزواج من �خص مسن لتقتله 

وكذلك فعلت "عائشة " بطلة الرواية اإلمارتية "عائشة "�� رواية "�جن بنت القدر ،�� ال��اية

 ا�حز�ن ".

اختلفت عن الروايات ال�ي   ثمومن ،انصرفت الروايات ا�خليجية إ�� التمرد وحده           

حيث برز ملمح سردي فاعل هو  ،وتلك ال�ي جمعت ب�ن االحتجاج والتمرد، انصرفت إ�� االحتجاج

�غييب املجتمع عما تفعله ال�خصية الروائية ال�ي شرعت تتجه إ�� سرد ذا��ا والتعب�� عن 

P83F، دون مراعاة املجتمع الذي تتحرك فيه "، مشاعرها

1
P �� فالعادات والتقاليد ال�ي هزمت املرأة

لذا ظهرت نصوص حاولت ،اجي من خالل التمرد واالحتجئ��زمها املرأة  داخل م�ن الراو ،الواقع

حيث يتال��ى ا�خوف ، كسر  �ل ما هو محرم �� املجتمع �� إطار صرخ��ا االحتجاجية ع�� الواقع

 من املجتمع .

تطور التمرد �ش�ل تدر��� فح�ن طالبت سم��ة بنت ا�جز�رة بالتعليم وحر�ة الزواج            

ا�جديدة �� التسعينات فلم تظهر أما جيل الرواية ،سقف طموحا��ا محدودا �ان،واإلعالم

الرغبات والهواجس وهموم املرأة إال رمزا وتلميحا .وللتمرد مظاهر ووجوه مختلفة  م��ا التمرد 

فما ، االجتما��  الهادف إ�� التحرر من قيود املجتمع وأعرافه وموصوفات يراها املجتمع مثالية

لذلك  نجد "سارة " �� رواية ،افضا �حقوقها�ان من املرأة إال   مواجهة ذلك املجتمع الذي رأته ر 

وردة عبدامللك �عا�ي  من قمع املجتمع ح�ى من خالل حيا��ا �� مدرس��ا الثانو�ة ومصادرة 

ورواية "لم ، " نكما يظهر التمرد ع�� األ�عاد التار�خية ال  �� رواية "اآلخرو ،أغراضها البسيطة

مرحلة تار�خية متمثلة �� الصراع الطائفي ب�ن أبك أبدا " ؛فاآلخرون �شن احتجاجا كب��ا ع�� 

"وإذا �انت بطلة الرواية تر�د أن ، فتتحدث عن جزء مس�وت عنه �� التار�خ، الشيعة والسنة

فإ��ا تر�د أن تتمرد كذلك ع�� تار�خ الصراع ، تتمرد ع�� تار�خ الصراع ب�ن السنة والشيعة

P84F2.اق وال�و�ت "خصوصا الصراع ب�ن العر ، املعاصر �� منطقة ا�خليج
P �� أما التمرد الذي ظهر

الرواية ا�جديدة  فهو التمرد امليتاف��يقي  املتج�� �� االحتجاج ع�� أمور تتصل بالذات اإللهية 

إ��ا ،و�� ترتبط بتلك الظواهر االجتماعية ال�ي تحدثنا ع��ا سابقا،والتمرد عل��ا والعصيان لها

ولعل املثال ع�� تلك  التمردات ،عقال�ي وفكري من الروائيةنتاج   تمزق نف��ي وانفعا�� دون و�� 

                                                             
ضمن كتاب الرواية ا�خليجية ا�جديدة  "وقائع ملتقى الشارقة ، ا�جديدةسمر رو�� : تحول ال�خصية الروائية النسو�ة ا�خليجية ،الفيصل 1

 81ص، 2013، وزارة الثقافة واإلعالم :الشارقة، التاسع للسرد العر�ي"
 139ص ،2012، 1دار الصدى  :االمارات ط،الرشيد :هواجس الرواية ا�خليجية، بوشع�� 2
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ل��بطها بنعت الذات ،رواية "األو�ة "ال�ي تروي قصة سارة ال�ي ترفض تلون األفراد وتناقضا��م

إن " ظاهرة التمرد �� هذه الرواية تنداح فتتجاوز حدودها االجتماعية أو  ،اإللهية بنعوت آثمة 

P85Fيتاف��يقي ولكن بأسلوب فج و�ذيء ومتطاول وممجوج "التار�خية وتالمس حدود امل

1
P، وهنا يجب

�عض الروائيات من كتابة هذا النمط من الكتابة إليه أن نتوقف عند الهدف الذي ترمي 

وأمور �عد من ،املتحّررة من الفكر والعقل بل تتجاوز حدود املنطق لتمس الذات اإللهية

تمثل  �� جذب انتباه املتلقي ؟ أم �� محاولة  الستثارة  فهل رغبة الروائية هنا ت،املسلمات الغيبية

دراسات النقاد ؟ أم �� كتابة ملجرد الكتابة فقط دون و�� بمدى تأث�� هذا النوع �� املتلقي؟ 

ترى هل هذا النوع ،باإلضافة ا�� الصورة ال�ي تر�خت �� ذه�ي �عد قراءة النص وتصور أحداثه

زمن ا�سم بالتحرر والسرعة و��اوي القيم األخالقية واملبادئ من الكتابة هو النموذج املناسب ل

ال�ي ا�سمت ��ا هذه املنطقة  املنطلقة  من ال�حراء الهادئة  و�عيمها إ�� �خب املدينة وأهوالها 

؟يظهر التمرد السيا��ي �� التجا�س والتما�� ب�ن  أش�ال التمرد السابقة �� الثورة ع�� العادات 

والثورة ع�� الذات اإللهية ا�خالقة �جسد املرأة  ؛ وال�ي عادة ما ترتبط  ال�ي يفرضها املجتمع

كما أن ، بظواهر ذلك املجتمع لتصب جام غض��ا ع�� ذلك الوطن الذي يدعم تلك األنظمة

ف�انت " الرواية النسائية مع��ة عن ،التمرد السيا��ي يرتبط بدرجة الو�� �� الكتابة النسو�ة

ألن امل�ان هو مسرح ،حدثته الصراعات والنكسات السياسية �� امل�انمنولوج ال�خصيات وعما أ

P86Fة "يتلك األحداث السياس

2
Pذا نجد الكتابة النسائية تخ��ق �ل ا�حدود السياسية لتتحدث عن إ

أو تنفذه السلطة دون  ،فالتمرد السيا��ي �ان قائما ع�� است�جان �ل ما تقوم به السلطة،ذا��ا

ملا تقوم به األحزاب السياسية وفق أهوا��م فمهمة الرواية " سرد  أو ت��ير ،تفهم �� ملا يحدث

P87Fمع إبداء موقف جد�� إزاء ما حدث "، واستحضار الوقائع كما حدثت، ا�حقائق

3
P. 

حيث تتمرد  املبدعة ، أما التمرد السي�ولو�� فهو التمرد الذي يصاحب االنفعاالت النفسية

ا أن ظاهرة التمرد �� الكتابات الروائية �� ا�خليج �� و�ت�ح مما تقدم لن،نفسيا ع�� ذا��ا �امرأة

ا�ع�اس " ملدى الرغبة �� �غي�� القيم االجتماعية الذ�ور�ة كما �عكس مدى التطور الذي أصاب 

البنية الثقافية ومدى جرأة املرأة �� التعب�� عن قضاياها بأسلوب روائي نا�ج �� عالم يتعرض 

P88Fلر�اح التغي�� العول�ي "

4
P،مت �عض التجارب الروائية من رغبة �� التغي�� ومنح املرأة لقد نج

�� املقابل نجد نماذج فجة ال �س��دف التغي�� إنما ، فرصة التعب�� فجاءت تمردا مقبوال و متوازنا

التمرد لذات متحررة فكر�ا وفراغ ثقا�� وال يمكننا ا�حد م��ا إال من خالل اإلصغاء ال��ا ومحاور��ا 

 .ل�حد من خطور��ا 

                                                             
 140ص  السابق  املرجع  1
 308ص ، لنسائية السعوديةالرواية اسامي : ، جر�دي 2
 22ص،2011، 1 ط،لبنان،دار جداول ، محمد : سقوط التابو �� الرواية السياسية السعودية،العباس 3
 148ص ، الرشيد : هواجس الرواية ا�خليجية،بوشع�� 4
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ومن التمرد العاصف ننتقل إ�� ما تم�� به األدب النسوي �� ا�خليج وهو االتجاه             

و�رز لدى املرأة �ش�ل خاص حيث تناسب ،فقد ط�� ع�� األدب �ش�ل عام �� ا�خليج،الرومن��ي

�انت ، لك��ا كإ�سانة مبدعة،مع طبيعة املرأة العاطفية "وميلها  إ�� تصو�ر معانا��ا النفسية

وتؤثر الس�وت عما ، غالبا ما �انت تداري ظروفها �� التعب��، تخضع �� مجتمعها لرقابة مشددة

فهو جسدها ، مع أن املرأة بطبيع��ا ُفطرت ع��  الكالم، وتفضل الصمت واالنزواء،يجدر قوله

، وا�شغالها بقضي��ا ا�خاصة، و�ان صم��ا وصو��ا املنخفض �عب��ا عن سلبي��ا،الشفوي املقابل

، دون أن ترى فيه رفيق در��ا،و��ذا �جنت إبداعها بخطاب موجه إ�� الرجل �� أحيان عديدة

P89Fوشر�كها �� التحرر واملص�� "

1
P هذا االتجاه ظهر �عد ال��ضة ال�ي صاحبت النفط وأصبحت ا�حياة

 فصورت الواقع مع كث�� من، من الرغد والنعيم والسعة تجعل املرأة تتأمل حيا��ا وتفكر بأنوث��ا

وحلمت باملستقبل ،ورفضت املا��ي القا��ي ب�ل ما فيه،وحلمت باملثالية �� �ل ��يء، التأمالت

الغد القادم �ان لد��ا أجمل وأب�ى ـوهذا االتجاه أ�عد ال�اتبات عن التقر�ر�ة ،اآل�ي ب�ل تفاصيله

 .واملباشرة وعمد إ�� الرمز والكشف الرو��

U(ب)مستوى لغة الكتابة الروائية 

ومن املالحظات  الهامة ع�� املنجز الروائي النسوي هو  ضعف  املستوى اللغوي           

فالكتابة ، فالكتابة تميل إ�� التصر�ح والكشف املباشر عما  يخت�ج  �� نفس ال�اتبة،لل�اتبات

روائية �� الوظيفة والوعاء ال�ي تصب من خالله أف�ارها وهمومها وتدافع به عن إ�� بالنسبة 

امل�ن ��  �ولم تكن ا�جمالية �،لم  ��تم باللغة ال�ي �ستخدمها فالفكرة  �انت أهم لذا ؛قضاياها

حيث اعتمدت ع�� املع�ى دون اللغة ذا��ا  وهذا ما تحدث عنه ، لذا �انت اللغة تقر�ر�ة هدفهابه 

Viktor Shklovskii( ش�لوفس�يفيكتور  كما أن الكتابة النسائية ،عندما تحدث عن اآللية)̆

التحرر  إ�� اهتمت بقضايا املرأة الشائكة واملتعلقة بصراعها مع الرجل وذلك الفكر الذي �س�� 

لذا ظهرت ا�خطابية  ؛من سيطرة الرجل ليقع �� براثن الذ�ورة ح�ى أثناء محاولة التخلص م��ا

رجل ومحاولة االنتصار ع�� بالرغم من املواجهة والتحدي السافر لل، بوضوح �� امل�ن النسوي 

إال أن عواطف املرأة �غل��ا دائما لتصبغ نصها با�حزن والدموع وهذا يظهر �ش�ل ،النص الذ�وري

P90F2 .كب�� �� بنية العنوان و�ا�� شرائح العتبات
P  كما تميل الكتابة النسائية �� الرواية إ�� الشرح

حيث تتضاءل ، �� الرتابة واملللووصف األحداث وال�خصيات �ش�ل  قد يصل باملتلقي إ،املطول 

 91F3 .ا�جمالية السردية وسط األسلوب التقر�ري والشرح املطول والتفس��ي لألحداث البسيطة

                                                             
 78ص،21العدد، مجلة الدوحة، األرناؤط :عبداللطيف : البوح الصارخ 1
 471ص ،السعودية النسائيةالرواية  الرفا�� ،خالد :ظر ين 2
 214ص ، 2005، 1ط،ب��وت، مؤسسة االنتشار العر�ي،ا�حب وا�جسد وا�حر�ة �� النص الروائي النسوي �� ا�خليج الطال�� ،رفيعة :ظر: ين 3
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أو أ��ا غ�� قادرة ع��  ،وليس  مع�ى هذا أن الكتابة ا�خليجية أقل مستوى من كتابة الرجل        

�� ا�خليج التزال هشة وضعيفة  فالبعض يرى أن الكتابة النسو�ة،تجسيد الواقع والتمثيل له

كما يرون أ��ا أقل مرتبة من الكتابة الذ�ور�ة ،وغ�� قادرة ع�� ال��وض ��موم املرأة وأف�ارها

 وهو أمر ال أجده مقياسا لإلبداع الف�ي الروائي .، معتمدة ع�� الت��ير السي�ولو�� والبيولو��

 (ج):العمق األيدولو�� والفكري للروائيات

ومن األمور ال�ي يجب أن نقف عندها عند دراسة الرواية النسو�ة �� ا�خليج "أن كًما          

ن تتجاوز أقبل  نفمن الروائيات من أصدرت روايت�،كب��ا من الروايات �عود إ�� أسماء شابة

وأن عددا كب��ا من الروائيات الال�ي �شغلن مساحة كب��ة من ،السادسة عشرة من عمرها

92F�� األلفية الثالثة لم يتجاوزن العقد الثالث من العمر"الدراسات النقدية 

ع��  ولعل هذا مؤشر 1

بل جاء ، و�التا�� لن يحمل امل�ن الروائي عمقا فكر�ا فاعال، تقانقلة ا�خ��ة و�التا��  ا�جودة واإل

 نصا متوسطا يفتقر إ�� سمات الش�ل الروائي وخصائصه .

 خليج(د):ارتباط امل�ان بالرواية النسو�ة �� ا�

و�الرغم من اختالف النقاد �� ، كما ارتبط امل�ان با�حضور النسوي �� الرواية ا�خليجية       

حيث ش�ل أهمية سيمائية ، تحديدهم ملفهوم امل�ان إال أ��م  اتفقوا ع�� أهميته �� العمل األد�ي

فامل�ان غالبا ما اق��ن بأحاسيس قارة �� نفسيات ، واس��اتيجية �� �شكيل ا�خطاب الروائي

ال�خصيات ال�ي تحركها الروائيات بمهارة . وهو ا�حل الذي يملكه املبدع فيتحول امل�ان إ�� قناع 

ما عالقة ألفة وحب إورمز . وقد ارتبطت الكتابات النسو�ة بامل�ان �ش�ل وا�ح و�انت العالقة 

مثاله رواية "أ�جار ال��اري البعيدة " لدالل  خليفة   و ،فلو ابتعدت عنه لعادت إليه مباشرة

ء قاحلة وشمس حارقة ووطن آمن فرغم املدنية وا�حضارة الـأورو�ية إال أ��ا آثرت  موط��ا ب�حرا

و تبحث ال�خصيات ، وإما أن ت�ون عالقة تنافر حيث تنس�خ الذات عن امل�ان فكر�ا ونفسيا.

ت "زهرة " بطلة الطواف ال�ي رأت �� أفر�قيا الفقر عن أماكن أخرى لتسوط��ا وهذا ما فعل

ف�ي ابنة الشيوخ الذين ،وا�جوع وطنا آمنا عوضا عن ا�جبل األخضر �� عمان حيث ا�حياة امل��فة

اع��موا ع�� تزو�جها �شاب حملته ب�ن ذراع��ا عندما �ان طفال صغ��ا .إن فضائية امل�ان غالبا ما 

لُتظهر الروائية مدى سيطرة الرجل �� إجبارها ع�� ، � ا�خليجت�ون إجبار�ة �� امل�ن النسوي �

فنادرا ما نجد �خصية تختار م�ان ،ع�� العمل �� وظيفة معينة اأو إجباره،البقاء �� البيت

فارتباطها بامل�ان مرتبط بوجود السلطة الذ�ور�ة عل��ا وهذا ما سنتطرق إليه �� ،وجودها

 دراستنا للنماذج املختارة .

                                                             
 1،طاألد�ي �� الر�اضالنادي ، ضمن كتاب ملتقى املرأة والنص املنعقد �� جدة، خالد بن أحمد :البنية الفكر�ة �� رواية املرأة، الرفا�� 1

 110ص، 2013،
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ــــــــ�ين وا�ســـــــمت ب�ـــــــبـــــــرزت الروايـــــــة ا�خليجيـــــــة �ـــــــ� العقـــــــدين األخ                 " ا�جـــــــرأة �ـــــــ� مالمســـــــة  ـ

مســــتثمرة ع�ــــ� املســــتوى الف�ــــي تقنيـــات الســــرد ال�ــــي كرســــ��ا املــــدارس النقديــــة ع�ــــ� ، املســـ�وت عنــــه

، وكســـــــــــــــر خـــــــــــــــط الـــــــــــــــزمن، وتقنيــــــــــــــة االســـــــــــــــتباق، وتقنيـــــــــــــــة االرتـــــــــــــــداد،تنوعهــــــــــــــا كتقنيـــــــــــــــة تيـــــــــــــــار الو��

كمــا حطمــت  واجهــة ، ومــا إ�ــ� ذلــك مــن التقنيــات،والنص املفتوح،تاج الســينمائيواملون،واالســتيطان

ن �عـــــده "�جنــــة لغو�ـــــة " تم�ــــ�ج ف��ـــــا الفصـــــ�� اإل�شــــائية بـــــال�جوء إ�ــــ� مـــــا يمكــــن أ اللغــــة امل�جميـــــة

 93F1.بالعامية واإلنجل��ية "

  -القرن املا��ي الذي ظهر �� ثمانيات -يت�ح مما  تقدم  قدرة النص النسوي �� ا�خليج            

بخطوات مبع��ة و�أقالم شابة سعت إ�� املشاركة �� إكساب املرأة حقوقها  هع�� شق طر�ق

ف�ان اإلنتاج النسائي تثمينا ،اإل�سانية واالجتماعية الذي حاول الرجل سل��ا م��ا بو�� أو بدونه

�� قضايا وجودها  ومجتمعها ثانيا،فراحت تقاوم ذا��ا أوال،ألنوث��ا ودفاعا عن قضايا املرأة

ن محاولة دراسة املنجز الروائي �� ا�خليج يجب أن يرتبط بال��ضة ال�ي شهد��ا إلذا ف ؛وكينون��ا

�عا�ج الكث�� من  وسائل والسبل للمرأة  إلبداع نص إبدا��تلك ال��ضة ال�ي وفرت �ل ال، املنطقة

الكث�� من التطورات ال�ي شهد��ا ودور املرأة املشاركة �� ،األمور أبرزها  تمظهرات الرجل وسلطته

 منطقة ا�خليج .

U رصد بيبليوغرا�� لروائيات من ا�خليج العر�ي 

مام املتلقي �� ا�جدول أدناه رصدا ألسماء روائيات من ا�خليج  ووسائط التواصلأأعرض   
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 نورة أحمد النومان االمارات العر�ية املتحدة

6TUMail.ladyt@gmail.comU6T 

 

 ��ا�ي الهاش�ي االمارات العر�ية املتحدة

6TUZalyase14@hotmail.comU6T 

 

 ز�نب عي��ى االمارات العر�ية املتحدة

6TUbasemayounes@gmail.comU6T باسمة محمد يو�س االمارات العر�ية املتحدة 
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6TUFawzwya.alrasheed@gmail.comU6T 

 

 فوز�ة محمد البحر�ن

 املوقع االلك��و�ي

6TUwww.naeesafakro.comU6T 

 

 أنيسة أحمد  فخرو  البحر�ن

6TUReporter1977@gmail.comU6T 

 

 معصومة ع�� املطاوعة البحر�ن

6TUFathiya.nasser@gmail.comU6T 

 

 فتحية ناصر البحر�ن

6TUOmyazeed1410@hotmail.comU6T 

 

 لي�� االحيدب اململكة العر�ية السعودية

6TUbdreiah@hotmail.comU6T 

6TUbadreiah@ashrgalawsat.comU6T 

 

 بدر�ة البش�� اململكة العر�ية السعودية

6TU27@hotmail.com-BadU6T 

 

 بدر�ة ابراهيم البليطيح سعوديةاململكة العر�ية ال

6TUWoman_m_715@hotmail.comU6T 

 

 لي�� ا�ج�ي اململكة العر�ية السعودية

6TUHossa_ab@hotmail.comU6T 

 املوقع االلك��و�ي

Hossalharbi ���تو 

face book حصة ا�حر�ية 

 حصة ا�حر�ي اململكة العر�ية السعودية

6TUZinab_a@hotmail.comU6T 

 

 ز�نب حف�ي اململكة العر�ية السعودية

6TUMmmmmm242@gmail.comU6T 

 املوقع االلك��و�ي

6TUwww.mlakmmm.blogspot.comU6T 

 

 مالك ا�خالدي اململكة العر�ية السعودية

6TUomaimakhamis@yahoo.comU6T 

 

 أميمة ا�خميس اململكة العر�ية السعودية

6TUrmzaid@hotmail.comU6T رحاب أبو ز�د اململكة العر�ية السعودية 
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6TUAmel_m@gawab.comU6T 

 

 ��ية بو سبيت اململكة العر�ية السعودية

6TUMneera11@hotmail.comU6T 

 

 من��ة السبي�� اململكة العر�ية السعودية

6TUsuaadalsaid@hotmail.comU6T 

 

 سعاد السعيد اململكة العر�ية السعودية

6TU53@hotmail.com-StoryU6T 

 املوقع االلك��و�ي

6TUwww.alslemy.com/amaniU6T 

 

 أما�ي السلي�ي اململكة العر�ية السعودية

6TUBisaraha1@hotmail.comU6T 

 

 لب�ى الطحالوي  اململكة العر�ية السعودية

6TUrajaalem@gmail.comU6T 

 

 رجاء عالم ةاململكة العر�ية السعودي

6TUkhaled@hotmail.com-MayU6T 

 

 مي خالد العتي�ي اململكة العر�ية السعودية

6TUkomash@yahoo.comU6T 

 

 قماشة العليان اململكة العر�ية السعودية

6TUwialomair@yahoo.comU6T 

 

 وفاء العم�� اململكة العر�ية السعودية

6TUAmalf2@hotmail.comU6T 

 

 أمل الفاران اململكة العر�ية السعودية

6TUH_algarni@gawab.comU6T 

 

 حسنة القر�ي اململكة العر�ية السعودية

رجاء عبدالقادر محمد  اململكة العر�ية السعودية 0505246970ا�جوال /

 حس�ن

6TUshrooqkhaled@hotmail.comU6T 

 

صفيه خالد املز��ي ( شروق  اململكة العر�ية السعودية

 الد )ا�خ

6TUAmeera1981@yahoo.comU6T 

 

 أم��ة املض�� اململكة العر�ية السعودية

6TUQaddiah1@hotmail.comU6T بلقيس محمد امل�حم اململكة العر�ية السعودية 
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Windowslive.com 

 

 وفاء عبد الرحمن السعوديةاململكة العر�ية 

 سناء بنت محمد ال��النية سلطنة عمان 95500007الهاتف / 

6TUJokha78@gmail.comU6T 

 

 جوخة بنت محمد ا�حارثية سلطنة عمان

6TUGhalya_alsaid@live.comU6T 

 

السيدة / غالية بنت فهد  سلطنة عمان

 بن تيمور آل سعيد

 فاطمة بنت محمد الشيدية سلطنة عمان 9945082الهاتف/

فاطمة بنت محمد بن  سلطنة عمان روي112الرمز ال��يدي :،2584ص.ب :

 شعبان آل صا�ح

 

6TUdkhalifa@gmail.comU6T 

 املوقع االلك��و�ي

6TUwww.delalkhalifa.comU6T 

 دالل خليفة دولة قطر

6TUMariam.alsaad@gmail.comU6T 

 

 مر�م محمد آل سعد دولة قطر

6TUAlbhawed_89@live.comU6T 

 

 شيخة خليل ال��او�د ال�و�تدولة 

6TUbook.com-info@platinumU6T 

 

 ز�نب محمد ��من دولة ال�و�ت

6TUNadia.alkhaldi@windowslive.comU6T 

 

 نادية خالد ا�خالدي دولة ال�و�ت

6TUSadaaaldaas2010@hotmail.comU6T 

 

 سعداء الدعاس دولة ال�و�ت

6TUM_alshafei@hotmail.comU6T 

 املوقع االلك��و�ي:

6TUwww.princessikaros.blgspot.comU6T 

 

 م�ى الشاف�� دولة ال�و�ت

 

6TUFooz_sh@hotmail.comU6T 

 

 فوز�ة الشويش السالم دولة ال�و�ت
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6TULaila_alothman@hotmail.comU6T 

 

 العثمانلي��  دولة ال�و�ت

6TUNcca177@hotmail.comU6T 

 

 ميس العثمان دولة ال�و�ت

6TUfzesha@yahoo.comU6T 

 

 فطامي العطار دولة ال�و�ت

 فاطمة الع�� دولة ال�و�ت 9962633ا�جوال / 

6TUbothaymah@hotmail.comU6T 

 املوقع االلك��و�ي

6TUwww.bothayana.comU6T 

 

 بثينة العي��ى دولة ال�و�ت

6TUaalghassab@gmail.comU6T 

 

 محمد الغصاب أبرار فهد دولة ال�و�ت

 97667706ا�جوال / 

 

 علياء فاضل ال�اظ�ي دولة ال�و�ت

6TUalkandari@live.com-HayaU6T 

 

 هيا محمد الكندري  دولة ال�و�ت

6TUhayat@nashiri.netU6T 

 املوقع االلك��و�ي

6TUwww.hayatt.netU6T 

 

 حياة إبراهيم الياقوت دولة ال�و�ت

 يفضل وضع مثل هذا ا�جدول �� م�حق وليس �� م�ن الرسالة
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 طئة تو 

�عد الرواية النسو�ة �� ا�خليج  بما تحمل من مالمح �عكس نضوجها السريع قياسا            

والسياسية بما ومعا�ج��ا للكث�� من القضايا االجتماعية واالقتصادية ،بالروايات �� الوطن العر�ي

هد��ا دول �ش�ل من خالل الطفرة التنمو�ة الهائلة والسريعة ال�ي ش �تحمل من �عد أيديولو�

فمن تطورها السريع .إ�� مجلس التعاون ا�خلي��   موضوعا مهما وحافزا للباحث�ن والنقاد نظرا 

حاول وسأ،لعر�يع�� ا�حضور النسوي �� الرواية �� منطقة ا�خليج ا�عرفنا خالل الفصل السابق 

الوقوف �� هذا الفصل التطبيقي املوسع ع�� �عض القضايا ال�ي تطرقت إل��ا من خالل دراسة 

حضور وتمظهر الرجل �� املتخيل النسوي �� الرواية ؟والتساؤل املهم الذي يطرح نفسه �� هذا 

د�ي أما أ��ا وهل كتبت املرأة الرجل من خالل متخيلها األ ،السياق هو: كيف صورت املرأة الرجل

كتبت ذا��ا من خالل حضور الرجل �� امل�ن الروائي الذي تبدعه؟ وهل تمظهر الرجل �� امل�ن �ان 

مطابقا للواقع املعيش ومواكبا للطفرة ا�حضار�ة ال�ي شهد��ا منطقة ا�خليج ؟ هل اتحدت 

 وخارجها ؟ الروائيات �� ا�خليج �� حصرهن لتمظهرات صور الرجل داخل إطار العالقات األسر�ة

من خالل العالقة ال�ي تر�ط ب�ن ، حاول الوقوف عند حضور الرجل �� الرواية النسو�ةنس        

باإلضافة إ�� مدى تأث�� هذا ا�حضور داخل امل�ن السردي من ،الرجل واملرأة داخل األسرة وخارجها

وصوره من أبرز ن تمظهرات الرجل إحيث ،خالل الب�ى الزمنية وامل�انية وال�خصيات الروائية

 . وتم��ه ساهم �� فرادة األدب النسوي  ألنه، القضايا ال�ي عمد األدب النسوي الوقوف عل��ا

و�ان ذلك وفق معاي��؛ م��ا ،نماذج متنوعة من الرواية ا�خليجية تم اختيار خمسة وقد           

،تتمثل ضايا ال�ي �ش�� إل��اكذلك الق،اوالف��ة الزمنية ال�ي تمثله،االتجاه الذي تنت�ي إليه الرواية

رواية التمرد ،كما تظهر "طروس إ�� موالي السلطان "لساره ا�جروانــــكالرواية التار�خية �� 

فالروايات املختارة تمثل والرواية السياسية كـ "عندما يفكر الرجل "،،"األرجوحة " لبدر�ة البشركـ

 . 2011و 1994الف��ة ما ب�ن 

العتقادي أن ، وإ�� م�خص للرواية املدروسة الس��ة الروائية الذاتية  ���� اإلشارة إإكما        

الس��ة الذاتية لألديب قد �ش�� إ�� ومضات من  مطموس األيدولوجيا ال�ي يحملها و�التا�� ينعكس 

 �ش�ل كب�� ع�� امل�ن الروائي .

ال�خصيات ال�ي وردت �� سنعمد أيضا خالل  هذا الفصل إ�� الرصد الدقيق �جميع             

لغرض  الوقوف ع�� تمظهرات وتجليات صور الرجل؛ سواء ، النص سواء �انت رئيسة أو ثانو�ة

إذ ،أو �خصية ثانو�ة تلقي بظاللها ع��  األحداث ،�انت �خصية فاعلة ومحركة لل�خصيات

من خالل  من املهم أن نتعرف ع�� التمثل الراكد �� متخيل الروائية حول الرجل سواء حركته

 �خصية رئيسة أو ملحت له من خالل �خصيات ثانو�ة .
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ولم يكن الرصد مقصورا ع�� رصد ال�خصيات رقميا فقط بل الوقوف ع�� العالقات ال�ي 

 تجمع بي��م وعالق��ا أيضا با�حضور الذ�وري �� النص .

تجليات ا�حضور كما أن دراسة البنية امل�انية ومدى ارتباطها بالرجل تظهر                   

الذ�وري حيث لم يقف ع�� التحكم بمجرى األحداث وانفعاالت ال�خصيات ومشاعرها بل 

فالرجل له صور كث��ة تتمثل �� امل�ان وال تقتصر ،تجاوز ليصل للم�ان �ش�ل وا�ح أو ضم�ي

لة عليه بل تتجاوزه لتصل إ�� البنية الزمنية للم�ن الروائي وما تحمله من تقنيات السرد من خل

نظام الزمن باستخدام السوابق واللواحق . كما حرصنا ع�� اختيار نصوص تنت�ي إ�� ف��ات 

وهل ظلت الصورة ،زمنية متباعدة للوقوف ع�� تطور صور الرجل داخل امل�ن الروائي النسوي 

�� ذا��ا �� القرن املا��ي أم اختلفت مع االختالفات ا�جدر�ة ال�ي صاحبت القرن ا�جديد �� �افة 

 جاالت ؟امل

ال من حيث املوضوع و �عدد صور ،للنصوص الروائيةكما أننا لم �عتمد ترتيبا معينا          

 أو مستوى الفرادة من حيث الكم والنوع أو ا�حضور ا�جغرا�� للدول .،الرجل

ومن اآللية املو�حة سنبدأ �عرض النماذج املختارة ��دف الوقوف ع�� صور الرجل              

التمرد �� ،بالعديد من القضايا م��ا صورة اآلخر �� املتخيل النسوي وحضور الرجلور�طها 

باإلضافة إ�� ،الكتابة النسو�ة ومدى حضور الرجل �� التمرد ذاته وهل هو أحد مسبباته ودوافعه

كما سنقف عند صور الرجل ، صورة الرجل وعالق��ا باملوروث الثقا�� وا�حضاري لدول ا�خليج

 املس�وت عنه �� األدب النسوي ا�خلي��.ب�ن الواقع و 
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 "رواية " أ�جار ال��اري البعيدة  -أوال

          م�خص الرواية  -1   

فة العنوان تحسبا من أن وقد شرحت املؤل،تبدأ الرواية بمقدمة م�ونة من ثالث صفحات        

فصال  مبينة األحداث ال�ي تمر ��ا " ثم تبدأ الرواية  م�ونة من عشر�ن ، �� الفهم يحدث لبس

ففي الفصول األر�عة األو�� ،ف�ي تح�ي س��ة  ذاتية للبطلة،نورة " ال�خصية الرئيسة �� النص

وأحالم التماسيح وا�حائط القديم ) تح�ي طفولة نورة والسفر ،2=1+1و،(�عيدا عن األحراش

ميل والقفزة وغ�� مألوف و�يت جد�ي ل��يطانيا للدراسة  لتأ�ي ا�خمسة فصول الالحقة (القرد ا�ج

أما الفصول املتبقية  و�� ،ووحشة ) لتسرد تفاصيل اإلقامة والدراسة واألصدقاء �� بر�طانيا

حيا�ي ،ومن خلف �سيج العنكبوت،أما اآلن فوداعا،والتزال أوراق البم�� تتمايل،(ليست مراسينا

و��اية الطر�ق ) ف�ي تح�ي ،كمحدث ل يوما الذ،وأ�جار بو�ساي،وسهام هشة،وروضة، األخرى 

وواقع نورة ا�جديد �عد ا�حصول ع�� درجة جامعية عالية تجعلها �� ،قصة العودة للوطن

صراعات مع مجتمعها �� �ل املواقف ال�ي تتعرض لها ولعل أبرزها الزواج والعالقات االجتماعية. 

و�ستشفها من خالل وأ�حت عناو�ن الفصول العتبة الرئيسة ال�ي نصل من خاللها لألحداث 

الذي ي�ئ للفصل الذي يليه مباشرة �� �سلسل زم�ي ومنطقي ،األسطر األو�� للفصل

فالرواية ما �� إال سرد لس��ة ذاتية لفتاة خليجية صغ��ة ترغب حاملة �� ا�حصول ع�� ،لألحداث

نيا وهنا تبدأ لتسافر ل��يطا، درجة الدكتوراه فتبع��ا الدولة لتفوقها وتقدم لها أسر��ا �ل الدعم

�� إ�شاء عالقات الزمالة وا�حب ولك��ا سرعان ما تتخ�� عن حبي��ا األجن�ي حفاظا ع�� قيمها 

بي��ا  تمثلة �� املستوى الفكري املتباينلتعود لبلدها مرة أخرى لتواجه الصراعات امل،الشرقية

و��ن األفراد الذين تتعامل معهم  و�ستمر األحداث لتغل��ا عاطفة األمومة وتتنازل عن الكث�� �� 

 ". ةسبيل تر�ي��ا لطفل��ا الوحيدة "روض

 U2-  خليفة �� سطور الروائية داللU 94FP1
P:   حاصلة ع�� ب�الور�وس �� ال��بية تخصص لغة

فازت لها العديد من ا�جوائز حيث ،بر�طانيا –ماجست�� �� ترجمة اللغة االنجل��ية و ،إنجل��ية

كما  ) م .2005دب عن مجموعة (أنا الياسمينة البيضاء (ئزة الدولة الت�جيعية �� مجال األ بجا

كما ترجمت رواي��ا (دنيانا) إ�� اللغة االنجل��ية من قبل املجلس الوط�ي للثقافة والفنون وال��اث .

كما ،ال��اث الشع�ي ال�ى يصدرها مركز ثورات شعبية)نجل��ي بمجلة (مأأشرفت ع�� القسم اإل 

ومن الوظائف ال�ي شغل��ا  املقال ببعض ال�حف واملجالت املحلية وا�خليجية . اهتمت بكتابة 

مشرفة تر�ية عملية لطالبات قسم اللغة االنجل��ية ،وزارة ال��بية والتعليم–لغة انجل��ية  :معلمة 

                                                             
1

-http://www.moc.gov.qa/Arabic/Authors/Pages/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84وزارة الثقافة والفنون وال��ات ع�� الرابط   

%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9.aspx 
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اركت �� عدد من كما شاالجنبية بإدارة املطبوعات والنشر .الرقابة  رئيسة قسم،جامعة قطر-

 محليا وخليجيا وعر�يا .الثقافية  الندوات وامللتقيات 

 : صدر لها  

 . ) م1992(مجموعة مسرحية)( "إ�سان �� ح�� الوجود -1 "

 . ) م1993(رواية)( "أسطورة اال�سان والبح��ة" -2 

 . ) م1994(رواية) ("أ�جار ال��اري البعيدة " -3 

 . ) م1995(رواية)( "من البحار القديم إليك" -4 

 . ) م2000(رواية) ("مهرجان االيام والليا��  نادنيا" -5  

 . ) م2002(قصص قص��ة)("نا الياسمينة البيضاء "أ -6 

 . ) م2004(مجموعة مسرحية)("التفاحة تصرخ ا�خ�� يتعرى  -7 "

 "     البعيدةحضور الرجل �� رواية "  أ�جار ال��اري  

 صورة الرجل  3-1

 الرجل �� محيط األسرة  - أ

 رقم الصفحة  الصورة الوصف العالقة 

األب  ا�حنون لذي  األب 

يحرص ع�� 

عادة س

يحرص ع�� ،األبناء

 توف�� االحتياجات 

"�عد قليل شعرت بأ�ي يضع �� يدي آ�س كر�م -

 مصاص و�بتعد وفق عادته عصر �ل يوم .......

البد ، التلفز�ون ال تلتصقي �شاشة ،لت لك مراراق-

 �ن نظارة �� القر�ب العاجل"سأنك ستلب

 15ص

األب ا�حر�ص ع�� 

إيصال أوالده 

 بنفسه ملدارسهم 

"أ�ي �سوق السيارة بجواره ناصر أ�� من أ�ي 

�� املقعد  وخال�ي، وأنا وأخ�ي فاطمة جالستان

 ا�خلفي �س�� بنا السيارة ع�� شوارع مشمسة 

 16ص

األب ا�حر�ص ع�� 

مرافقة البطلة �� 

أيامها األو�� �� 

بر�طانيا ل�حصول 

ع�� درجة 

 املاجست�� 

هل أنت قلقة بخصوص ،"ملاذا يبدو عليك الضيق-

 البقاء هنا ؟

 �ي قليال ال،ال،ولكن سفرك يحز -

د ب�ن بنا�ي من أطم�ن ال تد�� شيئا يحزنك،ال توج-

يمكن  نها بمفردها �� لندن غ��ك، أعلم إإ�� تركه

ة ع�� حماية ر وأنك قو�ة وقاد،االعتماد عليك

 نه ال أحد �ستطيع خداعك "أو ، نفسك

 36ص 

األب الودود   

 املتفهم 

" ما �ان دونالد سيطيق ا�حياة إ�� األبد هنا م�� 

ن ،وما كنت ألستطيع أن أقول ألحد أوإن غ�� دينه

فضيحة،وإن وافق ست�ون ، دونالد زو�� اسم

       

 111ص 
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رقم  الصورة الوصف العالقة

 الصفحة 

لم تذكر األخ إال  األخ 

�ش�ل عابر �� 

وصف العائلة 

 فقط 

 16ص  " واش��ى أ�� سيارة أصبح يقودها بنفسه "

ابن عم  الزوج 

تر�طهم ،للعائلة

 ا�حب . القرابة ال 

"وعقد قرآ�ي عليه،وأصبح لدي ورقة تقول أنه -

�ان ينظر �� ، تلك املرحلة الورقية زو��، ولم تتعد

بإكبار واح��ام و�را�ي شيئا كب��ا ولم يكن ذلك 

 ير�ح�ي كث��ا "

 131ص 

الزوج الذي تقبله  

البطلة إرضاء 

فهو ال ،للعائلة

يحمل مستوى 

فكر�ا يناسب 

مستواها كأستاذة 

 ، ا�جامعة�� 

 

والبد أنه شعر ،" شعرت أنه �� منت�ى ال�خف

ك االستخفاف ألن ا�حرج الشديد بدا لبدرجة ذ

 ع�� وجهه ح�ى أحسست باإلشفاق عليه "

 

"�عدها أصبحت أنظر إليه بصورة 

أصبحت أراه �خصا حساسا له كرامة ،مختلفة

و�ل ذلك أضفى ع�� ،يجب أن ترا�� وتح��م

أشعر بالقرب منه  �خصيته أشياء قيمة جعلت�ي

أك�� وأك�� ع�� مر األيام ح�ى أصبح من 

ال�خصيات ال�ي أشعر تجاهها با�حماية وأرى 

 جوان��ا اإل�سانية الهشة "

 

 132ص

 

 

 

 

 

 133ص 

الزوج 

 األب 

الزوج ا�حنون ع�� 

 أوالده 

 

 

 

وم ل�الزوج امل

بفقد أوالده 

الواحد تلو اآلخر  

نظرا لوجود مرض 

ورا�ي يودي 

" زاد �علق خالد بابنته وحبه وتدليله لها وكأنه 

 �عتذر لها عن إهمالها �عد مولد أخ��ا "

 

"وكنت وخالد �� غرف�ي باملستشفى ننتظر املمرضة 

ولك��ا دخلت بال طفل ، لتخ��نا بحالة الطفل

والتفت سريعا إ�� خالد ،وتلعثمت و�� تخ��نا بموته

ت أحاول حمايته من الصدمة فوجد الذي كنت

معا تحتبس �� عينيه ثم �سيل خارجة م��ا أد

 فأخذت أخفف عنه "

 

 151ص

 

 

 

 145ص 
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نجد أن الروائية دالل خليفة قد حاولت أن ،من خالل عرض  صورة الرجل �� محيط  األسرة

 توجت تب�ن صورة إيجابية لألب ا�حنون الذي حاول جاهدا مساعد��ا ل�حصول ع�� حياة جيدة 

األب الذي منحها حق االختيار �� تحديد هو���ا وفكرها ،بدرجة الدكتوراه �� الر�اضيات

فح��ا لوالدها ،ة زواجها من أجن�يولكنه األب  ذاته ال�ي خشيت عليه من فكر ،ومستقبلها وعملها

����ى بزواج من رجل ال يدين بل السطو ع�� قيمه ال�ي لم تكن لوخوفها عليه من مجتمع ال يق

وجاءت صورة الزوج املسالم الذي  ارتضته من أجل قيم مجتمعها وخوفا ،بنفس املذهب والقيم

ف�ان  عل��ا أن  تختار ،مع فكرها بمن العنوسة وألسنة  اللهب  املجتم�� زواجا تقليديا ال يتناس

دراسته �� أورو�ا  و��ن زميلها "جاسم "الذي لم ينه،ب�ن "خالد " قر���ا ذي  املرض الوارث

ليعود لبلده دون شهادة بينما �� حصلت ع�� درجة ،ال�غماسه �� امللذات واألهواء

ن تقوم "نورة  ب�ل �خصية مساملة هادئة ارتضت أ،�� فقد أوالدهملل�وم "فخالد " ا،الدكتوراه

 بحيا��م 

 

"واق��ب م�ي و�� عينيه �ساؤل وقلق شديد وتأمل�ي 

 فأخ��ته بما حدث ،طو�ال ليستشف م�ي ا�خ��

 مات ؟ انت�ى ؟-

ولم أجب ولكنه ردد تلك ال�لمة �شفتيه املزرقت�ن 

وسط وجه شديد االصفرار ثم سقط مغشيا عليه 

" 

 

 

 

 148ص

 

 

الزوج السل�ي ��  

واملعتمد ،قراراته

ع�� قوة �خصية 

 زوجته 

"هل من حق خالد أن �سلب�ي دور األم ا�حانية 

باختياره لذلك الدور وترك�ي أسد النقص الذي 

 ينب�� أن �شغله ؟

 

 181ص 

زوج 

 األخت 

�خصية  سلبية 

ارتضت بزواج غ�� 

مت�ا�� فهو طبيب 

تزوج من مر�م 

ال�ي لم تن�ي 

اإلعدادية لتنجب 

 له ستة أبناء  

�خصية ثانو�ة �ستشف سلبي��ا من خالل  

 دون وجود �� لها ،النص

- 
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 الغر�ب اختفاء صورة " األخ "ومن ،أدواره عوضا عنه مكتفيا بالعاطفة وا�حنان ال�ي تقدمها له

لدى دالل خليفة �� هذه الرواية فقد اكتفت بذكر وجوده دون أن تب�ن موقفه من أحداث 

 الرواية .

 الرجل �� إطار املجتمع  - ب

رقم  الصورة الوصف العالقة

 الصفحة 

 األستاذ

 العر�ي

األستاذ  غسان  

ة اتذوغ��ه من أس

ا�جامعة الذين  

يمل�ون  علما 

غز�را و�تمّس�ون 

بالرأي الذي 

 يطلقونه 

" وجدت نف��ي �� ا�جامعة أشق طر�قي �� عالم 

األرقام ولك�ي وجدت أستاذ مادة إ�سانية اختيار�ة 

 يحاول أن ��ز ثق�ي �� صدق األرقام "

 

فقد �ان يتشنج وهو ينتقد من " أما الدكتور غسان 

ون من قدرها و�طعمو��ا طيتنصلون من لغته و�ح

ثم ال يذكر �لمة �� مادته دون أن ،ب�لمات أجنبية

 يقدم مرادفها  األجن�ي وكأن العر�ية شلت تمام"

 

 32ص 

 

 

 

 24ص 

 

 

 

 

 

األستاذ 

 األجن�ي 

الدكتور 

العم�� ،رو�ر�سون 

 �� تفك��ه 

ولك�ي ،يقدمه الكمبيوتر"لن يقدم لكم ال�لب ما 

وهو أن الكمبيوتر ذ�ي ،ألفت انتباهكم إ�� ��يء مهم

بمع�ى أنه يقدم آراء ذكية إذا ،إذا �ان صاحبه ذكيا

أما إذا ع�ىء بمعلومات ،ع�ىء بمعلومات ذكية

خاطئة فال تتوقعوا منه إجابات جيدة الستشاراتكم 

" 

 26ص 

الزميل 

العر�ي �� 

 الغر�ة

عبدهللا الطالب 

م مع زوجته املقي

العنود الستكمال 

 دراسة الطب 

محمد طالب علم -

 النفس

جاسم الطالب 

 املنبوذ

Uالصورة اإليجابيةU  من حيث ، محمد وعبدهللا

 االل��ام بالدين والعلم والقيم

خ��ت�ي العنود أن�ي بذلك قابلت �ل "�� ذلك اليوم أ

 الطالب القطر��ن الذين �� إم�ان قطر أن تفتخر 

طالب واحد شبه منبوذ اسمه ولم يبق إال ، ��م

 جاسم "

Uالصورة السلبيةU  و�ل أولئك بما ف��م جاسم " :

و�انوا يرون ،مجموعة يمكن وصفها بأ��ا فاسدة

 

 

 52ص 
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بك��ة خارج�ن من أو إ�� ا�خمارات ودور سينما 

 األفالم القذرة"

الرجل 

 املعتدي 

الرجل الذي 

اعتدى ع�� النا 

ة �� السكن الزميل

مما دفعها 

حراق لالنتحار وإ

 سكن الطالبات 

 

ثم �ساقطت أدمع ، " وتحدثت عن الشرطة ثانية

�عرضت العتداء غز�رة من عين��ا و�� تخ���ي أ��ا 

فلم ��تموا �ش�واها ولم  عرفت للشرطة مرتكبة

وقد رأت ذلك الرجل مرة �� طر�قها ،ينتصفوا لها منه

ثقة وتحد فشعرت باأللم واملذلة عندما رأته يم��ي ب

 وكأنه لم يفعل شيئا "

 56ص

اآلخر 

 األجن�ي 

ديفيد املضيف  

وزوجته لنورة �� 

 سن��ا األو�� 

صورة هادئة  ألسرة هادئة عملت ع�� تقديم العون 

لنورة " استقبل�ي رب العائلة مع زوجته وحمل  

 ت "محقيب�ي إ�� الداخل وتبعته �� ص

 

 37ص 

ا�حبيب األجن�ي   

الذي �عشق نوره 

أف�اره و�رفض 

مجتمعها دينه 

 وتار�خه وقيمه

 دونالد  ونورة اتحاد الفكر والروح 

لقد أصبحت أفهم لغتك وال اع�ي ، دونالد-

 فهل تفهم لغ�ي ؟وال أع�ي العر�ية طبعا .، اإلنجل��ية

أفهمها منذ أن رأيتك ، وأفهم لغتك، أعلم ما �عن�ن-

وأعلم أن ، ...دائما أفهمك وأفهم أرقامك ورموزك

وجد عوالم كث��ة �� منطقة ما �� رأسك أ، هناك

 تفهم �ل اللغات وتنتظر من �ستكشفها

 

 76ص 

�ع�� عن املجتمع  ت�ان،ة باملجتمعطاملرتب،صورة الرجل عند ال�اتبة دالل خليفة                

وهذه السمة ال تختلف عند ،ف�ي تصور األستاذ ا�جام�� الواثق �علمه واملصر ع�� رأيه،ذاته

ف�ي تظهر األستاذ بصورة ،غسان األستاذ العر�ي عند أستاذها املشرف ع�� رسال��ا �� بر�طانيا

أما صورة الزمالء فجاءت مزدوجة؛ الرجل األجن�ي �� املجتمع العر�ي من ،امل��مت لرأيه وفكره

أما ، لكنه �ان �حل الفكر والتوجه،خالل زميلها املقلد للغرب من حيث الش�ل ا�خار�� فقط

انت ف�،صورة األخرى ف�ي للزميل العر�ي الذي من املف��ض أن  يحمل صورة جيدة ملجتمعهال

ا ��  تحصيل العلم فان��يا إ�� التخرج من يقضيان جل وق��لذيال صورة عبدهللا ومحمد؛ الطالب�ن

أما جاسم فهو الطالب املس���� الذي �ان ،من أعرق جامعات بر�طانيا  ليعودا ليخدما وط��ما

لتأ�ي ع�� وصف حبيب الروح "دونالد " الذي تأ�ى الظروف ،ال ينت�ي إ�� فكر أو وطنم�خا 
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املجتمعية إال أن ي�ون مجرد ملف الك��و�ي موسوم ب"حيا�ي " ليتم م�حه بمجرد زواجها من 

 " ليش�ل امللف الرئيس �� حيا��ا .2خالد لتفتح ملفا جديدا �عنوان "حيا�ي 

 السردي �� الرواية : تمظهر حضور الرجل �� ا�خطاب-4

4-1 - Uبنية امل�ان وارتباطها بصورة الرجل �� رواية "أ�جار ال��اري البعيدةU " 

وقيل ،ح�ى قالوا :تمكن �� امل�ان،وتوهموا امليم أصال،وا�جمع أمكنة وأماكن،امل�ان هو املوضع

 P95F1. وح�ي عن سيبو�ة �� جمعه : أمكن،كأنه من التمكن دون ال�ون ،امليم �� امل�ان أصل

وامل�ان هو ركن أسا��ي  �� األعمال األدبية وهو ا�ح�� الذي يحتضن التفاعل ب�ن الذات والعالم 

��  األول فنا زمانيا يضا�� املوسيقىوترى س��ا القاسم أن " الرواية إن �انت �� املقام ،ا�خار��

به الفنون فإ��ا من جانب آخر �ش ،و�خضع ملقاييس مثل اإليقاع ودرجة السرعة،�عض ت�و�ناته

P96Fالتشكيلية من رسم ونحت  �� �شكيلهما للم�ان ."

2 

ومدى التفاعل الذي ير�ط ب�ن امل�ان والرجل ،هذا املبحث إ�� عالقة الرجل بامل�ان��  سنتطرق  

نفصلها ،�� املتخيل األد�ي عند دالل خليفة . وقد تنوعت األمكنة �� الرواية ب�ن مفتوحة ومغلقة

 فيما يأ�ي: 

 توحة :األماكن املف - أ

للم�ان املفتوح؛ هل هو املفتوح جغرافيا أما فكر�ا أو  اال �ستطيع أن نحدد مفهوما واحد

 .فامل�ان قد ي�ون واسعا و�راه صاحب الهم ضيقا  ،نفسيا

 

 الصفحة  الصورة صورة الرجل داخل امل�ان  امل�ان 

مدينة الدوحة :/ ارتداء - املدينة 

املال�س ا�خاصة بقيم 

 ،املدينة

 

 

 

 

 مدينة لندن :/ وصف -

 

 

�� وصف جاسم "لقد غ��ت 

�عض مالمحه  الغ��ة املرقطة

والبد ،او�دا وجهه أك�� �شذيب

أن�ي �غ��ت أيضا �� نظره �عد 

أصبحت ألف شيلة سوداء 

 رأ��ي .حول 

 

�� وصف جاسم ��  لندن 

"يرتدون مال�س غ�� م�و�ة غ�� 

 من�جمة األلوان "

 119ص 

 

 

 

 

 

 

 53ص 
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الشارع : �� طفولة نورة - الشارع 

هو الطر�ق ال�ي ترغم ع�� 

احتماله يوميا للوصول إ�� 

 املدرسة .

 

 

الشارع �� بر�طانيا هو -

امل�ان الذي تجري فيه 

 بحر�ة مع صديقها األجن�ي 

"ولكن �انت السيارة �س�� ع�� 

�ل تلك الشوارع ح�ى ظننت أن 

وظلت ،ذلك سيستمر إ�� االبد

ع�� تلك السيارة �س�� �ي وحدي 

 الشوارع املشمسة "

 

ودخلت السيارة منعطفا أخ��ا  

ثم وقفت أمام من�ل صغ�� 

�سبيا يتوسط صفا من املنازل 

وأمامه حديقة مستطيلة 

�الغالبية العظ�ى من املنازل 

  يةال��يطان

 16ص

 

 

 

 

 

 84ص 

 

  

�� ساحات عامة يجتمع  الساحات 

ف��ا املثقف واألمي 

وظهرت �� النص ، واملتجول 

حيث ،�� بر�طانيا فقط

التقت نورة بالباعة 

 املتجول�ن 

 

هل تحب�ن صورة تذ�ار�ة �� -

 هذا الوضع ؟

وعندئذ ذهب االن��ار بالقرد 

 الصغ�� وقلت للرجل : 

 ال شكرا

 48ص 

 

مطار هي��و: م�ان ��ج ب�ل  املطار 

يرافق نورة ،ا�جنسيات

 والدها �� بداية رحلة العلم 

 

مطار الدوحة :ارتبط 

بانتظار أمها وأخوا��ا ولم 

 تظهر صورة الرجل 

أ�ي بز�ه ا�خلي��  "وكذلك نجح

الذي ينم عن حالة مادية جيدة 

" 

 

 

رج ع�� قاعة "التفت جهة املخ

املطار الداخلة حيث �ان الناس 

ينتظرون ذو��م وأصدقاءهم 

فأصرت خال�ي واقفة هناك 

�� مع أخ�ي هيا تنتظر خرو 

 طفالها "وفاطمة وأ وابن��ا

 

 34ص 

 

 

 

 

 104ص 
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 �� قطر : حديقة عامة 

ا�حديقة متنفس للقاء  

 نورة وأخوا��ا 

 �� الهايدبارك :

 لقاءات متكررة مع دونالد

"�عد قليل كنا �� سيارة ت�ج 

ب�خب األطفال متجهة إ�� 

وهنا جلسنا ع�� أحد ، املن��ه

 املقاعد "

 

 

"و�� أحد تلك األيام جلست مع 

دونالد ع�� مقعد خش�ي طو�ل 

�� إحدى ا�حدائق العامة 

واخذنا نطعم السناجب 

 وا�حمام "

 163ص 

 

 

 

 

 100ص 

 األماكن املغلقة  - ب

 الصفحة  الصورة صورة الرجل داخل امل�ان  امل�ان 

 البيت �� قطر : البيت 

البيوت التقليدية الصغ��ة 

، املحاطة بفناء صغ��

يحمل نباتات 

صورة ارتبطت مع ،صغ��ة

واالستقرار مع ،األب ا�حا�ي

 الزوج الهادئ

"تحت تلك األشعة الفتية بدت 

�انت ، �ج��ات خال�ي �ا�خميلة

أوراق املشموم "الر�حان "كب��ة 

 وشديدة.

"�ان خالد �شاهد شر�ط فيديو 

ملسلسل قديم و�أ�ل كمية 

 هائلة من بذر البطيخ املحمص"

 

 106ص 

 

 

 

 139ص 

 

نورة �� هو أول خطوات  الفندق

و�ظهر فيه حنو ،بر�طانيا

والدها وحزنه ع�� فراقها 

ورضاه بالقدر الذي 

 اختارته

ن�ي أمضيت بالفندق " أذكر أ

مع أ�ي أياما سعيدة إ�� أن حان 

 موعد سفره "

 35ص 

لم تظهر صورة الرجل   املدرسة 

ولكنه موجود ضمنيا ،فعليا

�� عدم تجاوب والد نورة 

قال  األب : ولكن كث��ا من 

�لنا ضر�نا ، األطفال يضر�ون 

 هذا أمر طبي�� ،�� املدارس

 183ص 
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�� الذهاب ملدرس��ا 

نان ع�� وضعها لالطمئ

الدرا��ي واألمر ذاته مع 

 زوجها والد روضة

ا��يار خالد عند سماعه  املستشفى 

 خ�� وفاة ولده .

"كنت وخالد �� غرف�ي 

باملستشفى ننتظر املمرضة 

ولك��ا لتخ��نا بحالة الطفل 

دخلت بال طفل وتلعثمت و�� 

والتفت سريعا إ�� ، تخ��نا بموته

خالد الذي كنت أحاول حمايته 

فوجدت أدمعا ، من الصدمة

 تحتبس �� عينيه "

 135ص 

لقاءا��ا املتكررة مع دونالد  املق�ى 

�� لندن واحتساء القهوة 

 �� جو لند�ي ممطر 

"وما إن جلست أمام إحدى 

من   املناضد ح�ى جاء صوت

 خلفي يقول :

 هل أستطيع أن أدعوك اآلن ؟-

 72ص 

ا�جامعة �� قطر : تظهر  ا�جامعة 

الطالب مح�وم بقيم 

 وعادات مجتمعه

 

 

 

�� بر�طانيا : ا�جامعة 

 مجتمع واسع  تتما�� ��

 �ل ا�جنسيات 

"ولك�ي وجدت أستاذ مادة -

��ز  إ�سانية اختيار�ة يحاول أن

ن ثق�ي �� صدق األرقام فيقول أ

واحد + واحد ال�ساو�ان اثن�ن 

 بالضرورة "

 

" فدراس�ي �� هذه ا�جامعة 

العر�قة مع أن العراقة ال��م�ي 

إال بقدر ارتباطها بمستوى 

ا�جامعة أما �� حد ذا��ا ف�ي 

��يء �� الدرجات السف�� لعق�� 

 امل��ء باألرقام "

 24ص 

 

 

 

 

 

 40ص 

ترى الباحثة بأن دالل خليفة أسقطت ،وردت ��  النص�عد تحديد األماكن ال�ي                      

فنجد أن حضور الرجل ،ة شرقية �� العصر ا�حديثامرأولوجي��ا وأف�ارها �يجزءا كب��ا من أيد
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فأ�حت األحداث ، الشر�� املتمثل �� أقر�اء البطلة نورة  �ان وا�حا ومركزا �� األمكنة املغلقة

 مساند فامل�ان لم يكن سوى عامل موضو��،لفندقوا�حوارات تدور �� البيت واملستشفى وا

لذا لم تتحرر ال�اتبة من هذا اإلطار بل عززته ، � ع�� األسر القطر�ةللقيم املجتمعية ال�ي تط�

�� ح�ن �انت األماكن املفتوحة �عكس ذلك املجتمع الغر�ي املتمدن فلم تنفك تصور ،بو�� �امل

حوارا��ا مع دونالد �� و�ح ال��ار و�� أماكن وغالبا ما جرت ،حدائق بر�طانيا وجامعا��ا

الساكن �� الالو�� ا�خاص  �يديولو�ولعل هذا أيضا يحمل ذلك البعد اإل ،مفتوحة

فالبطل رغم وجودها �� مجتمع مفتوح ومشرعة أبوابه ل�افة ا�جنسيات لتتما�� فيه ،بال�اتبة

كما أن امل�ان املفتوح ،ا وفكرهاأرواحهم إال أ��ا عاشت �عقلية عر�ية مغلقة ع�� قيمها وأصال��

ا�حلم البعيد فكأ��ا اختارت  إل��ا ارتبط بلقاءا��ا املتكررة مع ذلك ا�حبيب الذي يمثل بالنسبة 

األمكنة املفتوحة لتسبح روحها �� عالم من ا�خيال والوهم الذي �انت تدركه �� �ل �حظة �انت 

 لرجل �� متخيلها.فوصفت األمكنة بصورة تخدم صورة ا،تقض��ا مع دونالد

�� هذه الرواية إطارا جغرافيا زائدا أو محايدا ألحداث البد أن تقع –إن " امل�ان  لم يكن وعليه  ف

ا بنسيج الرواية ومضامي��ا عنصر جما�� مرتبط عضو� –�� املقام األول –بل هو ،�� م�ان ما

97Fومص��ها " و�� ت�و�ن ال�خصية وتفاعلها مع محيطها،�ا وعالقا��ا الداخليةو�نا�

1 

إال أ��ا لم تكره ذلك اآلخر ولم تن��ر به بل ،و�الرغم من ذكر نورة ل��يطانيا كصورة للعالم اآلخر

أبرزها عالق��ا ،عاشت حالة من االستقرار النف��ي نجم عنه العديد من العالقات �� ذلك املجتمع

 نفسها .الذي تجد �� ا�حديث معه راحة من العالم اآلخر  وهو دونالد بالرجل 

العالم الداخ�� لنورة ال�ي تحمل صراعات ب�ن ،و أبرز األماكن  �� هذه الرواية هو امل�ان املجازي 

وهو ذلك العالم الذي ��رب إليه نورة �� صراعا��ا مع ،و��ن مجتمعها،عقلها وفكرها وثقاف��ا

 مجتمعها ا�خار�� .

4U-2 - ر ال��اري البعيدةبنية الزمان وارتباطها بصورة الرجل �� رواية "أ�جا” 

 املفارقات الزمنية ع�� مستوى ا�خطاب: -أ

�عد الزمن  من العناصر املهمة �� دراسة األعمال السردية وعندما ال يتوافق زمن ا�خطاب       

ل�ي  فيكفي وجود �خصيت�ن �� ا�ح�ي""" خرق النظام  فتود ورو ما �سميه مع زمن القص وهو 

سي�ون مج��ا ع�� االنتقال من  الراوي أن  لألحداث؛ ذلك�ستبعد ��ائيا �ل ترتيب منطقي وسب�ي 

 . 98F2"�خصية إ�� أخرى �ي يح�ي واقعها

باالنقطاع ب�ن زمن السرد وزمن  " املفارقات السردية  عن  Gerard Genetteج��ار جنيتقد ع�� و 

 ام الزم�ي �� العمل السردي و��:ج��ار جنيت ثالثة محاور لدراسة النظوحدد ،القصة
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 محور النظام  -1

 محور التواتر  -2

 محور املدة -3

�عت�� ج��ار جنيت النظام من أهم العناصر الزمنية املولدة للمفارقات :حيث النظام  ور حمف

�� مقابلة نظام موقع األحداث أو املحاور الزمنية �� ،إن دراسة النظام الزم�ي ل�ح�ي« السردية 

وقد حدد  املفارقة  99F1»السردي مع نظام تتا�ع هذه األحداث أو املحاور الزمنية �� القصة  ا�خطاب

 Prolepssesالسوابق  -Analepssesاللواحق  :الزمنية �عنصر�ن هما 

عملية سردية تقت��ي ح�اية أو تذك�� « �عرف السوابق بأ��ا �ل ومثالها �� الرواية:   السوابق -

اللواحق ف�ي �ل تذكر �حدث سابق عن النقطة الزمنية ال�ي بلغها السرد أما ،مسبق �حدث الحق

ومصط�ح السبق أو سبق األحداث ،كما يضع مصط�ح: االستذ�ار كمقابل للواحق، »

ومثال السوابق  " وهناك �انت تمر السويعات من أمتع األوقات  وأنا أمثل دور األم أو ،للسوابق

لم يكن يخطر ببا�� أن اللهو مختلف كث��ا كما لم ،أما غ��ها زوجة أ�ي أو خال�ي ال�ي لم أعرف ��

أكن أعلم أن الطفل ا�حقيقي يختلف عن الدمية ليس بمظاهر ا�حياة ال�ي فيه فقط وإنما 

P100Fبأشياء أخرى شديدة التعقيد "

2 

U-  اللواحق  ومثالها �� الرواية "Uتذكر  تلك الرغبة أعود اآلن إ�� ا�خلف بذكر�ا�ي وأ عندما

P101F؟" تل : هل �ان �� ما أردأ�ساء

3
P ،، كما نجد  الالحقة �� الفصل األول �� صفحت�ن تدخل نورة

وقد استغرب زوجها تجاهلها له  فجلست أمام الكمبيوتر و�� تب�ي ، راكضة إ�� غرفة املكتب

:"التقطت أنفا��ي وتناسيت الشاشة والكمبيوتر ورحت أتتبع بداية �ش�ل ذلك ا�خيط امله��ئ 

P102Fيقود�ي �عيدا حيث األحراش البعيدة ."الذي �ان 

4
P  كما تزخر الرواية باللواحق وخاصة عندما

تتذكر البطلة "نورة " حبي��ا الذي تماهت روحها معه وانصهرت متناسية تقاليد وقيم 

باإلضافة ،لتتذكر مواقفها مع دونالد،فزجت بالكث�� من اللواحق �عد عود��ا من لندن،مجتمعها

ومنه ع�� سبيل املثال ال ا�حصر ،ال�ي تح�ي ح�ايا��ا مع ذلك ا�حبيب البعيد إ�� الرسائل القديمة

" وتذكرت شيئا قاله �� �خص �� منعطف من منعطفات املا��ي �� أحد األيام �� حديقة من 

أذكر ذلك اليوم جيدا ..... وقف دونالد يلقم البط قطعا من شط��ته وجلست أنا أراقب ،ا�حدائق

P103Fثم عاد وجلس ع�� جواري وأخذنا نراقب البط معا "،غ�� �عيد املشهد ع�� مقعد خش�ي

5 
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الروائية أسلوب السرد القص�� املستند ع��  اعتمدت ف��ا ،الرواية عشر�ن مشهدا تتضمن         

ف�انت ا�جمل مرتكزة ع�� بنية اللواحق القليلة ولم تظهر إال سابقة واحدة فقط  ،الزمن القر�ب

ف�ان زمن ا�خطاب متساو�ا مع ، اثا أو أفعاال تقوم ��ا ال�خصيةحيث لم �ستشرف القاصة أحد

ن الصيغ ولم �عتمد ع�� خ�خلة زمن السرد األمر الذي قرب صيغة السرد �� امل�ن م،زمن القص

 .التقليدية �� الرواية

U- التواتر 

حيث نف��ض أن النص ، التواتر �� القصة هو مجموع عالقات التكرار ب�ن النص وا�ح�اية

القص��ي يروي مرة واحدة ما حدث مرة أو أك�� من مرة ما حدث أك�� من مرة أو أك�� من مرة 

 ماحدث مرة واحدة أو مرة واحدة ما حدث ك�� من مرة .وهناك أر�عة ضروب من عالقات التواتر :

 االستشهاد ا�حدث  الضرب م

أن يروى مرة واحدة ما حدث مرة  1

 واحدة

انق��ى العام تقرر وعندما  سفرها للدراسة 

ابتعا�ي إ�� بر�طانيا الستكمال 

دراسا�ي أو خوض سلسلة 

أخرى من املعارك الصغ��ة أو 

 ر�ما الكب��ة ؟

 33ص 

أن يروى أك�� من مرة ما حدث  2

 أك�� من مرة

ز�ار��ا املتكررة مع 

دونالد ملن�ل سيدة 

 القصر جدته 

" ولكن استمرت عالق�ي 

بدونالد و�جدته ال�ي زرناها 

عدة مرات �عد ذلك  وتبادلنا 

معها البطاقات والهدايا �� 

 املناسبات املختلفة" 

 94ص 

أن يروى أك�� من مرة ما حدث  3

 مرة واحدة

حديث البطلة عن 

 األستاذ

وصفها لألستاذ ر�نسون 

 30ص

أن يروى مرة واحدة ما حدث  4

 أك�� من مرة

وفاة األبناء بمرض 

 ورا�ي 

 خالد يحادث زوجته :

"ال دا�� إلنجاب أطفال 

لم أكن أعلم ان ،آخر�ن

فقدان طفل سي�ون ��ذا 

 السوء " 

 150ص 
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U-   الديمومة 

، أو �شو�ق املتلقي وغ��ها،وقد �ستخدم القاص تقنيات سردية لتعطيل السرد ��دف الوصف

 وهما تقنية املشهد والوقفة الوصفية .حيث يركز ع�� تقنيت�ن تقومان ��ذا العمل 

 

 

U املشهد:Uحيث �غيب الراوي و�تقدم الكالم ، وسميت هذه التقنية باملشهد أل��ا " تخص ا�حوار

و�� مثل هذه ا�حال �عادل مدة الزمن ع�� مستوى الوقائع الطول الذي ، كحوار ب�ن صوت�ن

P104Fو مد��ا "فسرعة الكالم هنا تطابق زم��ا أ،�ستغرقه ع�� مستوى القول 

1
P ،:ومن أمثل��ا �� الرواية 

 نظرت إليه بوجه غاضب وقلت :

 �� أن نصل ؟االنتظار إألم تكن �ستطيع -

 ذلك . ةما أهمي -

 ما أهمية ذلك ؟-

 وأخذ يز�ح شعره إ�� ا�خلف بأصا�عه ال�ي فرقها لهذا الغرض �� حركة عصبية سريعة ولم يكمل 

 P105F2 دقل ما تر�،ت�لم اآلن-

U- الوقفة الوصفية 

"�ش��ك مع املشهد �� االشتغال ع�� حساب الزمن الذي �ستغرقه األحداث أي �� �عطيل زمنية 

P106Fالسرد و�عليق مجرى القصة لف��ة قد تطول أو تقصر " 

3
Pالفارق بي��ما  هو الذاتية ومدى حضور ف

أما ،ال�خوص؛ فالوصف يقتصر كما أرى ع�� تجسيد الفضاء املحيط بال�خوص واألحداث

املشهد فيق��ن بذاتية السارد أو العالقة ال�ي تجمع ب�ن �خوص القصة. ومما يث�� االنتباه أن 

 ،الرواية  لم تتوافر ف��ا الوقفات الوصفية �ش�ل ملفت ولم يتعطل السرد كث��ا لدى الروائية

� و�رجع ذلك �� تقديري إ��  اهتمام الروائية با�حدث نفسه دون الوقوف ع�� الوصف إال �

حاالت نادرة مثل وصف املبا�ي القديمة �� بر�طانيا وجاء هذا �� املقطع اآل�ي من الرواية: " ثم 

ان��ت ف��ة ال��يئة وحان موعد انتقا�� إ�� ا�جامعة ال�ي سأبدأ ف��ا الدراسة ال�ي �عثت من أجلها 

لنصف الشما�� من و�انت تلك املنطقة �� ا،ن يأ�ي املوعدي هناك أيام ما قبل الدراسة إ�� األق��

�انت القاعة أثر�ة ،ووجدت�ي �عد أيام أجول �� مب�ى ا�جامعة وأتوقف �� إحدى القاعات،بر�طانيا

وع�� ،�ان السقف عاليا تتد�� منه مصابيح أثر�ة �خمة،ا�جمال تو�� بنوع من الرهبة ألول وهلة

أقرب إ�� املال�س  �انت مال�سهم،توسطها صورة كب��ة مللك��ما�جدران صور ملؤس��ي ا�جامعة ت
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م��ا إ�� مال�س أواخر هذا القرن و�انت وجوهم أيضا من الطراز  � ال�ي ترى �� مسرحيات شكسب�

P107Fالقديم "

1
P. 

كما  استخدمت القاصة طر�قت�ن لتسريع السرد متمثلة �� املجمل و اإلضمار واختصرت ف��ات 

 وفق ما هو آت:و�مكن إيجاز التفصيل ف��ما ،زمنية طو�لة من زمن ا�ح�اية  وم��ا

UاملجملU  

سرد أيام عديدة أو شهور أو أعوام �� بضع فقرات أو صفحات بدون تفصيل « بأنه املجمل  �عرف

P108F، »لألفعال أو األقوال 

2
P ال�ي �عد املحرك الرئيس �� �خصي��ا وأحداث ،ومثاله ف��ة طفولة البطلة

وصارمة وناجحة ع�� �افة الرواية الالحقة؛ فضعفها عندما �انت طفلة تحول إ�� �خصية قو�ة 

كتفت بمواقف املدرسة ل�ي تقارن �عد اومع هذا اخ��ل��ا الروائية �� صفحات قليلة و ،األصعدة

ولعل صورة الرجل �� العقدين تتحد �� ،ذلك مع �خصية طفل��ا �عد مرور عقود من الزمن

هو األب الالمبا�� و�� الوقت ذاته ،رسمها لصورة األب ا�حا�ي الرحيم الذي يفرح �سعادة أبنائه

جاء �� الرواية:" إذا فقد �ان هذا املوقف الذي وقفته قبلها بما ،بظروف دراس��م أو اهتماما��م

يز�د ع�� الر�ع قرن مفتاح �ل ��يء ذلك املوقف الذي �انت فيه خال�ي تنقي األرز و�ستمع إ�� 

P109Fش�واي من املدرسة "

3
P . 

U - اإلضمار 

أو قص��ة من زمن ،تقنية زمنية تق��ي بإسقاط ف��ة طو�لة" « أنهنا �عر�فه بمكني      

وعدم التطرق ملا جرى ف��ا من وقائع (...) عن طر�ق إلغاء الزمن امليت �� القصة والقفز ،القصة

وخالد ابن عم ،وجاء خالد �عد ذلك... "  و املثال من الرواية قولها:،»باألحداث إ�� األمام 

P110F.... ". وأهله من زمن �عيد،الطفولة ولم أزرهأي أنه قر�ب لم أراه منذ ،قديم

4 

من خالل العرض السابق نجد أن الروائية �سرع السرد فيما يخص ا�جوانب املر�رة ال�ي مرت ��ا 

كما تقوم بإبطاء ،ولك��ا تطيل ا�ح�ي �� جوانب ا�حب وا�حنان لوالدها العز�ز،�� حيا��ا كأن�ى

عيد "دونالد " الذي علمها مع�ى ا�حياة وا�حب السرد عند حديث الذكر�ات خاصة ا�حبيب الب

فالزمن يخدم ،كما  ي�ون السرد �� حدي��ا و�عاطفها مع زوجها الهادئ املحب،والفكر واالح��ام

فالبطلة �� الرواية تحمل رسالة إ�سانية مفادها أن ،بصورة كب��ة صورة الرجل عند دالل خليفة

ط الظالم املستلب فالرو ،الرجل هو املانح ل�حياة وا�حب والدفء
ّ
ائية لم تكن تصور الرجل املتسل

واللواحق أن تب�ن دور الرجل  قخالل السوابا�حقوق  ولك��ا ع��ت من خالل �سريع السرد أو من 
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كما دعمت ،�� حيا��ا وكيفية تحو�لها إ�� أستاذة بفضل دعم والدها ومساندة صديقها األجن�ي

 يته وأهله .�ش�ل �امل من قبل الزوج املتفا�ي بخدمة ب

 

 

 

4U-3 -حضور الرجل ضمن �خصيات الروايات 

ة سردية �عرضها �� ختلف ال�خصيات الروائية ضمن بطاقنحاول �� هذا العنصر رصد م

 ا�جدول أدناه:

م�انة ال�خصية 

 ودورها 

 ال�خصية  جنسها الفئة العمر�ة البعد  امل�ي 

�خصية طموحة 

سعت إ�� �شكيل 

مستقبلها بالعلم ولك��ا 

وقفت �سبب حواجز 

 املجتمع 

 نورة أن�ى شابة أستاذة جامعية

عمل ع�� مساندة نورة 

 �� حيا��ا

 والد نورة ذكر شيخ كب�� لم تذكر 

لم تقم الروائية بذكر 

 دوره �� األحداث 

 ناصر ذكر  شاب لم يذكر 

 خالد ذكر شاب موظف  الزوج الداعم لنورة

ا�حبيب الغر�ب فكر�ا 

 ومجتمعيا عن نورة

 دونالد ذكر شاب أستاذ �� ا�جامعة

شقيقة نورة ال�ي 

تتخ�� عن ذا��ا �خدمة 

 زوجها وأوالدها 

 هيا أن�ى شابة معلمة

شقيقة نورة ال�ي 

تتخ�� عن ذا��ا �خدمة 

 زوجها وأوالدها

 مر�م أن�ى شابة -

سمها و�� لم تذكر ا

 زوجة األب ا�حنونة 

 أم نورة أن�ى مراة �جوز ا ر�ة البيت
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مغ��ب غرته الغر�ة 

وعاد فاشال بدون 

 شهادة

 جاسم ذكر  شاب  بدون شهادة 

من جاسم  تتزوج

�عد عود��ا من  

 بر�طانيا

مت دراس��ا �� أت

 بر�طانيا

 حصة  أن�ى  شابة

ناجحة �� عملها 

 ومستقلة عن زوجها

 شر�كة نورة ��

 الشركة

 لطيفة  أن�ى  شابة 

 الدكتور رو�ر�سون  ذكر  شاب  أستاذ �� ا�جامعة  ناجح ومؤثر �� طالبه 

ناجح وقدوة جيدة 

 للشباب

 عبدهللا ذكر  شاب  طالب يدرس �� لندن

 العنود أن�ى شابة طالبة تدرس �� لندن  ناجحة �� حيا��ا

��  النص أعاله لوجدنا أن الروائية �جلت  لو حاولنا قراءة ال�خصيات ال�ي وردت             

ن يمثالن نموذجا مهنيا ل دونالد والدكتور رو�ر�سون اللذينجاحا مهنيا �� ال�خصيات الغر�ية مث

��ا  لم دريس كأستاذين �� ا�جامعة ـ كما أناجحا حيث وصال إ�� درجة علمية عالية تؤهلهما للت

سوى بقراءة ا�جرائد ��  مالل امل�ن أنه ال يقو تأت ع�� وصف أخ��ا أو زوجها الذي بينت من خ

و األمر ذاته مع جاسم الذي فشل �� ا�حصول ع�� درجة جامعية من بر�طانيا ـ وهنا يتبادر ،عمله

إ�� أذهاننا سؤال مهم ملاذا أظهر امل�ن الروائي لدى دالل خليفة تفوقا غر�يا �� مجال العلوم 

بدهللا �� سطور قليلة وهو نموذج وقدوة �� العلم بينما والتفوق األ�ادي�ي ؟  حيث اكتفت بذكر ع

والسؤال األهم ملاذا لم نجد ،امتدت األسطر �� وصف جاسم املس���� الفاسد الفاشل �� الدراسة

اسما لوالد البطلة حيث اكتفت الروائية بر�طه باسم البطلة ففي حدي��ا �انت تكتفي بمناداته 

 " أ�ي " .ـــــب

عند دالل  "ال��اري البعيدة"صورة الرجل كما وردت �� رواية  حاولنا الوقوف عند لو               

حيث لم ،نجد أ��ا صورت الرجل �ش�ل ت�ام�� ـ ولم تظهر �� مواجهة مباشرة مع الرجل،خليفة

ولكنه ظهر داعما ومساندا ووفيا سواء ،يوقع ��ا ظلما بمنعها من الدراسة أو إجبارها ع�� الزواج

�� البالد البعيدة الذي اح��م قرارها وابتعد ع��ا �� صمت كئيب أو ذلك الزوج ذلك املحب 

املخلص الذي �ستمد من قو��ا وإخالصها حياته وأمله �� املستقبل ـ فدالل خليفة عكست من 

خالل هذا النص صورة إيجابية للرجل ولم يكن نصها سالحا ملواجهة سطوة وسلطة الرجل بل 

ومن الضروري أن �ش�� إ�� " أن روايات لدعم واملساعدة ال�ي تلق��ا منه ،�ان �عب��ا عن ا�حب وا

وقد اهتمت أغلب هذه الروايات ،النسق التقليدي  تم��ت �عرض املشكالت والقضايا االجتماعية
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واملحافظة ع�� القيم الدينية ،ومشكالت اختيار الزوج،بقضايا �عليم املرأة وأهمي��ا للمجتمع

القضايا وقد عرضت رواية "أ�جار ال��اري البعيدة " ل�ل هذه ،االجتماعية والعادات والتقاليد

P111Fها الكث��ة واملتنوعة ."ع�� �سلسل أحدا��ا ومواقف

1
P فنورة �� نموذج لطالبة تم��ت و�علمت

ولك��ا لم ت�� عليه بل انصاعت ألف�اره وقيمه وتنازلت  ،لتواجه املجتمع الذي اختلفت عنه كث��ا

ف�ي لم ��دد بالثورة والتمرد إنما ،مها �� سبيل خلق حياة مستقرة لهاعن الكث�� من أحال 

انصاعت راضية ملجتمع قيمه ذ�ور�ة تحمل املرأة الكث�� والكث�� �� سبيل ا�حصول ع�� حياة 

 كر�مة .

ولو حاولنا أن نحدد التيار النسوي الذي تنت�ي إليه هذه الرواية ، لوجدنا أنه ينت�ي إ��         

دت   Feminine" الّتأنيث” مرحلة األو�� من مراحل النقد النسوي املتمثل ��  املرحلة
ّ
وقد قل

سوّ�ات خالل هذه املرحلة الّرجال �� كتا�
ّ
�م وال��من  املعاي�� ا�جمالية واالجتماعية ال�اتبات الن

كتفت فدالل خليفة هنا لم تخرج عن النسق الذ�وري املعروف �� الكتابة ، كما أ��ا ا الذ�ور�ة ،

�عرض قضايا املرأة وقيود املجتمعة دون أن تطالب بالتغي��أو التبديل،خوفا من رود الفعل 

 املجتمعية والنقدية .

 انيا: رواية " عندما يفكر الرجل " رواية خولة القزو��يث

 الروايةم�خص  -1

�شرت �� دار ،صفحة 392"عندما يفكر الرجل " رواية من القطع  املتوسط م�ونة من 

صاحب الفكر اإلسالمي الذي يحاول الدفاع  تح�ي ح�اية محمد عبدهللا الشاب ا�جام��،الصفوة

عن أف�اره املستمدة من الدفاع عن اإلسالم وأهله. و�� طر�قه يتعرض للكث�� من املحاوالت 

ملحار�ته تنت�ي بحبسه ونفيه من وطنه  إ�� تركيا وهناك يبدأ حياة جديدة بمساعدة "ع�� " زوج 

"�وثر " الفتاة املناضلة ال�ي تدافع عن ـــــــلينتقل إ�� بر�طانيا وهناك يتعرف ب،طمةشقيقته فا

ي��وجها لتساعده ل�حصول ع�� وظيفة جيدة �� جر�دة ،اإلسالم وتنشره ب�ن املسلمات اإلن�ل��يات

كما �ساعده ل�حصول ع�� درجة املاجست�� ثم درجة ،إسالمية يملكها أخوها "عبدا�خالق"

ولكن املوساد ين�ي آمال وأحالم ،ليصبح أستاذا محاضرا �� أعرق جامعات بر�طانيا الدكتوراه

  ة"محمد " من خالل مسدس �اتم الصوت �� أحد فنادق باريس حيث �ان �� طر�قه إللقاء ورق

ومن ،وهناك تنت�ي حياة محمد ولكن يبقى فكره حيا من خالل مقاالته وأبحاثه،بحثية هامة

 النور. ولده الذي لم ير  زوجته ال�ي تحملخالل 

ف�ي تتناول قصة ،رواية سياسية اجتماعية تنت�ي للتيار الواق��» عندما يفكر الرجل«�عت�� رواية "

ومعاناته طوال  -عرفته ال�اتبة �خصيا -حياة بطل مجاهد يتب�ى موقفا و�دافع عن مبدأ يؤمن به
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وجهاده ح�ى استشهاده ،أو العقدي)مس��ته سواء ع�� املستوى (النف��ي أو االجتما�� أو السيا��ي 

حيث تتطرق الرواية لعدد من القضايا السياسية وتجليا��ا املأساو�ة ،ع�� يد املوساد اإلسرائي��

وحالة (الغر�ة والتشرد  -خصوصا �� فلسط�ن ولبنان  -�� ف��ة الثمانينيات �� العالم العر�ي

 .112F1"والنفي) من الوطن ال�ي عاناها أ�حاب املبادئ.

113Fخولة القزو��ي �� سطور  -2

2 

 منعمال األ إدارة  س؛ روائية �و�تية  حاصلة ع�� ب�الور�و  خولة صاحب سيد جواد القزو��ي

 لها الكث�� من األ�شطة الوظيفية والفكر�ة م��ا: ،)87/88جامعة ال�و�ت (

 �ت).وزارة ال��بية (دولة ال�و  –باحثة �� إدارة املكتبات ( قسم البحوث وال��امج )        -

 (جامعة ال�و�ت). 87-86�اتبة �� جر�دة آفاق ا�جامعية عام        -

 .88–87مجلة صوت ا�خليج (ال�و�تية) عام ب�حافية محررة        -

  1989منذ عام �اتبة �� جر�دة القبس اليومية (ال�و�تية)        -

 �اتبة �� مجلة " دالل " و"اليقظة "و "جر�دة الدار "       -

�� رابطة األدب و �� جمعية ال�حافي�ن ال�و�تية.و،�� رابطة األدباء �� ال�و�ت ةعضو        -

 :مايأ�يكتيبات الدراسات و لها من ال      اإلسالمي (الر�اض). 

 كتيب: " الثقة بالنفس عند الطالب أحد مقومات النجاح ". (إصدار وزارة ال��بية)       -

 (إصدار وزارة ال��بية) 2005كتيب: " كيف نقرأ كتابا؟ "        -

 .2000تقر�ر: ملجلة ال��بية �عنوان " كيف تصنع إ�سانا قارئا "        -

 ". 1998دراسة:  " جودة التعليم �� املرحلة االبتدائية        -

 ". 1999دراسة: " دعم التعليم من قبل املشاريع االقتصادية ا�خاصة        -

 ". 2000التعليم اإلبدا�� �� مراحل التعليم العام كما يدركها املعلمون دراسة: " مقومات        -

 سلسلة دراسات أدبية (محاضرات ألقيت �� عدد من �ليات األدب العر�ي بجامعات طهران).       -

 (وزارة ال��بية).  2009املرحلة االبتدائية " –كتيب: " القراءة النموذجية للطفل       -

املعتمدة من املؤسسة العامة ،اس��اتيجيات هندسة ا�حياة واالتزان البشري شهادة دبلوم ��  -

 م.2009للتدر�ب التق�ي وامل�ي (مركز آفاق ا�حياة للتدر�ب) عام 

 أما روايا��ا فنذكرها ع�� النحو اآل�ي:

   (رواية)"مذكرات مغ��بة " -1

  (رواية) "عندما يفكر الرجل"  -2

 (رواية)"جراحات �� الزمن الرديء "  -3

                                                             
 هـ ١٤٣٢شوال  ٢٥املوافق ،م ٢٠١١سبتم��  ٢٣ا�جمعة  - ١٢٢٣٦العدد : ،جر�دة أخبار ا�خليج، خولة القزو��ي -»عندما يفكر الرجل«رواية:  1
2
 639ص   2014،  2دليل األدباء بدول مجلس التعاون ا�خلي�� ،األمانة العامة ملجلس التعاون ا�خلي�� ، الر�اض ،ط  
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 (رواية)"البيت الدا�� "  -4

 (رواية) "هيفاء �ع��ف لكم   "      -5

 رواية)"(رجل تكتبه الشمس         "6

 (رواية)"الرئيس "         -7

 (رواية) "ز�نب بنت األجاو�د  "        -8

 

 حضور الرجل �� رواية "   عندما يفكر الرجل "  -3

 صورة الرجل �� الرواية-3-1

 �� محيط األسرة الرجل -أ 

رقم  الصورة الوصف العالقة

 الصفحة 

 األب املتو�� األب 

 

 

محمد �والد "�حسن 

 ومحمد " 

و�الرغم من حبه لهما إ�� 

 أنه تو�� دون أن يراهما

�شار إ�� وجوده و�فهم طيبته وتفهم 

من خالل السياق دون الوجود 

 ا�حقيقي له

 

بينما طالعت " منال " مصرع محمد 

خد��ا صارخة :"لقد �عثت و�� تلطم 

لك صورة حسن قبل يوم�ن " و�كت 

 ح�ى خارت قواها .

 محمد �عيش �� أحشائك يا �وثر "-

ابتسمت بحزن و�� تتأمل بط��ا -

ثم ملعت �� عين��ا ثورة ، الذي انتفخ

 �ا ��تف �� إصرار : �جعل،طاغية

لكن �� الطر�ق ،��م قتلوا محمدا"إ-

 ألف محمد "

- 

 

 

 

 388ص 

 

 

 

 392ص 

محمد الودود املتفهم  الشقيق 

وحرص ،لظروف شقيقته

� تزو�ج فاطمة شقيقته ع�

 ه "ع�� "ألعز أصدقائ

 

حاجة إ�� زوجة أمس ا� أنه اآلن �� -"

... فقد عزم ع�� السفر إ�� القاهرة 

دراسته وقد اخ��تك زوجة له ملواصلة 

 ...طبعا �عد أن توافقي عليه "

 

 27ص 
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عبد ا�خالق: املالذ الوحيد -

لشقيقته �وثر ال�ي فقدت 

 �ل عائل��ا ع�� يد الصهاينة 

 

 

"قال لها عبد ا�خالق �� محاولة 

 ل��دئ��ا : 

 محمد �عيش �� أحشائك يا�وثر "-

 

 392ص 

 ع��: زوج فاطمة - الزوج 

الزوج املتفهم الهادئ 

 ا�حنون 

 

 

 

 

 محمد : كزوج ملنال -

الزوج الصبور  ع�� 

، املغرورة متطلبات الزوجة

والذي يحاول إرضا��ا �ش�ى 

الطرق ولك��ا �غدر به 

وتطلب الطالق وهو �� 

تحتفظ بابنه عند ،ال�جن

زواجها من غ��ه ليموت دون 

أن يرى ابنه حسن �سبب 

 �ا ي�أنان

 

 محمد كزوج ل�وثر :-

يتوافق من حيث الفكر 

واملبادئ مع املناضلة 

والداعية اإلسالمية 

ال�ي �ساعده ع�� ،�وثر

إنجاز رسال�ي املاجست�� 

"قال ع�� وهو يلتفت إ�� فاطمة ال�ي 

 بدت كس��ة ..ذابلة

إن ولدت ذكرا هذه املرة سنسميه -

 محمدا"

 

 

 �� رسالة محمد األخ��ة ملنال :

"أنت تبحث�ن عن حبيب أنيس يق��ي 

ليله و��اره �عبد حسنك و�لو�ك تحت 

ألمر ال يتفق مع م��ا�� وهذا ا،ذراعه

 �� ا�حياة "

 

 

 

 

 

 يخاطب �وثرا قائال :

، "ال تفكري  �� هذا األمر كث��ا

وجودك إ�� جان�ي �عوض�ي عن �ل 

 ��يء ... صدقي�ي " 

 388ص

 

 

 

 

 

 369ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 313ص 
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و�بادلها ا�حب ،والدكتوراه

 واالح��ام

 

 

رئيسة تنحصر صور الرجل �� رواية " عندما يفكر الرجل " �� إطار األسرة من خالل ثالثة أقطاب 

فحمد الشقيق يدفع �شقيقته ،وتظهر �لها بصورة إيجابية حانية،والشقيق والزوج،و�� األب

لتوافق ع�� رأي أخ��ا و�سافر مع زوجها ع�� ،الذي يحمل فكرا ودينا،للزواج من صديقه املل��م

 وكذلك تظهر صورة األخ املسامح البسيط متمثال ��،إ�� القاهرة وتقبل ب�ل ظروف ا�حياة هناك

"عبدا�خالق " الذي لم يبق ال��ود من أسرته سوى شقيقته �وثر ال�ي ��تم بقضايا اإلسالم 

أما  ، و�س�� إ�� �شره �� بر�طانيا و�عليم املسلمات حديثات العهد باإلسالم أصوله ومبادئه

ولك��ا �انت متطلبة ،محمد الزوج فنجده ي��وج  ابنة خالته "منال " �� البداية إرضاًء لوالدته

لم �ستطع ا�حفاظ ع�� محمد ولك��ا ، تبحث عن الكماليات ومتباهية بحس��ا ومغرورة بجمالها

�عد طالقها منه وزواجها من آخر �عمد اإلساءة إل��ا بضر��ا واالعتداء عل��ا فتفكر بالعودة لوالد 

 اب��ا ولكن محمد يرفض �عد أن استقرت حياته مع �وثر املتفانية �� حبه وال�ي ارتضت ب�ل

محمد ذلك  ،�وثر الزوجة الثانية ملحمد ليجد عندها حسن املقام وطمأنينة الروح والقلب،ظروفه

الرجل الطيب املطيع ألمه بزواجه من "منال " رغم إدراكه أنه غ�� مناسب لها وملتطلبا��ا ال�ي 

عليه  يظهر صورة االبن الطيب الذي يبذل جهده إلرضاء والدته ولك��ا تموت بحسر��ا،تثقل �اهله

 �عد علمها بدخوله ال�جن وقد �جر��ا منال دون عناية أو عطف.

 الرجل خارج محيط األسرة-ب 

رقم  الصورة الوصف العالقة

 الصفحة 

الزميل �� 

 ا�جامعة

محسن: زميل  �� ا�جامعة 

من عائلة ميسورة �ساعد 

صديقه "محمد" �� ظروفه 

 ال�ي �سوء 

 

 

 

عادل : الطالب الذي يخالف 

 آراء محمد 

"فها هو "محسن "يتناول فطوره مع 

كعادته ، زوجته وطفليه �� حديقته

�ل صباح يطالع جر�دته اليومية .. 

فوقعت عيناه ع�� خ�� مصرع 

 فينتفض مذهوال .. ، صاحبه

 

 قال محمد مخاطبا "

"أتم�ى أن تثوب إ�� رشدك يا عادل 

,,,أنت ال تحس باألخطار كيف 

 386ص 

 

 

 

 

 

 70ص 
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  تحدق بنا من �ل حدب وصوب  

 

أستاذ 

 ا�جامعة 

الدكتور عبدالغفور : -

الدكتور العالم بأمور 

 االقتصاد

 

 

 

ال��وفيسور عماد الدين  

يدرس العلوم السياسة 

ساعد محمد لالنضمام 

 ل�جامعة �� بر�طانيا 

 

 

 

 

هيثم : أستاذ ا�جامعة 

رغم �� بلده عن  ،املغ��ب
ُ
أ

التخ�� عن رسالة الدكتوراه 

 ال�ي تتعلق بالبنوك اإلسالمية 

 

" أستاذ االقتصاد الذي يتوقف 

عنده العقل أحيانا .. ويس��سل �� 

 سرد قصة االقتصاد ..... "

 

 

لقد اتصل �ي ال��وفسور عماد “

الدين وقال إن عميد ا�جامعة 

ع�� التحاقك ع�� أن يتم وافق 

اختبارك  ملعرفة املرحلة ال�ي 

 اج����ا آنفا "

 

 

 

عرضت ع�� ،"أنا مدرس �� ا�جامعة

مجلس ا�جامعة رسالة لنيل 

وال�ي تتناول البنوك ،الدكتوراه

وآثرت تدريس الطلبة ،اإلسالمية

بيد أن اضطهدت �� ،هذا املن�ج

 هذا ا�حق "

 

 9ص 

 

 

 

 

 275ص 

 

 

 

 

 

 

 263ص 

 

 

 

 

 

املغ��ب 

إجبار�ا عن 

 بالده 

 "املنفي "

وائل : �عمل �� جر�دة 

�عد أن ،إسالمية �� لندن

�عرض للتعذيب �� معتقالت 

 بالده وتم نفيه ل�خارج

 يقول وائل مخاطبا محمد :

"...فداهمتنا سيارات العساكر 

والشرطة وألقوا بنا �� ال�جن 

حيث مارسوا معنا أ�شع أنواع 

وثيقة وهناك تم توقيع ،التعذيب

النفي خارج حدودنا ال�ي �انت 

 تضمنا �األم ا�حنون "

 262ص 

  ورد ع�� لسان سوزان :عبدهللا ال�خصية املت�جرفة  رب العمل
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ال�ي باعت ضم��ها وأم��ا 

 أمام الغ�ى والرفاهية  

استغل�ي عبدهللا ،"أنا يتيمة األبو�ن

دون أن أعرف أن �� هذا هال�ي 

ى �� أدخل�ي معهد السكرتار�ة واش�� 

ولهذا أصبحت ذراعه اليم�ى ،بيتا

ثم أخذت تذرف ،�� �ل ��يء

 الدموع "

 141ص 

 

لو حاولنا التعرف ع�� تمظهر الرجل خارج إطار األسرة  لوجدنا أنه الرجل املغلوب ع�� أمره  

وتختفى الرؤى  لتنصهر �� قوالب جاهزة متمثلة  تتتما�� فيه األيدولوجيا،واملستك�ن لهذا الواقع

فجميع ،بقدرته ع�� إذابة الهو�ات تحت وطأة االضطهاد والظلم وطمس اآلراء،�� سطوة املجتمع

وليس القوي ،الصور الواردة �� رواية خولة القزو��ي تتحدث عن الرجل املغلوب ع�� أمره

ر البشر وهو�ا��م؛ فعبد الغفور املغ��ب ها ع�� مصائاملتسلط إنما قوى املجتمع ال�ي تبسط يد

يدرس  االقتصاد �� بلد عر�ي شقيق �ون بالده واقتصادها غ�� قادرة ع�� توف�� حياة ،عن بلده

�� ح�ن أن ال��فسور عماد أج��ته الظروف السياسية ع�� ،جيدة لشع��ا ف�ان قرار النفي اختيارا

وغ��ه هم صور مختلفة �حقيقة واحدة �� ووائل وهيثم ،ة �� بر�طانيايتدريس العلوم السياس

الظروف القاهرة وسياسات الدول ال�ي تتحكم �� مصائر الشعوب لتلتقي �� إ�ساني��ا وشعورها 

 بالظلم �� شقة واحدة ويسك��م حلم واحدة وهو عودة الطيور املهاجرة إلعمار أوطا��ا .

 تمظهر حضور الرجل �� ا�خطاب السردي �� الرواية-4

U4-1- امل�ان وارتباطها بصورة الرجل �� رواية "عندما يفكر الرجل " بنية 

 األماكن املفتوحة  - أ

 الصفحة  الصورة صورة الرجل داخل امل�ان  امل�ان 

القاهرة : دراسة ع�� ��  املدينة 

 حيث عا�ىمدينة عر�قة 

الكث�� من الظروف 

االقتصادية ف��ا نظرا 

 الضطراره لل�جرة 

 

ف��ا لندن : مدينة  تنصهر 

�ل ا�جنسيات لتفقد 

يجد ف��ا ،هو���ا األصلية

 ورد �� رسالة ع�� ملحمد 

" إخواننا �� مصر مبعث 

فهم أك�� ، �جاب والفخراإل

 قا مما نتصور "وعيا وعم

 

" التقى محمد صباح األول من 

يناير نخبة من أساتذة  العلوم 

السياسية ضمن مؤتمر جام�� 

عال�ي عقد �� العاصمة 

 99ص 

 

 

 

 

 359ص 
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محمد وعبدا�خالق وهيثم 

 وعماد الدين فرص ل�حياة 

 

 

 

باريس : مدينة ا�جمال 

تحتضن مؤتمرا ،واملوت

هاما يحضره محمد ويغتال 

 �� أحدى فنادقها 

و�� هذا اللقاء استطاع ،لندن

أن يحظى ببعض املالحظات 

 الهامة  ال�ي تخص أطروحته "

 

صمة أطل من النافذة ع�� العا

الصاخبة ينبثق من جوفها برج 

جعل ��مهم �� ضيق يفيل إ

وت��م " الهواء فاسد جدا ... 

�ستقطب الناس ،حضارة ملوثة

من �ل العالم تزخر بامللذات 

 واملفاسد "

 

 

 

 

 380ص 

 

 

 

 

 

 

القر�ة الفق��ة �� روسيا  القر�ة 

وال�ي يقط��ا املسلمون 

و�رتبط محمد �عالقة 

وثيقة برئيسهم حيث 

يحرص ع�� �شر اإلسالم 

 ف��ا 

يصمت وهو يت��د ثم يواصل 

وهما ،حديثه مع العمدة

يخططان معا مشاريع القر�ة 

 ال�ي اق��حاها سو�ة 

 138ص

 

 األماكن املغلقة  - ب

 الصفحة الصورة صورة الرجل داخل امل�ان امل�ان

محمد �عيش حياة �سيطة  البيت 

مع والدته وشقيقته فاطمة 

وزوجته منال 

فالبيت رمز لألمن ،��دوء

 والسكينة بالنسبة له 

�انت الدار �� تلك الساعة 

هادئة .. يقطع هدوءها .. 

 أنفاس  امرأت�ن 

 17ص 

 

 

 

ارتبط الرجل �� الفندق - الفندق

برحلة االنتقال ومهلة 

االنتظار كما هو شأن 

الفنادق ��  العالم ولكنه 

انتظار بال عودة حيث تم 

" فتح الباب بتثاقل شديد  -

..فإذا برجل يرتدي ثياب خدم 

الفندق يندفع إ�� الداخل 

و�� غضب يصيح ،بوضع مر�ب

محمد " ماذا تر�د ؟ " يخرج 

 

 382ص  
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 اغتيال البطل �� الفندق 

 

 

 

 

 

البنسيون / وهو نزل �شبه 

ورد �� الرواية �� ،الفندق

بداية رحلة النفي إ�� تركيا 

حيث احتضنته سيدة 

البنسيون واستضافت 

 شقيقته وزوجها لز�ارته 

الرجل من جيبه مسدسا صغ��ا 

فرغ زودا ب�اتم للصوت وأم

خمس رصاصات �� قلب محمد 

رداه قتيال مضرجا بدمائه ح�ى أ

" 

 

 

تقع عيناها ع�� العنوان "م�ارم 

وإذا ،األخالق " ثم تفتح الغالف

 قرأ اإلهداء ت��ا 

إ�� األم ال�ي انتشلت�ي من وعثاء 

 ا�حياة أهدي هذا الكتاب " 

 ابنك محمد عبدهللا

 

 

 

 

 

 

 

 248ص 

 

 

امل�ان الذي ارتبط باإلقامة  املستشفى 

 ا�ج��ية للبطل 

 

"املستشفى الذي دفعوه إليه 

لذلك املعتقل  ءقسرا هو غطا

 املوعود "

 217ص 

ارتبط �سلب ا�حر�ة  ال�جن 

 واعتقال محمد  ظلما 

"لقد �حبوه إ�� ذلك امل�ان 

دون رحمة .. صرخ : "دعو�ي 

أتحدث ع�� أمي فبل أن أ�جل 

 رفضوا أمنيته هذه" لك��م 

 217ص 

 جامعة ال�و�ت :  ا�جامعة 

من�� للعلم تحول إ�� تكميم 

 األفواه أحيانا 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ع�� ألنه ع�� عن رأيه 

"النشرة العلمية ال�ي �ان 

�� الفصل الدرا��ي يصدرها 

السابق قد �عرضت إ�� سياسة 

ا�جامعة ومست املسؤول�ن شر 

مساس ..وأثناء ا�شغالنا �� ف��ة 

االمتحانات أحيل إ�� مجلس 

إدارة ا�جامعة  تأديب من قبل

 15ص 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة بر�طانيا : 

رتبط ��ا البطل ي،من�� علم

�� املكتبة ال�ي تزخر بكتب 

 كث��ة عن القدس واألق��ى 

نه دخل وحسب ما سمعناه فإ

معهم �� مشادة عنيفة أغضب 

املسؤول�ن وتجاوز حدوده 

 فاتخذ قرار بفصله 

 

 

 

قال ،طو�لة �عد دقائق  

املتحدث باسم ال�جنة معلنا 

 عن النتيجة بالل�جة اإلن�ل��ية :

بحثك يا محمد نال درجة -

 االمتياز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 332ص 

 مقر العمل 

 " ا�جر�دة "

�� بلده لقاءات متكررة مع -

سوزان وعبدهللا ولكن 

محمد لم �شعر أنه م�ان 

 مناسب لنشر أف�اره

 

 

جر�دة يصدرها -

عبدا�خالق �� 

�عمل ف��ا محمد ،بر�طانيا

 لكسب قوته 

 يقول عبدهللا 

" ال خيار لك يا محمد �� 

ك أفضل املحرر�ن الرفض أظن

عدت لك �� ا�جر�دة وقد أ

 تذكرة السفر "

 

سف ال�شغا�� الكب�� �� " أنا آ

ا�جامعة ومسؤوليا�ي الكث��ة 

فقد ،ال�ي عزلت�ي عن املجلة

كنت أكتب مقال األسبوع 

 دمه لعبدا�خالق �� البيت "وأق

 

 104ص

 

 

 

 

 

 370ص 

شقة تجمع ال��قب  شقة املغ��ب�ن 

 وا�خوف وحلم العودة 

تطلع محمد �� وجوهم مندهشا 

 وهو ��تف :

إذن أنا �� روضة من ر�اض -

 العلم والفكر والفن 

 يقهقه هيثم :

 264ص 
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بل أنت �� وكر املحروم�ن -

 الذين ال صوت لهم

 

لو حاولنا قراءة األماكن ال�ي يرتبط ��ا الرجل �� الرجل و�ظهر ف��ا من خالل املتخيل الروائي 

للرواية خولة القزو��ي لوجدنا أن األماكن املغلقة �انت أك�� ظهورا من األماكن املفتوحة ال�ي 

ت�ون املن�� أن �انت ا�جامعة وال�ي يف��ض األماكن املغلقة  فمن ،وأمال مستقبالتحمل أفقا رحبا 

إال أ��ا �� ال�ي تن�ي حياة ع�� العلمية وكذلك محمد ،والبوابة ال�ي ننطلق م��ا لآل�ي ا�جميل

والفندق الذي ،ليحصال ع�� الشهادات العليا من بلدان أخرى بينما رفض وط��ما سماع صو��ما

ولو حاولنا ،تا��دائما هو مرحلة عبور وهدوء تحول إ�� محطة ��اية دون أن ي�ون بداية للمقام ال

لوجدنا أن ،أن نقارن ب�ن تلك األماكن من حيث وجودها �� الوطن ووجودها خارج الوطن

ه حياة و�� بر�طانيا تجرى له عملية املرارة لتمنح،املستشفى �انت بداية دخول ال�جن �� بلده

�� بلده  وا�جر�دة مقر عمله،ليصبح أستاذا �� السياسة �� بر�طانيا وترفضه جامعة بلده،جديدة

بينما توفر له فرصة حياة كر�مة �� ،تحا�ي ف��ا مؤامرة لي��م بقتل السكرت��ة سوزان

وهكذا تقدم ال�اتبة نفس األماكن �� الوطن واملنفى ليظهر الوطن بصورة سالبة بينما ،بر�طانيا

 ي�ون النعيم خارجه .

U  4-2   الرجل " بنية الزمان وارتباطها بصورة الرجل �� رواية " عندما يفكر 

Uثنائية زمن القصة / زمن ا�خطاب -أ 

حيث ،تحرص الروائية ع�� التوفيق ب�ن زمن ا�خطاب وزمن القصة،الرجل"عندما يفكر "�� رواية  

�سرد الروائية معتمدة ع�� ا�حوار ب�ن ال�خصيات مما يجعل زمن ا�خطاب مساو�ا لزمن القصة 

 �� كث�� من األحداث .

 مستوى ا�خطاب:املفارقات الزمنية ع��  -ب

سنتطرق إ�� السوابق واللواحق ،من خالل نظام الزمن ومحاولة الروائية �خ�خلة هذا النظام 

 الل ا�جدول اآل�ي :توظيفها تقنات سردية بارزة ؛ يت�ح ذلك من خ وتمظهر الرجل من خالل

استشراف محمد موته أثناء حديثه مع  السوابق

 عبدا�خالق :

 : قال عبدا�خالق مشدودا -

 ما ��ا ؟ -

 ت��د محمد:

 فراق األحبة -

 ي�حك عبدا�خالق :

 377ص  
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 أ�ع�ي سفرك صباح الغد؟-

 سه حز�نا :أو��ز ر 

 أجل -

كنت ع�� مشارف الزمن .. األبواب مؤصدة  اللواحق 

 ..ملحت أن  هناك بابا شبه مفتوح 

 272ص 

لعالم سأكتب مذكرات رجل من ا 

، نجس األقدام�حق ك��ياءه تحت أ،الثالث

 قطع شر�انه ليفقد انتماءه "

 272ص 

ومن خالل متا�عة  ،وعشر�ن فصال تتفاوت  من حيث عدد الصفحاتا تتضمن الرواية واحد

الذي ال �سمح ،لتذكر املا��ياعتمدت ع�� اللواحق النظام الزم�ي �� الرواية نجد أن الرواية 

أن �ش�� إ�� عدم اعتماد النظام ومن املهم ،للمستقبل أن يصل باألبطال إ�� النور الذي ينشدونه

الزم�ي ع�� السوابق ومحاولة استشراف الزمن إال مرة واحدة فقط متمثلة �� استشراف املوت 

تقوم ع�� فالرواية ،فنادق باريس العر�قة ي ت�ون فعال باغتيال ظالم �� أحدوتوقع ال��اية وال�

لبطل إ�� يوم وفاته كما اعتمدت لذلك املا��ي الذي يالحق ا السرد القائم ع�� التذكر الدائم

 سردية  س��د �� العناصر أدناه. تتقنياالروائية ع�� 

U-التواتر 

وسن�كز  هنا ع�� مدى  ،كما أشرنا إ�� أن هناك أر�عة ضروب من عالقات التواتر وردت �� النص

 تج�� صورة الرجل ف��ا:

 االستشهاد ا�حدث  الضرب م

أن يروى مرة واحدة ما حدث مرة  1

 واحدة

" فتح الباب بتثاقل شديد  اغتيال البطل  

..فإذا برجل يرتدي ثياب خدم 

الفندق يندفع إ�� الداخل 

و�� غضب يصيح ،بوضع مر�ب

محمد " ماذا تر�د ؟ " يخرج 

الرجل من جيبه مسدسا 

صغ��ا مزودا ب�اتم للصوت 

ات �� قلب وأفرغ خمس رصاص

رداه قتيال مضرجا محمد ح�ى أ

 بدمائه "

 382ص  الرواية
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أن يروى أك�� من مرة ما حدث  2

 أك�� من مرة

والدة أبناء ذ�ور 

 للبطل 

ابتسمت و�� تتأمل بط��ا الذي 

 انتفخ :

لكن �� ،"إ��م قتلوا محمدا

 الطر�ق ألف محمد "

أن يروى أك�� من مرة ما حدث مرة  3

 واحدة

نفيه من بلده 

 قسرا

ورد ع�� لسانه و�� خطابات 

 شقيقته ومطلقته له 

أن يروى مرة واحدة ما حدث أك��  4

 من مرة

والذي يذكره مرة واحدة ��  ا�حن�ن لوطنه

 لقاء �شقة الغر�اء 

U-الديمومة 

خولة القزو��ي ع�� �عطيل السرد من خالل تقنية املشهد وكذلك  ديبةوظهرت قدرة األ      

 ن الرجل يظهر  �� ما هو آت:  أننا نجد حاولنا أن نر�طها بظهور الرجل فإ الوقفة الوصفية  ولو 

U - املشهد 

ب أن       
ّ
يخ��ق الرجل �ل املشاهد �� رواية " عندما يفكر الرجل " فا�حوارات �� النص �غل

 ومن أمثل��ا �� امل�ن:،ي�ون أحد الطرف�ن رجال يدافع عن موقفه أو �ش�ي هموم

 " ترك الفتاة ورافق صاحبه  -

 ألو��...لقد اضطررت إ�� �غي�� هندامي  -

 صمت وهو مرق  -

 قاطعه محمد  -

لتو�� أنك شاب مس���� أليس كذلك ؟ وال أظن أن هناك م��را لتضع سلسلة ذهبية ��  -

 عنقك و�� معصميك .

 ابتلع ر�قه : -

P114Fبيدو أنك ال شعر بما يحدث لنا "،أ��ا سياسة ياصديقي -

1 

 U- الوقفة الوصفية 

إ�� �سريع ت ماد ع�� الوقفات السردية إنما �جأ لم ت�جأ الروائية خولة القزو��ي إ�� االعت       

ال�و�ت  –��ا لم تقف ع�� وصف األماكن وعراق��ا بالرغم من حدي��ا عن "موس�و السرد  حيث إ

فقد �ان جل اهتمامها با�حدث ،بر�طانيا " كما أ��ا لم تصف األ�خاص–تركيا  –القاهرة  –

القاصة طر�قة  لتسريع السرد متمثلة �� نفسه وتطور األحداث ونموها .  كما  استخدمت 

 املجمل واختصرت ف��ات زمنية طو�لة من زمن ا�ح�اية  .

                                                             
 184ص  2009، 5دار الصفوة :لبنان ،طرواية عندما يفكر الرجل ": القزو��ي :خولة :  1
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U -املجملU  

لم تجمل الروائية األحداث ا�خاصة بالبطل " محمد " فبينت �ش�ل تفصي�� حياة     

� وال تجمل إال �،وم��ا ل��يطانيا لينال درجة الدكتوراه،الذي  انتقل من وطنه ل��كيا،محمد

والدة " حسن ،األحداث ا�خاصة باملحيط�ن م��م مثل ف��ة دراسة ع�� وحياته مع فاطمة �� مصر

 "بن محمد  إ�� دخوله للمدرسة وسؤاله عن والده املغ��ب .

من  خالل استعراض النظام الزم�ي للرواية  �� محاولة للبحث عن  صورة الرجل ضمن            

الروائية ع�� السوابق بك��ة؛ حيث يتذكر البطل الظلم املجتم�� اإلطار الزم�ي   ��جل   اعتماد 

كما اعتمدت أيضا ع�� ا�حوارات ب�ن ،والذي استمر عليه حاضرا ومستقبال،الذي وقع عليه

فالزمن �� الرواية هو العدو ،ال�خصيات لتؤكد ع�� تناسق زمن القصة مع زمن ا�خطاب

م واملساند للظلم ا�حاصل ماضيا واملستمر �� ن الزمن هو العامل الداعإحيث ،ا�حقيقي للرجل

 أفق املستقبل .

و��ن التوثيق ،يجمع ب�ن ا�خيال الواق�� من جهة حاولت الروائية �شكيل أسلو��ا السردي الذي

بقدر ما هو صراع ب�ن قيم ،أن الصراع ليس صراعا ب�ن أ�خاص فبدا،التار��� من جهة أخرى 

وأخرى منبتة �س�� ،ا�حضار�ة الثابتة ال�ي تتخذ اإلسالم مرجعاقيم منبعثة من هو�تنا و ،متنافرة

إن هذه الثنائية �� ال�ي طبعت ،إ�� جعل الغرب مثال يحتذى �� حلو األمور ومرها وخ��ها وشرها

 P115F1"واألسلوب الت�جي�� التقر�ري املباشر،الرواية بطا�ع املزاوجة ب�ن األسلوب الشاعري املجنح

3-4-U ات رواية "عندما يفكر الرجل "حضور الرجل ضمن �خصي 

 من املهم أن نقف ع�� �ل ال�خصيات ال�ي ظهرت �� هذه الرواية سواء �انت رئيسة أو ثانو�ة "

ف�ي ،�� �خصيات ال تنعزل عن �خصية البطل،ال�خصيات الثانو�ة �� رواية خولة القزو��يف

و�ة بطر�قة جذابة وقد قدمت لنا خولة القزو��ي ال�خصيات الثان،مكملة ومعززة ل�خصيته

 P116F2"�� توضيح وتبي�ن ال�خصية الرئيسية اكب��  ا�ان لها تأث�� ف،ومقبولة

 دورها �� النص املهنة ا�جنس العمر ال�خصية

دكتور �� ا�جامعة  ذكر شاب محمد

 ال��يطانية

يتعرض ملحار�ة أف�اره �� 

لتنت�ي قصته ،حياته

 باالغتيال 

حاصل ع�� درجة  ذكر شاب ع�� 

 املاجست��

يتعرض ملحار�ة أف�اره �� 

لتنت�ي قصته ،حياته

                                                             
 موقع األدبية خولة القزو��ي ع�� الرابط،حسن : مقال " عندما يفكر الرجل "، األمرا�ي 1

http://www.khawlaalqazwini.com/CriticalStudyDetail.aspx?aid=71 
، لسنة ..... إشراف :ع�� صابري ا،جامعة ا�حرة اإلسالمية :طهران، شهال : آثار خولة القزو��ي : رسالة مقدمة لنيل درجة املاجست��،محس�ي2

 7ص ، الفصل ا�خامس



 
 

93 

 باالغ��اب

الدكتور 

 عبدالغفور 

أستاذ جامعة ��  ذكر شاب

 ال�و�ت

 مغ��ب 

شاب �ساير  ذكر شاب  محسن 

 مجتمعه

صديق ع�� ومحمد ولكنه 

يقدم تنازالت من أجل 

 ا�حياة

دكتور �� جامعة  ذكر شاب الدكتور عماد

 بر�طانية

أج��ته السياسة ع�� 

 ترك بلده

 

صاحب جر�دة ��  ذكر شاب عبدا�خالق

 لندن

تم إعدام أهله �� القدس 

فقرر العيش ، أمام عينيه

 �� بر�طانيا

 منفي من وطنه أستاذ اقتصاد  ذكر  شاب  هيثم 

 منفي من وطنه �عمل �� ال�حيفة ذكر شاب وائل

سيدة  أم محمد

 �جوز 

تر�ي ولدها ع�� القيم  ر�ة بيت أن�ى

 ا�حزن ل�جنهوتموت من 

شقيقة محمد وزوجة ع��  ر�ة بيت أن�ى شابة فاطمة

تناضل مع زوج �� ا�حياة 

 من أجل البقاء

�خصية سطحية تحب  ر�ة بيت أن�ى شابة منال

املظاهر تخذل زوجها 

وتطلب  الطالق من أول 

 أزمة يتعرض لها

�عيش �� قر�ة �� روسيا  معلمة أن�ى  شابة نادية

 و�علم املسلم�ن الدين

�عمل �� جر�دة أبو  سكرت��ة أن�ى  شابة سوزان 

عبدهللا �خصية ان��از�ة 

ومنغمسة �� الشهوات 

تحاول اإليقاع بمحمد 

 ولك��ا تفشل 
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امرأة  سيدة البنسيون  

 �جوز 

�عا�ي الوحدة  �عد جحود  مديرة  الن�ل  أن�ى

ابن��ا الوحيدة و�ساعد 

 محمد �� محنته 

شابة منغمسة �� امللذات  الن�ل ابنة مديرة  أن�ى  شابة ميسون 

 عاقة بوالد��ا،والشهوات

�عمل ع�� تثقيف  أن�ى شابة �وثر 

النساء ال��يطانيات 

 باإلسالم

فتاة مناضلة شهدت وفاة 

درست ،عائل��ا �� القدس

تزوج من ،�� بر�طانيا

محمد و�انت خ�� عون له 

 �� حياته ودراسته

�� النص يظهر لنا أن �ل �خصية ذ�ور�ة �� من خالل العرض السابق لل�خصيات ال�ي وردت 

أما البا��  ،النص �انت �خصية إيجابية وجيدة؛ باستثناء عبدهللا صاحب ا�جر�دة �� ال�و�ت

ف�انوا �خصيات �ادحة وقو�ة تواجه ا�حياة واملجتمع وضنك العيش وظروف االغ��اب وو�ل 

�� ح�ن نجد أن ،�ل بقاع األرض املجتمع والتصدي للم�ائد ال�ي  تحاك لإلسالم واملسلم�ن ��

ف�ي الضعيفة املستلبة ، صورة املرأة عند خولة القزو��ي جاءت مغايرة لصورة الرجل تماما

ضغط رئيسها  �� العمل و�� فلسطينية إ�� نظرا ، اإلرادة؛ فسوزان سكرت��ة تنغمس �� امللذات

وتقابل ،مجتمع خارج عن القيم و�� املقابل نجد �وثر الفلسطينية ال�ي تدافع عن دي��ا ��،األصل

ا يناسب حيا��ا �خدمة زوجها بينما األخرى تبحث عمب�ن فاطمة ومنال حيث ��خر األو�� حيا��ا 

لقد ارتبطت  صورة  املرأة �� هذه لها،من كماليات وتتخ�� عن زوجها �� أول محنة يتعرض 

واملثال محمد وع�� الرواية  بصورة الرجل؛ ف�ل رجل ناجح محاط بامرأة داعمة ومؤ�دة 

هل أرادت خولة  فيا ترى فاملرأة �� الصورة العاكسة لنجاح الرجل.،وعبدا�خالق وهيثم ووائل

وفق العرض  –أجل لقد صورت الرجل  ،القزو��ي أن تب�ن أن الرجل ونجاحاته مرتبط باملرأة ؟

ال�حافة و�� واختارت مهنة ،بصورة إيجابية فهو صاحب القرار والفكر والعلم والقلم -السابق

هم أن �ش�� إ�� بروز مهنة الرأي وا�حر�ة أل�خاص سل��م املجتمع حق املعارضة والرأي .ومن امل

ف�ي  توصل �ش�ل مباشر الصورة املطلو�ة ،للروائية �� تصو�رها للرجل �ديولو�املوقف اإلي

ع من أجل النضال والصرا ور فكرة رغبة الرجل  �� كما تص، فتحرم القارئ متعة التوصل إل��ا

P117Fا�حق 

1
P. 

                                                             
سنة ، 23جامعة ال،املجلة العر�ية للعلوم اإل�سانية،: ا�خطاب الروائي �� ال�و�ت ومستو�ات الصوت السردي ال�ج�ي،مرسل فا�حانظر : 1

 21ص ، 1992
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ولو حاولنا أن نحدد التيار النسوي الذي تنت�ي إليه هذه الرواية ، لوجدنا أنه ينت�ي إ��       

، حيث عرضت   Feminine" الّتأنيث” مرحلة املرحلة األو�� من مراحل النقد النسوي املتمثل �� 

املرأة  دون أن  تحتج أو تطلب  الروائية  خولة القزو��ي الظلم السيا��ي واأليدولو�� ال�ي يقع ع��

بالتغي�� ، بل ال��مت ح�ى من الناحية الفنية النسق الذ�وري �� الكتابة ،فلم ت�جأ إ�� الرفض 

 واالحتجاج .

 : رواية " الطواف حيث ا�جمر "ثالثا

1U- م�خص الرواية 

  ن�ىية زهرة؛ األ بطلة الروارواية تتحدث عن ،�� رواية عمانية لل�اتبة العمانية بدر�ة الش��      

طقس بارد وهو  و�� منطقة ذات ،( ا�جبل األخضر ) ال�ي �عيش مع عائل��ا ��  منطقة املتمردة 

م�اٌن خرجت منه ،.. و�الذات ( الرمان والت�ن ) الفواكهامل�ان الوحيد �� عمان تقر�با الذي ينتج 

ورغم أ��ا قر�ة نائية لك��ا �انت ،الثورات العمانية أبرزها  ثورة سالم وغالب  ال�ي باءت بالفشل

 مهد الثورات. 

جور املجتمع  صراعها مع من حيث   ال�ي مرت ��ا �خصية ( زهرة ) ..  �سرد الرواية  املراحل  

قررت الهرب �� األسبوع الذي  حيث،وصلت إ�� سن الثالث�نح�ى و من الطفولة  وظلم األهل 

فر�قيا .. ( زنجبار إ�� أحبي��ا الذي هاجر عائلة   ومن�سبق زواجها القسري من املجتمع التقليدي 

 ،قتلحيث ) 
ٌ
 عن ا�حق �� ا�حياة .....    . ،للبحث عن العاطفة �� رحلة

2- U  بدر�ة الش�� �� سطورUP118F

1 

و�عمل  حاليا ،1971ولدت �� والية مطرح �� السلطنة عام ،�� بدر�ة بنت إبراهيم الش��     

حصلت ع�� دكتوراه �� الهندسة الكيميائية من جامعة ،قابوسأستاذة ب�لية العلوم �� جامعة 

 من مؤلفا��ا :،اهتمت بكتابة القصة القص��ة والرواية،2001لندا ب��يطانيا عام 

 1999 "الطواف حيث ا�جمر"-

 2010  " 1ف��ياء "-

  1993الشارقة  –جائزة راشد بن حميد -تحصلت  ع�� جوائز م��ا : 

 1992ركز الثالث جائزة املنتدى األد�ي امل-

 حضور  الرجل �� رواية " الطواف حيث ا�جمر " -3

صورة الرجل �� محيط األسرة-أ   

رقم  الصورة الوصف العالقة

 الصفحة 

                                                             
1
 477تأليف جما�� :دليل األدباء بدول مجلس التعاون ا�خلي�� ، ، ص  
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األب القا��ي الذي يج�� البطلة  األب 

زهرة ع�� الزواج من عبود أحد 

أبناء عمها ال�ي حملته ب�ن يد��ا 

 صغ��ا "

األب السل�ي ا�خاضع للعم 

الشرس واملختفي تحت لواء 

 تقاليد العائبة

لم ينظر �� ، "خرج أ�ي قاطبا

لفتت نظري ،كعادته مسلما

املسبحة الزرقاء امللتفة بإح�ام 

��يأ �� أ��ا مخنوقة .،ل أصا�عهحو   

14ص   

العم 

 الظالم

العم الذي يج��ها ع�� الزواج 

واملتخفي تحت ،بابنه عبود

تقاليد األسرة وهو من أثر�اء 

األخضر ومع هذا �سرق   ا�جبل

حقول أخيه الذي ال �ستطيع 

 أن يقول شيئا أمامه

 واق��ب م�ي ل��تب ع�� رأ��ي : 

ست�ون�ن أنت �ل ��يء -

زوجته وأمه ،بنظره  

هو ذا الكالم الذي يجيده أي ،تماما

هذه ، ع�ي يا ع�ي،ساحر شاطر

الرقة ال�ي ترسمها ع�� وجهك وتب��ا 

تخدير ال داع ،�� أوتار صوتك

صرت أعرف تماما أن�ي بال حول ،له

 وال قوة "

 

 

43ص   

ع�� : الشقيق السل�ي الذي لم   الشقيق 

يكن عونا لشقيقته بل وافق 

 ع�� رأي والده وعمه 

 

محمد : �خصية سلبية مطيعة 

لألب والعم ولم يقدم العون 

 ألخته

 

 

 ت�ايد�ي يا ع�� ؟ -

أثرت فيه ل�ج�ي املنكسرة فقال 

 �سرعة : 

البنات األخر�ات يا زهرة �ل -

ملاذا تتذمر�ن ؟، راضيات بقسم��ن  

 

�انت ساخنة ،ال تن��ىالكف األو�� 

نت قد تماديت وخدشت ك،ومهينة

شد شعري وق��ا ،محمد بأظافري 

 ووصف�ي بالشاه 

 

29ص  

 

 

 

 

16ص   

الذي �انت ،سالم : ابن العم ابن العم

دة بالزواج منه ولكن و موع

صاحب فكر ��اجر إ�� زنجبار 

من إفر�قية و���وج 

�انوا غاضب�ن ،" ال عزاء أقيم لسالم

أتراهم سيفعلون ذلك ،عليه تماما

�ي لو اصررت ع�� الرفض؟ سالم 

ب �� �ان محبو�ا ولم ينفعه ا�ح

19ص   
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و�موت �� البحر ،سوداء  

 

 

عبود بن سعيد : ابن 

شاب �� أول عمره يرغب ،عمها

العم الظالم ب��و�جه من زهرة 

ال�ي حملته ب�ن يد��ا طفال 

 صغ��ا

 مواجهة الغضب 

 

 

 

 

هل تر�دين أن ت�حك ع�� - 

ا�حر�م ؟ عبود صغ�� وما �عرف 

زوج عبود ولو حصل أنا ما أت،��يء

 ال�جب 

 

 

 

 

18ص   

 

 

 

 

الرجل خارج األسرة -ب  

رقم  الصورة الوصف العالقة

 الصفحة 

قاطع الطر�ق الذي ساعد  سلطان 

وانت�ى ،زهرة ع�� الهرب

الثوار �� بالقتل ع�� يد 

أحب زهرة وأخلص ،إفر�قيا

ع��ا بالرغم من  �� الدفاع

 أسلو�ه الفج معها

رسالة سلطان لزهرة �� محاولة 

 انقاذها 

"زهرة هناك مركب إفرن�� ينتظرك 

ع�� املرفأ اسمك مدرج 

ا�حال هنا ،�عت��ين محمية،فيه

لن أهرب ،أسوأ ما يمكن أن ت�ون 

وال أظن�ي سأنجو هذه املرة وإن 

غفري �� "ا،ال شك سنلتقيفعلت ف  

277ص   

العبد حارس 

الن�ل الذي 

 سكنته زهراء 

هو عبد للسلطة 

ارتضت أن يذهب ،واملال

بزهرة إ�� سلطان قاطع 

 الطر�ق مقابل املال

�ان ا�خادم غارقا �� سبات طو�ل 

 هزته �عصبية .

استقام صارخا ف��رته مر�عبة من 

 جثته ال�خمة :

إش ش ...اهدأ ..لن أخ�� سيدك -

 عن نومك 

32ص   
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البحارة �� 

 املركب

الياس :�عمل مع سلطان -

 منذ عام 

 

جمعة :شاب أج��ته -

الظروف ع�� العمل تحت 

إمرة سالن وهو صديق 

 محمد شقيق زهرة

 

إسماعيل الصديق الو�� -

 لصا�ح 

 

 

 

 

 

سليمان أحد البحارة 

 شغف ؟

 

 

 

مجموعة من الصبية -

تحت أمرة سلطان.�عملون   

مجموعة من العبيد  -

 �عملون خدما للبحارة 

اعمل مع سيدي ،" أنا الياس-

 سلطان من العام الفائت "

 

 يقول جمعة لزهرة :

كنت ،مرة �� ا�حقل كرأيت-

وقال �� أحد أقار�ك أنك ،�عمل�ن

�ان هذا يوم األر�عاء ،أخته

أتذكرك جيدا،املا��ي  

 

 

"رأيت سلطان يندفع نحونا وهو 

سماعيل الذي قال رخ �� اا�ي أصير 

 عبارته املسمومة األخ��ة :

لقد خان صداق�ي  الطو�لة من -

جل فاسقة يطاردها العار"أ  

 

 

 

هذا أنا سليمان �عا�� ،ة"زهر 

، ��م مشغولون اآلن تماماإ،�سرعة

اخر�� وس��ي إ�� املؤونة �� ا�جانب 

تصر�� ��دوء ، ال ترك��ي،اآلخر

 وتجن�ي أنظار الغر�اء"

 

 

63 ص  

 

 

 

83ص   

 

 

 

 

209ص   

 

 

 

 

 

 

134ص   

ال�خصية الصلبة ،صا�ح الزوج

العنيدة طوال الرحلة 

ولكنه يظهر ا�حب واالح��ام 

لزهرة و�وفر لها حياة كر�مة 

وتنت�ي حياته باغتياله من 

"اش��يت األرض ��ا دار صغ��ة 

وها هو صك الشراء ،متواضعة

، �ل ما أملك لك كتبته باسمك

أعدك أن أسلك طر�ق 

عدي�ي باإلخالص يا زهرة "،ا�خ��  

186ص   
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قبل ال�خص الذي اش��ى 

 منه املزرعة

وكيل سلطان ومدير أعماله  خميس 

�� املزرعة ال�ي تقطن ف��ا 

�ان ،زهرة مدة العدة

مدافعا عن قضايا أبناء 

 شعبه املعدوم�ن 

نتم ماذا أ،" خميس يدبر امل�ائد

ون العدة دهو ورجاله �ع،فاعلون ��

أعرف ماذا يدبرون" أه لو ،ضدي  

252ص   

الذي بقي مع ،ا�خادم األم�ن حمود

زهرة ح�ى بدأ األفارقة من 

الس�ان األصلي�ن حرق 

املزارع وهدم البيوت 

 وإشعار الثورة

ور�ل بقدميه ،صرخ حمود غضبا-

أمتعته عندما سقطت قذيفة 

صغ��ة �� أحدى املزارع املجاوزة 

مصدرة صوتا مدو�ا ولهيبا عاليا 

 الهبا 

278 ص  

أحد العبيد الذي �عمل  �وزي

�عيل أمه ،حماال �� املرفأ

وأخواته السبعة �عرض 

عليه زهرة الزواج م��ا 

وخدمة أهلها هر�ا من 

 املوت .

 درت حوله دورة �املة

ولكن�ي ،هناك دائما هروب لألسوأ-

وما ،عندي املال، لن أفقد الكث��

وسأخدم ب�ل سرور ،أزال جميلة

لتسع أمك ال�جوز وأخواتك ا

 الناعمات 

 

 

280ص   

،املعلم خلفان ” معلم القر�ة وطبي��ا املعا�ج  تذكرت بدون مناسبة املعلم  

�عاو�ذه ، خلفان وعالجاته الساذجة

 �انت دائما ال تخيب"

133ص   

الشيخ محمد 

 ناصر

 

أمام  م�جد ا�جبل 

 األخضر

"جلست ع�� حال�ي تلك مدة طو�لة 

ح�ى أعلن صوت محمد بن اصر 

الفجر "آذان   

 

8ص   

 

سواء داخل األسرة أو ،من  خالل استعراض الصور وال�خصيات الذ�ور�ة �� النص      

فهو األب الظالم املنصهر �� تقاليد األسرة الذي ���ى  ،نجد  أن صورة الرجل سلبية،خارجها

شهدت سمات األبوة ل����ى بمطالب العم الطامع �� ا�حقول ليخطب الفتاة الثالثينية لف�ى يافع 

وعندما قررت أن ��رب من هذا ،وكذلك األخوة الذين ال يحر�ون ساكنا أمام أوامر والدهم،والدته

دت ال�اتبة  �� تقديري أن تب�ن  أن الرجل إما أن اولقد أر ،ا�جحيم �ان أول املساعدين لها رجل
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ن ا�خادم فتلقت املساعدة م،�ساعد طلبا للمال أو رغبة �� جسد هذه املرأة املسكينة الضعيفة

 ومن سلطان مقابل املال واملساعدة من قبل صا�ح وسليمان  بدافع الرغبة. 

فمثال "فضيلة " ال�ي ،لمرأةو�ينت سطوته وظلمه ل،حملت ال�اتبة الرجل و�الت ما يحدث         

َ��ها والدها أل��ا حملت ِسفاحا
َ
�� نفس فضيلة ال�ي �ان يزورها �ل شبان القر�ة بمن ف��م ،ق

إن ،وهم أنفسهم د�سوا شرف جارهم الشيخ الكب��،"زهرة " الذين ينادون بالشرف والعارأشقاء 

قتل ع�� ،صورة الرجل �� النص لم تكن داعمة ومساندة للمرأة بل �انت صورة سوداو�ة
ُ
فاملرأة ت

غتصب  وهو ما فعله الثوار األفارقة بزوجة عبدالعز�ز و�نا��ا وغ��هن من ناس ،يد الرجل
ُ
و�

 -الذي �عد تمردا من قبلها-�ان هروب " زهرة "  .ر ي�حق بأهلها لو لم تخطىءكأن املرأة عاو ،القر�ة

��ا فضر ،فأهلها ألبسوها " ال��قع " ألن أحد ضيوف والدها رآها بدونه،قد نتج عن تر�ية غ�� عادلة

ضرب و��ان لو لعبت معهم�ان أشقاؤ ،والدها وأمرها به
ُ
للضرب تتعرض ،ها يلعبون �� الف�ج و�� ت

 ف�ي العيب والعار الذي يحيط عنقه. ،، واإلهانة من قبل أخوا��ا دون أن يتدخل والدها

 

 تمظهر حضور الرجل �� ا�خطاب السردي �� الرواية-3

1-3 U "  بنية امل�ان وارتباطها بصورة الرجل �� رواية "الطواف حيث ا�جمر- 

 األماكن املفتوحة - أ

مل�ان ا  الصفحة  الصورة صورة الرجل داخل امل�ان  

قوة الرجل وصالبته تصارع  البحر 

فكأن الرجل هو ،املوج الهائل

 ند للبحر الغاضب يظهر �� :

موت سالم وهو يصارع -

 األمواج هار�ا من األفارقة 

 

 

رحلة زهرة إ�� زنجبار كيف -

�ان البحر مطيعا ألهداف 

 سلطان 

 

 

 

 

دعوة ع�ي �سر�ت ولقيت 

ابتلع املوج ،طر�قا للسماء

وشفطته األعماق،سالم  

 

"البحر من جديد بمساحاته 

ملاذا ، الشاسعة وأمانه الغر�ب

وأنت ،أخافك ولم أغضب منك

 سرقت األحالم والعمر

 

 

 

 

13ص   

 

 

 

142ص   

 �� ا�جبل األخضر : املزرعة 

صورة األب الذي يجلس 

"�ان أ�ي �� حقله يجز القت 

، ليبيعه ألحد الباعة املتجول�ن

 

68ص  
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مرتاحا ليعمل أوالده 

ف�انت املزرعة من ،حوله

سمات الطبقة اإلقطاعية 

تتحكم بمصائر البشر ال�ي 

 بما �� ذلك أوالدهم

 

 �� أفر�قيا : 

سلطان يملك مزرعة ويساوم 

، عل��ا بأنه لن أخاها زهرة

ح�ى مقابل أن �سكن املزرعة

ان��اء العدة    

يومها كنت أقود محمد الصغ�� 

�� يمناي و�� اليد األخرى دلة 

لقهوة ال�ي أعد��ا أمي كعادة ا

 �ل صباح"

 

 

 

 

كما ، رعة"سيوصالنك للمز 

ك لياتفقنا لدى ر�يع صك توك

 بأمور املزرعة "

 

 

 

 

 

 

 

212ص   

اعتادت زهرة ع�� االستحمام  الف�ج 

مع أخو��ا �� الف�ج ولكن 

عندما ك��ت أصبح من 

األمور ال�ي �عد عيبا بالرغم 

 من أ��ا التزال طفلة صغ��ة

وعيو��ا أمي أرجفت�ي ،أه

ا�سعت معلنة ،وق��ا

�انت ،العدم،البعث،القيامة

عيناها متسعت�ن أك�� من أي 

 وقت م��ى :

�ستحم�ن مع الصبية 

خ عليك .أ،وفضيحتنا  

 

128ص   

  األماكن املغلقة-ب 

 الصفحة  الصورة صورة الرجل داخل امل�ان  امل�ان 

 �� ا�جبل األخضر : البيت 

تخدم البطل مجموعة من 

الرجال هم والدها 

ن �شكر أوأشقا��ا دون 

 ع�� ذلك 

 

 

 

 

، الر�وق ،يا سعيد،ع��،" محمد

وكأ��م �ان ينتظرون ذات 

اندفعوا ،النداء بذات الرنة

نحو ا�حص��ة املفروشة �� 

واتجهت إ�� غرف�ي ،ا�حوش

أنتظر إعال��م االن��اء وموعد 

 غسل األنية "

 

 يقول صا�ح لزهرة :

13ص   
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 �� أفر�قيا : 

�ان بيتا هادئا حرص 

صا�ح ع�� توف�� ا�خدم 

 �خدمة زهرة والعناية ��ا 

، " رعاك هللا كم أسعدت�ي

سنذهب اليوم لنحضر عماال 

سأش��ي لك عبدين ، للبيت

 وأمت�ن أو خمسة أو...... "

 

191ص  

 �� ا�جبل األخضر :  الن�ل 

ك�جن بقيت وحيدة 

وعمها بينما رحل والدها 

وشقيقها لشراء الذهب 

 واألقمشة لزواجها

 

 

 

 

 

 

 �� أفر�قيا: 

، م�ان لتجمع العاهرات

ي�جأ إليه البحارة 

 املسافر�ن من أجل املتعة 

 

"الغرفة �انت ضيقة و��ا 

األرض ،رائحة ال كر��ة وال حلوة

عتيقة ،مغطاة بحص��ة قشية

لك��ا نظيفة .... تحدث ع�ي 

مطوال مع خادم أسود حديث 

السن لفت انتبا�� �عينيه 

 الفزعت�ن دونما سبب ج�� "

 

 

 

نذهب لن�ل وسط –" 

نحن كما ،�سهر هناك،املدينة

 �علم�ن شباب صغار 

�ع�ي هذا أنكم تذهبون لرؤ�ة -

 النساء.

 

 

 

30ص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149ص   

لم تكن األماكن  �� نظر بدر�ة الش�� سوى اإلطار الذي أظهرت الرجل فيه �ش�ل       

فالبيت هو م�ان ،ف�ي �� نظرها تحمل نفس سطوة وسلطة وغرور الرجل �� إذاللها،سوداوي 

و�يت زوجها حيث من ،��ارا دونما شكر أو عرفان أو  تقدير �جهدهاو إذاللها؛ و�� ال�ي تخدم ليال 

والبحر ذلك العالم املفتوح الذي يمثل ،فقدته  بمجرد وفاة زوجها ،املف��ض أن ي�ون األمان

وابتلع أحالمها وآمالها �عيدة ،الغدر حيث أخذ ا�حبيب سالم  وقت ابتلعه املوج إل��ا بة بالنس

البحر هو ،هو البحر الذي يمثل رحلة ا�خوف وال��قب ال�ي عان��ا نحو أفر�قيا ونحو املجهول ،ع��ا

هو املالذ الوحيد الذي فرت به من هول العذاب  الذي �انت تتوقعه بزواجها من ،ا�حل الوحيد
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أما الن�ل فهو م�ان ال��قب  املؤقت للقادم املجهول؛  فالن�ل �� عمان  هو املخرج من ،عبود

همومها والوسيلة ال�ي من خاللها  حققت الهروب من أهلها �� محاولة الرحيل إ��  املجهول 

كما صورته أيضا داخل امل�ن الروائي م�انا �عكس سطوة الرجل وسيطرته؛ الن�ل �� عمان ،القادم

أما الن�ل �� أفر�قيا فهو أيضا �جن للنساء املقهورات اللوا�ي يبعن أجسادهن ،ال�جن لها هو 

مقابل سطوة الرجل وغروره وماله .أما املزرعة ف�ي صورة للرجل اإلقطا�� الذي يتحكم ب�ل 

فوالدها وعمها نموذجان للرجل اإلقطا�� الظالم الذي يتعامل مع األفراد كأ��م سلع  ،األ�خاص

صورة لسطوة صا�ح الذي اش��اها واملزرعة �� أفر�قيا ما �� إال ،هرةو�ش��ى ومن بي��م ز تباع 

 .استغالال �حاجة أ�حا��ا و األمر ذاته فعله سلطان عندما اغتصب األرض من زهرة 

 

 

 

 

"ية " الطواف حيث ا�جمر ابنية الزمان وارتباطها بصورة الرجل �� رو 2  3  

Uأ - ثنائية زمن القصة / زمن ا�خطاب 

حيث تتحدث  ،�� رواية " الطواف حيث ا�جمر " يتساوى زمن القصة وزمن ا�خطاب       

ف�ي تروي حياة  بطلة الرواية "زهرة ،الساردة عن س�� ذاتية؛ فلم ت�جأ الروائية إ�� خ�خلة  الزمن

 " ب�ل بؤسها وأملها ورحلة اغ��ا��ا وعذابا��ا الناجمة عن قسوة الرجل وظلمه  .

 ب - املفارقات الزمنية ع�� مستوى ا�خطاب:

سنتطرق إ��  رصد مجموع  محاور لدراسة النظام الزم�ي �� العمل السردي  بالوقوف ع��          

 السوابق واللواحق �� امل�ن  وتمظهر الرجل من خاللها من خالل ا�جدول اآل�ي :

لم �ستشرف بدر�ة الش�� املستقبل أبدا ��  السوابق

النص ولم �عتمد ع�� السوابق إنما أك��ت 

 من اللواحق وحديث الذكر�ات 

 -  

تذكر زهرة أحداثا  مرت �� طفول��ا �عكس  اللواحق 

 مدى ظلم وجور الرجل وتحكم �� مص��ها :

قال أن ،جاء أ�ي ليأخذ�ي من وسط الدرس-

وقال ،�ج�نأمي تحتاج  من �ساعدها �� ال

 أيضا بأ�ي اكتفيت 

46ص   

ولم أتذكر ،" ولك��م دفعو�ي �� الف�ج دفعا

ألوقات تلك ا،وق��ا سوى متعة ال�حبة

128ص   
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��ا �عيدا عن  النادرة ال�ي صار �� أن أنأى

 املفروض "

 

خالل متا�عة  النظام الزم�ي �� الرواية نجد أن الرواية اعتمدت ع�� اللواحق لتذكر  من       

وما يحمل من ذكر�ات ت��ر فيه البطلة "زهرة " هرو��ا من بيت والدها ولكن �ل اللواحق ،املا��ي

ولم �عتمد ،ما �انت  إال مشاهد سوداو�ة لظلم �عرضت له البطلة من خالل تقاليد املجتمع

الروائية "بدر�ة الش�� "ع�� تقنية  السوابق حيث لم تحاول البطلة استشراف املستقبل أو 

فجل همها تذكر ،ور��ا إياها الرجلأإنما �انت �عتمد ع�� جبل من الذكر�ات املر�رة ال�ي توقعه 

 املا��ي املر�ر  واستحضار القوة منه لعيش ا�حاضر من خالله .

Uالتواتر  

سن�كز ع�� مدى ،كما أشرنا سابقا هناك أر�عة ضروب من عالقات التواتر وردت �� النص      

:ظهور صورة الرجل ف��ا و��   

 االستشهاد ا�حدث  الضرب م

أن يروى مرة واحدة ما  1

 حدث مرة واحدة

مساعدة سليمان 

�� التخفي من 

املسؤول�ن عن 

تقديم مصل 

الوقاية من 

 األمراض

 وضعها ب�ن الصناديق وقال لها 

"هيا سأصنع لك ثقبا �� هذ الغر�ال 

لتتنف��ي منه وابقي ساكنة �� موضعك 

 بدون حركة يا، ح�ى أعود إليك

أتفهم�ن ؟"،زهرة  

136ص   

أن يروى أك�� من مرة ما  2

 حدث أك�� من مرة

رحالت سلطان �� 

 البحر

�انوا ��لهلون و�صفقون بحماس منقطع 

ساع��ا انكفأت وت�ومت محبطة ،النظ��

ليت�ي كنت رجل أفرح بال�� والبحر 

 والسماء"

127ص   

أن يروى أك�� من مرة ما  3

 حدث مرة واحدة

موت سالم وحسرة 

 زهرة عليه 

كنت ،"اه يا سالم لو رأيت�ي قبل �حظات

أخطو خلفك ، برغم جز�� الذي �عرف

 ألرى ا�حياة"

38ص   

أن يروى مرة واحدة ما  4

 حدث أك�� من مرة

ثورة األفارقة من 

 أجل ا�حر�ة

ومع ،"وهذه املرة �انت تب�ي من جديد

�عالت أصوات ، صوت �شيجها والنحيب
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بة مخيفة م��افقة مع الطلقات مرع

276الصرخات وا�خوف "ص   

Uالديمومة- 

بل اعتمدت ع�� وصف املشاهد ،أو �سريعه،�عطيل السرد لش��لم تحاول الروائية بدر�ة ا      

ولوحاولنا أن نر�طها ،كما أ��ا اعتمدت الوقفة الوصفية،ال�ي جمع��ا �سلطان و�صا�ح ور�يع

 بظهور الرجل  لوجدنا الرجل يظهر ��  :

U املشهد- 

كما أ��ا اعتمدت أسلوب التحدي �� ، الرجل حاضرا و�قوة �� �ل املشاهد ا�حوار�ة �ان     

 ا�حديث مع الرجل �ش�ل خاص .

بدايات الشعر ، سكن طو�ال وهو يمر بنظره ع�� �ل خلية �� وج�ي،وج�ي العاري بال برقع،"تأمل�ي

 تحت ال�حاف وا�خصالت الصغ��ة الشاردة منه .

ل هذا تركك لي��وج  من أخرى أي مغف-  

وهذه أيضا جملة محفوظة -  

لو فقط ترض�ن وت��وجي�ي -  

اذهب من هنا -  

و�انت حادة كث��ا لدرجة أدهشته فغادر ضاح�ا بال �عليق " P119F

1 

U الوقفة الوصفية- 

لم ت�جأ الروائية بدر�ة الش�� إ�� الوقفات الوصفية إال �� وصفها �حظات غرق       

�عض النسوة اإلفر�قيات من أجل كسب ا�حياة ومثاله: " هناك امرأة طو�لة ومعاناة ،ا�حبيب

ترتدي ثو�ا م�جرا ملفوفا حول ،تم�ح حبات العرق املتساقطة من و�ج النار،تطبخ عند نار قو�ة

جار��ا تقطف ،سفل الثوب ساقان سمينتان �ش�ل هائلأجسد مكتن� ولها ساقان وا�حتان 

نامت الدجاجات ،و�جوارها قن للدجاج هادي ال صوت له،�عض ا�خضار من حديق��ا الضيقة

�ان مر�وطا بإح�ام إ�� ظهرها ،ولفت نظري الطفل النائم ع�� ظهرها،كعاد��ا �� وقت مبكر

P120Fو�انت �عمل بال تذمر أبدا...."،وخاصر��ا

2
P. 

من  خالل استعراض النظام الزم�ي للرواية  �� محاولة للبحث عن  صورة الرجل ضمن اإلطار 

م�ي نجد أن الروائية اعتمدت  السوابق كتقنية سردية �سرد من خاللها املواقف املاضية ال�ي الز 

ه ئلم �عمد الروائية إ�� �سريع السرد أو إبطا،حدثت �� حيا��ا ودفع��ا قسرا إ�� الهرب من واقعها

 إنما ركزت ع�� ا�حدث نفسه من خالل سرد س��ة ذاتية المرأة منعت  من حقها ��  التعليم

                                                             
 102ص ،بدر�ة : الطواف حيث ا�جمر،الش�� 1
 154الرواية  ص   2
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امرأة عانت الفقر وا�جوع وا�حاجة من أجل ،امرأة ال ينظر إل��ا من خالل جسدها،والزواج

أل��ا ،ولم �عتمد ع�� استشراف املستقبل أو الوثوق به،االختيار �� ا�حياة ا�حصول ع�� حر�ة

 نت به �� املا��ي أن�ى الكث�� من أحالمها وتطلعا��ا وأف�ارها .اأدركت أن ما ع

وحضور الرجل :ال�خصيات الروائية 3-3  

حضور ال�خصية ودورها 

 �� النص 

الفئة  البعد  امل�ي 

 العمر�ة

 ال�خصية  جنسها

ال�خصية الرئيسة ال�ي تدور 

تتعرض لظلم ،حولها األحداث

األب والعم و�ل ما تواجههم 

 من الرجال

لم تكمل 

نآحفظ القر   

 زهرة أن�ى شابة

�خصية سلبية خاضعة 

امرها لم تكن لزوجها وأو 

امل�جأ ا�حامي لزهرة بل �انت 

 معينة لطبش والدها عل��ا

 أم  ع�� أن�ى سيدة �جوز  أمية 

األب التمسك بالتقاليد 

القديمة ال�ي تحتقر البنت 

 وتجعلها من متاع البيت 

 أبو ع��  ذكر  شيخ  أمي 

�خصية سلبية ال يملك رأيا 

ملواجهة ظلم والده تجاه 

 شقيقته

 ع��  ذكر شاب  حفظ القرآن

�خصية سلبية تتبع التقاليد 

ير��ى بالزواج من ابنة عمه 

 "مر�م " إرضاء ألبيه

 سعيد  ذكر  شاب  حفظ القرآن

�خصية سلبية يتبع  زهرة 

 إ�� أفر�قيا لقتلها ومحو العار 

 محمد  ذكر  شاب  حفظ القرآن 

عم زهرة �خصية استبادية 

ظاملة يتحكم �� مصائر 

، أخوه �سرق مال، البشر

ظالم وطا�� ، �ش��ي  العبيد

 ومستبد

سعيد بن  ذكر  شيخ  -

 عبدهللا
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�خصية مزدوجة فهو قاطع 

و��  الوقت ،طر�ق مح��ف

ذاته �ساعد الكث�� من األسر 

�عشق زهرة و�تفنن ،املحتاجة

 �� �عذب��اوخدم��ا 

�� متوسط  -

 العمر

 سلطان  ذكر 

ي��وج زهرة ويش��ي لها بيتا 

 و�كرمها 

 صا�ح ذكر  كب�� �� السن -

تدفعهم ظروف ا�حياة 

الصعبة إ�� مواجهة البحر 

 وظروفه القاسية

متوسطي  

 األعمار

البحارة ��  ذكر

 السفينة

فتاة صغ��ة �غرها امللذات 

وتحمل سفاحا من أحد 

 شباب ا�جبل و�قتلها والدها

فضيلة   أن�ى  شابة -  

استضافت زهرة من الوقت 

ع��  �انت �جوز شر�رة �عمل

 مساعدة ولدها �� خططه

 أم سلطان أن�ى �جوز  -

املرأة األفر�قية ال�ي تزوجها 

سالم وتصبح أرملته وتحاول 

جاهدة كسب العيش 

 بالزراعة 

 مايا  أن�ى  شابة -

الزنجية ال�ي �عمل لدى 

وال�ي �غري الشباب ،زهرة

 �شبا��ا وجسدها

 من��ة أن�ى شابة -

زوجة سلطان الذي طلقها 

 و�جرها دون علم م��ا 

 غنية أن�ى شابة  -

�ان من ،ابنة عم سلطان

أن ت��وج شقيقه املف��ض 

ولكنه تو�� قبيل 

لذكراها و�قيت وفية،الزفاف  

 مر�م أن�ى  شابة  

زن�� يحمل حماال �� 

من اجل والدته ،املرفأ

ترك املدرسة 

للمال �حاجة  

 �وزي  ذكر شاب 
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وشقيقاته �عرض عليه زهرة 

 الزواج 

العمل من أجل املال تحت 

 إمرة وسلطة زهرة

 ر�يع / حمود ذكر  شاب 

�عمل ع�� نصرة  شاب زن��

من ظلم شعبه الذي �عا�ي 

 وطغيان واضطهاد

 خميس  ذكر  شاب  متعلم 

نجد أ��ا �انت ترسم ،من خالل استعراض ال�خصيات ال�ي رسم��ا الروائية بدر�ة الش��        

فهو الذي غَ��  مجرى حيا��ا كفتاة  �سيطة �انت  موعودة بالزواج ،الرجل بنظرة سوداو�ة جدا

ل��اجر إلفر�قية و���وج زنجية ثم  يلقى حتفه �� البحر . وتحت ،من ابن عمها البطل املتعلم

ولك��ا ترفض وتقاوم ،ظروف العائلة وتقاليدها العتيدة  تتم خطب��ا البن عمها الصغ�� عبود

لذين اعت��ا زواجها من عبود عبارة عن ضم ل�ن  ايقرر الهروب من أب��ا وعمها الرجل�ن اإلقطاعوت

الذي �عت�� قناصا ل�ل ،ف�ان مالذها "سلطان " الرجل الشرس عاشق النساء،لألمالك معا ال أك��

ل وف ع�� بقية صور الرجاولو حاولنا الوق،فرصة يحصل من خاللها ع�� املال ولو �ان من امرأة

وتتال��ى �لها أمام �خصية زهرة  ،��ا صور تمثل الغ�ى واملال والفقر والسيطرة والسلطةالتفقنا إ

بحيا��ا  تحت سلطة  �� الرواية ب�ن والد��ا ال�ي تر��ىال�ي �عد أنموذجا مخالفا ل�ل النساء 

خوفا من  و��ن بنات القر�ة  اللوا�ي يقبلن ا�خروج من الدراسة والزواج مبكرا ،وسطوة والدها

وح�ى الساقطات �� النص دفع��ن ا�حاجة ،سطوة التقاليد ال�ي يضعها الرجل �خدمته فقط

 والعوز وسلطة الرجل إ�� بيع أجسادهن  من أجل البقاء .

صورة الرجل عند بدر�ة الش�� �� اال�ع�اس ال�امل لتقاليد املجتمع ال�ي تنصهر أمامها املرأة إذا 

ة الرواية تقبل أن ت��وج "كزوي " الشاب الزن�� وتقبل بخدمة فالبطلة �� ��اي،دون مقاومة

و�� ذا��ا املرأة ال�ي هر�ت من الزواج �عبود وخدمة أخواته ... . الغر�ب أن ،والدته وأخوا��ا التسع

ل����ى ذليلة ،ي�ون مستقبلها ال�ي اختارته هر�ا من املوت أسوأ بكث�� من الواقع ال�ي هر�ت منه

ومع هذا ال �شعر ،الفق�� �عدما ت�حفت بالعار جراء هر��ا وابتعادها عن أهلها بالزواج من الزن��

وال تفكر فيما آلت إليه بل �ستمر �� غرورها وتباه��ا بجمالها لتتن�ي زوجة ل�وزي وخدامة ،بالندم

 ألهله .

سوّ�ة ” مرحلة تنت�ي هذه الرواية إ��          
ّ
طالبت )، وفيه  Feminist  ) ”1880 – 1920 –الن

وهنا حاولت املرأة باملساواة ب�ن ا�جنس�ن وتحس�ن ظروف العمل ومنحهّن حقوقهّن املدنّية، 

الروائية بدر�ة الش�� من خالل زهرة لفت االنتباه إ�� حقوقها �� ا�حياة والعمل واختيار الزوج  
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لبة من خالل كسرها للقيود االجتماعية واملجتمعية ، حيث رفضت الواقع وسعت  إ�� املطا

 بحقها �� ا�حياة .

 را�عا : رواية "طروس إ�� موالي السلطان " 

 -1 Uم�خص الرواية 

               حـدر مـن إحـدى القبائـل ا�خليجيـة نقصـة حيـاة عائلـة ت” طروس إ�� موالي السـلطان“رواية سرد �        

ثم �عــود ،ســلطنة عمــان إبــان االنتــداب ال��يطــا�ي إ�ــ�"جمعــة بــن عتــيج " ��اجر كب��هــا ،واملعروفــة عر�قــة

ف��وي  الروائيــة ســاره ا�جــروان ،ة �ــ� إمــارة �جمــانليســتقر ��ــا ا�حــال �ــ� دولــة اإلمــارات العر�يــة املتحــد

�ســــــطر أســــــماء أعــــــالم وأمــــــاكن و ازدهــــــار التجــــــارة وظهــــــور الــــــنفط �ــــــ� منتصــــــف القــــــرن العشــــــر�ن تطــــــور و 

 .وأحداث

منشـــــورة بـــــدار ،لقطـــــع املتوسطصـــــفحة مـــــن ا  310تقـــــع روايـــــة "طـــــروس إ�ـــــ� مـــــوالي الســـــلطان " �ـــــ� 

وهـــــــذه ،حـــــــدث الزم�يالرابط بي��ـــــــا �سلســـــــل ا�،وتت�ـــــــون مـــــــن ســـــــبعة عشـــــــر طرســـــــا،اآلداب �ـــــــ� ب��وت

 �عنوان يحيل إ�� ا�حدث الرئيس للطرس ذاته .الطروس معنونة

UP121Fا�جروان �� سطور Uساره -2

1 

هـو حصـة بنــت  وقـد أشـارت إ�ـ� أن اسـمها ا�حقيقـي،لروائيـة بنفسـها �ـ� مقدمـة الروايةعرفـت ا      

�ـــــ� إمـــــارة �جمـــــان �ـــــ� دولـــــة االمـــــارات  1969من مواليـــــد ،خلـــــف بـــــن جميـــــع أحمـــــد ا�جـــــروان الكع�ـــــي

وكتبـت "يوميـات مجنـدة "�ـ� مجلـة "زهــرة ،انخرطت �ـ� السـلك العسـكري أبـان حــرب ا�خليج،العر�يـة

، صــــــــدرت لهــــــــا روايــــــــة "�ــــــــجن بنــــــــت القــــــــدر ا�حــــــــز�ن "و�ــــــــ� أول روايــــــــة �ســــــــائية إماراتيــــــــة، ا�خلـــــــيج "

ة ع�ــــ� كمـــا حــــازت األديبـــ، ئل إ�ـــ� الســــلطان "موعتـــان قصصــــيتان همـــا "أيقونــــة ا�حلـــم " و"رســــاومج

 أفضل جائزة تأليف إمارا�ي �� معرض الشارقة الدو�� للكتابة  سنة .....    . 

صورة الرجل �� رواية " طروس إ�� موالي السلطان"  -3  

صورة الرجل �� محيط األسرة-أ  

رقم  الصورة الوصف العالقة

 الصفحة

 الشيخ بن عتيج : األب

الوالد ا�حنون الطيب 

واملتدين والذي ير�ي 

أوالده ع�� قيم دينية 

يموت ،ومجتمعية

من  ع�� رأس ولده بحنو وهدأ"م�ح الشيخ 

وخاطبه وقد ، وقد سره ما رأى منه،روعه

 ا�شقت شفتاه عن ابتسامة عن رضا "
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1
 36تأليف جما�� :دليل األدباء بدول مجلس التعاون ا�خلي��  ص  
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أوالده الواحد تلو اآلخر 

ولم يبق له سوى 

 جمعة.

 

 جمعة بن عتيج : 

الوالد ا�حنون الذي 

يفقد �ل أوالده بفعل 

ثم ،�حر من املشعوذ

يبدأ حياة جديدة 

ل يدل، و�رزق بأوالد

"حصة بطلة القصة �� 

صغرها ولكنه يرغمها 

ع�� الزواج من رجل 

 م��وج رغم ع��ا "

 

 

 

 

�� �حظة وفاة حصة عندما أرغمها والدها 

 "حاول رفعها فتماهت ب�ن،ع�� الزواج

صرخ ��ا لتقف ع�� قدم��ا ورفعها ، يديه

فقدت الو�� ،�عنف فإذا بقدم��ا تخوران

أسرع إ�� �وب ماء قر�ب م��ا بلل وجهها 

وشفت��ا و�� عينيه فتحت عين��ا �� محاولة 

الستمداد ا�حياة من عينيه اللت�ن �انتا 

تمدا��ا �شوارق ا�حياة فأبصرت ..لينطفئ 

ملا أحب��ما !!!نور عين��ا �� عينيه اللت�ن طا  

 

 

 

 

303ص   

 

 الشيخ بن عتيج: الزوج 

الزوج ا�حا�ي الودود 

الذي أ�ى أن ي��وج 

ع�� موزة �و��ا فقدت 

 �ل أوالدها 

 

 

 جمعة بن عتيج :

�ان الزوج الودود 

ا�حر�ص ع�� ترتيب 

وقد تزوج ،أمور بيته

ك�� من امرأة و�ان أ

عادال لم  يفضل 

هن ع�� األخرى.احدإ  

 

ن يصم آذانه عن الهمزة " أ�ى الشيخ إال أ

وما �ان ليحرق قلب موزة بن��ان ،اللمزة

وعزاه �� ذلك يقينه ،العديلة وجحيمها

فلو أراد هللا �سال سوى جمعة ،ا�وإيمانه ب

 ألبقى ع�� إخوته قبله "

 

 

انفجرت أسار�ر جمعه وقد سره ما 

حيث أنه بات طيلة ليلته يتفكر �� ،عسم

وأمر عياله الذين سيبقون دون ،أمرهن

لم يظهر لهن سروره واكتفى  لكنه،أمهات

 خاط��ن : بأنه

أنا أفعل ما أراه صائبا وليس لكن أن -

 �ش��طن ع�� .

 

33ص   
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حصة : زوج  

رجل كب�� السن م��وج 

، باثنت�ن قبل حصة

 �ان جاهال ولم ي��م ��ا 

 

 سرور بن جمعة : 

يظلم زوجته عوشة 

بتطليقها و�جرها نظرا 

 لنميمة النساء

 

"فوجئت بالرجل امل�خ يكيل لها ألفاظا 

جارحة و���مها بإحضار صور لعشيقها �� 

 بيته "

 

 

"ومع تراتب الزمن الحت ا�خالفات لتدب 

إذا �ان ، ب�ن سرور وعويشة �لما حضر

يحرص ع�� اإلصغاء ل�ل ما من شأنه أن 

يحمل له خ��ا عن زوجته ال�ي يح��ا حبا 

ر�ق النم وقد دخلوا إ�� سر�رته عن ط، جما

فأحرقوا قلب عويشة ، إلشعال ن��ان الغ��ة

ذات مساء لن تنساه حصة أبدا فإذا ��ا 

ترى إل��ا و�� تجمع حاجا��ا �� بقشة 

 لتخرج ��ا من املن�ل باكية حز�نة

301ص   

 

 

 

 

216ص  

 

 جمعة بن عتيج : االبن 

االبن املطيع لوالده �� 

وكذلك �ل ، �ل األمور 

أوالده فقد ال��موا 

طاعة �ل أوامر ب

 والدهم 

 

"عرف ف��ا ف��ا لون عي�ي والده 

واستطعم ف��ا شهد ا�حنان ،ت�نيالعسل

، فتفطر قلبه حبا لوالده، وحالوة الصفاء

وعرفت الدموع للوهلة األو�� �� حياته 

فهتف بوالده بصوت ، طر�قها إ�� مآقيه

 م��الك :

ما ألم بك أبوي ..أبوي سلمك هللا يا شي�� -  

 

47ص   

 

عبدهللا ابن عم��ا  ا�خطيب 

أغرم ��ا و�انت ،مر�م

مخطو�ة له منذ 

صغرها ولكن تتعرض 

البطلة ملكيدة من 

زوجة أب��ا لتخطب 

أخ��ا نورة لعبدهللا 

"كما أطلعها أنه قد أطلع عم��ا ع�� أنه قد 

�عط��ا تقدم رجل لطلب يدها ولكنه لن 

لسواهم عن �انوا ما زالوا متمسك�ن ��ا 

وأكد لها أن عم��ا أخ��ته أن ،الب��م عبدهللا

ولدهم عبدهللا ما زال يدرس ولن يزوجوه 

قبل الثانو�ة ..صمت والدها �عد أن�ى 

حديثة ر�ما ليف�ح لها املجال لتشم عطب 

293ص   
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و�تخ�� ع��ا لت��وج 

 بالرجل كب�� السن 

 أنفاسها املح��قة "

صورة الرجل خارج إطار األسرة -ب  

القةالع رقم  الصورة الوصف 

 الصفحة

الذي ،العبد حبيش ا�خادم األم�ن

عاش وفيا �جمعة 

وداوه �� ف��ة مرضه 

بمرض "ا�جدري" 

و�ان ،املعدي واملميت

، سرارهصاحبه ومحط أ

تو�� وحيدا �� غرفته 

ن يدرك سيده دون أ

موته فالم نفسه لوما 

 شديدا 

وسعد كث��ا �عودة جمعة ،��لل وجه حبيش

وقد حسب أنه جفاه �� ،عهده بهلسابق 

اآلونة األخ��ة ..�� عريش حبيش دفن جمعة 

سره الذي جعله ي��اجع مئة خطوة للوراء 

 دونما حول وال قوة "

110ص   

 الشيخ زايد بن سلطان  ا�حاكم

عرض ع�� جمعة أن 

 ي�ون من أعوانه 

 

 

 السلطان قابوس :

زار جمعة ملناقشة أمور 

 البالد

 

 

حميد: الشيخ راشد بن 

شيد ،جمانحاكم �

بيت �جمعة وجعله من 

 أعوانه 

 

فا�خلق بدوا ،"اليوم وقد �غ�� الزمن

وكما �علمون ،باالنتساب �ل لدولة وحاكم

أن بي�ي و��ن الشيخ زايد صداقة 

وقد دعا�ي  إ�� مدينته "،وأخوة  

 

"انتشر خ�� ز�ارة السلطان قابوس ملن�ل بن 

ة عتيج متنكرا وقد عرف عنه ذلك �� بداي

وقيل إنه وعدهم بأمور ،عهده �� ا�حكم

 طيبة دون أن يف�ح لهم عن هو�ته "

 

تماما �عد ، "و�� أول خميس لهم �� النسيم

حضر الشيخ راشد بن ،مقدمهم بأر�عة أيام

وقد ساق لهم الذبائح ، حميد بنفسه إل��م

وامل�� و��حبته مهندسو الكهر�اء و�دخلوها 

فطوره ع�� املنازل و�عد أن تناول الشيخ 

97ص   

 

 

 

 

 

184ص   

 

 

 

222ص   



 
 

113 

حضر بمعية جمعة فسلم ع�� زوجاته 

 وأبنائه و�ناته"

املطوع بخيت : يأم  أمام امل�جد 

 املسلم�ن ويعلم القرآن

 

بن عليان : شيخ جليل 

رافق جمعة ف��ة 

هاجر للدمام ،طو�لة

وهناك أصيب ولده 

وزوجته با�جدري 

 وتوفيا     

 

بن يلوة : صهر جمعة 

علم الشيخ وور�ث 

حيث أسند له ،عتيج

 كتاب "الغزا�� "   

نتما يا غانم ومسلم فتذهبان ع�� "أما أ

 املطوع بخيت لتتعلما قراءة القرآن وختمه"

 

"قابل الشيخ زايد وعرفه بابن عليان الذي 

أو�ل إليه الشيخ إمامة م�جد و�عليم 

القرآن وأح�ام الشريعة اإلسالمية للراغب�ن 

 بالتفقه ��ا "

 

 

 

123 ص  

 

 

104ص   

 

 

مجموعة من العمال  العمال 

�ساعدون جمعة �� 

بناء سور 

و�ختلف معهم ،البيت

ع�� األجرة في�حرون 

أوالده و�حولهم إ�� 

 ��ائم 

يطالعون جمعة ،"رحلوا متوعدين مهددين

وأبناءه امللتف�ن من حوله بنظرات ملؤها 

وقد تفوه أحدهم قبل أن ، ا�حقد والبغضاء

تبحث عن د�شك  ينصرفوا :غدا سوف

 طو�ال فلن �ستطيع أن تطعمها ح�ى ال�ح "

82ص   

أن الروائية عمدت إ�� ،نالحظ مما تقدم �� معرض صور الرجل داخل محيط األسرة وخارجه   

تصو�ر الرجل ب�ل حاالته؛ فهو الوالد ا�حنون و�� الوقت ذاته ا�خاضع لتقاليد تدم�� روحها 

وهنا ��جل املفارقة �� تقبل صورة األب ��  ،الدراسة وحرما��ا من،ب��و�جها من رجل م��وج

إنه األب  ا�حنون  والقا��ي �� الوقت ذاته ورغم هذا وذاك  أبت البطلة "حصة " إال أن ،امل�ن

تموت ب�ن ذراعيه معلنة رفضها لزواجها الظالم .لقد  عمدت الروائية إ�� وصف عالقة والدها 

هو الذي يخلق العالم ا�خاص بتقاليد  اليزال الرجل  وأن،لتب�ن أن التار�خ �عيد نفسه،بجدها

و�عرضت ،املجتمع الذي ��خرها ألهدافه وغروره وما يجعله سيدا ع�� املجتمع الذي �عيش فيه
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الكتابة لعالقة الزواج داخل امل�ن الروائي مؤكدة فيه سطوة الرجل وج��وته وحرصه ع�� �عدد 

ك رأي للمرأة أو توافق �� املستوى الفكري ودون أن ي�ون هنا،الزوجات دونما سبب شر��

تكرر هذا  من خالل ز�جات جمعة ال�ي �عدت االثن�ي عشرة مرة قبل أن ،والعمري ب�ن الزوج�ن

وما فعله جمعة كرره أوالده من ،وشهيلة،وآمنة،وعفراء،بــ"ناعمة" ال�ي اختارها له والده يرتبط

هو ال�خصية املتحكمة �� ،وان��اء بزوج حصةفالزوج �� النص بدءا من الشيخ عتيق ، �عده

كما حرصت الروائية ،أمور ا�حياة؛ فالزوجة مكرمة ومعززة ولكن ليس لها ا�حق �� إبداء الرأي

ع�� عرض �ل طبقات املجتمع فوصفت ال�خصيات التار�خية متمثلة �� الشيخ زايد بن سلطان 

وقفت ع�� ذكر أئمة كما ،والشيخ راشد بن حميد حاكم �جمان، والسلطان قابوس

املجتمع �� تلك  بنية ولعلها أرادت بيان سيطرة الرجل داخل ،والعبيد،ومهند��ي الكهر�اء،املساجد

�ونه �شغل �ل الوظائف ا�حيو�ة �� املجتمع بينما املرأة ال تظهر إال كر�ة ، ا�حقبة التار�خية

ات عر�ية جاءت لدعم البالد ما عدا املمرضة ومعلمة املدرسة وال�ي �ش�� إ�� أ��ا من جنسي،بيت

لم تصور سارة ا�جروان الرجل بصورة سوداو�ة أو صورة سلبية إنما وصفت �� مس��ة التطور .

كما أشارت ،وأشارت إ�� أن املجتمع هو من  أعطى الرجل حق السيطرة والسيادة،الواقع كما هو

 مستقبلها . إ�� ضعف املرأة �� مواجهة قرارات الرجل ال�ي تحدد مص��ها وتتحكم ��

 تمظهر حضور الرجل �� ا�خطاب السردي �� الرواية-4

 نية امل�ان وحضور الرجل �� ا�خطاب السرديU 4-1ب

امل�ان املفتوح-أ  

 الصفحة الصورة صورة الرجل داخل امل�ان امل�ان

يظهر ��  املطعم سيطرة  املطعم 

الرجل ع�� املرأة �� نوعية 

فيظهر أن املرأة ،ما تأ�ل

لها ا�حق �� قديما ليس 

ارتياد املطاعم إنما رافقت 

حصة والدها و�� صغ��ة 

 �� السن

"والتفت ع�� الرجل طالبا منه 

إحضار "بر�ا�ي �حم "و�وال 

 باردة"

154ص   

أظهرت وفاء الزوجة  املق��ة

لزوجها حيث �انت أم 

جمعة ع�� ز�ارة زوجها 

والب�اء ع�� ق��ه وكأن 

الرجل ير�ط املرأة به ح�ى 

" وصلتا بالفعل مدخل 

......فحملت حفنة من ، املعشرة

ثم ا��الت ��ا ، ترا��ا فتنشق��ا

وصاحت بصوت ، ع�� صدرها

 يتلظى �� ا�جحيم :

63ص  
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.�عد موته   

 

 

 

كما أظهرت حسرة األب 

ع�� فقد أوالده بفعل 

 املشعوذين

م�ى ألقاك يا ولد ع�ي ...م�ى -

 أجتمع بك يا شي�� وتاج رأ��ي؟

 

من " �ان جسده ملقى بالقرب 

�حد ولده محمد املدلل الذي 

لم يتجاوز سنته الثانية ح�ن 

ق��ى :جثمانه الصغ�� لم يأت 

 الدود عليه ..البد أن �شعر �ي "

 

 

 

85ص   

 

 

 

 

 

األماكن املغلقة  -ب  

 الصفحة الصورة صورة الرجل داخل امل�ان امل�ان

هو امل�ان الذي ي��أس  البيت 

 الرجل و�تحكم به 

جمعة بالبيت "ولم يكتفي 

الصغ�� الذي أسسه مسبقا بل 

 قام ببناء من�ل كب�� "

 

 

117ص   

هو امل�ان املخصص  املضافة 

وقد ،الستقبال الضيوف

ركزت الروائية ع�� 

استحضاره لبيان سطوة 

الرجل حيث تظهر �� 

املضافة القرارات ا�حاسمة 

 �عد املشورة ب�ن الرجال

"حيث يجتمع الشيخ بأفراد 

، البلدة ا�خضراءقبيلته وس�ان 

ح�ى أن الصبيان الصغار ال 

يتأخرون عن حضور هذه 

ألن ذو��م يحرصون ، ا�جلسات

�ل ا�حرص ع�� اصطحا��م 

 لين�جوا من�ج الرجال"

28ص   

يظهر أن قرار التعليم ��  املدرسة

املدرسة �ان قرار األب 

وقرار اإل��اء أيضا �عود 

 لألب

"بلغ�ي أن جمعة لم يكذب خ��ا 

حرص ع�� أن يتعلم فهو أيضا 

لعل ذلك من شأنه أن ،أبناؤه

 �غ�� مسار حيا��م "

229ص   



 
 

116 

يظهر �� النص مدى سطوة  املستشفى

الرجل وتحكمه �� قرار 

املرأة �� اختيار امل�ان الذي 

 تلد فيه

يظهر �� أحداث والدة حصة 

 وأخوا��ا �ش�ل متكرر 

- 

فإننا نرى أن الروائية سارة ،امل�ن الروائيمن خالل استعراض �ل األماكن ال�ي  وردت ��        

ا�جروان قد بينت  أن األماكن �� �شكيل حقيقي لوجود الرجل؛ فاألماكن املفتوحة  أو ح�ى  

فالبيت ما هو إال ال�جن االختياري ال�ي ، رتهة لم تكن سوى بيان لقوة الرجل وسيطاملغلق

إ��  يقرر فيه الرجل خروجها منه إما  عاشت فيه البطلة وغ��ها من اإلناث ليصبح امل�ان الذي

وح�ى املدرسة ال�ي �ع�� عن معالم العلم واالنفتاح ،�جن اختياري آخر هو بيت الزوجإ�� أو  الق�� 

والرجل ذاته هو الذي سيحرم املرأة من حقها �� التعليم.  كما ،وا�حضارة لم تكن إال بقرار الرجل

لرجل؛ فالرجل هو الذي يقرر ماذا تأ�ل املرأة �� حرصت الروائية ع�� ذكر األماكن ور�طها با

وكأن األماكن �� هذا ،تصل ��  �عليمها باملدرسةأي مستوى  وإ�� ،و�� أية مستشفى تلد،املطعم

 امل�ن الروائي عامل مساند للرجل وداعم له .

2- 4 U" البنية الزمنية �� رواية " طروس إ�� موالي السلطان 

Uأ - ثنائية زمن القصة / زمن ا�خطاب 

فرواية " طروس إ�� موا�� السلطان" �� رحلة حياة جمعة بن عتيج  ضمن خط سردي قائم ع�� 

حيث اعتمد ،ةالس��ة الذاتية .فجاء خط ا�خطاب مساو�ا ��  أغلب مراحل السرد لزمن القص

ات السردية نفصلها �� العناصر الالحقة.ع�� جملة من التقن  

 ب- املفارقات الزمنية ع�� مستوى ا�خطاب:

سنتطرق إ�� السوابق ، من خالل محور مدة النظاممحاور دراسة النظام الزم�ي  بالوقوف عند  

و يت�ح هذا ��  ا�جدول اآل�ي :،واللواحق وتمظهر الرجل من خاللها  

 �� حديث الشيخ عتيج لولده وهو يحتضر : السوابق

"يا ولدي �علم هللا أنك ستعا�ي كث��ا 

تج�ي ثمرة  وستكدح �� حياتك كدحا لن

 سوى حسرة ومرارة

48ص   

رصد لوحات املا��ي �� دولة اإلمارات  إلعادةاختارت الروائية املشاهد واألحداث التار�خية 

لتح�ي لنا تار�خ اإلمارات  ،قصة حياة "جمعة بن عتيج " منذ طفولته العر�ية املتحدة من خالل 

إ��ا قصة الوطن متمثلة �� حياة ،وا�حضارةوانتقالها من حياة ال�حراء وا�جدب إ�� حياة املدينة 

الذي يرث ماال وعلما من والده يواجه به ،هذا ال�خص النموذج للمواطن البسيط،�خص
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ولكنه يحمل عقلية الرجل العر�ي التقليدي الذي ال يرى للمرأة قيمة أو ،ا�حياة وتقلبا��ا املتكرّرة

 �ساني��ا أو يقدر مشاعرها أو فكرها .فال ينظر إل،رأي بل �عت��ها جزءا من األمور العابرة

Uالتواتر - 

سن�كز ع�� مدى ظهور ،كما أشرنا سابقا هناك أر�عة ضروب من عالقات التواتر وردت �� النص

 صورة الرجل ف��ا و�� :

 االستشهاد ا�حدث  الضرب م

أن يروى مرة واحدة ما  1

 حدث مرة واحدة

ز�ارة السلطان قابوس 

 ملن�له

عن الضيف سألت حصة عم��ا 

ثم ، فأخ����ا " أنه السلطان قابوس

طلبت من عم��ا أن تصف لها ..... ص 

184 

أن يروى أك�� من مرة ما  2

 حدث أك�� من مرة

زواج بنات جمعة 

الواحدة تلو األخرى 

 إطاعة لوالدهن 

أج��ت حصة ع�� البقاء لرعاية 

خوا��ا ولم تحضر عرس أخ��ا "وقد أ

تحب أن  �عسها هذا األمر كث��ا إذاأ

ت�ون قر�بة من أخ��ا ا�حبيبة ال�ي ال 

شك أ��ا تفتقدها �� هذا اليوم 

272بالذات " ص   

أن يروى أك�� من مرة ما  3

 حدث مرة واحدة

موت أبناء جمعة جراء 

 �حر املشعوذين

فارتج عقله ، "عرف حبيش باألمر

وارتجفت أوصاله و�اد أن يصرخ لوال 

86أن أ�جمه سيده ..... ص   

يروى مرة واحدة ما أن  4

 حدث أك�� من مرة

والدة آمنة دون 

زوجات جمعة 

 األخر�ات �� املستشفى 

" أنجبت آمنة طفل��ا الثالثة �� مدينة 

 الع�ن بمستشفى "كند " 

145ص   

U-الديمومة 

أو �سريعه إنما �جأت إ�� املشاهد ،لم تحاول الروائية اإلماراتية سارة ا�جروان �عطيل السرد     

ولو حاولنا أن ،ا�حوار�ة ب�ن جمعة وال�خصيات األخرى كما أ��ا اعتمدت الوقفة الوصفية

 جل فإننا نجد أن الرجل يظهر ��  :نر�طها بظهور الر 

U- املشهد 

فاعتمد السرد التقر�ري ،الروائية ع�� املشاهد ا�حوار�ة لت�جيل ال�حظات التار�خية ركزت    

وقلما نجد مشهدا ب�ن ،��جيل انفعاالت تلك ال�خصيةدون ،من خالل ا�حوار ب�ن ال�خصيات
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�� مجرى ا�حوار وهو الذي ي��يه وقت ما  هو الذي يتحكم،الطرف اآلخر رجل �خصيت�ن إال و�ان

 �شاء ومثاله :

 ألن تنبش عن الصندوق الذي طمرته عم�ي موزة ... ؟-

 طالعها غاضبا :

 هو أمر ال �عنيك .... هيا واخلدي للنوم 

P122Fتمددت جواره فأدار ظهره لها ونام 

1 

U- الوقفة الوصفية 

لسرد ، ة أك��لم �عتمد الروائية الوقفات الوصفية كث��ا بل �جأت إ�� املشاهد ا�حوار�      

مثل وصف املطعم الذي �عد أول مطعم  �� ،وصف األماكن إال لت�جيل التار�خ فلم نر ،ا�ح�اية

و��ن مدى حضور الرجل ،مدرسة �� �جمان وأول ،وكذلك وصف أول مستشفى �� د�ي،د�ي

 واستخدامه لتلك املرافق قبل أن ي�ون للمرأة ا�حضور الفع�� �� صنعها أو استخدامها.

لم تخ��ل الروائية سنوات تحمل أحداثا ،خالل استعراض النظام الزم�ي للروايةمن          

ت�جأ إ�� استشراف املستقبل أو ولم ،بل  ت��اءى للقارئ  أحداث الرواية كما حدثت بالفعل،مهمة

بل سردت ح�اية املواطن اإلمارا�ي الذي شهد ،التنبؤ به أو االعتماد ع�� املا��ي واج��ار ذكر�اته

 زمن ال��ضة وسنوات البناء والعمران فا�شغل بحاضره عن ماضيه ومستقبله .

4 – Uحضور الرجل ضمن �خصيات الروايةU  

ي البعد  امل� م�انة ال�خصية ودورها  الفئة  

 العمر�ة

 ال�خصية  جنسها

�خصية قو�ة ذات علم 

�ان أبا صا�حا وزوجا ، واسع

 عطوفا

شيخ قبيلة  شيخ كب�� ��  

 السن

 الشيخ عتيج ذكر

�خصية قو�ة �عكس 

املواطن اإلمارا�ي البسيط 

وهو رب األسرة واملسيطر ع�� 

 شؤو��ا

ظهر منذ  شيخ قبيلة

الوالدة وح�ى 

أصبح طاعن 

 �� السن 

 جمعة بن عتيج  ذكر 

�خصية تلقت العلم ع�� يد 

�ان عاملا ، الشيخ عتيج

ومتعدال �� التعامل مع 

، إمام م�جد

أحد تالمذة 

 الشيخ عتيج

متوسط 

 العمر 

 سيف بن يلوة  ذكر 

                                                             
 11سارة طروس إ�� موالي السلطان  ص ،ا�جروان 1
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 ال�خصيات وخاصة النساء

، �ان وفيا ومخلصا لسيده

ساعده �� مرضه ورافقه �� 

 ترحاله

عبيد يخدم 

 جمعة

ظهر من 

ح�ى  شبابه

كهولته 

 وموته

 حبيش ذكر 

�خصية مخلصة تح��م 

 العادات والتقاليد

 طارش بن عليان ذكر  شيخ كب��  أمام م�جد

 موزة بنت مالحم  أن�ى امرأة �جوز  أم جمعة �خصية مطيعة لزوجها 

�خصية سلبية تحكم 

 والدها بزواجها وحيا��ا

 مر�م بنت عتيج أن�ى شابة أخت جمعة

للزوج رغم �خصية مطيعة 

ذها��ا غاضبة ألهلها إال أ��ا 

 ارتضت باألمر الواقع

زوجة جمعة 

 األو��

 ناعمة أن�ى شابة

�خصية مستلمة لقرارات 

 زوجها 

زوجة جمعة 

 الثانية

 عفراء أن�ى  

�خصية مستلمة لقرارات 

 زوجها 

زوجة جمعة 

 الثانية

 آمنة أن�ى  

�خصية قيادية تح��م حق 

ا�حياةاملرأة ��   

 أبلة هيام  أن�ى  شابة مديرة املدرسة

 أبلة أمينة أن�ى شابة  معلمة املدرسة 

  شابة معلمة املدرسة

 أن�ى

أبلة فاطمة أبو 

 حطب

 شيخة الطو�ل أن�ى شابة طالبة �س�� لتحقيق ذا��ا

مات أثناء تصليح مولد 

 ا�ج��ان

موظف �� أدارة 

 الكهر�اء

متوسط 

 العمر

 خلفان الو�ل ذكر

أخت حصة و�� �خصية 

 سلبية 

خرجت من 

 املدرسة لت��وج

 مر�فة أن�ى شابة

أخت حصة و�� �خصية 

 سلبية 

خرجت من 

 املدرسة لت��وج

 نورة أن�ى شابة

وتزوجت من سرور ،مطلقة

وطلقها تواجه املجتمع،شقيق  

 عوشة أن�ى  شابة لم تتعلم
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زوجة جمعة الثانية تموت 

أثناء خدم��ا ، بداء ا�جدري 

 لوالدها املر�ض

 شهيلة بنت سيف أن�ى شابة لم تتعلم

ابنة عم ، امرأة حكيمة

جمعة ويستش��ها �� أموره 

وقراراته  وغالبا ما �انت 

 مؤ�دة له

 شما أن�ى امرأة �جوز  لم تتعلم

نجد أن الروائية "سارة ،من خالل تتبع �خصيات القصة وحضور املرأة مقابل الرجل           

وهو ،ذاتية ل�خصية جمعة منذ والدته وح�ى وفاة ابنته ب�ن يديهالس��ة الا�جروان " تح�ي 

تروي حياة لرجل آمن بالتقاليد وعادات ،�خصية حكيمة وغنية لم �شعر بضنك العيش ومرارته

يمة أو رأي ف�ي تنفذ ليس لها ق،فاملرأة وإن ظهرت �� النص ف�ي تا�ع للرجل واملطيع ألمره،املجتمع

ما يذهب إليه الرجل ح�ى �� القرارات املص��ية املتعلقة باملرأة �الزواج والدراسة وقرار االنتقال 

ف�ل ال�خصيات �� النص تدور حول فلك ال�خصية الرئيسة "جمعة ،من مدينة إ��  أخرى 

هو ،من ناحية تار�خيةفالرجل �� نظر الروائية "سارة ا�جروان "و ،و�لها مرتبطة بما يرى و�قرر ،"

 الناطق وا�حامي لتقاليد املجتمع املتعسفة .

واقعية مثل الشيخ عبد هللا بن سالم الو كما أن الروائية اعتمدت ال�خوص ا�حقيقية         

الكع�ي, والشيخ زايد بن آل ��يان ,والشيخ ناصر بن جمعة, والشيخ النعي�ي, واأل�سة املدرسة 

أ��ا  إالأنه يقرأ التار�خ, لكن الراو�ة رغم تقديمها قصص حقيقية  للقارئ قد يخال و  هيام البدري.

 .123F1"االحاسيس واملشاعرومفعمة ب املتخيل و بالوان  مشبعة جاءت

ولو حاولنا أن نحدد التيار النسوي الذي تنت�ي إليه هذه الرواية ، لوجدنا أنه ينت�ي إ��            

 فسارة ا�جروان  ،  Feminine" الّتأنيث” مرحلة ي املتمثل �� املرحلة األو�� من مراحل النقد النسو 

هنا لم تخرج عن النسق الذ�وري املعروف �� الكتابة ، كما أ��ا اكتفت �عرض قضايا املرأة 

ن رود الفعل املجتمعية والنقدية ، ة دون أن تطالب بالتغي��أو التبديل،خوفا ميوقيود املجتمع

تار�خية من تار�خ اإلمارات ا�حديث حيث لم تكن املرأة آنذاك قد وأعلل ذلك �و��ا تؤرخ ملرحلة 

 حصلت ع�� حقوقها املدنية �عد .

  " لبدر�ة البشراألرجوحة"خامسا : رواية 

 م�خص الرواية-1

                                                             
ع�� ،2013-11-13نية األر�عاء كتاب أول "ا�جدال": مجلة العراق اليوم اإللك��و،قراءة �� رواية طروس إ�� موالي السلطان نبيلة أحمد :، ع�� 1

 http://www.iraqalyoum.net/news.php?action=view&id=26356الرابط 
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 عن زوجها الذي تركها  �سويسرا جنيفمدينة  تقصد ال�ي  مر�م ح�اية   تروي الرواية       
ً
بحثا

ت�حق بزوجها السابق �عد أن أج��ها أهلها  ال�ي  سلوى لتلتقي بصديق��ا �� الر�اض مع ولدين. 

ا��ا �� جنيف �عد  ال�ي  عنابو�شاء الصدف أن تلتقي �ع�� الطالق منه. 
ّ
تقّرر أن �عيش لذ

ي�جرها  إ��ا رواية ثالث صديقات ومن ثم تزو�جها �سائق يم�ي لم يلبث أن ،االعتداء عل��ا

املعاناة من بؤس زو�� والبحث عن سعادة  قاسمهن املش��ك،ّص��ال�ّل م��ّن ق،تجمعهن جنيف

 ...محتملة

تقع �� سبعة ، �شرت من قبل دار السا�� للنشر،159تقع �� ، �� رواية من القطع املتوسط       

ت اتح�ي الرواية �� مجملها قصة فتيات يحملن أيديولوجي، عشرا فصال مرقما بدون عنوان فر��

 قن �� نظر��ن للرجل .مختلفة ولك��ن يتف

124Fسطور بدر�ة البشر  �� -2

1 

�شرت مجموعة من قصصها القص��ة �� عام ،بدر�ة البشر روائية و�حفية من السعودية       

تحت عنوان  1999و 1996بينما �شرت مجموعات أخرى �� ،تحت عنوان "��اية اللعبة" 1992

 لها أيضا من األعمال:.2010�� " نرد النساء عنوا��ا " جديدة وراو�ة  مساء األر�عاء وحبة الهال.

ا�جدل الذي ثار حول  الذي تقار�ه فيه،2007و"معارك طاش ما طاش" ،2005هند والعسكر

املسلسل ال�وميدي السعودي الساخر "طاش ما طاش". عملت بدر�ة �� مجال ا�خدمة 

معة امللك سعود االجتماعية �عد حصولها ع�� الب�الور�وس �� الدراسات االجتماعية من جا

بدأت التدريس ،بالر�اض. و�عد العودة إ�� جامعة امللك سعود ل�حصول ع�� املاجست�� �� اآلداب

بدأت مهن��ا ال�حافية بكتابة عمود أين  ؛�� ا�جامعة مع العمل بال�حافة �� الوقت نفسه

حصلت 2005ثم انتقلت لكتابة عمود يومي �� �حيفة الر�اض. �� عام ،أسبو�� �� مجلة اليمامة

و�انت �� ذلك الوقت تكتب ،االجتماع من ا�جامعة اللبنانية �� ب��وتعلم بدر�ة ع�� دكتوراه �� 

�اتبة �� �حيفة كعينت �� منص��ا ا�حا��  2008أيضا �� �حيفة الشرق األوسط. و�� عام 

       .الصادرة بلندن ا�حياة

 صورة الرجل �� الرواية - 3

 الرجل داخل محيط األسرة -أ

 

رقم  الصورة الوصف العالقة

 الصفحة

 4ص، سوسن �� شركة أرام�و"عمل والد  والد سوسن : األب 
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�خصية مثقفة �عمل �� شركة 

يمنح الثقة لبنته للعيش �� ،أجنبية

 بيت الطالبات 

 

 

 مشاري :

األب املهمل الضائع ذهنيا �سبب 

 وتضارب األف�ار �� رأسه،ا�خمر

 

 

 

 

ال ،ع�� بن ع��ر : والد سلوى مزواج

 ،��تم بأوالده

ومتا�عته دورات تدر�بية بر�طانية 

بأن منح النساء جعاله يؤمن ، وأمر�كية

حر���ن هو الطر�قة املث�� ل�حفاظ 

 عل��ن "

 

 

 "هل تحب طفلنا الذي مات ؟

ع�� العكس .... أحمد هللا أ�ي لم ،ال-

ال أر�د أن أ�سبب بم��ء ، أصبح أبا

 طفل شقي �لما أغضب أحدا قال له "

 "يلعن أبوك "

 

"يتسع حلمه ألحاديث املجلس الكب�� 

لكنه ،حيث يجتمع مع ضيوفه �ل يوم

ال يحتمل أحاديث أطفاله املتع��ة 

و�ان يصرخ ،بالتفاهة والتودد الظر�ف

�لما رآهم :"رحوا جعلكم الر�ح قولوا 

 ل�حر�م يولومون العشا"

 

 

 

 

 

 

 

 38ص

 

 

 

 

 69ص 

 

الهادئ الذي ،ثامر خطيب سوسن ا�خطيب 

 ير��ى بخطبة تقليدية لسوسن 

"فصديقه ثامر ا�شغل بتحية خطيبته 

واختطاف قبالت سريعة ،والسؤال ع��ا

 مكنه ذلك �لما أ

 15ص 

بزوجته مشاري : الزوج الشفوق  الزوج

�� بداية حيا��ا معه والذي ي�جرها 

 و�ذهب �� رحلة إ�� أورو�ا دو��ا 

 

سائق الباص : ي��وج من طرفة 

ل��افقه �� رحالته اليومية مع 

وح�ى ال تصبح ا�خلوة ، املعلمات

 غ�� شرعية.

 

مشاري أصبحا "عندما تزوجت مر�م و 

قادر�ن ع�� العيش بحر�ة دون حراس 

" 

 

 

" وقد أذعن سائق الباص وأحضر معه 

حيث بدا فارق ، زوجته طرفة الصغ��ة

الذي يصل إ�� ،السن الكب�� بي��ما

.... وأنه تزوجها ألن ،عشر�ن عاما

 18ص

 

 

 

 

 35ص 
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سلطان العا�� : زوج سلوى الذي 

ي�جرها م�ى ، ا�عت�� الزوجة متاع

 شاء ويعود م�ى �شاء.

 

 

 

 

عبدالرحمن بن عي��ى : زوج 

يضر��ا باستمرار ،سلوى األول 

 تطلب الطالق منه ،بدون أسباب

زوجته األو�� ال �ستطيع ترك أطفالها 

وحدهم ومرافقته �� رحالته الصباحية 

 ه �عد الظه��ة "والعودة مع

 

وح�ن ، تحضنه وتنام، "تمسكه بقوة

حي��ا ، �ستيقظ تجده فر من جديد

لتقبع �� ، يلزمها أن �عود

هناك حيث يمكنه العثور ،الر�اض

، عل��ا م�ى قرر أن يظهر من جديد

 و�طل��ا "

 

 

"تجرأ ع�� أن �ع��ف لنفسها بأ��ا لم 

وأن عبدالرحمن لم يكن ،تكن املذنبة

......وأن عبدالرحمن  ،بالرجل ال��يء

 ��يء فقط ألنه يضر��ا "

 

 

  48ص 

 

 

 

 

 

 

 

 74ص 

�سبب ،بندر بن ع�� : شقيق سلوى  األخ

 �� طالقها من سلطان 

"ال �شعر سلوى أبدا بأ��ا تكره أخاها 

القها من طبندر رغم أنه املتسبب ب

 سلطان إال أ��ا �غفر له ما فعل"

 77ص 

 الرجل خارج محيط األسرة -ب

رقم  الصورة الوصف العالقة

 الصفحة

صورته  بأنه  رجال الهيئة 

و�طلق ،وغاضب،مكفهر

 أح�ام التكف��

ظهر عل��م وجه مكفهر ذو 

وعينان �غليان ، �حية شعثاء

بالغضب .امسك طرف 

 الستارة وراح يقول :

 ا�حجاب هداكن هللا-

 

 21ص

تظهر صورة شيحة  حراس 

األسمر وغ��ه من 

خرج بندر حي��ا ذاهبا إ��  "

جد فوجد سيارة بنت�� امل�

 79ص 



 
 

124 

ا�حراس الذي 

يحرسون األغنياء 

و�وفرون لهم الفتيات 

 من أجل نزوا��م 

ع�� الستائر عنابية مسدلة 

وشيحة ،نوافذها ا�خلفية

األسمر بداخلها متأنق منتظر 

 كخادم أم�ن "

الرجل الشر��  تظهر  رفاق املل�ى 

الذي �ش��ي املرأة 

بماله وال يما�ع 

بمجالسة النساء وهو 

 �� بلده "ه يأمر ال يرتض

، " �� ا�خامسة صباحا

خرجت سلوى وعناب ومر�م 

 من املل�ى برفقة الشباب "

 140ص 

يظهر الرجل الذي  أسياد القصور 

�ستبيح  أعراض 

 3وأجساد النساء 

ت أصا�عها بحمرته خط" و تل

� وطبع جزء منه ع�،القانية

لم تر ،فانيلة الرجل البيضاء

 مالمحه جيدا "

 23ص 

من خالل التعرف ع�� صور الرجل ال�ي أورد��ا الروائية �� امل�ن الروائي؛نجد أ��ا �عكس        

فالبطلة ،واغتصاب روحها وحقها �� ا�حياة،ع�� ام��ان املرأة وإذاللها ةصور سلطو�ة قائم

ع�� وجهها �� مدن جنيف تبحث عن زوجها السك�� الذي يتسكع �� مدن الرئيسة مر�م ��يم 

و تتع�� سلوى من ،أرو�ا ليكتب نصا شعر�ا يبيعه لشاعر �ش��ي نصوص الفقراء وأحالمهم

البداية؛ فحبي��ا يوسف �غادرها ألمر��ا للدراسة لتكتشف عقد قرآ��ا ع�� شقيقها عبدالرحمن 

وج أحد أثر�اء العرب وتلتحق به من بلد  م تتطلق لت��ث،الذي يتفنن �� ضر��ا روحا وجسدا

ثم يزوجها من السائق �� سن ،أما عناب السمراء فتتعرض لالغتصاب من قبل سيد البيت،آخر

��دف االستمتاع با�حياة تصادفه ا وتبيع جسدها ل�ل من هثم ��يم ع�� وجه،ال تتجاوز العاشرة

هذه ال�خصيات النسائية الثالثة تتما�� مع ،تقاليدوالرفاهية واملال متناسية الدين وا�خلق وال

فتحدثنا الساردة عن معاناة املرأة ال�ي يصنعها الرجل سواء �سلب ،الواقع املعاش وتنصهر فيه

أو االغتصاب والذل كما حدث ،أو �جر الزوج كما حصل ملر�م،حر�ة الزواج كما حدث لسلوى 

و�� الوقت ذاته ينتقمن من ،نتقام منهإ��ا أرواح هائمة �سبب عشق الرجل  أو اال ،لعناب

 أنفسهن دون و�� .

 ور الرجل �� ا�خطاب السردي تمظهر حض 4

 بنية امل�ان وارتباطها بصورة الرجل -4-1

 األماكن املفتوحة -ا
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 الصفحة الصورة صورة الرجل داخل امل�ان امل�ان

 الر�اض : املدينة

حولها الرجل إ�� مق��ة 

 بالنسبة ملر�م 

 

مدينة  جنيف :

مدينة تجمع �ل ،ا�حر�ة

ا�جنسيات واألف�ار دون أن 

 تضع رقيبا ع�� أف�ارهم

 

 

عمان : ،دمشق،القاهرة

زارت مر�م بمعية مشاري 

 لز�ارة معرض الكتاب

" لم تكن مر�م �عرف أن هنا 

غ��ها �ستخدم مصط�ح املق��ة  

 نيابة  عن مدينته "

 

"وجدت نفسها �� مدينة حافلة 

ال تخجل  مدينة، بالتناقضات

وال ، وال من خمورها،من عر��ا

 من الغرام املعلن �� شوارعها "

 

 

"ليست جنيف مثل املدن 

القليلة ال�ي زار��ا مر�م مع 

�� رحال��ا إ�� معارض ، مشاري 

، دمشق، الكتب مثل القاهرة

 وعمان "

  8ص

 

 

 

 44ص 

 

 

 

 

 

 44ص 

شارع "كيه دو مون بالن "  الشارع 

شارع �� جنيف يحمل 

 الر�� والتحرر 

�� شارع "�ي دومون بالن سارت 

عدت حيث وأ، شرقا نحو املق�ى

 صديق�ي ا�جامعة  "

 46ص 

صورت الروائية امل�جد  امل�جد

حيث يذهب بندر للصالة 

�� حيث يصطحب شيحة 

النساء وقت صالة الفجر 

 لسيده

خرج بندر حي��ا ذاهبا للصالة 

فوجد سيارة بنت�� عنابية 

تأنق منتظر ..وشيحة األسمر م

 كخادم أم�ن "

 79ص 

صورت الروائية املطار بأنه  املطار

نقطة البداية ل�ل 

ف�ي خرجت منه ،��اية

له  ىبحثا عن مشاري لي��اء

 ظاتحطيفه و�ختفي �� �

حملت كتا��ا ولم ،"��ضت مر�م

تحاول أن تتلفت �� امل�ان بحثا 

ومضت تاركة �وب ،عن مشاري 

قهو��ا ع�� الطاولة يتصاعد 

 البخار "منه 

 159ص 

 األماكن املغلقة -ب
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صورة الرجل داخل  امل�ان

 امل�ان

 الصفحة الصورة

 بيت الطالبات

"شقق 

 املعيقلية "

كأنه �جن  حيث من 

شروطه عدم دخول  إال 

 و�� األمر فقط

"املجمع الكئيب بأقفاله 

وأسواره ا�حصينة وأنواره 

حيث ال ،الشاحبة �� الليل

�سمع الن�يالت ا�جائعات 

ل�حياة سوى أبواق سيارات 

الشباب الذين يتعمدون 

 الضغط ع�� أعصا��ن "

 13ص 

 ��  الر�اض :  املطعم

حيث قابلت  مر�م 

مع سوسن ،مشاري 

وخطي��ا �عيدا عن  اع�ن 

هيئة األمر باملعروف 

 والن�ي عن املنكر 

 

 

 جنيف : 

يرتادها العرب ب�ل سهولة 

العادات ، متجاهل�ن

 والتقاليد

مشاري للمرة  "قابلت مر�م

�� أحد ،األو�� �� يوم شتائي

، مطاعم ال�� الدبلوما��ي

.....وقد اختارا مطعما �عيدا 

عن �جمات رجال هيئة األمر 

 باملعروف والن�ي عن املنكر "

 

 

"جميع املطاعم �� جنيف -

ممتلئة بالناس الذين �عرفهم 

لذا أفضل أن نقصد مطعما 

 �� أيفيان "

  15ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 85ص 

�ا : تحررت �� أورو  املل�ى اللي��

ال�خصيات من قيود 

املجتمع الذي ��جها 

 الرجل

"ظنت أن نزوة حرة قد تمدها 

وتنقذها من رتابة ، بالطاقة

 قفشقش، ا�حياة ال�ي خ����ا

قل��ا فرحا مثل مراهقة تلوح 

 لها مغامرة �� األفق "

 

 114ص 

 

األماكن والشوارع ال�ي مرت ��ا ال�خصيات  حرصت الروائية بدر�ة البشر ع�� ��جيل أسماء     

سواء �� السعودية أو سويسرا؛ حرصا ع�� خلق نوع من الواقعية وإسباغ سمة نقل ا�حدث 

لقد أرادت أن �ع�� عن واقع املجتمع السعودي الذ�وري  املتحفظ تجاه املجتمع األورو�ي ،املتخيل
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البي��ا �� السعودية ينت�ي  حضورهن فيه   فمطعم،-�� تقديرها  –املتحرر من �ل القيم واألخالق 

و�� املقابل �سهر مر�م مع صديقت��ا �� مل�ى لي��  بجنيف مع ،بالقبض عل��م من قبل الهيئة

إن األماكن �� مجملها لم  ،مجموعة من الشبان السعودي�ن دون رقيب أو حسيب ينبع من الذات

جدون الفتاة عار ينم�� ب��و�جها من تكن مصدر أمان للفتاة فح�ى البيت حيث األهل الذين ي

أض�� معيار الذل واالستغالل �جسد ،هو حال مر�م وسلوى  اأول خطيب يتقدم �خطب��ا كم

عناب األسود الذي ينت�ي باالغتصاب واإلهانة .ليست  األماكن �� هذا امل�ن الروائي سوى شاهد 

بل �ان سببا ،واحدة بصورة إيجابيةفهو لم يصَور ولو ملرة ،، ةع�� ظلم الرجل واستغالله للمرأ

 �� قهر وحزن املرأة .

U3-"بنية الزمان وارتباطها بحضور الرجل �� رواية  " األرجوحة 

 لو حاولنا تتبع املفارقات الزمنية �� النص من خالل محور النظام فأننا سنتطرق إ�� ما ي��: 

 36ص  "�� املرة األو�� قال لها وهو خارج للسهر وشرب ا�خمر  السوابق

عمدت الروائية "بدر�ة البشر" من خالل  رواي��ا  " األرجوحة   إ�� سرد قصص ثالث فتيات 

لذا لم يظهر U،يلتق�ن �� بلد أورو�ي متحرر ليتذكرن القيود ال�ي وضعها مجتمعهن املحافظ

فهن ال يفكرن إال بتلبية جلسات اللهو واملتعة اآلنية  هر�ا من ذلك ،Uاستشرافهن للمستقبل

 املا��ي ال�حيق .

 

 

 

 

-Uالتواتر 

سن�كز ع�� مدى ظهور صورة الرجل ف��ا ،هناك أر�عة ضروب من عالقات التواتر وردت �� النص

 و�� 

 االستشهاد ا�حدث  الضرب م

أن يروى مرة واحدة ما  1

 حدث مرة واحدة

"ح�ن خرجت إ�� الضوء مرة أخرى  حدث اغتصاب عناب 

، رأت دمها األحمر يصبغ سواد جلدها

 مشت و�� تب�ي متأملة 

 124ص 

أن يروى أك�� من مرة ما  2

 حدث أك�� من مرة

رحيل مشاري زوج 

 مر�م 

" ....... حملت كتا��ا ولم تحاول أن 

 تلتفت �� امل�ان بحثا عن مشاري "

 159ص 
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أن يروى أك�� من مرة ما  3

 حدث مرة واحدة

 طالق سلوى من 

 سلطان

 

ليسلمها "استيقظت �� الرا�عة عصرا 

 أخوها بندر ورقة طالقها "

 67ص

أن يروى مرة واحدة ما  4

 حدث أك�� من مرة

ضرب عبدالرحمن 

 املتكرر لسلوى 

عندما تزوجت من عبدالرحمن زوجها 

�ان ��د��ا طقما أملاسيا �� ،األول 

 اليوم التا�� لضر��ا "

 67ص 

Uالديمومة 

ف�جأت إ�� ا�حوار ب�ن ،وعدم �عطيل السردحاولت الروائية املحافظة ع�� ديمومة النص        

 وحافظت ع�� الديمومة �� النص من خالل :،ال�خصيات لبيان ا�حدث

U-: املشهد 

ظهرت من خاللها ،حاولت الروائية �� املشهد أيضا رسم مشاهد حوار�ة ب�ن ال�خصيات    

�ل كب�� �� من كما برزت �ش،صورة الرجل الذي سيطر ع�� حياة املرأة  وتحكم ف��ا �ش�ل وا�ح

خالل املقاطع ا�حوار�ة ال�ي تحدثت ف��ا املرأة مع املرأة  و�ثت ش�واها من �عيم الرجل أو جحيمه 

 ومثاله �� امل�ن :

 تفلتت منه قائلة :

تمتل�ون املال والقوة لكنكم تختارون الزواج سرا ،وسعداء،تدعون أ��ا الرجال أنكم أحرار

 تقول �� : " املال هو ما ��م " .تقابل�ي �� ا�خفاء و ، وتطلقون قهرا

 

 

U- الوقفة الوصفية 

ظهر من خاللها سطوة         
ُ
اعتمدت  الرواية �ش�ل أوسع ع�� الوقفات الوصفية ال�ي ت

حيث ما هو ،ووقفت ع�� الواقع الذي �عيشه املرأة،الذا�ي �فع��ت عن الفكر األيديولو�،املجتمع

لذا نجدها تصف سهرات الفتيات املاجنة  و قبولهن  أن ،ممنوع �� بلدها تمارسه بحر�ة �� أورو�ا

 يصرف عل��ن الشباب �شرط مصاحب��ن  فيما يأ�ي : 

كناقة عر�ية ،و�وشاح أحمر مشت مر�م �� شوارع جنيف،" بحذاء جلدي ف��ي ذي رقبة طو�لة

وجدت نفسها �� مدينة أورو�ية ،مضمح با�ح�ايات ا�خرافية واألساط��،جاءت من م�ان �عيد
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وال من خمورها وال من الغرام املعلن �� شوارعها ،فلة بالتناقضات ... مدينة ال تخجل من عر��احا

"P125F1 

�ت�ح مما سبق أن الروائية قد عمدت إ�� استخدام املشاهد ا�حوار�ة أك�� من الوقفات و  

وأن السرد �ان معتمدا �ش�ل كب�� ع�� ا�حوار الذي يظهر ا�حدث املح�ي فلم �عتمد ،الوصفية

الذي يب�ن ا�حدث دون الوقوف �ش�ل ، � خ�خلة  نظام الزمن وإنما اعتمدت السرد املوضو��ع�

 دقيق ع�� زمنه .

 حضور الرجل ضمن �خصيات الرواية4-4

 

الفئة  البعد  امل�ي ال�خصية ودورها

 العمر�ة

 ال�خصية جنسها

�خصية �سيطة ي�جرها 

زوج الذي �عمل بمعية 

رجل أعمال �ش��ي 

 باملالأشعاره 

 مر�م أن�ى شابة معلمة

زوج مر�م الذي تركها 

 وذهب �� رحلة إ�� أورو�ا

 مشاري  ذكر شاب موظف

�خصية غنية �ش��ي 

أشعار املغمور�ن �ي 

يصبح �خصية المعة �� 

 سماء اإلعالم

 الشيخ نواف ذكر شاب رجل أعمال

�خصية صوفية تق��ي 

وال �ع�ن ، وق��ا �� الصالة

بن��ا ع�� مواجهة 

 مشكال��ا

 أم مر�م أن�ى كب��ة السن ر�ة بيت

 سوسن أن�ى شابة موظفة صديقة مر�م املتحررة

�خصية تمنح البن��ا 

الثقة بحيث �سكن �� 

 بيت الطالبات

�عمل �� 

 شركة أرام�و

متوسط 

 العمر

 والد سوسن ذكر

                                                             
 45ص ،.2010، 2البشر، بدر�ة : األرجوحة، دار السا�� :ب��وت، ط 1
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�خصية مس����ة يظهر 

ضعفها من زواجها األول 

الذي ينت�ي 

لت��وج من ثري ،بالطالق

يطلقها نظرا لضغط 

أخو��ا ولك��ا تنت�ي 

بالسفر تنفيذا لشهواته 

 لتلتقيه �� فنادق العالم

 سلوى الع��ر أن�ى شابة سيدة أعمال

عاشت �� ،فتاة سمراء

سلبت ،قصور األمراء

طفول��ا من خالل 

اغتصاب سيد البيت 

تنتقم من الرجال من ،لها

خالل بيع جسدها مقابل 

 الالرحالت وامل

 عناب سيكران أن�ى شابة سيدة أعمال

 تر�ي الط�ح ذكر شاب موظف شاب �عيش حياة روتينية

شاب له حزب سيا��ي 

 يطالب با�حر�ة

 فهد السدروان ذكر شاب رئيس حزب

�ش��ي الشعر من  مشاري 

 مقابل  زجاجات الويس�ي

 نوف الزعفران ذكر شاب شاعر

رجل غ�ي ي��وج من 

بأمواله وال الفتيات و�تمتع 

 �سكن الر�اض

 العا�� سلطان ذكر شاب رجل أعمال

متغ��  ، رجل غ�ي

ي��وج و�تفنن �� ،املزاج

 إهانة املرأة والضرب

عبدالرحمن بن  ذكر شاب موظف

 عي��ى

يطلق ،رجل مزواج

اليرا�� أوالده وال ،بك��ة

 �ساعدهم

 ع�� بن ع��ر ذكر شيخ كب�� -

شقيق سلوى واملتسبب ��   سلطان بن ع�� ذكر شاب 
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 سلطانطالقها من 

حارس سلطان العا�� 

 واألم�ن ع�� أسراره

 شيحة األسمر ذكر شاب -

�خصية م��نة  �علم 

ابن��ا ا�حكمة �� التعامل 

 مع زوجها

 نورة بنت فهيد أن�ى شابة -

سيدة القصر ال�ي �عمل 

 لد��ا العبيد

 العمة شر�فة أن�ى امراة كب��ة -

 ز�تونة أن�ى امراة كب��ة - أم عناب

ي��وج عناب �عد حادثة 

االغتصاب ال�ي �عرضت 

 لها

متوسط   

 العمر

 عبده  السائق ذكر

 أم سليم أن�ى امرأة كب��ة  صاحبة فرقة غنائية

تنشأ عالقة غ�� سو�ة 

�عو�ضا ،بي��ا و��ن عناب

لغياب الرجل �� حياة 

 عناب

 مو��ي أن�ى شابة 

يدخل �� عالقة من 

ويغدق عل��ا ،عناب

 إشباعا لرغباته، الهدايا

 عبدهللا ذكر شاب موظف

هو حبيب سلوى 

زوجها والدها ،األول 

شقيقه عبدالرحمن �عد 

 سفره ألمر��ا

موظف 

ومتعلم �� 

 متشيغان

 يوسف ذكر شاب

 

�عكس الذ�ور�ة ،نالحظ مما سبق تنوع ال�خصيات ب�ن �خصيات �سائية وأخرى ذ�ور�ة        

ف�ل ال�خصيات الذ�ور�ة �� النص  ، سيطرة الرجل ع�� حياة املرأة بمختلف نواح��ا م��ا صورة

حيث تط�� ،تتقاطع مع ال�خصيات النسو�ة �� تحديد مص��ها أو تحديد األفق الذي �س�� وفقه

ع�� اعتبار الرجل محور النص السردي؛ وإن بقيت ال�خصيات ، م�انيا وفكر�ا ع�� النص

إال أن املحرك الرئيس للنساء ،ملحرك للنص بمستو�اته السردية املختلفةالنسائية �� الفاعل وا
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وح�ى الرجل �غطى ��خصيته ع�� الرجل فنجد أن أ�حاب املال  والقصور ،هو الرجل نفسه

 يتحكمون �� الرجال و�ذلهم املال للقيام بأمور ال يرغبون القيام ��ا .

” مرحلة  من املراحل ال�ي مرت ��ا النسو�ة و��  تنت�ي هذه الرواية إ�� املرحلة الثالثة         

ب�ن التجر�ة النسو�ة والتجر�ة الو�� الفرق ��   ف��احيث بدأ يت�ح ”  Female –األنثوّ�ة 

سوّ�ة ع�� الفروق ب�ن ا�جنس�ن، وع��  الذ�ور�ة 
ّ
زت الن

ّ
إنجازات املرأة ، ففي هذه املرحلة رك

حيث ب�ن خصوصية ، الرجل �� بناء ا�حضارة ا�حضار�ة و�و��ا معادل موضو�� ال يقل عن

حيث تكتب النساء بطر�قة مختلفة عن الرجل ال لالختالف البيولو�� أو ، الكتابة النسو�ة 

ا�جن��ي بل من خالل اختالف التجر�ة ذا��ا ، ولعل بدر�ة البشر من خالل بطل��ا مر�م ، جسدت 

والساعية وراء لذا��ن ، فجاءت الرواية تحمل  ة املتحررة بنماذجها املختلفة املفكرة والباحثةاملرأ

�سقا مختلفا عن كتابة الرجل . حيث اع��ضت مر�م ع�� واقعها وطالبت بحقوقها وكذلك �ل 

�خصيات الرواية النسائية  .لذا �ستطيع أن نضع الرواية ضمن التيار الذي اعت�� املرأة مدلوال 

 حضار�ا يدل ع�� دورها �� املجتمع اإل�سا�ي .

 �عد استعراض خمسة نماذج مختلفة من الكتابات النسائية �� دول مجلس التعاون           

و�� محاولة لتحديد اإلطار العام الذي تظهر  من خالله صور الرجل �� الرواية ،ا�خلي��

 فأننا سنقسم اإلطار إ�� أر�عة نقاط �عرضها  فيما يأ�ي :،النسو�ة

1U-ات اإل�سانية ا�حضور الذكوري ضمن إطار العالق 

أن الروائيات  لوجدنا،لو حاولنا حصر صور الرجل داخل العالقات اإل�سانية داخل األسر          

ومن�جية البحث �عرضها) قد حرصن  سة  ( وغ��ها مما لم �سمح لنا حجج�� �ل النماذج املدرو 

للمرأة كما واملساندابية؛ �ون األب الداعم �ش�ل كب�� ع�� تصو�ر األب  سواء �انت الصورة إيج

أو الصورة السلبية من خالل لوحة األب ،هو حال والد نورة �� رواية "أ�جار ال��اري البعيدة"

الظالم  املستبد الذي يرى أ��ا رمز للعار والذل الذي يجب أن ينت�ي منه ب��و�جها �غض النظر إذا 

ظهر  كما زهرة،خصية والد �ان الزواج مالئما كما �� رواية "الطواف حيث ا�جمر " من خالل �

يجاب معا من خالل �خصية "جمعة بن عتيج " �� رواية بصورة تحمل مالمح السلب واإل 

لقي صورة " ،ولم تكن صورة األب �� الصورة املكّررة الوحيدة،"طروس إ�� موالي السلطان "
ُ
بل ت

الفكر�ة ل�خليج األخ" بظاللها ع�� امل�ن الروائي النسوي وهو أمر يتوافق مع املنتجات 

فنجد كيف رسمت صورة األخ ع�� أساس أ��ا �خصية محايدة تميل إ�� السلبية ،العر�ي

تمثل هذا امللمح �� أشقاء حصة �� "طروس إ�� موالي ،وا�خضوع �� وجود سطوة األب وقراراته

زهرة وأشقاء ،وشقيق نورة �� "أ�جار ال��اري البعيدة "،وأخوة سلوى �� " األرجوحة "،السلطان "

كما تنافس صورة الرجل الزوج صورة األب من حيث األهمية ،�� "الطواف حيث ا�جمر "

والظهور؛ فتتج�� صورة الرجل ومدى سيطرته ع�� حياة املرأة �ش�ل وا�حة جدا �� �ل من 
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وطروس إ�� موالي السلطان " بينما تظهر صورة الرجل املتفهم ،"األرجوحة والطواف حيث ا�جمر

وترتبط صوة الرجل  "انا �� �ل من "أ�جار ال��اري البعيدة " و "عندما يفكر الرجل أو السل�ي أحي

الزوج �ش�ل كب�� بقضية مهمة ع�ي األدب النسوي �� ا�خليج �� بداياته بمعا�ج��ا و�� الزواج 

املبكر  أو القسري للفتيات  من دون اح��ام هو�ا��ن الفكر�ة ومشاعرهن وأحاسيسهن النفسية. 

نا الوقوف ع�� صور الرجل خارج إطار العالقات األسر�ة نجد أن الروايات �عرض لصور ولو حاول

ومثالها عالقة ،األصدقاء من ا�جنس اآلخر وهو أمر لم تقبله العادات ا�خليجية،رب العمل

و��ن عناب ومجموعة ،الصداقة ال�ي جمعت ب�ن زهرة وسلطان �� رواية " الطواف حيث ا�جمر "

�� رواية  جهة وسلوى  وطليقها من جهة أخرى  ي ��م �� السهرات منالشباب الذي تلتق

 "األرجوحة ".

2-Uصورة الرجل ضمن الدالالت األيدولوجية للم�انU  

من جهة   و�املتخيل النسوي ،ترتبط األماكن ال�ي ترسمها الروائيات بأحداث صنعها الرجل       

واملدن ،األورو�ية مثل لندن وجنيف فيستحضر امل�ان ضمن املدن،للم�ان ذاته من جهة ثانية

تتمظهر مختلف طقوس ا�حر�ة ال�ي ينعم حيث ،األفر�قية والعواصم العر�ية مثل القاهرة و���وت

��ا الرجل �خوض تجار�ه و ممارسة نزواته ع�� عكس املرأة ال�ى تقابل متطلبا��ا املختلفة 

ال�ى عرض��ا �� خ�� شاهد ع��  لهذا �انت األماكن  �� النصوص املدروسة،بالرفض واالست�جان

 صور الرجل املس���� أو الظالم املسط�� ع�� مجر�ات حياة املرأة .

3-U صورة الرجل ب�ن املسكوت عنه والواقع 

�انت صورة الرجل خ�� مؤشر للعديد من القضايا املس�ونة ع��ا �� املجتمع ا�خلي��؛ الذي �عت��  

وم��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر العالقات السر�ة ،االق��اب م��ا زعزعة للنظام املجتم�� املحافظ

ة "زهرة " فأخو ،حيث يبيح الرجل لنفسه العالقات ا�جنسية مع الفتيات و�رفضها ألهله،بالفتيات

واألمر ذاته �� ،ارتضوا العالقة املشبوهة ال�ي تر�طهم ب "فضيلة " فتاة جبل الوادي األخضر

موافقة أهل " سلوى " الزواج من سلطان العا�� ليلتقي زوجته بالسر وكأ��ا فتاة ليل �� عواصم 

ك الدول  وا�عدام العالم طمعا �� املال . وقد عرت رواية " ا�حصار " القمع السيا��ي السائد �� تل

وهو أمر  يف�ح املجتمع  و�خدشه ��  ،سبل  تحقق الذات اإل�سانية �� املعتقالت السياسية

كما ظهرت �عض العالقات املرفوضة مجتمعيا وأخالقيا متمثلة �� ،تركيبته االجتماعية �لها

الفراغ  عالقات املثلية  ا�جنسية �ال�ي جمعت ب�ن " عناب ومو��ي " �� األرجوحة �عو�ضا عن

 النف��ي وا�جسدي الذي خلفه غياب الرجل �� حيا��ا .

 

4U-. صورة الرجل   اآلخر �� املتخيل النسوي 
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سواء �ان م�انا �املدن املذ�ورة �� ،يظهر الرجل معادال لألخر ب�افة صوره �� املتخيل النسوي 

الذي يحمل  "دونالد " هو ا�حبيب املثقف،أو معادال معاكسا للواقع املح�� املعيش،النصوص

دب اإلنجل��ي  يقابل الزوج املوظف "خالد " الذي ال يملك إال ثقافة درجة الدكتوراه �� األ 

واألمر ذاته نجده �� رواية " عندما يفكر الرجل " ،سطحية ال تقارن بفكر ذلك ا�حبيب البعيد

ا �جزت الذي تظهر اآلخر املتّدن الذي يمنح محمد درجة الدكتوراه �� جامعة أكسفورد بينم

وال يقتصر ع�� صورة الرجل فقط بل ،جامعة بلده �سبب القمع ع�� منحه درجة الب�الور�وس

فالغرب �� املتخيل الروائي  النسوي ضمن مجال الروايات املدروسة �� بح�ي ، قابله امل�ان ذاته

ع��ه ا��  تنطلق،هو العالم املتحّرر الذي ��رب إليه من قيود املجتمع املتحكم  واملسيطر والقامع

أفق رحيب ينس�خ من �ل القيم والقيود وفق توجه وأيديولوجية �ل روائية ساردة �� مت��ا 

 الروائي.
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مراجعة تحصيلها انطالقا من تَم  أصل  �� ��اية البحث إ�� رصد مجموعة من النتائج             

 ،لمنتوج السردي النسوي �� منطقة ا�خليج العر�يل والقراءات النقدية ،تار�خ الرواية النسو�ة

 مثَل  الذي  االصطال��أولها املستوى  ،وقد انطلقت هذه املراجعة من ثالثة مستو�ات متداخلة

محورا مهما للوقوف ع�� ماهية املصط�حات النقدية  ال�ي قد �ش�ل اختالفا �� القراءات 

أما املستوى الثا�ي فيتمثل �� تار�خ الرواية �ش�ل عام ��  ،النقدية لتلك املوروثات اإلبداعية 

أما املستوى الثالث  فهو مستوى  ،والرواية النسو�ة ع�� وجه التخصيص ،منطقة ا�خليج العر�ي

 ا�خطاب السردي �� تلك النصوص  اإلبداعية .

فراجعت املفاهيم االصطالحية  ،وقد قمت بتناول املستوى األول من خالل الفصل األول             

 ،والتعرف ع�� آراء اللغو��ن والنقاد والفالسفة قراء��ااملتخيل " من خالل  ،الصورة ،"النسو�ة

و�عد االطالع  ،يخدم رؤ�ة الباحثة �� هذا املوضوع �� محاولة للوقوف ع�� مفهوم محدد ووا�ح

ف�ي وإن تطورت ع�� العصور األدبية  ،ع�� تلك اآلراء أرى أنه ال يوجد مع�ى جامع ما�ع للصورة

�� التزال كذلك �� مخيال و  ،بالتش�ل والوصف وال��كيب مرتبطةإال أ��ا ظلت ولوقت طو�ل 

من خالل هذا البحث �� التمثل والتمظهر  قار���ال�ي الصورة اأما  ،الكث�� من النقاد املعاصر�ن

وليست الصورة  ،الذي ي��ك أثره و�حرك األحداث دون أن ي�ون العنصر الفاعل فيه ،وا�حضور 

ولعل هذا املع�ى يظهر �� الفصل ا�خامس من هذا البحث  بمع�ى التجسيم والتشبيه والوصف.

كتابة النسو�ة في��ي ا�حدث و�حرك ع�� صفحات ال املختلفةحيث يحضر الرجل بأطيافه 

 ال�خصيات و���ك بصمته وأثره ع�� النص.

 تو�ين ،عند الفالسفة والنقاد هحيث �عرضت ملفهوم ،�خيالبالنسبة لواألمر ذاته             

كما تحدث القرطاج�ي عن التخييل وجعله  ،ارتباط ا�خيال عند الكث�� م��م بملكة الفكر �الفارا�ي

من إش�اليات التعر�ف والفكر  اأما النسو�ة وما يحيط �� ،اإلبداعية �� األدب أحدى التقنات

اعتقادي أن النسائية �� منطقة  و�� ،ال�ي تناولت هذه اإلش�الية لآلراء ت�عرض �يفإ واملمارسة

فأغلب الكتابات النسائية اهتمت باملوضوعات  ،ممارسة مع النسو�ةللمصط�ح مطابق  ،ا�خليج

 املتعلقة بأمور املرأة واملطالبة بحقوقها .

أما املستوى الثا�ي والذي يمثل دراسة الرواية والتأر�خ لها، فقد رأيت أنه من الضروري 

الوقوف ع��  تار�خ الرواية �� ا�خليج �ش�ل عام ، وحركية األدب النسوي �� الرواية 

وجه ا�خصوص،حيث أن الرواية �� ا�خليج وإن ظهرت �ش�ل متاخر �سبيا  ا�خليجية ع��

إالأ��ا استطاعت أن �ش�ل طا�عها ا�خاص ��ا، كما أدركت أن الر واية تكمن �� ذا��ا 

وجوهرها وقدر��ا ع�� الفرادة والتم�� من خالل �سيجها السردي املتفرد، وإن تصنيفها 
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لباحثون لن تز�د من جماليا��ا ورونقها وحضورها وفق أي من االتجاهات ال�ي ينادي ��ا ا

 لدى املتلقي . 

624 

وانطالقا  مما سبق، قمت بدراسة الرواية ا�خليجية من محو ر�ن أساس�ن، أولها           

التأر�خ لظهور الرواية والعوامل ال�ي أدت إ�� ظهور وحصر املنجز الروائي خالل هذه 

 ت ال�ى يمكن أن ترتقى إ�� نتائج أهمها   املراحل، وهنا �جلت  �عض املالحظا

إن مصط�ح " الرواية ا�خليجية "،�عطي حكما عاما ع�� جميع الدول الست، رغم تفاو��ا -

�� املنجز الروائي كما وكيفا، حيث تتصدر اململكة العر�ية السعودية قائمة الروايات 

��ا القدرة ع�� توظيف ا�خليجية من حيث قدر��ا ع��  الطرح باإلضافة إ�� امتالك أ�حا

–�� حدود اطال�� –التقنات السردية ا�حديثة �ش�ل يخدم نصوصهم الروائية، وعليه  

أرى  أنه يجب ع�� الباحث  املوضو��  أن يحدد الرواية �� ا�خليج من خالل حصرها �� 

ن الدول املنجزة لهذا العمل، �الرواية السعودية والرواية العمانية و هكذا، أما ا�حديث ع

ا�خصائص املش��كة �� الرواية فيمكن قبول اصطالح الرواية �� ا�خليج عوضا عن رواية 

 ا�خليج تجنبا لتعميم األح�ام وحرصا ع�� دقة وموضوعية البحث 

إن الرواية �� منطقة ا�خليج  العر�ي نمت �ش�ل سريعا �سبيا، سواء من حيث الكم  �� ا - 

األعمال ال�ي أصبحت تنافس األعمال األدبية ع�� ألعمال املنجزة، أو من جانب جودة هذه 

 مستوى األدب �� منطقة ا�خليج.  

وانطالقا من دراسة تار�خ الرواية �� دول ا�خليج أرتأيت تخصيص فصل �امل               

لدراسة األدب النسو ي، وحضور املرأة ع�� املشهد الروائي ا�خلي��، حيث تمت دراسة 

الرواية النسائية �� �ل دولة خليجية، باإلضافة إ�� حصر املنجز املراحل ال�ي مرت ��ا 

الروائي لهن، وم��ا انطلقت إ�� دراسة صورة الرجل �� هذا املنجز الروائي ال�خم، ووقفت 

 ع�� عدة نتائج م��ا   

إن الرواية �� دول ا�خليج العر�ية بدأت بأقالم �سائية، فدالل خليفة �� قطر �� صاحبة -

قطر�ة، وفاطمة الع�� �� رائدة الرواية �� ال�و�ت، وسارة ا�جروان �� صاحبة أول رواية 

أول رواية إمارتية، و هذا مؤشر إلدراك املرأة دور األدب �� التعب�� عن فكرها واملطالبة 

 بحقوقها من خالل نصوصها السردية.  

لذا نجدهن إن الروائيات �� منطقة ا�خليج العر�ي، كت�ن الرواية �� سن مبكر جدا، -

�عرضن القضايا العامة، دون أن تحمل �عض الروايات ذلك البعد األيديولو�� والفكر ي، 
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نظرا لقلة ا�خ��ة لدى �اتب��ا، حيث مارسن فعل الكتابة كهواية و�عب�� عن أف�ارهن، فلم 

�عرض نصوصهن الكث�� من التقنات السردية الدالة عن إبداع منتجها وقدرته عل حبك 

مستوى اللغة لدى �عض الكتابات -ق ع راه من خالل تلك التقنات السردية  النص وتوثي

ع
 

د  �سيطا، فيه الكث�� من األخطاء األسلو�ية، قارب إ�� حد كب��، اللغة اليومية املتداولة 

شعبيا، كما �جأت �عض ال�اتبات إ�� إغراق النص بالكث�� من ال�لمات العامية وال�ي 

إلغراقها �� املحلية الضيقة للدولة ال�ي تنت�ي إل��ا،  وإن  يصعب ع�� أهل ا�خليج فهمها

�ان هذا ال ينفي وجود روائيات يكت�ن بلغة أدبية متمكنة ومتوافقة مع طبيعة وعمق 

 املوضوع الذي تطرح.  

.26 

�جأت �عض ال�اتبات إ�� التمرد ع�� املجتمع من خالل تلك الروايات ال�ي كسرت �ل   -

ا املجتمع، بحيث تحررت من �ل القيود وكتبت ذا��ا، وهو أمر التابوهات ال�ي وضعه

محمود �� حد ذاته، ولكن اإلش�الية كما أرى �� تلك النصوص املتمردة ع�� ذا��ا قبل �ل 

ش يء، وال�ي تبث أف�ار سودا و�ة و��ون أثرها بدعمها من خالل اإلعالم الذي �س�� إ�� 

 �سليط الضوء ع�� تلك الروايات الشاذة . 

املوضوعات ال�ي تطرحها املرأة من خالل نصوصها، �� املوضوعات ال�ي �ع�ي باملرأة -

وحضورها �� املجتمع، فجاءت أغل��ا تنادي بحر�ة التعليم والزواج واملساواة مع الرجل، 

حيث ع��ت عن املواقف ا�حياتية ال�ي �عيشها املرأة �� مجتمع كفل للمرأة �ل حقوقها 

ا األدبية من خالل النصوص، كما أن ممارسة الفعل الروائي لدى ودعمها �� صقل موهب��

الروائيات �� ا�خليج هو هواية وليس اح��افا، فال نجد �اتبات مح��فات، بل أغل��ن يكت�ن 

 ملجرد الكتابة ذا��ا.  

صورت املرأة الرجل ولكن وجدت من خالل النصوص املتناولة �� البحث أ��ا لم تكتب -

كتب ذا��ا من خالل الرجل، إنه �� النص سبب سعاد��ا تارة، وهو ذاته سوى ذا��ا، ف�ي ت

�جا��ا الدائم، هو املعطي واملا�ع �� الوقت ذاته، فسيطرته لم تقف ع�� رسمه لقوان�ن 

تحكمت �� حيا��ا �� الواقع، بل هو يرسم متخيلها أيضا، و�حضر بقوة، فاملرأة ح�ى  وإن 

 أن الرجل يلقى بظالله ع�� مص�� ها وقرارا��ا ،لقد اختارت املرأة موضوعا لنصوصها إال 

�انت نادت بالتحرر  وإن صورت املرأة الرجل ع�� أنه ذا��ا، فال وج ود لها إال من خالله، 

من سلطته وقوانينه منادية بالنسو�ة كتيار سياس ي، إال أ��ا احتضنت و�قوة �� متخل��ا 

 ل��سم ب�لما��ا من خالل نصوصها السردية. 

ختاما أجد أن الرواية ا�خليجية ش�لت  ظاهرة الفتة للنظر �� املشهد الروائي           

العر�ي،  ومن املتوقع أن تواصل عطاءا��ا �� مجال التشكيل السردي، وكسر التقاليد 
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السردية والتاب وهات املجتمعية وخرق املألوف والكشف عن املس�وت عنه، للوصول إ�� 

 رواية ا�خليجية من خالل الكتابة النسو�ة.  تحقيق هو�ة إبداعية لل
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 "صورة الرجل �� املتخيل النسوي �� الرواية ا�خليجية "نماذج منتقاة"" .

 

إشراف األستاذ                                                الطالبة :                                                           

 الدكتور :

                                                                                                            ناصر الشهوا�ي       هيا

 حبيب بوهرور

 

 م�خص

و�� منطقـة ا�خلـيج العر�ـي ،�شـ�ل عـام األخ�ـ�ة العقـود خـالل النسـائية بالروايـة االهتمام تزايد

 حيث ،�ش�ل خاص
ّ
 ال�اتبـة �سـتخدمها ال�ـي الوسـيلة باعتباره السردي ا�خطاب تحليل ع�� النقاد زرك

 . وموضوعا��ا قضاياها وعرض وتوجها��ا أف�ارها عن تعب��لل

 ا�خلــيج منطقــة �ــ� النســو�ة الروايــة �ــ� الرجــل صــورة تتبــع ع�ــ� الدراســة هــذه مــن هنــا عملــت   

 التســـــــاؤالت مـــــــن العديـــــــد البحـــــــث فطرح،النســـــــوي  املتخيـــــــل �ـــــــ� الرجـــــــل وتمثـــــــل  حضـــــــور  لبيـــــــان،العر�ي

 وامــرأة ثانًيــا- الروائيــة نظــرت كيــف م��ــا:  ،جرائيــة املفصــلة بإســهاب �ــ� متنــهاأل 
ً
 خــالل مــن- كســاردة أوال

تج�ــــ� الرجـــل كفاعــــل ذ�ـــوري �ــــ�  هـــل  خاللــــه؟ مـــن ذا��ــــا كتبـــت هــــلو ،؟ الرجـــل إ�ــــ� املتخيلـــة نصوصـــها

 مجتمع سلطوي أم بقي مجرد �شكيل سردي يحكمه التخييل داخل البنية السردية ذا��ا؟

 حضور  وأبرزها لإلش�اليات مث��ة موضوعات من يحمل وما النسوي  األدب قضية إن               

 السلبية ا�جوانب نحدد أن بم�ان الضرورة من حيث، املوضوع الختيار دفع�ي الذي هو، الرجل

 إ�� نتعداه بل،فقط املوضوع مستوى  ع�� ليس النسوي  األدب �� الرجل وتمثل �حضور  واإليجابية

 لن�جا�خليجية   األديبة �ستخدمها ال�ي األداة وهو،السردي ا�خطاب ومستو�ات السردية ةالبني

 ؛التار��� املن�ج ع��خراجه جرائي �� تحر�ر البحث وإف�ان اعتمادنا اإل  . األد�ي ومتخيلها إبداعها

آليات من�جية    إ�� باإلضافة،خاص �ش�ل والنسو�ة،عام �ش�ل ا�خليجية للرواية التأر�خح�ن 

��دف الوصول إ�� رؤ�ة �املة لنظرة املرأة  واملقار�ة،والتأر�خ،والتحليل،�الوصف بحثية أخرى 

 الرجل صورة  أن االستنتاجية �� البحثالوقفات  أهمو�ان من ،تجاه الرجل �� إبداعها السردي

 النسيج �ل ع�� واملؤثر،وال�خصيات ل�حدث وامللهم الرئيس املحرك �� النسوي  املتخيل ��

 من لصقل تجر��ي ودال�� كب�� تحتاج التزالف أف�ارها عن تعب��ال �� املرأة أما لغة،النسوي  الروائي

ستقبلها الدراسات والقراءات ا�خليجيات ح�ى تدخل بقوة حقل النق الروائيات قبل
َ
د االح��ا�� فت

  فية الثالثة.لومتجدد ضمن األبو�� مجتمع متغ�� 
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Abstract 
 

The purpose of this paper is to demonstrate the man image in the 
feminine novels in the Gulf area indicating the presence and the presentation 
of the man in the feminine imaginary. Thus, the study posed many 
procedural detailed questions, including: How the writer has seen the man in 
her novels first as a novelist second as a woman? Have she reflected herself 
through the man? Have the man image appeared as a male-dominated 
character in an authoritarian society or simply remained governed by the 
formation of a narrative imagination within the narrative structure itself? 5TThe 
issue of5T 5Tfeminist literature and its topics, 5Tmost notably 5Tthe presence of5T 5Tthe 
man,5T leads the researcher to choose this topic, w5There5T 5Tit is necessary 
to5T 5Tidentify the5T 5Tpositive and negative aspects 5T 5Tto represent the5T 5Tman in5T 5Tfeminist 
literature5T 5Tnot5T only 5Tat the level of5T 5Tthe subject5T, 5Tbut5T 5Talso to5T the narrative 
environment 5Tand the level of narrative discourse. Moreover, it is considered 
as a tool, which is utilized by the gulf novelist to present her creation and 
literary imagination. The methodology of the research is based on historical 
methodology of the gulf novel in general and the feminine novel in specific. 
It also based on other mechanisms, such as description, analysis, history and 
approach in order to draw a clear image of how the woman sees the man in 
her novels. One of the main conclusions of the research is the image of the 
man in the imaginary feminist is the prime element that inspires event and 
characters and influences the feminine narration.  Furthermore, the language 
of woman to express her ideas still needs to be revised by gulf novelists. 
Therefore, it will be ready to be introduced to the critical field and received 
by studies and records within an altered and open society recently.   
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 .املجلد الرا�ع  ، د.ت، القاهرة، دار املعارف، لسان العرب-

 .��تأليف جما 

 .2004، 4ط، مجمع اللغة العر�ية : دمشق،الوسيطامل�جم - 

 الت واجلرائد  خامساا: 
 :جر�دة أخبار ا�خليج 

 ٢٠١١سبتم��  ٢٣ا�جمعة  - ١٢٢٣٦العدد : ،خولة القزو��ي  جر�دة أخبار ا�خليج -»عندما يفكر الرجل«رواية: - 

 .هـ ١٤٣٢شوال  ٢٥املوافق ،م

 :جر�دة البيان األمارتية 

جمادى األو��  28،منشور �� جر�دة البيان اإلمارتيةتحقيق �حفي  ،روائية تتأرجح ب�ن األسطورة والواقعدالل خليفة - 

 . م2014مارس  29 -هـ  1435

 :جر�دة ا�جز�رة 

 .ه 1429-جمادى األو�� -5االثن�ن  ،12251ع ،املجلة الثقافية �� ا�جز�رة،�ح�ي :ظاهرة الروائيات ا�جدد، الهاجري -

 لثقافية :جر�دة ا�خليج ا 

 .   03/07/2010�شر ، جر�دة ا�خليج الثقافية ،عثمان :الرواية البحر�نية تتطلع إ�� املستقبل، حسن-

 : جر�دة الر�اض 

 -هـ  1432صفر  16ا�خميس ، جر�دة الر�اض،لقاء مع الناقد البحر��ي فهد حس�ن،طامي : الرواية البحر�ن،السم��ي -

 .  15550العدد  -م 2011يناير  20

 جر�دة الشرق األوسط: -

جر�دة ا�جز�رة ،الرواية السعودية ..تحول أو تطور ؟،عبدا�حفيظ : جر�دة الشرق األوسط،الشمري - 

 . 1435جمادى األول  07السبت   15136العدد،لثقافيةا

 :جر�دة الوطن العمانية 

 -هـ 1426من ذي ا�حجة  19ميس ا�خ،مقال �� جر�دة الوطن العمانية،سعود :  إضاءة حول الرواية �� ُعمان، املظفر- 

 .13723العدد  -م 2006يناير  19

 : مجلة الدوحة 

 . 21العدد، مجلة الدوحة، عبداللطيف : البوح الصارخ، األرناؤط-

 : مجلة العرب 
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 –م 2013ف��اير  19الثالثاء ،ع�� صفحات مجلة العرب القطر�ة،حوار أجرته سهيلة ال سعد مع األدبية القطر�ة-

 .9018العدد:  -هـ 1434ر�يع اآلخر  9املوافق 

 :املجلة العر�ية للعلوم اإل�سانية جامعة ال�و�ت 

جامعة ،املجلة العر�ية للعلوم اإل�سانية،مرسل فا�ح ال�ج�ي : ا�خطاب الروائي �� ال�و�ت ومستو�ات الصوت السردي -

 . 1992سنة ، 23ال

 البحر�ن،2007  ،14العدد ،ة العلوم اإل�سانيةمجل،مرسل : الرواية ال�و�تية "مقار�ة موضوعاتية، ال�ج�ي-

 :مجلة ال�لمة 

 2014مارس  83العدد ، مجلة ال�لمة،لي�� : الرواية البحر�نية النسائية،السيد-

 :مجلة فصول 

 . )1998, (4, ع 16مصر , مج  -يوسف : الرواية العمانية و خصوصية الرواية ا�خليجية. فصول ، الشارو�ي- 

  مجلة نزوى : 

، العدد الثامن والستون ،مجلة نزوى،ضياء : التجليات التار�خية والظواهر االجتماعية �� الرواية الُعمانية، خض��-

2011. 

، العدد الثامن وا�خمسون ،مجلة نزوي،إبراهيم : لعبة الذ�ورة واألنوثة �� روايات غالية ف.ت. آل سعيد، محمد-

2009. 

 .42العدد ،مجلة نزوى،حمفيد : الكتابة النسو�ة إش�الية املصط�،نجم-

 

 الرسائل اجلامعية  سادسا: 
 شهال : ،محس�ي 

السنة ،جامعة ا�حرة اإلسالمية :طهران.إشراف :ع�� صابري ، آثار خولة القزو��ي : رسالة مقدمة لنيل درجة املاجست��-

2005  

 

 اللقاءات و احلوارات:  سابعا 

 .ول واقع القصة والرواية �� قطر ح، 2013د�سم�� -23لقاء أجر�ت مع الناقد عبدهللا ابراهيم �� الدوحة - 

 مواقع الواب (االنرتنيت ) ثامنا: 

 مقار�ة نظر�ة، –عبدالوهاب شعالن ،آليات التحليل البنيوي للنص السردي -

 htt://www.ulum.nl/b77.htmان��نيت:رابط: 

 

 فاطمة كدو،خطاب النسو�ة �� النقد، ع�� الرابط  -

http://www.uop.edu.jo/download/Research/members/42_440_%D8%A7%D9%84%D9%25  

 

 مجلة العراق اليوم : -

،ع�� 2013-11-13ع��، نبيلة أحمد : قراءة �� رواية طروس إ�� موالي السلطان،كتاب أول "ا�جدال": مجلة العراق اليوم اإللك��ونية األر�عاء 

 http://www.iraqalyoum.net/news.php?action=view&id=26356الرابط 

 

 ز�ة،من مدونته ا�خاصة ع�� شبكة االن��نت ع�� الرابط مدونة :بن  طو�ال، عمار : جورج لو�ا�ش أو الرواية كم�حمة بورجوا -

6TUpost.html-http://koutama18.blogspot.com/2008/12/blogU6T 

 

http://koutama18.blogspot.com/2008/12/blog-post.html
http://koutama18.blogspot.com/2008/12/blog-post.html
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 مدونة نورة ال سعد االلك��و�ي   -

http://nouraalsaad.blogspot.com/2013/09/1987.htm 

 

 موقع األدبية ال�و�تية :خولة القزو��ي  -

 ألرناؤوط،عبداللطيف: دراسة نقدية  من األدب النسوي ال�و��ي، هيفاء �ع��ف لكم  ع�� موقع األدبية خولة القزو��ي  ع�� الرابط-

 http://www.khawlaalqazwini.com/CriticalStudyDetail.aspx?aid=72 

كر الرجل "،موقع األدبية خولة القزو��ي ع�� الرابط األمرا�ي، حسن : مقال " عندما يف-

http://www.khawlaalqazwini.com/CriticalStudyDetail.aspx?aid=71 

 

 موقع جر�دة ا�خليج االلك��ونية: -

،منشور ع�� موقع 12/12/2009محمد سالم، محمد : مقطع من املشهد اإلبدا�� القطري،جر�دة ا�حليج،�شرت 

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/dd4c94b7-3cf5-402f-8a9d-9202f89b313 

 

ع�� الرابط  قطر  –�اث وزارة الثقافة والفنون وال�-

http://www.moc.gov.qa/Arabic/Authors/Pages/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-

%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9.aspx 
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ل  هرس المحتويات:فا

 املحتوى   رقم الصفحة

 الشكر

 املقدمة أ

 التمهيد (مفاهيم نظر�ة) 8

 (حركية ا�حضور النسوي �� ا�خليج) ول الفصل األ  29

 توطئة • 30

 ا�حضور النسوي �� الرواية السعودية • 31

 كو�تيةالرواية ال��  • 40

 قطر�ة�� الرواية ال • 43

 مارتية�� الرواية اإل  • 45

 عمانية�� الرواية ال • 46

 بحر�نية�� الرواية ال • 48

 مقار�ة نقدية حول حركية ا�حضور النسوي �� الرواية ا�خليجية 49

 (صورة الرجل �� املتخيل النسوي �� الرواية ا�خليجية)الثا�ي الفصل  59

 توطئة 60

 )رواية أ�جار ال��اري البعيدةصورة الرجل �� ( 

 �خص الروايةم • 62

 التعر�ف بالروائية • 62

 )رواية أ�جار ال��اري البعيدة(ضور الرجل �� ح 63

 مظهر حضور الرجل �� ا�خطاب السردي �� روايةت • 68

68 o نية امل�ان وارتباطها بصورة الرجلب 

72 o بنية الزمان 

76 o خصيات الروايةضور الرجل ضمن ح� 

 (عندما يفكر الرجل )رواية صورة الرجل ��  

 �خص الروايةم • 79

 التعر�ف بالروائية • 80

 (عندما يفكر الرجل) ضور الرجل �� رواية ح 81

 مظهر حضور الرجل �� ا�خطاب السردي �� روايةت • 85



 
 

151 

85 o نية امل�ان وارتباطها بصورة الرجلب 

89 o بنية الزمان 

92 o ضمن �خصيات الروايةضور الرجل ح 

 (الطواف حيث ا�جمر)رواية صورة الرجل �� : 

 �خص الروايةم • 94

 التعر�ف بالروائية • 95

 (الطواف حيث ا�جمر)ضور الرجل �� رواية ح 95

 مظهر حضور الرجل �� ا�خطاب السردي �� روايةت • 96

100 o نية امل�ان وارتباطها بصورة الرجلب 

103 o بنية الزمان 

105 o الرجل ضمن �خصيات الروايةضور ح 

 صورة الرجل �� رواية (طروس إ�� موالي السلطان) 

 �خص الروايةم • 108

 التعر�ف بالروائية • 109

 (طروس إ�� موالي السلطان)ضور الرجل �� رواية ح 109

 مظهر حضور الرجل �� ا�خطاب السردي �� روايةت • 109

114 o نية امل�ان وارتباطها بصورة الرجلب 

115 o بنية الزمان 

117 o ضور الرجل ضمن �خصيات الروايةح 

 ( األرجوحة) واية ر صورة الرجل ��  120

 �خص الروايةم • 120

 التعر�ف بالروائية • 120

 (األرجوحة)ضور الرجل �� رواية ح 

 مظهر حضور الرجل �� ا�خطاب السردي �� روايةت • 121

124 o نية امل�ان وارتباطها بصورة الرجلب 

126 o  الزمانبنية 

128 o ضور الرجل ضمن �خصيات الروايةح 

 ا�خاتمة • 134

 امل�خص باللغت�ن العر�ية واالنجل��ية • 137
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 املصادر واملراجع • 140

 الفهرس • 148

 

 

 


