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 الِنسوّي االْغِتَرابَتَشكُّالت 

 )*( ِفي ِرَوايِة "بروْكِلني َهايتس" مِلريال الطَّحاوي 

 

 املنعم إبراهيمعالء عبد         

كلية األلسن جامعة عني مشس مدرس          

  امللخص
الُت الدرامية مث للخطاب الروائي املرتكزات املوضوعية  لفعل االغرتاب أحد  ّلْت التشكُّ

لتوطيد غايته يف إدانة األطر  -وفًقا للرشوط اجلاملية– "االغرتاب"يب احلديث، الذي استثمر العر

الفكرية والثقافية لآلخر الغريب امُلستْعِمر، أو مُلعاِدلِه السلطوي اإلقليمي أو املحيل، ولتبيان خداع 

بناء نسق تارخيي ولبعض ما يكتيس املظهر الرّباق أو املثايل يف املركزيتني الغربية والرشقية، 

أو يف استقباهلا جلملة من  ،الت التي أصابت املجتمعات العربية يف مواجهتها للغربللتحوّ 

ولغريها من القيم الوظيفية ذات األبعاد  تشكيل بنيتها الداخلية، التغريات التي أعادْت 

 ثنية. إلواألبيستمولوجية وأحياًنا ا األيديولوجية

ا نفسها بوصفها نص   "مريال الطحاوي"للروائية املرصية  "بروكلني هايتس"تطرح رواية 

دون أن  ،نسوي املصدر واملوضوع، يستند إىل حالة االغرتاب التي تعيشها بطلة العمل وساردته

ع الثقايف، واهلويات،  يربح مقاربة القضايا التي عاجلتها الروائيُة يف أعامهلا السابقة؛ كقضايا التنوُّ

إىل الواليات  تسافر التي "هند" بطلةالجتربة  من خالل رسد ستعامر،واهلجرة، وما بعد اال

ها بعد أن هجرها زوُج   -القديم بنيويورك "بروكلني هايتس"وبالتحديد إىل حي -املتحدة 

خ، هتاجر إىل بالد اخلائن، تسافر   "العم سام"خملفًة وراءها واقًعا مشحوًنا بالفقد واخليانة والتفسُّ

تغوص يف تفاصيل حياة  .والذات ،واحلب ،لتبحث عن العملذكرياهتا، وصاحبة طفلها بمُ 

القاطنني يف هذا احلي بأعراقهم املختلفة، وتستدعي يف الوقت نفسه سياقها الرشقي، راصدة ما 

 أصابه من حتّوالت اجتامعية وسياسية وتارخيية، أثَّرْت يف عالقات أفراده ومصائرهم. 

النص ، والدائريةالرسد ..البنية  ر هي: انفتاحتتوّزع الدراسة عىل أربعة حماو

 .اللغة وجتليات االغرتاب، والفضاء الزماين..االستعارة الكربى، ويا شهرزاد ...احِك املؤنث

 تفااييةالكلمات امل
 االغرتاب، رواية، النسوية، تشكالت 

 

                                                 

ايِة  )*( اب النِسوّي  يِف ِرو  الت االْغرِت  كُّ ايتس"ت ش  ملرِيال الطَّحاوي ، املجلد الثامن، العدد  "بروْكلنِي ه 

 .60-9، ص ص2019الرابع، أكتوبر 
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Abstract 

This study aims to analyze the formations of female alienation in 

“Brooklyn Heights” novel by Egyptian writer Meral El-Tahawy. 

 The alienation is considered one of the most important topics that 

Arab novelists have addressed in their novels. 

In Brooklyn Heights, the writer addresses many of the issues she has 

addressed in her earlier novels such as cultural diversity, identities, 

migration and post colonialism. 

Hind, The main character, traveled to the United States - specifically 

to the old Brooklyn Heights neighborhood of New York - after seeing her 

traitorous husband, leaved behind a reality full of loss, betrayal and 

disintegration, and migrates to Uncle Sam's country with her child, and 

memories, to look for work, love, and self. It delves into the details of the 

lives of those living in this neighborhood with their different races, and at 

the same time calls for its eastern context to monitor the social, political 

and historical transformations that have affected the relations of its 

members and their destinies. 

 

Keywords 

Alienation, novel, feminist, formations 

 مقدمة 
الُت الدرامية لظاهرة االغرتاب  الطروحاات الفكرياة احلارضة يف –مثّلْت التشكُّ

أحاد  املرتكازات املوضاوعية للخطااب  -(1)والفلسفية والنفساية واالجتامعياة والدينياة

الروائي العريب احلديث، الذي استدرج الظاهرة إىل منطقة املراجعة وفًقا للرشوط اجلاملية 

ها بغية توطيد غاياته يف إدانة األطر الفكرية والثقافياة لآلخار الغاريب للرسد، واشتبك مع

امُلستْعِمر، أو مُلعاِدلِه السلطوي اإلقليمي أو املحايل، ويف تبياان خاداع بعاض ماا يكتيسا 

املظهر الرّباق أو املثايل يف املركزيتني الغربية والرشقية، ويف بناء نساق تاارخيي للتحاّوالت 

ات العربية يف مواجهتها للغرب، أو يف استقباهلا جلملة من التغريات التي أصابت املجتمع
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التااي أعااادْت تشااكيل بنيتهااا الداخليااة، ويف غريهااا ماان القاايم الوظيفيااة ذات األبعاااد 

 -بطبيعة احلال–ثنية، وإن ظلت هذه الرسود واألبيستمولوجية، وأحياًنا اإل األيديولوجية

ناة ألشاكال العالقاات اإلنساانية، بطبيعتهاا املتشاابكة تسيِّج الفعل بُأطره الطبعية امُلباطِ 

 وتأثرياهتا املتبادلة.

وعىل الرغم من الطبيعة القلقة ملفهوم االغرتاب خاصة يف إطار عالقتاه بمفهاوم 

باعتبار أن  -دون فصل –فإن بعض االستقرار قد حتقق يف التعاطي مع املفهومني  (2)الغربة

دية للفضاء األصيل، واالغرتاب يرتبط بحالة االنفصاال الغربة تكرس لفعل املجاوزة املا

الشعوري والذهني عن السياق، والعجز عان التنااغم ماع منظومتاه القيمياة، وتادابريه 

السلوكية املتجذرة يف وعي أفراده، فالغربة تشري إىل اخلارج اإلنساين ، كمعنى جمارد.. أماا 

 تبط بمن يشعر به. االغرتاب فإنه يشري إىل الداخل اإلنساين كشعور مر

غري أن هذا االستقرار ال ينفي العالقة املنطقية بني احلالتني يف الكثري من احلاالت، 

وهو ما يفرس حدوث التشابك الدرامي بينهام، يف العديد من املتون الروائية، التي رأت يف 

ا   -يف أبسط الفرضيات وأقرهباا إىل الاذهن –ا منطقي   غربة الشخصية سبياًل  بحالاة يْرش 

االغرتاب، يف إطار عالقة السبب بالنتيجة، فرهانات حتقق احلالاة االغرتابياة للشخصاية 

املغرتبة أكرب وأكثر متاسًكا، هذا من ناحية، ومن ناحياة ثانياة فاإن هاذه الوضاعية يمكان 

استنطاقها مجالًيا بيرس بدفع الشخصية لالنفالت من واقعها اجلديد الضاغط صوب فضاء 

د وتطاوره، ارر، عرب ممارسة ذهنية تنشط فيها الذاكرة، مما هييا  لتناامي الساالوطن امُلغاد  

وتوالد األفضية الزمنية واملكانية التي يمكن التنقل عربها إلحداث املزيد من التفااعالت 

 الدرامية.

ويف ظل جمتمع أبوي ترساخ أعرافاه الثقافياة لناوع مان التميياز باني اجلنساني،  

س خاصة املرتبط –اهلامش، فقد ظلت الصياغات اإلبداعية لالغرتاب لثنائية املتن و وتكرِّ

املؤلِّف أو الرجل الشخصاية، فأصاب  مان  الرجلحكًرا عىل  -بفعل اخلروج واالرحتال

 بااملفهوم رجااًل  -التاي تتنااول موضاوع االغارتاِب  -املألوف أن يكون بطل الرواياات 

 الكامل.  ىاجلنس

حماولًة تعويض فرتة تغييبها، وإعاادة االعتباار  ثم تدفقت املتون الروائية النسوية

ر شخصاية املارأة وعالقتهاا بمحيطهاا،  للفكر النسوي انطالًقا من مواقاف معيناة تصاوِّ

إىل رؤيتها للعامل، دون أن تغفال عان االنتقاام مان ذاك  ومركزية دورها يف احلياة وصواًل 
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ل عارب مساار الذي أدَّى دوًرا رئيًسا يف هتميشها واضطهادها واستالب حق وقهاا، لتتشاكَّ

رد النسوي متاارس ساطوهتا عاىل الاذات امُلبِدعاة، اتارخيي مضطرب حاضنٌة ثقافية للس

هها إىل االستناد يف صياغتها الفنية إىل عدة مكوناات أبرزهاا  نقاد الثقافاة األبوياة "وتوجِّ

     .(3)"الذكورية، واقرتاح رؤية أنثوية للعامل، واالحتفاء باجلسد األنثوي

نفسها  "مريال الطحاوي"للروائية املرصية  "بروكلني هايتس"رواية  طرحت

ا من حيث املوضوع، يستند إىل حالة ا من حيث املصدر ونسوي  ا نسائي  بوصفها نص  

االغرتاب التي تعيشها بطلة العمل وساردته، دون أن يربح مقاربة القضايا التي عاجلتها 

ع الثقايف، واهلويات، واهلجرة، وما بعد ؛ ك(4)الروائيُة يف أعامهلا السابقة قضايا التنوُّ

-التي تسافر إىل الواليات املتحدة  "هند"الكولونيالية، من خالل رسد جتربة البطلة 

بعد أن هجرها زوُجها اخلائن،   -القديم بنيويورك "بروكلني هايتس"وبالتحديد إىل حي 

خ، هتاجر إىل بالد تسافر خملفًة وراءها واقًعا مشحوًنا بالفقد واخليا  "العم سام"نة والتفسُّ

بُمصاحبة طفلها وذكرياهتا، لتبحث عن العمل، واحلب، والذات. تغوص يف تفاصيل 

حياة القاطنني يف هذا احلي بأعراقهم املختلفة، وتستدعي يف الوقت نفسه سياقها الرشقي، 

 عالقات أفراده راصدة ما أصابه من حتّوالت اجتامعية وسياسية وتارخيية، أثَّرْت يف

 ومصائرهم. 

 تنهض الدراسُة عىل أربعة مبادئ أساسية هي:

ل بوصفه فعاًل  - كُّ ا ثنائي املصدر، يتمخض عن حالاة تفاعال باني  إنتاجي  النظر إىل الت ش 

س  امُلبدِع ومتنه امُلختِزل رؤاه الفكرية، وقناعاته الذهنية من جانب، واملتلقي الذي يؤسِّ

ا ال يتطابق بالرضورة مع مقصدية متن املبدع من رسود متنًا موازي  ء تعاطيه مع امليف أثنا

ُل "جانب آخر، وما بني املقصدية اإلبداعية واملقصدية االستقبالية حيرض  كاام  "التشاكُّ

تعنيه الدراسُة، ومن ثم فإن الرؤية التحليلية لان تتوقَّاف عان حادود مظااهر البنااء 

اها إىل ما يرتبط هباا مان قايم مجالياة، وداللياة، وآليات اهليكلة والتنظيم، وإنام ستتعدّ 

وأيديولوجية، مُتثِّل جوهر الظاهر النيص، خاصة فيام يتعلق باجلانب النسوي الاذي ال 

يمكن مقاربته بمعزل عن سياقاته احلضارية واالجتامعية والثقافية، وما يرتبط هبا مان 

 توافق مع الثقافة املهيمنة أو ختالف معها.

يف بنااء صاوره ومتثيالتاه لآلخار  -بوصفه خطاًبا–د النسوي االغرتاب يوظِّف الرس -
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وللذات، يف إطار مفهوم مزدوج للتمثيل، يتشكل عرب مسافة التوتر الرسدي واملعاريف 

بني األيديولوجيا الذكورية واملثالية النسوية املناهضاة، والتوظياف ال يعناي انخاراط 

ا، وياتامس حينًاا، ويتوسال يف أحاايني النص بكليته يف هذا احلالة، فهو يانغمس حينًا

 أخرى.

يف اختالفاتاه -اإلباداعي (5)اإليامن بأن الوصول لوعي أعماق ببنياة اخلطااب النساوي -

يرهتن بتواصل اجلهود التحليلية املعنية بالقضايا اجلزئياة التاي تناوهلاا هاذا  -وتآلفاته

 اخلطاب، ومنها قضية االغرتاب.

رد، اولتها املعرفية والفلسفية يف خمتلف تدابريها، ومنها السالوعي بأن النسوية توثِّق مح -

د وليس رسد صدام مع رسد الرجل، فاالختالف البيولاوجي باني  الذي هو رسد تعدُّ

اجلنسني، وما ينتجه من فروقات هي يف حقيقتها عوامال حُمايادة تانعكس بصاورة أو 

تتحاّول إىل معاايري  عاىل التقنياات التعبريياة، دون أن -وبادرجات متبايناة–بأخرى 

ألياة ظااهرة أو قضاية  اىلتعسف تربيُر أشكال التمظهر النصاتفاضلية، ليصب  من ا

حُملَّلة، بوصفها انعكاًسا مبارًشا للتصنيف اجلنيس، فمقاربة املنظور النسوي ال يفرض 

بداهة أن التاميز اجلنيس سيؤدي إىل متايز حاد عىل مساتوى التشافري اإلباداعي وقيماه 

ة، وهو ما يفرتض وجود ُمشرتكات يف الرؤى، ووجود متاُيزات تستجيب ملنطق اجلاملي

 اخلصوصيات، وتتجىّل حينًا وتتوارى حينًا.

 تتوّزع الدراسة عىل أربعة حماور هي: 

 انفتاح الرسد ..البنية الدائرية. .أ

 يا شهرزاد. ِك النص املؤنث...اْح  .ب

 الفضاء الزماين..االستعارة الكربى. ج.

 ليات االغرتاب.اللغة وجت د.

 

د ..البنية الدائريةا .أ  :نفتاح الَّسر

عن حقيقة يف اخلارج الغرياب، فإااا يف امُلتخيَّال  إذا كانت الرحلة بحًثا متواِصاًل 

 الرسدي توغل يف دهاليز الداخل، ومتاهاته يف الوقت نفسه. 
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لُّ الروايُة بمشهد البطلة  تاحهاا وهي تطالع املعلومات الغزيرة التي أ "هند"ُتسته 

باروكلني "عن الشارع الاذي ساتقطنه يف منطقاة  "جوجل"هلا حمرك البحث اإللكرتوين 

 . "هايتس

وهي تبحث عن غرفاة واحادة تصال  لر اار يف « اإلنرتنت»تراه عىل خرائط "

منطقة بروكلني، تراه يف عدساة البحاث حاارًة ضايقة مليااة باااللتواءات، يتعاماد عاىل 

 .(6)"املمتد الطويل الذي يربط اجلزيرتني، ذاك اجلرس «بروكلني بريدج»

ا مع اهليكل البنائي للرواية، وبالتحديد مع قيم هذا املشهُد امُلْكتنِز تناص  ي

اسرتاتيجية الساردة يف تأسيس حكايتها باالعتامد عىل الربط بني حلظات منرصمة وأخرى 

ة واقعية، فهند تنطلق إىل واملزج بني السريورة الزمنية للاميض واملستقبل عرب حلظ ُمْقبِلة،

املستقبل وهي قابعة أمام شاشة جهازها حماولة ترسيم حدود هذا القادم املجهول، متكاًة 

عىل رصيد معلومايت ينتمي يف حقيقته إىل املايض، ال إىل املستقبل، ويستمد مرجعيته من 

م بانوراما جتارب اآلخرين، ال من جتربتها هي، وعىل هذا املنوال ستسري الرواية، لتقدّ 

شاملة عرب إطار زماين مكاين منفت ، يعتمد عىل النمط الدائري، الذي ال يمكن معه اجلزم 

بلحظة تدفُّق الفعل الرسدي أو توّقفه، باعتبار أن كل حلظة يمكن أن تكون بداية لفعل 

الحق أو ااية لفعل سابق، أو باألحرى قد تكون ُمنتِجة للفعل أو ُمنت جة عربه يف إطار 

 متواليات حكائية متداخلة. 

يف موقع  "بروكلني هايتس"وعىل الرغم من أن املسار الزمني يضع حياة البطلة يف 

، فإن املتلقي ال يستسلم هلذا اخلط الطويل، فمع "تالل فرعون"الحق حلياهتا يف بلدهتا 

د التجارب يتط ور وعيها، تطور األحداث التي متر هبا البطلُة يف هذا الفضاء اجلديد، وتعدُّ

ليس بلحظتها الراهنة فحسب، وإنام بامضيها كذلك، بام يدفع للعودة إىل املايض ال بوصفه 

دائاًم حلظات ُمنفلتة من الذاكرة، وإنام بوصفه حلظات متوّلدة عنها يف صياغة جديدة هيّأهتا 

 جتربة االغرتاب. 

تفاات إىل االل" رين مهاا؛اويمكن اكتناز جتلياات هاذا البنااء الادائري يف عنصا

 ."اهلروب إىل الذاكرة"و "اخلارج
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 :..جدل السارد واملؤلِّف. االلتفات إىل اخلارج1أ. 

ثمة مقوالت يف حقل النقد األديب اكتسابْت ساطوة  التاداول واالنتشاار بفضال 

بالغتها يف اختزال مفاهيم النظرية األدبية، أو متثُّل إجراءاهتا، وعىل الارغم مان أن إدراك 

ا بُأسساها الفلسافية وبمرافقاة احلموالت امل عرفية هلذه املقوالت التنظريية يرهتن بالتبرصُّ

لْت إاا جتلِّيها، ف من كواا وسيًطا لردراك إىل كوااا موضاوًعا  -هذه املقوالُت  -قد حتوَّ

م عىل القراءة النقدية، بل ويف بعض األحيان عاىل الانص املقاروء دون مراعااة  للفهم ُيقدَّ

بني األدب وتنظرياته، وما يتمخض عنه من حالاة ثقافياة جتعال التفكاري  ألمهية التفاعل

 املعريف دائم التحّول. 

ضاة عاىل قتال امُلؤلِّاف "روالن باارت"فُمنذ إطالق  اه الشاهرية  امُلحرِّ  - (7)دعوت 

واملتعاطون  -ومكافأة قاتله بنقل ملكية النص الذهنية واأليديولوجية هلذا القاتل/القارئ 

د معظمهم، حياولون مقاومة رغبتهم يف الربط بني املؤلف اخلاارجي  وعاملاه مع علم الرس

الرسدي بشخصياته املتخيلة، وعىل الرغم مان حماولاة الابعض تفاادي هتماة اخلروقاات 

املنهجية  بالتواري خلف بعض املفاهيم اإلجرائية التاي ال جتارح اإلطاار املنهجاي لعلام 

ص عاىل شكالنية والرغبة اإلنسانية الفطرية يف التلصُّ بارت، لتحقيق املواءمة بني الرؤية ال

للتحليالت الالهثة خلف إنتاج قاوائم املتشااهبات باني  هعرب إخضاع نص-ُمرِسل النص 

عىل الرغم من هذا فإن هذه  –مسار الشخصيات احلكائية للنص ونظرياهتا الواقعية ملؤلفه 

 االنفاالت مان باراثن املتلقاي رد ومهارتاه يفااملحاوالت كثرًيا ما اصطدمت بدهاء السا

 املتحفز لصيد الروابط واغتنام املتشاهبات.

بيد أن بعض النصوص اإلبداعية قد عمد ساردها أو باألحرى مؤلفها إىل تفجري  

هذه الطاقة املستنفرة يف ذهنية املتلقي، وكأنه يدفعه إىل االساتمتاع بلاذة الاربط باني هاذا 

نصوص بوصفها نصوًصا سريّية ختاطب هاذا احلاس املؤلف وبطل العمل، فتتجىل هذه ال

الفطري، وحتتفظ لذاهتا بمذاق خاص صنعه الكاتب بتأسيسه ثناائيتي البطال/ املؤلاف، 

والنص/ السرية، ونذكر يف هذا املقام أيام طه حسني، وزهرة عمر توفيق احلكيم وسجنه، 

 ماا ماع –كذا ظنناا أو ه -واخلبز احلايف ملحمد شكري، وغريها من األعامل التي متاسْت 

الاربط  هاذا أن إىل – األحيان من كثري يف - املتلقي يفطن أن دون مؤلفيها سرية عن نعرفه

قد يكون يف حقيقته لعبة رسدية، يتلّذذ املبدع بتذوق نتائجها عندما  اد اجلمياع يلهثاون 
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الضامئر خلف عالقات التشابه أو التطابق بينه وبطله، وما يرتبط هبا من حتوالت يف تفسري 

 إىل ما هو خارج النص.  "االلتفات"وعدوالت يف فهم القيم الداللية بتأثري هذا 

، (8)يف حالة النص النسوي تساتثار الطبيعاة اهلجيناة للراوياة باالتعبري البااختيني

وتتضاعف حمفزات هذا االلتفات، وتتصاعد رغبة املتلقي يف الاربط باني املتناني الروائاي 

املتجلية  "املمنوع مرغوب"أن نعوزه ببساطة إىل العبارة املألوفة والسريي، وهو ما يمكن 

اب هباا، ملاا قاد تتضامنه مان  يف ندرة األعامل السريية النسوية، واملوقف العام غري امُلرحِّ

اخرتاقات ملحاذير اجتامعية؛ باعتبار أن السرية ستكشف عام هو أبعد من ذات الكاتباة إىل 

بااملتلقي يف بعاض األحياان إىل تفساري أي انحاراف باني  ،  بل يصل األمر(9)ذات اجلامعة

أي هاذا –مضمون النص الروائي وما يعلمه من وقاائع خارجياة عان مؤلفتاه باعتبااره 

إكراًها من إكراهات النص السريي بطبيعته االنتقائية التي مارساها الرقياُب  -االنحراف

 األول، وهو صاحُب العمل ذاته.

عىل استثارة حالة التامهي السريي باني شخصاية  "بروكلني هايتس"تعمل رواية 

البطلة هند واملؤلفة مريال، فترتجم الرواية عوامل وأحداًثا وتفاصيل دقيقة من حياة املؤلفة، 

ليبدو النص لبعض الوقت سريًة منتقاة تتي  للكاتبة التخفُّف مان بعاض رشوط السارية 

 الذاتية.

تقادر قيماة الاذكور  "تاالل فرعاون"ة قادمٌة من بياة بدوي "هند"فبطلة الرواية  

د الوجه، وخترب اجليب"وتعترب أن  وهو ما يتوازى مع ماا  (10)"خلفة البنات مظل مة، تسوِّ

يف مديناة احلساينية بمحافظاة  يعرفة املتلقي عن نشأة مريال يف بياة بدوية، حياث ُولادت

دوية املرصية وأكربها، التي تعد من أهم القبائل الب "الطحاوية"الرشقية، وهي ابنة لقبيلة 

صااة يف اللغااة العربيااة، ومااريال كااذلك فقااد حصاالت  كااام أن بطلااة العماال ُمتخصِّ

وعملات  "رواياات الصاحراء يف األدب العاريب"عن أطروحتهاا  الدكتوراه درجة عىل

مدرسًة بقسم النقد واألدب يف جامعة القاهرة، أما عن هجرة البطلة ألمريكا وعملهاا يف 

العربية لألجانب فاملتلقي يعلم جيًدا أن مريال فعلْت األمر عينه حيث جمال تدريس اللغة 

فهاذه العالقاة  م أساتاًذا زائاًرا يف العدياد مان اجلامعاات األمريكياة.2006تعمل مناذ 

بد وأن يكون هلا أثار بااليف يف عملياة اساتقبال  املعلوماتية املتجانسة بني املؤلفة والبطلة ال

له يف ذهنية املت لقي، فيحدث التوحد بني النص الروائي والنص السريي، وما النص وتشكُّ
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د بني األطراف الثالثة؛ املؤلفة والساردة والبطلة، كام تتحول هاذه العالقاة  يتبعه من توحُّ

إىل مصفاة، تتحكم يف استقطار املواقف ورسم معامل الشخصيات من ناحياة، ويف تفساري 

 هذه املواقف وتأويلها من ناحية ثانية.

ره واقًعاا اوية أخرى يشكل دخول ذات املؤلف إىل النص الروائاي باعتبااومن ز

إناه "ا ألحد أبرز حتوالت الرسد العريب املرتبطة بعملياة التجنايس مثبًتا خارج النص جتلي  

مظهر خيرتق أغلب النصوص الروائية العربية، بنسب متفاوتة، غري أنه يعارب عان انتقاال 

ة حماكمة ذاته ورهاناته، وتأمل طريقة ترصيف أفكااره، املؤلف/الروائي العريب إىل مرحل

 .(11)"عوًضا عن البقاء يف منطقة مواجهة اآلخر

إن هذا التداخل بني الداخل واخلارج  ااوز حادود البنياة الشاكلية منغمًساا يف 

جوهر التأسيس النيص لفعل االغرتاب؛ فإذا كان االغرتاب يتبلور عرب عملية الرتدد باني 

ايض واحلارض، واهلنا واهلناك، والوطن واملوطن، والذات واجلامعة، فاإن حالاة ثنائيات امل

إىل داخل النص عرب موقع الساردة املضاعف الذي يمتزج فياه التخاييل  الرتدد هذه تنتقل

باالجتامعي، والذايت بالعام، والشخيص بالسيايس، ومن داخال الانص إىل خارجاه عارب 

بني أطاراف متعاددة؛ كالبطلاة واملؤلفاة،  -اربة النصيف أثناء مق–املتلقي الذي يتأرج  

 املتخيل والواقعي، القص والتأريخ. 

 :الذاكرة...تنازع املايض واحلارض اهلروب إىل 2أ.

شكلت املرأة يف املرجعيات الذهنية للثقافات املختلفة رماًزا للخصاوبة املقروناة 

التي -قاءه، لتغدو حلظة امليالد بالقدرة عىل اإلنتاج واإلكثار، التي حتفظ للجنس البرشي ب

هي اللحظة التي تكمل دائرة الرسد، بوصف احلياة حكاياة  -حتتل فيها املرأة دور البطولة

كبرية يتنازعها فعال احلضور والغياب، بموازاة هذه اخلصوبة املراوحة بني مظهرين، تاأيت 

توظياف تقنياة الرواية لتعتمد مبدأ التنازع بني مايض الشخصية وحارضهاا  مان خاالل 

 احلارضة بحضور الذاكرة.  (12)االسرتجاع

ل أول القرائن عىل توظيف الرسد لنشااط الاذاكرة  "هند" يأيت اسم البطلة ليشكِّ

اسم عريب يرضب بجذور يف املرجعية التارخيية للذات ولاذائقتها  "هند"إلنتاج داللته؛ فا

 فقد واالشتياق كام يقول بشار:اإلبداعية التي ربطت بينه واحلب وما يرافقه من مشاعر ال
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 طاااااااال يف هنْاااااااد. ِعت ابااااااااي
 

 واشتياااااااااااااقي وطاااااااااااااليب 
 

 :أو ابن املعتز

تي م  سااُبِك ِماان ُمصااار   يااا ُهنااُد ح 
         

ُكمااااااي يف احلُاااااابِّ بِااااااالظ نّ   ال حت 
 

وكثرٌي غريهم من الشعراء، أو النحاة الذين اختااروا هاذا االسام ليكاون أيقوناًة  

يف متون دستور الرتاكيب العربية، وكأام يؤكدون بطريقاة غاري مباارشة  للمرأة احلارضة

عىل حتمية حتقيق التكافؤ بني الرجل/ املذكر )زيد( واملرأة/ املؤنث )هند( وهم ينظِّارون 

التي حترض يف املعاجم صنًوا للعشاق واملغازلاة، ومقرتناًة باحلسام  "هند"لقواعد لغتهم، 

 والقطع.

ني للشخصاية بوصافها االسمية يطرح من البداية اجلوهر الف فاختيار هذه القرينة 

د املؤنث، وما يستتبعه هذا التجسيد من انتقال الواقاع املاأزوم الاذي تشخيًصا مجالي   ا  سِّ

 ستعانيه الشخصية إىل بني جنسها.

وبالطبع فإن تفعيل القيم اجلاملية هلذه العالمة االسمية املستدعاة يرهتن باالتامهي 

ديولوجيا الثاوية خلف النص، التي تنهض عىل مفهوم التنازع وما يتعلاق باه مان مع األي

إذا كاان اإلرث أو املارياث هاو عناوان اختفااء األب "قيم ثقافية واجتامعية وحضاارية 

وحلول االبن حمله، فإن الرتاث قد أصب  بالنسابة للاوعي العاريب املعااو عنواًناا عاىل 

ج (13)"يف اخللف، حضور املايض يف احلارضحضور األب يف االبن، حضور السلف  ، ُياْدم 

االسم العريب يف فضاء أجنبي مغاير يكشفه العنوان )بروكلني هايتس( الذي يمكن قراءته 

هباذه املفارقاة االساتباقية يتحادد  "هند يف بروكلني هاايتس"يف إطار تأويل حذيف أصله 

 اإلطار الدرامي للنص )حالة االغرتاب(. 

 تربيار الرحلاة، التاي األوىلسرتجاع إىل فعل ُمنْتِج من نااحيتني؛ وهنا يتحول اال

، إنه نوع من أنواع الكفر ا ظلت تبحث عنه طوياًل  سحري  تتحّول إىل غاية متثل للذات حال  

بامض. مل يمن  هند ما تساتحقه، مااض ساحق طموحهاا وباّدد أحالمهاا، مااض  اب 

 اخلالص منه.

عان تااريخ البطلاة،  ية الستقبال باذ  معلوماايتهييِّ  االسرتجاُع الساحة  النص 

ومعاناهتا مع زوجها الذي اختفى فجأة بعد أن أذهّلا بخياناته املتتالية، وغريها من األمور، 
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التي تستقطب تعاطف املتلقي مع البطلة املغرتبة التي تعاين من وجودها يف عامل جدياد ال 

رود اضحية التي متثل إحدى تايامت املساتفهمه وال يفهمها، وهو ما يدعم صورة  املرأة ال

 .(14)"فال تكاد رواية عربية ختلو من شخصية املرأة الضحية"النسوي 

فهي وضع احلارض اجلديد يف مقابل املايض املنفلت منه، وإعادة  الناحية الثانيةأما  

قراءهتام يف ضوء بعضهام، بفعل ضاغوطات حالاة االغارتاب املركباة مان فعايل الوصال 

فالفصل يتولد يف حلظات الوصل )مع احلياة اجلديدة ومفرداهتا( عرب شكل آخر  والفصل،

 من أشكال التواصل )االسرتجاع(.

، ومفرداهتا التارخيية، التي خولات ةإنه تواصل الذات مع ذاهتا، مع قيمها اخلاص 

هلا إنتاج صورة ثابتة للاميض، صورة متتاح من تصورات الذات املختزلة لوعيهاا بااآلخر، 

وتظل الذات متواصلة مع هذه الصورة التي صنعتها بنفسها عارب ساياج الاذاكرة، حتاى 

استحالت صورة ذهنية متلك سطوة التجسد احلقيقي، وبقدر ما حتقق للاذات اساتمتاعها 

الومهي بصورهتا الالئمة هذه، بقدر ما تسبب هلا فجاعة صدمة االنغامس يف الواقع عندما 

ا بفضل تطور الاوعي، وهاي ا واملتحقق واقعي  املتكون تارخيي  طني حتدث املواجهة بني النم

ولكان عان اكتشااف  -باملفهوم الواسع للجامل  -الصدمة الناجتة ال عن الفروق اجلاملية 

 الذات الستبداهلا االغرتاب الذهني باغرتاهبا املكاين. 

يمكن نعته لقد شكلت الذاكرة سنًدا رئيًسا للتخييل الروائي منذ نشأته، غري أن ما 

باالختالف اإلجرائي يف تعاطي الرسود الراهنة ماع الاذاكرة يتجااوز دورهاا التقليادي 

كصندوق مملوء بأحداث تستدعى من أجل توضيحها أو مقاومة نسيااا، لصاال  قاراءة 

املايض بغية إدراك أكثر عمًقاا باالواقع ومعطياتاه لتحقاق الاربط باني الساياقني الفائات 

للوعي باحلارض من بوابة املايض يف إطار ثنائية تقابلية ال ُتعااِرض  واحلارض، وفت  الباب

أمريكا تذّكر هند بجدهتا املسايحية الضايفة،  يِّىملسيح "فاملقربة اخلرضاء"وإنام تستدعي؛ 

يستثري ذكريات شاقة  "فالت بوش"يذّكرها بأبيها امُلحتيس للبرية، وشارع  "وكوكو بار"

نظريه الرشقي يف إطار حركة التفاتّية للرسد  ىغريب يستدعزوجها اخلائن وكذا دواليك، ال

ُمعاِدُلاه املاضاوي، وال  ىيمر بالبطلة اآلن إال وُيْست دع  وليست تنموية، فال يوجد حدث 

نظريهُتاا الساابقة، وكأنناا باإزاء  ىتوجد شخصية تدخل البطلة يف عالقة معها إال ُتْستدع

ا من واقعها القاديم تعاود ت التي خرجت فعلي  ارحلة ذهنية تعادل الرحلة الواقعية، فالذ
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إليه مرة ثانية وبصورة متكررة عىل مدار الرواية، حتى إن الفضاءين الرئيسني عىل ما بينهام 

من اختالفات يبدوان يف أحايني كثرية جتلًياا للمكاان نفساه، فعنادما نضاع اسام املكاان 

تتبادى عنااو  "فرعون تالل"يف مقابل اسم الفضاء القديم  "هايتسبروكلني  "اجلديد

املشاهبة؛ االرتفاع حارض يف معنى الفضاءين، وكذلك دالالت جماوزة الساائد واالرتقااء 

فوق املعظم االعتيادي، العلو الذي يتي  لنا النظار إىل ماا حيايط بناا، إىل مااض مشاوش 

ان نحتاج إىل مراجعته من حني آلخر، وإىل مستقبل ضبايب يظل يف حاجاة دائماة إىل إمعا

النظر فيه، الفراعنة رمز االنتامء إىل اجلذور حيث املايض، الذي تلجأ إليه الاذات بواساطة 

 ذاكرهتا االنتقائية لتحقيق التكافؤ مع حارض مفعم بمظاهر االغرتاب واحلداثة. 

د الثنائياات املتقابلاة داخال العاامل الروائاي، فاإن شخصايتي  عىل الرغم من تعدُّ

تربزان بوصفيهام نموذجني لقادرة  "هند"اطعهام مع شخصية يف تق "والضيفة" "ليليت"

اشتغال الذاكرة عىل طرح نامذج إنسانية، قد تبدو متباينة عىل مساتوى األفضاية أو اهليااة 

اخلارجية، ولكنها تتامثل عاىل مساتوى التااريخ واملساتقبل، بحياث تغادو إحادى هاذه 

 خصية األخرى. الشخصيات ومصريها املعلوم بالرضورة نبوءًة ملصري الش

 هند وليليت..البطولة الضائعة 1-2-أ

املرصية يف بروكلني، وتتعّضد عالقتهام،  "ليىل سعيد"أو  "ليلت"تلتقي هند مدام 

ها وابن ها  "ليىل"وتكتشف الحًقا أن  يف املاايض هرًباا مان  "عمر عازام"قد هجرْت زوج 

ا عنها، وبعد سنوات طويلة تلتقي ابن هاا حياهتا امُلِمّلة، لتهاجر إىل أمريكا، ليكرب ابنُها بعيدً 

ا بسبب الزهايمر، قبل أن ها، وأخذت ذاكرهتا تتالشى تدر ي  بعدما بدأ املرض يزحف إلي

 متوت. 

وعىل الرغم من تغييب املوت لليىل فإن حلظة انسحاهبا من األحداث، تصب  هي 

جتسايدية لاذكريات مان ذاهتا حلظة جتيلِّ عالقة املشاهبة بينها وهناد، وذلاك عارب ناامذج 

 ماضيها.

وعليهاا أن  ،إاا تنقل حمتويات شقة سيدة عجوزة اسمها ليليت ماتت منذ أياام"

تعب  حمتويات شقتها كلها يف صناديق ورقية، ثام حتملهاا لتصاّفها عاىل رصايف األفنياو 

يعارب املاارة، يلتقطاون ماا  "خاذين لاو أردت"الرابع، بعد أن ترتك فوقها تلاك العباارة 

ن، وما بقى ستحمله عربة احلي كنفاية ال حاجة هلا..تعبث هند يف الكتاب الكثارية يريدو
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ربات ااملكومة يف الصناديق..قالت ألميليا أشعر أنناي أعارف هاذه األشاياء، طقام الشا

الُكحيل امُلذهب هذا كان يف جهاز أمي، واحد مثله..تقّلب هند األوراق التي مجعت فيهاا 

مة...انظري كيف كانت ليليات يف شاباهبا تشابهني ألايس أوراًقا ومذكرات وصوًرا قدي

 .(15)"كذلك، أليس هذا خدًشا قدياًم أسفل جفنها مثيل؟

تدرك هند يف اللحظات التي يتم تصويرها عىل أاا حلظات ضائعة عالقة التامثال 

من خالل  - "أنا حرة"ا باإلنجليزية التي وضعت عىل ظهرها وشاًم مكتوبً  -بينها وليليت 

األوراق املبعثرة التي تقرأ فيها ماضيها ومستقبلها، حتس )هند( إحساًسا غامًضا أااا هذه 

 هي نفسها )ليليت( وأن هذا هو مصريها املحتوم ليسيطر عليها الفزع من املستقبل.

يمكن االستغراق يف رصد مظاهر التامثال باني الشخصايتني بداياة مان االسام، 

مان وجهاة نظار  –واحلضااري، غاري أن األجادى  ومروًرا بعالقتهام بمحيطهام اإلنساين

؛ "البطولاة الضاائعة"هو تبااري القيماة الداللياة هلاذا التامثال، نقصاد باذلك  -الدراسة

تؤّساس حياهتاا اجلديادة بعياًدا عان السالطة  ىفاألحالم الكبرية التي حتملهاا هناد وها

بمعطياات الواقاع  ا، عندما تصطدمالذكورية )األب، والزوج( تبدأ يف التاليش شيًاا فشياً 

اجلديد، فتبقى أوراق الشاعرة كام هي دون أن تستطيع إنتاجها يف ديوان، وتصاري حياهتاا 

اا بشاكل نمطاي، حتاى عنادما حتااول  س طالهب  مرهونة بحقيبتها التي حتملها وهي تدرِّ

اخلروج عن هذه النمطية املفروضة عليها من خالل اشرتاكها يف أداء دور يف فيلم الشااب 

عن أم حتاول اإلمساك بابنها الذي يفاّر منهاا يف  (16)افيكون الدور ثانوي   "يادز"يني الفلسط

 إشارة رمزية النفالت املستقبل من بني يدهيا.

إن انتقاء الساردة للحظة املوت )موت ليليت( لتكون هي اللحظة التي يتفت  فيها 

بعد تبدد الشوائب الزمنية  وعي هند بحدود العالقة بينهام، يرتبط يف جوهره بتجيل احلقيقة

التي قد حتول دون الوصول إليها، يف هذا التوقيت الفاارق تادرك هناد أن وعيهاا باذاهتا 

حيتاج إىل مراجعة، فثمة من كاان )وال يازال(  "ال أشبه أحد"الذي محلته أوراًقا ُمعنْونة با 

حيتااج إىل تعاديل يشبهها عىل مستوى التجربة اإلنسانية الواقعية والتارخيياة، وأن األمار 

مان  "ليليات"طفيف يف املنظور إلدراك هذه احلقيقة متاًما كام حيدث عنادما نجاّرد اسام 

 ."ليىل"اإلضافات الغربية الشكلية ونرّده إىل صيغته العربية فيصري 

املترسبة يف تضاعيف املرسودات التارخيية والدينية  (17)إن أسطورة ليليت أو ليليث
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ح عدة مع شخصية ليليت يف الرواية، خاصة فيام يتعلق برد الفعال والشعبية تتناص يف نوا

جتاه متردها ورغبتها يف التخلص السلطة الذكورية وتعرية حتيزاهتا األيديولوجية، وهو ماا 

تم مواجهته بعنف متثل يف شيطنتها، بام يعكس يف العمق عجًزا ثقافًيا وحرية ذكورية أماام 

 سلطة املرأة الفريدة.

من اإلغراءات التي يطرحها النص لدفع املتلقي للنظر إىل شخصاية  وعىل الرغم

يف املرسود النسوي فإن الدراسة تنحاز  "املرأة الضحية"بوصفها إحدى متثيالت  "ليليت"

ملفهوم آخر يف الكتاباات النساوية وهاو مفهاوم  متثياًل  "ليليت"إىل رؤية معاكسة ترى يف 

رأة اإل ابية....املرأة النقيض املستكينة التي تقبال وهي املرأة النقيض للم"املرأة األخرى 

وهنا قد تتعدل قيمة الربط باني  (18)"بظروفها املعيشة مهام كانت درجة الظلم الواقع عليها

وهند، ليغدو ربًطا ذا بعاد حتاذيري يارى يف ليليات الصاورة املمكناة هلناد إذا  "ليليت"

مت للاروتني الياومي، باام حيوهلاا يف استمرت يف طريقها، وختّلْت عن أحالمها، واستسل

 النهاية إىل صورة ممسوخة استلب النسياُن حقيقت ها.

 هند والضيفة..األنا واآلخر 2-2-أ

هند بني حالتها وحالة ليليت إىل اعتبار الرواياة إحادى حلقاات  قد تدفع مقارنة

تمياة روايات الرصاع احلضاري التي حتذر املتلقي العاريب مان غواياة الغارب، وتقار بح

االنفصال بينهام، حتاى ال يتسابب أحادمها يف إقصااء اآلخار وتادمريه، غاري أن املتلقاي 

احلصيف يمكنه أن ينجو بذاته من محأة هذه الداللة امُلضللة عنادما يعياد هيكلاة الرواياة 

املقابلة بني الشخصيات، وأمههاا  "تقنية املقابلة"ممارًسا التقنية ذاهتا التي اعتمدهتا الرواية 

 ."هند واجلدة"ية شخص

تدرك اآلن أاا صارت جدهتا أكثر من أمها، تذكرْت كيف كانْت جتلس دائاًم يف "

ِحجر جدهتا، جمرد طفلة صغرية ضجرة..كانوا يسمواا الضيفة برغم أاا مل تغاادر بياتهم 

قط، يقولون عنها الضيفة نامت، الضيفة قامت..الضيفة قروية صاغرية ومنكمشاة، عاىل 

رض، وعىل ظهر يدهيا مزيد من النقوش. لغرفتها دائاًم رائحة شامع معطار. ذقنها وشم أخ

وعريًضا..تزّوج بنت العرب وبنت العجم،  تقول أمها جدك مقاوي اهلل يرمحه كان طوياًل 

 .(19)"ومل ينجب إال من تلك القروية

تستعيد البطلة ذكريات طفولتها فتدرك احلدود الومهياة التاي كانات تظان أااا  
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نها وسياقها الفائت، فُيْستحرض  نموذجا األم واجلدة، وبعد أن يقادم لناا الانص تفصل بي

أسانيد اقتناع البطلة بمفارقة الشخصيتني هلا واختالف طبيعتهام عنهاا، ياتم تشاظية هاذه 

املسافة بآلية ناعمة تدفع البطلة إىل اإلقرار بتشاهبها مع أمها التي كانت ختتلف معها كثرًيا، 

ألاا كانت غريبة  "الضيفة"بتشاهبها أكثر مع جدهتا التي كانت حتمل لقب قبل أن تعرتف 

متاًما مثل هند، كانات هلاا حياهتاا اخلاصاة التاي -أو هكذا نظرْت إليها اجلامعُة املحيطة–

تصنعها بعيًدا عن أعني املحيطني هبا الذين ظلوا يتعاملون معها بحذر مثلام حدث معها يف 

تزال تعيش يف ماضيها أكثر من حارضها وهو العامل احلقيقي الذي بروكلني، اجلدة التي ال 

 العيش فيه.  -بمساعدة مريال الطحاوي -قررت هند 

يف كثاري مان  "هنااك"إن هذا االعرتاف يظل مرتبًطا باحلارض، باهلنا، الذي كاان 

وهاام األحيان، باستبدال الرؤية الواقعية بالرؤية الذهنية التي ينسخها اخليااُل، بتبادد األ

عاىل  "الضايفة"واألسوار الذهنية التي تفصل بني العوامل، إن التوحاد باني هناد واجلادة 

مستوى جتربة االغرتاب التي حترض هنا ُمتجّردة من طابعها املادي املرتبط بمغادرة املكاان 

يكشف تأثريات النظام العاملي اجلديد يف تدمري العديد من األنساق التاي ظلات راساخة 

، وإعادة هيكلة املفاهيم اإلنسانية بعيًدا عن النزعات املنغلقة، ساواء أكانات لعقود طويلة

بعيًدا عان طرائاق توظيفهاا  -نزعات دينية أم جنسية أم قومية، فالعوملة بوجهها احلقيقي 

قوضت فكارة احلادود وأحادثت تطاوًرا يف الاوعي  -لتحقيق مطامع استعامرية جديدة 

ممكنًا والشاعور بااالغرتاب  "العم سام"الوطن يف بالد بمفهوم االنتامء، ليصب  الشعور ب

بشارًة بأحادياة الاذات  "اجلدة"مع  "هند"جائًزا، ومن ثم يغدو متاثل  "تالل فرعون"يف 

اإلنسانية عىل مستوى األفعال واملشاعر، ونبوءة بتعدد متثُّالت اجلوهر اإلنساين الواحد يف 

 ثمة فوارق تفصل بينه وبني جنسه. كل زمان ومكان حتى وإن ظل لسنوات يعتقد أن

وجتدر اإلشارة إىل أن وعي هند بمدى تشاهبها ماع جادهتا مل ياتم ساوى بتاوافر 

مساحة مكانية وزمانية تفصل بينهام، إاا فرتة االبتعاد الرضورية حلفز الذات عىل مراجعة 

واقاع مواقفها وثوابتها، لوضع ماضيها نصب عينها والنظر إليه بعياًدا عان ضاغوطات ال

التي تشوش عىل رؤية الذات، وإذا كانت هذه املساحة مل تتحقق هلند سوى بااهلجرة فاإن 

الرواية تؤكد أن لدينا الفرصة املثالية اآلن لتحقيق هذه املراجعات بخلق مسافة ذهنية بيننا 

عاان احلسااابات الغيبيااة  اواملواقااف املتباينااة قباال تبنااي موقااف حماادد جتاههااا بعياادً 
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 ة التي ال حتقق سوى الراحة النفسية للذات. واألنثروبولوجي

منهام ليس سوى أحد مظااهر جتايل اآلخار،  إن تشابه هند والضيفة يؤكد أن كال  

هذا اآلخر اإلنساين يف حضوره الواقعي الفطري ال املتخيال الاذهني الاذي ياتم إنتاجاه 

املتخيل الذي  بفضل خربة معلوماتية فردية ومتناقضة ومضطربة يف كثري من األحيان، هذا

يستحيل واقًعا باالقرتاب أكثر من اآلخر وإن تم ذلك عارب تقنياة االبتعااد، إااا الادعوة 

اإلبداعية املفتوحة لفك قيود األلوان واألشكال واألجناس واللغات التي تعوق التواصل 

 اإلنساين، لتغدو الرحابة اإلنسانية والقدرة عىل امتزاج احلضارات وإمكانية التعايش باني

 السياقات املختلفة هي البؤرة الداللية للنص. 

 يا شهرزاد النص املُؤنرث ...احك   -ب

داعياات  "األدب النسوي"تعلن الكثري من املبدعات موقفهن الرافض ملصطل  

إىل رضورة  حذف هذا املصطل  من متاون الكتاب النقدياة، حمتجاات باام ختتزلاه هاذه 

ا ياتحكم يف حتدياد قيماة ا تفاضالي  نس معياارً املصطلحات من قيم عنرصية جتعل من اجل

النصوص ولو بشكل مبدئي، مما  رد املامرسة النقدية من طبيعتها املحايدة التي ينبغاي أن 

لته ركامااٌت  تتحىّل هبا، ويقّدم للمتلقي دعوًة غري مبارشة  للدخول إىل النص بتحفز شاكَّ

 يف طبيعة مقرؤيته للنص وتعاطياه ماع ثقافية واجتامعية ومعرفية وتارخيية، مما سيؤثر حتاًم 

 ا جتاه قضية املرأة املبدعة وليس النص اإلبداعي.ختلفة وفًقا ملوقفه املتشكل فعلي  قيمه امل

عىل الرغم مما يستند إليه هذا املوقف من أسانيد منطقية، فاإن مقارباة النصاوص 

ي التحامهاا املمهورة باسم أنثاى، يؤكاد أن ثماة عنااو ماائزة يف هاذه النصاوص ياؤد

يف إفعاام النصاوص التاي أنتجتهاا املبادعات بنكهاة  -أو املتعمد  -وحضورها العفوي 

خاصة نتيجة ما اكتسبته ُمنتجتها من خربة عميقاة يف اساتقبال النصاوص وهضامها ثام 

 إنتاجها وطبعها ببصمة أنثوية ناعمة وثائرة يف اآلن ذاته.

فإن  "بروكلني هايتس"ا رواية وإذا كان االغرتاب هو القضية التي تتمحور حوهل

مفارقاات أسباب هذا االغرتاب وطبيعته وواقعه هي عناو تساتثمرها السااردة لتبناي 

ا لدالالت ألطراف خمتلفاة أبرزهاا طرفاا األناا واآلخار الاذي الرسد ولتشكل إطاًرا كلي  

 يتحرك بينهام الرسد النسوي.  
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ن يبدوان متناقضني، ولكنه وتتجىل هذه البصمة النسوية داخل النص عرب عنرصي

د للمرأة، ورهافاة ومها الو  -من منظور ذكوري  –املرتجم للغز املرأة  التناقض عي امُلتشدِّ

 النسوي. اهاِّساح

 

د للمرأة-1-ب  :الوعي امُلتشدِّ

يف جتليه اإلبداعي بالرغبة يف مواجهة اهليمنة الذكورية   "النسوية"ارتبط مصطل  

وإعادة ضبط العالقة بني الصورة النمطياة للمارأة كاام جتلات يف عىل املنظومة اإلبداعية، 

إبداع الرجل ونظريهتا الواقعية كام تتجىل يف خميلة املرأة، عرب خطاب ينزع إىل تبني صاياغة 

مظلومية، تضع املرأة يف موقاع املظلاوم، يف وقات حيتال الرجال موقاع الظاامل، ويمكان 

مقارباة ظااهرة تساليب الرجال، أو بااألحرى  االستناد إىل هذه املرجعية التفسريية عناد

تبخيسه عىل املستويات القيمية واألخالقية داخل املتون اإلبداعية النسوية، بحيث يمكان 

أن نعزو األمر إىل الرغبة يف االنتقام كاستجابة تلقائية ملنطق البندولية التمييزياة باعتبارهاا 

ويش السابق لصورة املرأة وحماولة خطوة مهمة لتحقيق التوازن الكمي والكيفي بني التش

 مواجهته بتشويش آين مضاد لصورة الرجل.

وإذا كان من املمكن تبسيط املسارات املوجهة للرسد واختزاهلا يف مسارين؛ أوهلام 

ينحاز للذكورة ويقهر املرأة يف تناغم مع السلطة الثقافية واالجتامعية، وثانيهام يقاوم عاىل 

األنثى من حيز اهلامش إىل حيز املتن، إذا كان األمر كذلك أصب  استحياء، يف حماولة لنقل 

مان هاذا التواُطاؤ  "بروكلني هاايتس"من املنطقي أن تتهيأ األسباب لعدم استثناء رواية 

الفني بني الساردة واملؤلفة لتقديم صور مشوبة بمظاهر القب  والتشاويه للرجاال الاذين 

هو تشاويه يعماد الانص إىل تكثيفاه بغياة خادش ترتاوح عالقتهم بالبطلة قرًبا وبعًدا، و

 العرف السائد املتكلس إليقاظ الوعي بمظاهر النفاق االجتامعي واألديب الراسخ.

 من الزوج إىل األب   1-1-ب

لتكون واحدة من أكثر الشخصيات التاي تعّرضات لعملياة  الزوجتأيت شخصية 

ملغرقة يف السلبية، وهو ما يمكان التشويه النيص، إذ حشدت هلا الساردة مجلة من القرائن ا

 إدراكه عرب املقطعني التاليني:
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قالْت إاا تتذّكر املرة األوىل التي رأْت زوجها يغازل امرأة أخرى، كان ذلاك يف "

بيتها، وكانت تلك املرأة صديقتها، كال مان عارفن الازوج كان صاديقاهتا، أو خططان 

 .(20)"كمة يف ذلكليصبحن صديقاهتا، بعد ذلك مل تفهم حتى اآلن ما احل

ذات صباح وبعد أن أاى زوجها محامه الصباحي، وأراق كثارًيا مان العطاور، "

واختار مالبس داخلية من القطن األبيض التي ما زالت ناعمة وخمملية كليلة غارام أوىل، 

ووضع بجامة من احلرير األسود، وعدًدا من الواقيات الذكرية، خرج ومل يعد ثانية، بعاد 

يف عدة حقائب كل ما تبقاى هلاا يف البيات، وغّلفاْت األثااث  "هند"ضعْت عدة أشهر و

ْت حقائبها ومضْت، كل ما تركه هلاا الازوُج كاناْت تأشارية  بالواقيات البالستيكية، وجرَّ

 .(21)" ّر بدوره حقيبتني سفر سمحْت هلا بدخول البالد البعيدة، وطفاًل 

ية فيام يتعلق بالزوج البغايض كأحاد من اجليّل أن الرواية تتناغم مع الرؤية النسو

عموًما ال توجد متثيالت إ ابية لاألزواج الاذكور يف الرواياات "متثيالت الرجل السلبية 

النسوية؛ هلذا تكثر العالقات الزوجية التاي آلات إىل الطاالق بسابب هاؤالء األزواج يف 

ي، والتادين االدرجة األوىل، فتمثيالهتم تتلخص يف اخلياناة، والعناف، واملارض النفسا

 (22)"املريض، والبخل واالستسالم للعادات والتقاليد، والعجز اجلنيس، واألخالق الدّيوثة

ذلااك يف مقاباال األنثااى الضااحية، ضااحية الطبيعااة الذكوريااة املائلااة إىل االنفصااال ال 

 .(23)االتصال

د عىل سلطة اإل "هند"شكل زواج  سأتزوجه "خوة من زوجها حماولة ثورية للتمرُّ

وهاي ثورياة اساتمدت فاعليتهاا مان عوامال خارجياة فلكياة، ورباام  "تم أم أبيتمرضي

رت اوجودية، جعلتها تتحّول إىل فعل مضاد، ومنساق وليس إىل فعل منتج، غري أاا خس

معركة التمرد مبكًرا، وخاب رهااا منذ الليلة األوىل للزفااف، فاإذا كانات اخلياناة هاي 

إلنسانية السوية، فإن تكرار فعل اخليانة يعكس اضمحالل الفعل امُلغتال لكافة العالقات ا

املنظومة القيمية للخائن، ويعكس يف اآلن ذاته حجم املأساة التي عاشتها البطلة ماع هاذا 

الكائن، الذي تعمدت الساردة جترياده مان عالمتاه االسامية، يف حماولاه لالنتقاام مناه، 

مني جلنسه الالهثني خلف نزواهتم، التي قاد إىل املنت ولتعميم جتربته بوصفه نموذًجا حمياًل 

 تتأطر بسلوكيات اجتامعية متامسكة، ليشكل الزواج هنا حيلة تتغيا التملُّك ال التشارك.    

ا باربط فعال اخلياناة بالصاديقات، حياث املأسااة يتم دعم هاذه الرمزياة داللي ا
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الصاديقات يف  تتضاعف واملسؤولية تتوزع عىل اجلانبني الذكوري والنساوي؛ فمشااركة

هذه املامرسة املقيتة تتوازى مع سلبية املرأة أحياًنا ورضوخها لسلطة الرجل، وعدم قدرهتا 

عىل املثابرة يف أحايني كثرية، مما يمهد للتعاطي مع وظيفتهاا بوصافها وظيفاة ذكورياة يف 

ط جمملها، من خالل حتويل العالقة بينهام إىل ثنائية مفاضالة ترساخ لسالطة الاذكر وتانمِّ 

ماا "لصورة املرأة كتابع له، يتبدى هذا التفكيك الرمازي مان خاالل التسااؤل اخلتاامي 

الذي يكشف يف عمقه عن درجة مان درجاات القصاور املعاريف، يف  "احلكمة من ذلك؟

إدانة واضحة جلنسها كام جتىل يف البطلة ذاهتا التي تعاملت مع فعل اخليانة بسلبية، خّولت 

حتّرك ساكنًا، وانتهت به إىل حد االنسحاب مان حياهتاا ولايس للزوج تكرارها، دون أن 

 العكس كام ُيتوقَّع، وهي التي كانت تنتظر عودته.

يأيت فعل االنسحاب املقرتن بفعل اخليانة اخلتامي ليؤرش الستمرارية تأثري السلطة 

 ا يسعى للنيل منه؛ فالزوج هاو الفاعال النص وساردته، حتى وهي تقدم نص  الذكورية يف

دائام؛ فهو اخلائن، وهو امُلنْسِحب، بال وهاو املاان ، فلحظاة االنساحاب عاىل فجاعتهاا 

شكلت حافًزا للبطلة إلعادة رسم مالم  حياة جديدة جتاوز عربها الرؤية النمطياة التاي 

م البرش والقيم بني اللونني األبيض واألسود احلارضين يف الانص، ينساحب الازوج  تقسِّ

عن مسؤوليته تارًكا للزوجة تأشرية تفت  هلا األبواب لعامل جدياد، اخلائن اهلارب املتخيل 

وابنًا هو امتاداد لاه، وجلنساه  -أو عىل األقل ستكتشفه -ستجاوز عربه قصورها املعريف 

حول رمزياة هاذا االنساحاب املقارون  وملأساة املرأة املرتبطة به، وخملًفا للمتلقي تساؤاًل 

 بسياسة الباب املفتوح. 

لة الساردة يف أمريكا، وتتواصل معها مهمتها يف تقديم الشخصايات تتواصل رح

الاذي متناى أن  "نجياب اخللاييل"الرجالية املقرتنة بصفات سلبية؛ كالفشل الذي يمثلاه 

، "حلو العريس"صاحب فطائر  ليصب  "بروكلني"يكون فقيًها يف علوم العربية وأخذته 

مان  ضاجًرا وملااًل  "جوجاو"يكية الذي هجرته زوجته املكسا "الكريم الكردي عبد"و

رائحته العربية، واساتغالل العالقاات اإلنساانية لتحقياق مكاساب دينياة، كاام جتاىل يف 

نه يسعى أشخصية سعيد املرصي سائق الليموزين القبطي، الذي ارتاحت له ثم اكتشفت 

 أن يضافي صاورة امُلخلِّاص عاىل حضاوره الطفاويل املثاري إىل استاملتها إىل ديناه حمااواًل 

للضحك، أو استغالل املرأة لتحقيق مكاسب مادياة كزيااد الشااب الفلساطيني، الاذي 
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ا أناه يرياد منهاا أن ًقاذي تقع يف غرامه، ليتبني هلاا الحيصغر البطلة بسنوات عديدة، وال

تتطّوع لتمثيل دور صغري يف فيلمه القصري، الذي حيلم بإنجازه عن حياة األرُس  العربياة يف 

عان "لوركاا"وحفاظ أشاعار  "ويتامن"و  "إليوت"استعّد له بقراءة  ، والذي"بروكلني"

 ضواحي هارمل وجرس بروكلني. 

ف يحاولت الساردة تنويع أدواهتا يف النيل من اجلامعة الذكورية، فلجأت إىل  توظ

اجلسد داخل املشهد الرسدي، بوصفه حاجة للتعبري عن الذات واخلصوصية، من خاالل 

 -الاذي  "تشااريل"مشوق القاوام املرقص األمريكي الستيني حكاية البطلة مع مدرب ال

، قبال أن تكتشاف أناه يرياد جسادها كساائر النسااء الااليت "الرقص حياة"أومهها أن 

يصطحبهن إىل شقته ليامرس اجلنس معهن فوق غرفة ابنها، وعندما ترفض هياني أنوثتهاا 

ا التاداخُل باني األنثاى ملتناساق، يف حلظاة ياتجىل فيهاا نصاي  بالسخرية من جسدها غري ا

البيولوجية احلارضة بجسدها، واألنثى االجتامعية اخلاضعة للواقع االجتامعاي، واألنثاى 

 الثقافية التي شكلتها األبنيُة الثقافية.

مل يعد تشاريل يشبه البحارة أو املحبني والفرسان، عاد إىل شكله اإلنساين الاذي "

ا لرجال ال  كانات تشاعر باه ضافدًعا طيني اتألفه، خارج النبيذ وحلبة الرقص، عااد كاام

رعة، وسامعته خيابط البااب االلتني أحاطتا هبا، وركضت بس هحتبه..فانفلتت من بني يدي

بيج فاات "وراءها وهو يلعنها، ويصف مقعدهتا املمتلاة بكلامت موجزة وبسيطة ومعربة 

 . (24)"يف غرفتها بكت وحدها، وشعرت أن جسدها متعًبا "آس

يكتسب أمهية خاصة مان ثاالث ناواح؛ األوىل  "تشاريل"ساردة من إن موقف ال

تتعلق بالكشف عن موقاف السااردة مان الشخصاية الذكورياة، وهاي تؤساس عاملهاا 

الروائي، والربهنة عىل أن املوقف الرافض ال يتوّجه إىل الذات الذكورية العربية بصورهتا 

تعاداها إىل النماوذج الغاريب بصاورته وإنام ي -بوصفها رمًزا للهيمنة  -النمطية التقليدية 

ال يارتبط  هالنمطية املنفتحة املرحبة باستقاللية املرأة، وهاو ماا يادعم فرضاية أن التشاوي

 بالواقع أو معادله امُلتخيَّل، وإنام بمرجعية الشخصية اجلنسية بمفهومها املبارش.

احلضاري والرمزي، أما الناحية الثانية فرتتبط بالقيمة الداللية للعالقة يف إطارهيا 

أو بصيغة أخرى تتامهى مع معطيات أدب ما بعد الكولونيالية، خاصة فيام يتعلاق بإعاادة 

؛  (25)"التي تعد عالمة عىل اهلوية والصوت، ومن ثام اماتالك القاوة"متثيل اآلخر والذات 
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وتباين ردود أفعاال البطلاة جتاهاه مان اخلاوف مناه إىل  "تشاريل"و "هند"فالعالقة بني 

ا لعالقاة الساياقني نظر إليها بوصفها ترميًزا تقليادي  عجاب به، ثم النفور منه، يمكن الاإل

الرشقي والغريب، فالتعامل مع السياق الغريب يتم عرب مرجعية ذهنية مشوشة ومضاطربة، 

ولكنها مغرقة يف السلبية يف كثري من األحيان، وباقرتابنا الفعايل مان هاذا الساياق تتباّدل 

يف بعض األحيان إىل حد اإلعجاب واالنبهار هباذا النماوذج، ويف أحياان الرؤى، لتصل 

أخرى يتالشى هذا االنبهار نتيجة التامس مع هذا العامل اجلديد، وكرس الفواصل الذهنياة 

تكتشف أنه معادل للنفعية الغربياة  "تشاريل"باقرتاهبا الشديد من  "هند"الفاصلة بيننا، فا

نفسه عنادما يبادأ يف  "تشاريل"ز، لكل يشء عنده ثمن، والتي تعطي لتأخذ، ومتن  لتحو

وحكاياهتاا عان أبيهاا وأمهاا وتاالل فرعاون يصااب باالنادهاش  "هند"اإلنصات إىل 

واالستغراب ثم النفور منها باعتبارها قادمة من سياق متخّلاف وخمتلاف يتعاارض ماع 

احلاوار قاد يكاون يف سياقه كام يظن، إن الساردة تطرح هنا قضية بالغة األمهية، وهاي أن 

كثري من األحيان خطوة مهمة يف طريق التفاهم وائتالف املختلفات، ولكنه قد يكون مان 

حافة أخرى بدايًة للتأكد من استحالة التواصل وحتمية الفراق، واألمر يف احلالتني يرهتن 

ياة بنيات املتحاورين، واستعدادمها للتنازل يف سبيل قطف ثاامر امُلشارتك اإلنسااين، وأمه

حماولة فهم اآلخر أكثر من فرض الرؤية الذاتية، إااا أشابه بلعباة القارب والبعاد، التاي 

، فكلاام حاولات الاتعلم  "تشااريل"عجزت البطلة عن تعلمها بمدرسة الرقص عىل ياد 

 ازدادت عثراهتا، وأربكها تيبس جسدها، حتى بدت هلا الرقصة املتكررة مثل حياهتا متاًما.

ثة فتتعلق بالقيمة الرمزية للجسد هنا والتجليات الداللية لتجاوز أما الناحية الثال

فاجلسد يقوم بكل وظائفه الروحية واحلسية، "العالقة اجلنسية كأحد أشكال التحرير 

وهلذا ال بد من التحرر /حتريره من كل التقاليد واملنظومات القيمية، ألاا تشبه السجن، 

، وهو ما قد يفرس تكرار (26)"د تعطيل اجلسدإذ نسعى إىل احلرمان من استخدام اجلس

 . (27)اإلهانة نفسها عىل يد عبدول األفغاين

إن جلوء الساردة إىل تسليب الشخصيات الذكورية السابقة يملك مربراته الفنية، 

رة امن حيث إن عالقاهتا هبذه الشخصيات اتسمت بطبيعتها املؤقتة، مماا ينازع عنهاا قشا

والندم، ولكن عندما يتعلق األمر بشخصية ذات ارتباط وثيق عىل املشاعر الدافقة كالفقد 

باد أن  فإن الساردة ال "األب"املستويات اإلنسانية واالجتامعية والتارخيية مثل شخصية 
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اه، وهناا نلفيهاا تعماد إىل  تعّدل من تعاطيها مع فعل التسليب، حتى ال حترم النص منطق 

من املتلقي للنهوض بدوره يف إنتااج الداللاة  عن الترصي ، وتطلب العون التلمي  بدياًل 

ال يمكن الفصل بني النص وعملية تلقياه، وال يمكنناا تنحيتهاا جانًباا، ألن "باعتبار أنه 

ْقد للقراءة، ُيْعقد بني الكاتب والقارئ، ويأخذ توقعات القاارئ يف  العمل يولد يف إطار ع 

 .(28)"االعتبار

ة يف الوعي الثقايف يالت الرجالية الرئيسأحد التمث "األب الظامل"متثل شخصية 

فاألب هو رب األرسة، ومنه تشكلت األبوية الذكورية، وإليه تعود سلطة "النسوي 

العادات والتقاليد االجتامعية الرئيسة يف إدارة شؤون رعيته بدكتاتورية، وتعسف 

لشخصية غري أن الرواية عىل النقيض من ذلك تطرح شخصية األب بوصفها ا (29)"غالًبا

الذكورية الوحيدة التي نجت من عملية التشويه املبارشة، بل عىل العكس فشخصية األب 

تبدو حالة استثنائية من حيث عدم تأثرها بالتحّوالت التي أصابت بنية املجتمع املرصي، 

بسبب سياسة االنفتاح الساداتية، واهلجرة إىل بالد اخلليج، وما استتبعاه من تأثريات 

املنظومة القيمية ألفراد املجتمع، فعىل الرغم من هجرة مجيع أصدقاء األب، جوهرية يف 

فإنه يبقى ويظل يقااوم أشاكال اإلغراء كافة التاي قّدمها ناصحوه مثال صديقه 

، وحتى الزوجة التي راح كل يشء يتغري حوهلا بفعل "الناظر إميل"، و"الدكتور شاامل"

 من بالد النفط. التدفق املادي املصاحب لعودة اجلريان

ملاذا انتهكت الرواية إذن خطها الدرامي العامد إىل تشويه صورة الرجل؟ وملاذا 

ُاسُتثني األب من هذه املامرسة املتفشية يف النص؟ يمكننا اإلذعان للتساؤل واالستغراق يف 

تربير هذه املامرسة باللجوء إىل داخل النص أو خارجه، ولكن ونحن نفعل ذلك علينا أن 

يد النظر يف فكرة ختيل الساردة عن إسرتاتيجيتها، وأن نستبدل هبذا االستسهال يف نع

املقاربة رؤية أخرى ترى أن الساردة قد مارست حقها يف املراوغة من خالل إ اد بديل 

لشخصية األب يتم حتميله بالصفات السلبية كافة، وختضعه ملظاهر التقبي  كغريه من 

صديقة البطلة الذي يرى  "اى"والد  "حممود البقال"يل يف الشخصيات، يتحّدد هذا البد

ة كاحلجلة عيبًا، ويرّص عىل إخراج ابنته من املدرسة عقاًبا هلا عىل بزوغ لفتاب العاأفي 

 به األمر إىل تزو ها من رجل غريب يرتدي الُغرتة والعقال. ي اينتهتضاريس جسدها، و

ام يألفاه زبائناه مساامًلا وطيًباا وسيكون صوت أبيها عم حممود البقاال لايس كا"
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أنات  "وواسع الصدر يف الرشاء والبيع والفصال، تسمعه يف  برشاساة واصاًفا زوجتاه 

 .(30)"حتطم رأسها إىل نصفني آالًماتبكي أم اى وتشكو  "طوبة يا بنت الكلب

يبدو أن جلوء الساردة إىل التوسل بحيلة النموذج األبوي البديل لكي تفرغ عاربه 

االنتقامية بعيًدا عن شخصية والد البطلة مل حيقق للساردة الراحة الكافية، ومل يقنع  رغبتها

طموحها العفي يف الثأر من كل مذكر يستبد بسلطة ما، فنلفيهاا تعاود إىل شخصاية والاد 

البطلة لتنثر يف ثنايا حديثها عنه بعض اإلشارات التاي يساهم مجعهاا يف إيصاال الداللاة 

األب الذي يبدو للوهلة األوىل حماًطا بأكاليل القرائن اإل ابياة يظهار املسترتة للمتلقي، ف

 عىل املستوى العميق بوصفه شخصية أخرى.

تعرف أن أباها هّون أشياء كثرية عىل املغرتباني، أمثاال إيميال النااظر وشاامل "

أن حتمل هلان صاواين الفطاور  "هند"الصيديل، وككثريات من املغرتبات أيًضا..اعتادت 

شاء يف مقر إقامتهن يف املضيفة، كان أبوها أيًضا مولًعا باأعامل خريياة كثارية، كحال والع

قضايا النزاع العالقة بني العائالت، وكان يفعل ذلك بسعادة، وقدرة فائقة عىل اإلقنااع... 

ساعتها ستتحّول اجللسة اهلاناة إىل خالف ال يمكن احتواؤه، سيغضب وخيرج من الباب 

ًدا من الكلامت املبعثرة عن الغم واهلم والقرف، خيبط الباب الزجااجي الرشقي تارًكا مزي

 .(31)"عدة خبطات وخيرج ويبيت يف املضيفة البعيدة املطلة عىل تالل فرعون

اجلواد، شخصية  ناقضة تشبه شخصية السيد أمحد عبدإننا هنا أمام شخصية مت

وهو ما يعني  -رسة متلك أفقني تتحرك عربمها؛ أفق خارجي وأفق داخيل، داخل األ

يظهر رشًسا قاهًرا لألم رمز السلطة األمومية، ومتحكاًم  -البطلة واملتلقي عىل حد سواء 

بدو متعاوًنا خملًصا يف أدق األمور بينهام حمقًقا اإلقصاء الكامل هلا، وهو خارج هذا األفق ي

صدها الساردة لتنال ا يد املحبة للجميع، إاا االزدواجية املعيارية التي ترللسياق وماد  

والعائلة العربية أبوية "عربها من الطبيعة البنائية للمجتمع املؤسس عىل مفهوم العائلة 

هرمية وصورة مصغرة للمجتمع العريب الطبقي الذي يقوم يف صلب  تنظيمه االجتامعي 

عىل التمييز وتوزيع العمل عىل أساس اجلنس والعمر، فيتحكم الذكر باألنثى، والكبري 

، والفرعون بالرعية كام يتجسد اسم الفضاء املكاين املحتضن ملايض البطلة (32)"الصغريب

 –الذي يصب  من اليسري فهم الدالالت الرمزية التي يطرحها االسم  "تالل فرعون"

 -للقهر والبطش املادي واملعنوي هبا خاصة عندما ندرك أن هذا املايض شكل معاداًل 
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طة املطلقة، واستسالم املجتمع هلا ووضع احلواجز تباًعا والتي تتعلق بالتجرب، والسل

 حلجب الرؤية عمن يرغب يف رؤية ما وراءها أو حياول حتى ختطيها.

 االبن الضال 2-1-ب

حيقق االغرتاب حضوره اجلااميل عارب أدوات شاتى منهاا االنفتااح عاىل حاالتي 

ا، فاإن حضاور هي  االغارتاب بحالاة الفصال أماًرا بادالفصل والوصل، فإذا كان اقرتان 

 االغرتاب يف أثناء الوصل يمثل احلالة األكثر عمًقا واألشد وطأة عىل الذات.

متثل عالقة هند بابنها صاحب السنوات الثامنية جتلًيا هلاذا املساتوى العمياق مان 

االغرتاب، فالعالقة بينهام جتاوز ثنائية املتبوع والتابع التقليدية، فاالبن داخل الرواية ليس 

الكائن مسلوب اإلرادة، الذي تستحرضه الساردة لتساتقطب تعااطف املتلقاي ماع ذلك 

األم التي تتحمل مسؤولية ابنها يف الغربة، تنعتق شخصية االبن مان أسايجة هاذا املرباع 

املحدود داخل الرقعة النصية، ليصري هو الصوت امُلعربِّ عن مستقبل أسسته سياسة عاملياة 

ل اختزال العامل  إىل مفهوم، وختطاى حقيقت اه باعتبااره سعت إىل طمس اهلويات، من خال

متنوًعا من القوى واإلرادات واالنتامءات والثقافات والتطلعات، إنه إنسان عرص  تشكياًل 

الذي تفشل األم يف االستجابة له ولتطلعاته مستسلمة لاه حينًاا، وعااجزة عان  -العوملة 

يكاون ليشء سوى لرؤيته اخلاصة، وقد الذي ال ينتمي  -استيعاب نمط تفكريه حينًا آخر

لتجريد الشخصية  مان اسامها، يف إشاارة إىل تشاظيها التكاويني وثرائهاا  يف ذلك تربير

 الدرامي عرب ما حتتمله من قراءات تأويلة تستدرج القارئ صوب احتامالت قصوى.

يسعى النص إىل حتقيق التكافؤ بني الشخصيتني عرب ُسبل خمتلفة، بعضها سيميائي 

ضور االبن عىل صفحة الغالف مستنًدا إىل أمه يف إحدى الطبعات، أو سائًرا بدراجته كح

وحيًدا فوق جرس بروكلني يف طبعة ثانية للرواية، وكرتافاق ظهاور شخصاية البطلاة ماع 

ابنها، واملقاطع احلوارية التي تكشف أن الفوارق العمرية بني الشخصيتني، ال حتتم وجود 

ريف، وذلك بفضل أدوات العرص اجلديد التي استطاعت اختصار فوارق عىل املستوى املع

 فجوة العمر واخلربة، بآليات  يدها هذا اجليل.

 :خرج طفلها من حتت األغطية، وفت  عينيه متسائاًل "

 ماما إيه اليل حصل؟ -
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 أوباما فاز.  -

 ابتسم ثم أغمض عينيه ونام..يف الصباح هزها من كتفها، وسأل السؤال مرة ثانية:

 أوباما فاز..صحي  يا ماما؟ -

 أيوه. -

يركض وراءها من الغرفة الضيقة إىل املطبخ األضيق، وهو يعدد قائمة آمالاه التاي 

أمامه، ألاا ختشى أن يتهمها بإمهاله، وينهمك يف البكاء  علَّقها يف رقبة أوباما، تقف سامهة

مل تعد متلك غريهاا ألااا كعادته، هتز رأسها وتكتفي بكلمة أيوا التي صار يكرهها، وهي 

 كلمة ال معنى هلا، وال تؤكد النفي أو اإل اب، تعني فقط وماذا بعد؟

 أنا الزم أقول ألوباما أن هناك أشياء كثرية الزم تتغري. -

 طيب. -

 الزم يغري االنفريومنت والرين فورست وجوجرين إفري وير ويغري مرص..ممكن؟ -

 إن شاء اهلل كل حاجة ستصب  خرضاء. -

 كن أعمل انتخابات وأفوز زي أوباما؟أنا مم -

 كل يشء جائز. -

 وأكون رئيس اليونايتد ستيتس؟ -

 كل يشء جائز. -

 NOW؟اآلن؟ ناو -

  (33)"كل يشء بميعاد يا حبيبي -

يكشف احلوار بوضوح عن أمرين يبدوان متناقضني، لكنهام يرتمجاان يف اآلن ذاتاه 

يتنازعهاا شاعوران حيااول األول ضام تناقًضا موازًيا يقبع يف عقلية الساردة )املرأة( التي 

االبن إىل قائمة الرجال امُلسلبني، ويسعى الثاين الساتثامر هاذه العالقاة األثارية يف تولياد 

 املعنى والوصول بالنص إىل درجة عالية من درجات التعبري املستند إىل الرتميز.

، بل هو طرف فاعل، أو بااألحرى هاو الادافع عاىل جمرد طرففاالبن هنا ليس 

احلوار؛ من خالل ما يطرحه من رؤى تبدو عىل بساطتها عميقة ودالاة، إن التاوازي باني 
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الشخصيتني ال يتم عرب التوافق الذهني، وإنام من خالل التعارض عىل مستويات الارؤى 

والطموحات وآليات استقبال األحداث، واسترشاف املستقبل، وغريها مان املساتويات 

 ر حيدث بني الشخصيتني.التي تتجىّل للمتلقي مع أي حوا

لقد ترسب وعي املرأة املتشدد إىل روح الساردة وهي ترسم خياوط الشخصاية، 

ساذًجا، غري مدرك لطبيعة ساياقه الفائات،  بداية من تغييب اسمه، مروًرا بتصويره طفاًل 

إىل حتولاه إىل نماوذج ذكاوري  ومستجيًبا بصورة مبالغة ملفردات سياقة اجلديد، وصاواًل 

روطة باملطالاب...كلام كارب صاار اإذا رافقها فإن تضحياته دائاًم مش"س مع أبيه نفعي يتام

منهام يسري باجتاه معاكس لآلخار،  يذكرها بأبيه أكثر كلام عاشا مًعا صارت متأكدة أن كال  

، غري أن هاذا (34)"وأن عليها أن ترتكه يف مكان ما يف حلظة ما، ألاام ليسا معا طوال الوقت

ي اصطدم بروح الفن، وقيمة الرسد كأداة تعبريية، فكان النتااج شخصاية التطرف النسو

يمكن قراءهتا عىل نحو متناقض، بسيطة/شديدة العمق، صاحبة رؤية مشوشة/مسترشفة 

للمستقبل، حاملة/طموحة إلخ، فالطفل الذي يسمع خرب فوز رجل أسود برئاسة أمريكاا 

مة التغيري الذي أحدثه هذا الرجل ومان حيتاج إىل فرتة الستيعاب احلدث اجللل، يدرك قي

ثم حياول أن يستجيب هلذه الفورة التغريية بجملة من الطلبات التاي عّلقهاا يف رقباة أماه 

وهو يعيد قراءة مرشوع أوباما قاهر املستحيل، وبقادر طماوح االبان تكاون سالبية األم 

ذه الطلبات التي العاكسة لعجزها ال عن االستجابة لطلباته فحسب، وإنام عن استيعاب ه

تطاردها من غرفة إىل غرفة، ال جتدي مع الطفل اجلديد عمليُة التسويف املفضلة للرشقّي، 

يرفضها بإواره عىل مواصلة احللم، حلم التغيري ليس عىل مستوى ُمْستقب له فقاط، وإناام 

رية أو ااملصا "أيوه"عىل مستوى ماضيه املمثل يف وطنه األم، حيلم االبن بإنجليزية تقابلها 

 العربية التي ال تشبع طموحه، وهو احلامل أن  يصب  رئيًسا آخار حيقاق مساتحياًل  "جائز"

ثانًيا دون تأجيل، وكأن االبن وفًقا هلذه القراءة هو أيقوناة اخلاالص مان سالطة املاايض 

الثقافية واالجتامعية التي الحقت البطلة التي حاولت حتقياق هاذا اخلاالص باسارتجاع 

 ماضيها. 

أمام منضدة فقرية، وتبادال كؤوس املاء من وعااء صااجي وضاع  سا طوياًل جل"

بإمهال عىل الطاولة، وكالعادة تركته يتهور يف وصف طلباته التي مل تعد تدهشها، اكتفات 

روم افيجاي مشا"بتأمله وهو ينطقها برسعة وسالسة، وبخربة ال تعرف من أين اكتسبها 
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واكتفت هبز رأسها تأكيًدا عىل طلبه، تكّومات هاذه األشاياء يف سالطانية  "زوكيني نودلز

صغرية، تناوهلا بانزعاج بعد أن سكب بعض صويا السوس األسود، هتّورت بفت  حبات 

التوفو وقضمت العجني اهلش الذي ال طعم له، ثم لفظته برسعة، وقالت إيه ده؟ ضحك 

 .(35)"دي مش لألكل .ده تشويف بختك جواه الولد الصغري وقهقه..ماما

بمجرد استخدام النص لضمري الغائب املحيل إىل شخصية داخل الكادر الرسدي 

نلفي شعوًرا قد متّلكنا بأننا يف حالة انتظار لتفّجر حالة رسدية ختص شخصية ذات حضور 

املقطع بعياًدا عان باذ ، ويمكننا هنا االستعانة بلعبة تقليدية ولكنها ناجزة، وهي أن نقرأ 

معرفتنا السابقة بعمر الطرف الثااين فياه، وسانجد أنناا نساتبعد احتاملياة أن يكاون هاذا 

)قبل أن ينطق بكلمة ماما(، إاا القدرة الرسدية عىل القول دون الترصي ،  املستدعى طفاًل 

وقات  هذه القدرة املخاطبة ملهارات املتلقي يف استرشاف الداللة اخلفية التي ستؤكدها يف

 الحق دالئل نصية.

يضطر املتلقي للتعاطي مع إدراك يصّدره له االبن بأن ثمة فارًقا بني جيل نشأ قبل 

بفردانيتهاا وهيمناة القطاب األوحاد عاىل -أن ترتسم حدود اخلريطاة العاملياة اجلديادة 

للدخول يف أتون عامل يعي قيمه  امساحات غدت أشبه بحضانات تفر  إنساًنا جديًدا مهيً 

وجيل نشأ يف قلاب هاذه اخلريطاة اجلديادة وصاار أحاد أدواهتاا  -اليده ومقتضياتهوتق

 الفاعلة.

تواجه األم صعوبات مجة يف أثناء تعاملها مع ابنها، حتاى إن أجوباة االبان تبادو 

بالنسبة هلا أقرب إىل ما يسميه علامء البالغة باألجوباة املساكتة التاي تنضاوي عاىل قاوة 

فنيد، وفعالية املناورة، وحتدي املؤسسات السلطوية، وهو ما حجاجية مستمدة من قوة الت

يضاعف من  مأزومية املوقف التي ال تنبع فقط من عجزها املادي عان تلبياة احتياجاات 

ق الفجوة التي بدت كبرية بينهام، عن فهم طرائق تفكاريه يابنها، وإنام من عجزها عن تضي

ديد بنزعته االستهالكية ليصري الساؤال الاذي وتفسري ممارساته املتناغمة مع هذا العامل اجل

كيف ومتى استطاع أن يعي كل هذه األمور ومهاا يف بداياة طاريقهام إىل "يؤرقها وحيريها 

رقية االعجز عن التفسري والفهام يعكاس حارية الاذات الشا "أمريكا رمز العامل اجلديد؟

انية جديدة لتحقيقاه املغرتبة التي خرجت من سياقها وراء حلم حيتاج مساحة مكانية وزم

مركزية رشقها املرجعي والتاارخيي ومركزياة  بني موزعة نفسها لتجد –أو هكذا ظنت  -
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 الغرب اجلديد بألقته وغوايته.

يد احلصاار عاىل تستثمر الساردة سياق االغرتاب الذي  ماع األم وابنهاا لتشاد

حرصت عىل إظهاار  ا، وما خيتزله من قيم ذكورية مرتسخة؛ فالساردةالرجل املتجيل نصي  

روط االجتامعياة والثقافياة اأن العالقة غري الساوية باني الرجال واملارأة ال تارتبط بالشا

يف رؤياة بالغاة –واحلضارية واألدوار األرسية واحلياتية املحددة لكل مانهام وإناام تتعلاق 

أن تبادل هاذه  -كاام يظهاره الانص–بالطبيعة الذكورية والادليل عاىل ذلاك  -التعسف

األدوار مل يؤد إىل تبدل يف طبيعة هذه العالقة، فإذا كان املتوقع أن يربهن النص الرشوط و

عاىل عادم  -الناش  يف جمتمع يؤمِّن عالقة سوية بني الرجل واملارأة -عرب شخصية االبن 

مسؤولية الرجل الكاملة عن طبيعة العالقة املضطربة مع املرأة بمنطقها التمييزي باعتباره 

قد خضع لسياقات حددت له مفاهيماه املغلوطاة التاي أنتجات وعًياا  -مثله مثل املرأة–

مغلوًطا بالتبعية  فإن النص املؤنث هنا ال يلتفت إىل هذا األمر الذي التفتات إلياه العدياد 

 من الساردات.

كذلك تستغل الساردة شخصية االبن لتسليط بؤرة ضوئية عىل منطقاة معتماة يف 

ذي حياول إقناعنا عىل مدار الرواياة بقدرتاه املذهلاة عاىل نفسية الذات املغرتبة، فاالبن ال

االنفالت من حنايا املايض واهلروب منه لصال  التأقلم مع واقعاه، هاذا االبان نلفياه يف 

حلظة ما يعود إىل مركزيته الرشقية بطابعها الذكوري املعجون بعقدة أوديب، حني يرى يف 

قف املصانوع بإحكاام هاو موقاف اختبااري بحث أمه عن ذاهتا خيانًة له، ليغدو هذا املو

صنعته خميلُة الساردة لتضع االبن يف مواجهة ذاتاه، بغياة كشاف زياف رؤيتاه وهشاشاة 

 الذات اإلنسانية يف مواجهة تقلبات احلياة.

 الشغف بالتفاصيل 2-ب

هاي هناد وحياهتاا  ؛حتفل الرواية بتفاصيل كثرية تتوزع عىل ثالثة حمااور رئيساة

الغربة، وذكريات طفولتها وشباهبا يف تالل فرعاون، وحيااة امُلغرتباات يف اليومية يف بالد 

هذا احلي األمريكي، وعىل الرغم من العون الذي قدمته اخلربة اجلاملية للمؤلفاة إلدمااج 

حادود  -يف بعاض األحياان–هذه التفاصيل يف اجلسد النيص، فإن الساردة قد انتهكات 

 ربر للراوي العليم التقليدي.وظيفتها وعملها متقمصة الدور غري املُ 

والتفاصيل التي تعنيها الدراسة تتحّدد يف تلك األماور التاي ال ُيلتفات إليهاا يف  

الرّسد الذكوري بوصفها هامًشا تتدنى قيمته أمام العناو املركزية األخرى يف أثناء عملية 
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د بني اهلاميش الرصد الرسدي، والسؤال املرشوع هنا يدور حول املسؤول عن  إقامة احلدو

واملركزي؟ إاا تقاليد احلكي املتوارثة منذ فن اخلرب القصيص املعتمد عاىل أفعاال مركزياة 

تنقلنا بوترية متسارعة إىل العربة، ومْن الذي صاغ هذه التقاليد؟ إنه الراوي، ومان أّساس 

 يف ام  حلق يف االلتفات إىل ماا تاراه مهاللراوي؟ إاا السلطة الذكورية التي منحت نفسها ا

مقابل إمهال ما ال تراه كذلك، أو ما يتعارض مع مصاحلها أو مع صورهتا املهيمنة، أو ماا 

رجاات النفاي الاذي يصاب  عرًفاا قد يمن  اآلخر بريًقا ينال من بريقها، لتامرس أقىص د

ا مرشوًعا حتت ساتار الوصااية مان أجال احلامياة وغريهاا مان الاذرائع تامعي  ا واجرسدي  

 الومهية. 

أيت النص النسوي ليلتفت إىل التفاصيل التي أمهلها الرجل يف حماولاة إىل وضاع ي

بوصافها هامًشاا  -التفصايلية  املتلقي عىل مقصلة االختيار بني أن يتجاوز هاذه املقااطع

أو يتفاعل معها لتتجىّل له داللتها يف التعبري عن الوضع االغارتايب الاذي تعيشاه  -ا رسدي  

 األنثى.

رحيية للمارأة، وإناام سانعتني اللمرصودات املرتبطة بالطبيعة التش لن نلتفت هنا

ًقاا لطبيعاة املنظاور باجلانب اآلخر الذي يشكل عنرًصا مشرتًكا تتباين طرائاق رصاده وف

 ا. ا كان أو أنثوي  الراصد ذكوري  

امتاز رسد الطحاوي بتوظيفه العناو األنثروبولوجياة واالجتامعياة كاأللعااب 

يرتبط هبا من أهازيج ال لدعم املنظور الواقعي للنص فحسب، وإنام لضاامن الطفولية وما 

تفعيل القيم الداللية واجلاملية هلذه الرموز، ففي رواية بروكلني هايتس تساتثمر السااردة 

للكشف عان طرائاق إحكاام الاوعي   -خاصة ألعاب جيل السبعينيات -هذه األلعاب 

قولبتهاا كعنرصا هاميشا ال حياق لاه التعباري أو اجلمعي قبضته عىل عقل املرأة، وحماولاة 

 االختيار أو حتى البوح.

ويمكن التمثيل باملشهد التاايل الاذي تساتدعيه البطلاة يف ساياق تأكيادها عاىل  

العثرات التي تعيق حركتها يف أثناء مسريهتا البرصية مستعينة بالتناص البرصي ماع لعباة 

 شعبية شهرية فتقول:

وأحياًنا الرجال الذين أحبتهم، يف صمت يضمون  يف احللم ترى أصحاهبا،"

أيادهيم ويفردواا بفرح، يتحلقون حوهلا كل واحد حياول ملسها، الدبة العميا، ليست 
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مجيلة وربام ال تستهوي األيادي ملسها، هي فقط معصوبة العينني ومحقاء،  وتلهث وراء 

ادي التي تدفعها من ظهرها، خياالهتا التي تعكسها الظلمة املفرطة، تدور بحًثا عن األي

وتتابع األصوات الصاخبة حوهلا دون أن تستطيع اإلمساك بأحد، حتمل عصا غليظة 

وتطّوحها يف الفضاء حوهلا لتستكشف املساحات اخلالية، األيادي املتطفلة، ال تعجز عن 

معلنة  ُمغافلتها وتدفعها، لتسقط مرة بعد مرة، ويف ااية اللعبة تستيقظ من احللم منهارة،

 . (36)"الدبة العميا وقعت يف البري"استسالمها واألطفال حوهلا يتحلقون معلنني هزيمتها 

استعادة ذكريات الطفولة كغريها من الذكريات ال تتم برباءة كام جتلت يف املايض، 

بل يتم خلطها برتاكامت تكّونت عرب عرشات السنوات لتفعيل القيم الداللية داخل النص 

عامل هذه الطفولة عىل هواها اآلن بمنظورها الناضج املنقوع يف أيديولوجيا فهي تصنع م"

، ليصب  إدراك املايض (37)"احلركة النسائية، فتخلع عليها دالالت جديدة بأثر رجعي

 مرشوًطا بالرغبة يف إفالت األفكار واألحداث واملطام  من أسيجتها الثقافية.

لية استخدام  هذه الفقرات عن األلعاب الطفولية داخل يبدو من العسري حتديد أوَّ

الرواية، فهل املسار الروائي هو الذي فرض استحضار هذه املشاهد املستعادة، أو أن هذه 

املشاهد هي التي فرضت نفسها عىل النص، ولعبت الدور احلاسم يف قولبة امُلتخيّل عرب 

م االغرتاب النسوي هذا اإلطار، إن هذه األلعاب بطاقتها األنثروبولوجية تدعم مفهو

خاصة فيام يتعلق باالغرتاب النفيس داخل احلضانة األصيلة للذات بفعل عوامل عدة 

أبرزها اهليمنة الذكورية عىل الوعي اجلمعي وطريقة تعامله من املرأة، التي تدخل يف لعبة 

جتردها من سيطرهتا التامة عىل ذاهتا وتضعها يف اختبارات تتأسس عىل الفقد، فقد 

وتشويش الرؤية )كام يف لعبة الدبة العميا(  (38) طرة عىل قدميها )كام يف لعبة احلجلة(السي

وكأن الفقد سمة من سامت تعامل السياق مع املرأة، غري أن الساردة وهي ترصد تطور 

هذه األلعاب ال تغفل عن تأكيد النجاح الذي يتحقق يف اايتها عىل الرغم من هذه 

تع به املرأة دون وعي أو بوعي مرفود بيأس من احلصول عىل السلب املتعمد الذي تستم

 األفضل.

التي مارستها طفلة وحوهلا األطفال يغنون  "الدبة العميا"هند تتقمصها شخصية 

حيث الرؤية القاوة والعجز عن حتدياد االجتاهاات وحسااب  "والدبة وقعت يف البري"

ه وإناام يعاقا ب، هاذا الادفع الاذي يقاف خلفاه اخلطوات ومقاومة الدفع، الذي ال يوجِّ
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الرجل، مما تسبب يف وقوعها يف البار العميقة مارات عديادة، باار اخلياناة الزوجياة، باار 

العالقات العاطفية الزائفة، بار مشاعر األمومة غري املتبادلة، حتااول أال تساقط، تساتعني 

ا يف مواجهاة بأدوات حلامية نفسها، ومنها التذرع بالعنف اإلبداعي، وهي تصاوغ جتربتها

الذكور، وحماولتهم الدائمة إلسقاطها يف البار، واستغالله الغاممة التي وضعت عىل عينها 

 بسبب طيبتها أو قلة خربهتا باحلياة.

 االستعارة الكربى ج. الفضاء الزماين..

ا ألحداث ُمعاشاة، وإناام هاي تضافري لغاوي نقي   الكتابة الرسدية تسجيال   ليست

ديدة مفعمة بالداللة، وال يمكن اختزال هذه القيماة الداللياة يف جمارد لكينونة إبداعية ج

استيعاب األحداث أو فهم الشخصيات املصورة واملواقف الدرامية، فاملتن الرسدي يأخذ 

ي لتحقياق اطابًعا فكرًيا ظاهًرا أو خفًيا تنعكس ظالله يف اختيارات السارد كلها التي متض

 اء الزماين.هذا اهلدف، ومنها اختياره الفض

فإذا كان للزمن يف الفن مسار خمتلف عن الواقع فإن الختيار األفضاية الزمنياة يف 

النص املتخيل أدواًرا تؤسس املنظومة الداللية للنص، وإن توّشحت يف األحيان معظمها 

بالعديد من الوسائل املراوغة، وأبرزها إغراق املتلقي يف أتون التفاصيل الرسدية اخلاصاة 

الشخصيات وتفاعلها الدرامي مع مسارات األحداث، وهو ما يمكن أن تفككه  بعالقات

بد من تراكم جمموعة مان  فمعلوم أن املؤول ال يؤول من الفراغ، بل ال"املامرسة التأويلية 

املعارف لديه، جتعله قادًرا عىل إنتاج املعنى الذي لايس قيماًة جااهزة سالًفا، وإناام هنااك 

   .(39)"ود إليهإشارات دالة يف النص تق

إن هذه العالقة بني املعنى بوصفه قيمة كربى، واملجاز بوصافه وسايلة اساتثارية 

إلنتاج املعنى، تستدعي مفهوم االستعارة البالغية، التي تتفعل وظيفتها اجلاملية بمجاوزة 

العالقات املنطقياة يف حضاورها املباارش، وُبمفاتشاة العالقاات الذهنياة وااللتفاات إىل 

يل وإن بدت متناثرة متباعدة، وباستثامر الطاقات التأويلية التاي تبثهاا النصاوص التفاص

ا، أو جامًدا، بال هاي فعال مفجار لوضاعيات حتاول مهادًنا، أو عبثي   التي مل تكن شكاًل "

 .(40)"جمتمع

تدور األحاداث يف فضااءين زمنياني خمتلفاني، ياتم  "بروكلني هايتس"يف رواية 



  عالء عبد املنعم إبراهيم 
  

 

 

           
          

 

40 

االسرتجاع التي تلجأ إليها البطلة وحتول الرواية إىل مسااحة زمنياة الربط بينهام عرب تقنية 

تتأرج  بني زمني الطفولة يف تاالل فرعاون، واحليااة اجلديادة ماع االبان يف باروكلني، 

رم وبادايات األلفياة اوبصيغة أكثر دقة يف الفرتة بني ستينيات وسابعينيات القارن املنصا

ها ويف خلفياة هاذا تااريخ يساتعاد الاوطن تعيد البطلة تصوير ماضيها وحارضاجلديدة، 

 بتمفصالته احلاسمة التي جعلت من هذه السرية الفردية جتلًيا له. 

وما بني هاتني الفرتتني تتوزع مظاهر متعددة للنساء املقهاورات، الالئاي تتبااين 

، فنساء تالل فرعون مثل هند والضيفة وزيناب مالحمهن وأعراقهن وديانتهن وجنسياهتن

القهر االجتامعي الذي ُتعانينه. فيام يمكن ن وفاطمة القرومية، تتجسد مأساهتن يف وأم حنا

أن نسميه احلزن الوجودي  نتيجة حياة مملوءة باملنغصات واألسى والظلم، حياة حيكمهاا 

 –اجلهل واملعتقدات واخلرافات القديمة املوروثة، وكذلك النساء املهااجرات يف أمريكاا 

كأميلياا ونزاهاات  -صد الساردة بفضل ما هّيأه فعال االغارتاب الالئي وقعن يف حيز ر

ر كال يشء، و علاه  وفاطيام، يعانني تبعات النظام العاملي الرأساميل الذي ال يرحم ويساعِّ

يتخذ صفة املجتماع األباوي "للبيع والرشاء بام يؤسس ملفهوم املكان املعادي الذي  قاباًل 

لكل من خيالف التعلايامت، وتعسافه الاذي يبادو  هبرمية السلطة يف داخله وعنفه املوجه

 .(41)"وكأنه ذو طابع قدري

يمكن تبني حدود هذه العالقات ومن خلفهام القيمة الداللياة الكاربى للفضااء 

 الزمني بمقاربة هذه املقاطع النصية:

بيت أم حنان صار يستقبل مزيًدا من الضيوف، بعضهم يرتدون هذا العقال "

مل بعضهم بعد عدة أشهر صديقتها )حنان( إىل بالده البعيدة، البالد والغرتة البيضاء.. حي

التي هي أبعد من األردن والعزبة احلمراء، وأبعد من كل ما يعرفنه من بالد، ستعتزل أم 

حنان شغل املاكينة واخلياطة..النساء يف البلدة يطرقن باهبا ليعايّن البضاعة اجلديدة، 

ت اخلليجية، واإلسدال األسود، واجلوارب الثقيلة العبايات السعودية، واإليشاربا

 . (42)"للمحجبات، استبدلت لقبها من الست إىل احلاجة أم حنان

ومع حركة تنقالت احلقائب تغريت حركة احلياة، فلم تعد فاطمة القرومية "

حتمل يف يدها تلك البقجة القامش التي جتمع فيها قطع املالبس النسائية الصغرية..صارت 

يتناسب  أسود طوياًل  إسدااًل  يف الشارع حاملة حقيبة من اجللد فوق رأسها.. ارتدت تسري
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مع صنعتها اجلديدة، حيث افرتشت األرض أمام مسجد النور لتبيع املسك والسواك 

واملصاحف وطواقي الرجال، والكتب الدينية، وبعض وصفات الطب النبوي لعالج 

بضائع، أصب  جسد فاطمة القرومية  ضيق التنفس، ووجع الرأس، وما إىل ذلك من

، تفرتش به األرض، فتبدو مثل مجل بارك، أو كتلة من الشحم لكنها مازالت هتتز، ضخاًم 

 .(43)"وهي تشاكس العابرين

وتناثر الناس الذين يعرفهم، بعضهم يف العراق وبعضهم يف اخلليج، وتطوحت "

التي تأيت من اخلارج، ناعمة عىل حبال الغسيل فوق البيوت ألوان البطانيات املورقة 

وممتلاة بالدفء والرخاء، نرش البطانية عادة ما يرتافق مع سرتيو من ليبيا، وتليفزيون من 

بورسعيد...يدخل )األب( إىل حجرته بعد أن يقول اليل تأيت به ري  الشام تأخذه ري  

السقف اليمن، ربام كان يوجه تلك اجلملة إىل األم التي صارت تراقب بقلق أوضاع 

 .(44)"واألغطية البالية واملالبس التي تعيد إصالحها مرة بعد مرة

يمكننا ببساطة استثامر هاذه املقااطع النصاية للتأكياد عاىل اسارتاتيجية خطااب 

املظلومية الذي تتبعه املرأة يف أثناء صياغة إبداعها، يف حماولة لالنتقال من حالاة املناهضاة 

هذه النامذج النسائية سوى أدلة نصية عاىل هاذا الانمط  إىل حالة التمرد فالثورية، وليست

اخلطايب، غري أن النص بقدر ما يوّجه إىل هذا الفهم، بقدر ما يوجه إىل تساؤل عن جدوى 

تصوير الشخصيات النسائية داخال الرواياة بوصافها شخصايات مستسالمة ملصاريها، 

تيمة املقاومة التي تبنتها  وهو ما يتعارض مع –ومتقبلة لقهر الرجل هلا دون أدنى مقاومة 

هنا حيرض الزمن أو باألحرى الزمنان  –مريال يف أعامل سابقة كاخلباء والباذنجانة الزرقاء 

بأن اللغة تعياد "يستمد رشعيته من الوعي  -هلذه التناقضات كلها-ليوّجها لفهم خاص 

قع يتم إنتاجه مرة إنتاج الواقع، وينبغي أن نفهم ذلك بالطريقة األكثر حرفية، وهي أن الوا

سابتمرب، كاام  11، فالرواياة تادور يف زمان ماا بعاد أحاداث (45)"أخرى من خالل اللغة

تستدعي البطلة بشكل دائم زمنًا فائًتا يمكن حتديده بمنتصف السبعينيات، حيث سياساة 

االنفتاح واخلروج إىل بالد النفط والعاودة باأموال هاذه الابالد، ومجلاة مان املامرساات 

إىل نسق قيمي مغاير للنسق القيمي التقليدي يف املجتمع املرصي آنذاك، وبمزياد  املستندة

من القراءة االستقصائية يمكن اكتشاف حماوالت النص الدائمة الربط بني هذه املامرسات 

التي استغلتها الدولة لتحييد قاوى سياساية أخارى وضاامن  (46)ومفهوم األصولية الدينية
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ا يف مقابل املتن لية يتقدم الرجل، وتتأخر املرأة التي تصري هامًش توازن مل يتحقق، يف األصو

الذكوري املسيطر الذي ماارس قمعاه عاىل خمالفياه بوساائل ختتلاف عان حقباة العهاد 

الناوي، غري أن هذا القمع اتسعت دائرته عارب فااعلني مباارشين ُجادد بعاد أحاداث 

إىل املنتماني للعااملني العاريب احلادي عرش من سبتمرب، التي جعلت العامل ينظار بتشاكك 

–واإلسالمي، وازداد األمر سوًءا باعرتاف األصوليني بمسؤوليتهم عن هاذه األحاداث 

حتى إن بعضهم فرس هجوم سبتمرب بأنه قد ورد ذكره يف القرآن الكريم مدللني عىل ذلاك 

أكثار مان بعمليات حسابية غريبة تثبت أن هذا اهلول العظيم وقع كام حدده اهلل تعاىل منذ 

مما جعلهم عرضة للقمع وملامرسات إقصائية طالتهم كام طالت  -قرًنا كام تذكر الرواية 14

 كل من ينتمي إىل عاملهم مما زاد من أعباء اجلاليات العربية واملسلمة يف املجتمعات الغربية.

ني يف هذين احليزين الزمنني بفضاءهيام اآلين واملايض من موقع يإن انتقال األصول

فاعل إىل موقع املفعول يشكل انتصاًرا للساردة، أو بصيغة أخرى ترمجة لرغباة انتقامياة ال

حققت هبا الساردة شهوهتا يف النيل ليس فقط من الطبيعة الذكورية كقوة مهيمناة ولكان 

من كل األنساق الثقافية الزائفة، التي ترتبط هبذه القوة وترشعن هلا، وتكسبها مزيًدا مان 

وهو ما دعمته الرواياة عارب مشااهد  -ظومة القيمية والسلوكية للمجتمع الرسو  يف املن

عديدة، تكشاف عان موقاف الانص األياديولوجي مان األصاولية الدينياة ومظاهرهاا 

التي ختضع للتبااري النقادي  -ليس يف مرص فقط ولكن يف أرجاء العامل الفسي  -املختلفة

التاي تشامل كال  (47)عملياة التموياهلدورها البارز يف ترسيم حالة االغرتاب ولنهوضها ب

 اجلوانب األيديولوجية السياسية واألخالقية والدينية والعلمية والفكرية.

إن هذا التصور للعالقة بني املثقف واألصويل ال يمكن فهمهام بمعزل عن العالقة 

بني املثقف والسلطة املؤسساة عاىل إقاماة تعاارض جاوهري باني منطلقاات كال مانهام 

إذا كانت السلطة تسعى إىل تثبيت وجودها من خالل تسخري قاوى التقالياد وأهدافهام، ف

والعادات وبعض التفسريات للنصوص املقدسة يف مواجهة كل تغياري حمتمال أو تصاور 

معارض، فإن املثقف يسعى إىل اجرتاح أسالة حترج السلطة وتنتقد سلوكها وتكشف عن 

 ضعف رؤيتها التي تسعى إىل فرضها عىل اجلميع.

 اللغة وجتليات االغرتاب -د

متثل اللغة إحدى أدوات التشكيل النيص التي تركن إليها الساردة لضامن الكفاية 
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الداللية واجلاملية للمرسود، ففي رواية بروكلني هايتس يعمد النص إىل تنشايط الوظيفاة 

ة األوىل، الرمزية للغة، وبالتوازي استثارة الطاقة التأويلية للمتلقي، الذي يدرك منذ الوهل

أن اخلطاب اللغوي املقدم له خيتزل مجلة مان القايم الظااهرة واملضامرة، املرتبطاة بفعال 

له الوعي النسوي.  االغرتاب كام شكَّ

رين يرتمجاان بوضاوح حساساية املارأة يف ايتحقق هذا التمثيل اخلاص عرب عنص

 دات نصية.تعاطيها مع اللغة ومها العنوان والنص الشعري وما يرتبط هبام من امتدا

 تضافر البنية والداللة العنوان..-1-د

وجهاة "ا موازًياا حيادد نص   -ه جمموعة من الدوال اللسانيةبوصف–يمثل العنوان 

بام  عله أحاد أبارز  (48)"التخييل ومن ثم العوامل املمكنة التي تبدأ يف تشكيل ذهنية القارئ

حات الداللية التي يعبِّد هبا السارُد السبيل   لتوجيهاه إىل باؤرة الانص القرائي ملتلقيه  امُلرشِّ

الداللية، وبطبيعة احلال فإن طرائق التوجيه تتبااين مان ساارد إىل آخار، وتتفااوت باني 

 الترصي  والتلمي  عرب أدوات لغوية متعددة يتم استثامرها لتحقيق اهلدف نفسه.

تلقاي حييل العنوان )بروكلني هايتس( بصيغة مبارشة إىل مكان بعيد عان عاني امل

دون أن  ابي اتقبال العنوان أن املكاان لايس عرالعريب، الذي يدرك منذ اللحظة األوىل الس

حيّدد عىل وجه الدقة مرجعيته، وهو أمر تتضاءل قيمته يف ضوء اوض العنوان بادوره يف 

لظاهرة االغرتاب التي ستفيض الرواية يف تفاصيلها، خاصة عندما يدرك القارئ التمهيد 

األوىل أن املكان املشار إليه عرب العنوان يرتبط بجرس بروكلني الذي ياربط  مع الصفحات

موقعه اجلغرايف بني عاملني، وهو ما حيّول هذا املكان إىل قيمة استعارية أفاد منهاا روائياون 

  .(49)اهتموا بقضية اهلجرة وتبعاهتا املادية والنفسية

ل ويستثمر السارد هذه العتبة النصية لدعم البنية ا لداللية للنص؛ وذلك حني حيوِّ

العنوان إىل بنية لغوية حتمل قياًم رمزية تتجىل بوضع التشكيل اللغوي يف تواز. مع التشكيل 

ا عىل هذا النحو الواض ، د رواية عربية حتمل اساًم أجنبي  الدرامي، فليس من املألوف أن جت

وهو ما حيفاز للنظار إىل هاذا  فبنية العنوان الثنائية تتشكل من منطوق أجنبي برسم عريب،

الثنائية اللغوية بوصفها انعكاًسا لنظريهتا الدرامية املتمحورة حول عالقاة األناا بااآلخر، 

عرب صييف متعددة تنفت   لتشمل ثنائياة العاريب والغاريب، رصاد الغارب بعياون رشقياة، 

رقي اشارقي لذاته بعيون غربياة، ورغباة الاوصورة الرشق يف عقلية الغرب، وقراءة الش
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الصغري يف االنعتاق من أرس التقاليد الرشقية املصّدرة له عارب أماه، وعجاز الرشاقي عان 

واالنخاراط يف مساتقبله، ونجااح غاريه يف جتااوز الاراهن لصاال   هاالنفالت من ماضي

املستقبل عرب خطوات تدر ية، وغريها من الثنائيات التي يمكننا االستمرار يف ثبتها بدعم 

داث، وحركة الشخصيات داخل العمل، ولكن الدراسة تراهن عاىل أن من جمريات األح

لذي حيرضا هناا بوصافه ا "التنازع"العنرص األكثر أمهية الذي نج  العنوان يف جتليته هو 

ا حييل إىل تنازع آخر عىل مستوى اهلوية تفيض الرواية بتفاصيل كثارية حولاه، تنازًعا لغوي  

 خاصة فيام يتعلق بالبطلة هند.

املشهد األخري يف الفصل احلادي عرش أكثر املشاهد وضاوًحا عاىل حالاة مثل وي  

التنازع التي تتلبس البطلة؛ بحيث تذوب شخصية هند يف خمتلف أشاكال األعاراق التاي 

 يموج هبا حي بروكلني هايتس. 

تنظر إىل األرض فيعتقد املارة يف  األفينو السابع أااا هيودياة متديناة، فيهادواا "

بيت ألوهيم وينادواا بسيديت اليهودية الصغرية..يتكهنون بأاا هيودية مرشقية، إعالنات 

ا هيزون هلا ومع ذلك يعتربها الالتينيون بامتالئها وبشعرها األسود هسبانك، واهلنود أيًض 

رؤوسهم..ويقولون هلا كشمريي أي أنِت مان كشامري... ثام تنظار يف املارآة فاال تارى 

 .(50)"ة وحيدة تشبههاروحها..ترى فقط جمرد امرأ

ار  يعكس هذا التشويش أمرين، أوهلام أن  نمًطا آخر من أنامط التنازع احلضاري أثَّ

–يف التشكيل اإلبداعي، وال نقصد هنا نمط التنازع احلضاري التقليدي بني األنا واآلخر 

واحادة وإنام نعني تنازع الرؤياة ال -يف األورويب والحًقا يف األمريكي زل طوياًل ختُ الذي ا

يف النظر إىل هذا الغريب، مما أنتج صيغتني متناقضتني يف التعامل معه، فهو اآلخار املتطاور 

كافل احلريات، وراعي العلم واملعرفة، ويف الوقت نفسه هو املساتعمر املساتلب القااهر، 

املؤسس حضارته عىل دماء اآلخرين، فهو النموذج الذي ينبغي احتذاؤه، وهو املرفاوض 

اته التارخيية، إننا أمام حالة جتاوزت مرحلة حتّقاق الاوعي ومل تصال بعاد إىل بسبب ممارس

 .(51)مرحلة اكتامله لعجزها عن توحيد موقفها جتاهه

أما األمر الثاين فيتمثل يف ضبط العالقة بني املثقف وحالة الغربة املضااعفة التاي 

ال "فهاو بالبحث عن احلقيقة ومهموًما  ا ومستقال  اعًيا إليها باختياره أن يكون حر  يبدو س

يكف عن اإلحساس بأن املنفى يالزمه أينام حل، وأينام ارحتل، يشكل له مصدر مفارقات 
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وقلق دائم، ال يستقيم معه العيش يف الوطن اجلديد حتى يف ظل مراتب ُعليا..وذلك حتت 

 تأثري حضور الوطن األصل، بكل ما حييال إلياه مان معناى يف الفكار والزماان واملكاان

واألهل، ومن جهة أخرى لشعوره بأن فكرة الشقاء يف املنفاى متنحاه نوًعاا مان الساعادة 

 .(52)"وتدفعه إىل اجرتاح أسلوبه اخلاص يف التفكري ورؤيا العامل

إذا كان العنوان بطبيعته املكتنزة ظل حمتفظا باجلرس العاريب للمفهاوم الغاريب يف 

 اهلضم واالحتواء فإن املتن الروائي بمسااحته إشارة إىل فحولة الثقافة العربية القادرة عىل

وخاصة شخصية االبن املنفلت مان حناياا املرجعياة العربياة  -الرحبة وتنوع شخصياته 

عن  االحتفااظ بعنااوين الفصاول برسام عاريب ألساامء  فضاًل  –صوب نظريهتا الغربية 

اقع منطلًقا من الكلمة إىل ،  فإنه عمد إىل إثبات احلرف الالتيني يف العديد من املو(53)أجنبية

عىل أن تنازع اهلوية املنحاز إىل املايض لدى األم  اًل ، ُمدلَّ (54)إىل مقاطع كاملة اجلملة وصواًل 

ال ينطبق عىل االبن أو بااألحرى عاىل اجليال  -(55)غري القادرة عىل احلديث باإلنجليزية -

 اجلديد. 

املساتندة إىل التقطياع، ليسات فالكلامت األجنبية داخل الرواية، وصياغة اجلملة 

ترمجة لغوية حلالة االغرتاب املهيمنة عىل النص فحسب، وإناام تتحاول إىل أداة لتضاخيم 

حالة انشطار اهلوية، التي ال تقف عند حدود الذات، وإناام تتعاداها إىل حادود عالقتهاا 

 باآلخر القريب والبعيد كام يتجىل يف املشهد التايل:

لغربااء وزماالء ه كل ليلاة مان العاابرين واجلاريان واوبرغم أاا صارت حتذر"

ا، من األساتذة وغرف الدرس واحلاممات املدرسية، واشتباكات الكرة املدرسة األكرب سن  

رح احني يسقط عليها أجساد كثرية فوقه، صارت تقول له إنه رجل صغري، وحتاول أن تش

مسك رجال آخار بمحباة، أو له خمترًصا للرجولة هو أال يتقرب منك رجل آخر، وأال يل

 .fine"(56)عنف..وتصمت غري قادرة عىل حسم إن كان يفهمها أم ال، فقط يقول هلا 

يف املشاهد   fineاإلنجليزية يشكل االغرتاب اللغوي احلارض بحضاور الكلماة 

حياول دون قادرة الاذات عاىل التواصال ماع  ذيالسابق جتلًيا ملفهوم انشاطار اهلوياة الا

ا عىل مساتويي التواصل، التي تتخذ ُبعًدا شكلي   يقن من جدوى عمليةامتدادها، وعدم الت

تعدد األصوات املتحاورة، والقيمة التأثريية للخطاب؛ فعىل مستوى املتحااورين، ياؤدي 

هذا االنفصال اللغوي إىل انفصال مواز عىل مستوى الطبيعة احلوارية التي تتقلص لتغدو 
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ها، وتساعى عاربه إىل اخارتاق أضااليل مان أقرب إىل مونولوج ختاطب به الاذات نفسا

ليتضاخم  الذاكرة، وتفتيت بعض قيود املجتمع وأقانيمه؛ باللجوء إىل التمثيال املفاارق، 

ألن احلادث سايتعّمق يف "ا ا وكيفي  ص مساحة الصوت اآلخر كمي  وتتقلُّ  الصوت الفردي

 .(57)"بناء رأيس ينغلق دون األصوات، ال يف بناء أفقي يّتسع لألصوات

أما عىل مستوى القوة التأثريية للخطاب، فهو يستند إىل نظام ثقايف رشقاي مشابع 

ب من التعامل مع الغريب القابع يف املجهول، وعدم  باحلدود واحلصون العتيقة، التي ترهِّ

من  الثقة له إال بعد تقديم براهني استحقاقه هلا، خاصة يف ظل اضمحالل للقانون احلامي 

ل عواقب التهاون وعدم احلذر، هذه بام يضاعف من مسؤ ولية الذات يف محاية ذاهتا، وحتمُّ

اهلوية الرشقية هي التي توجه اخلطاب الوعظي التحاذيري لاألم، خطااب يعتماد مبادأ 

الرتهيب، ليصطدم بخطاب آخر يناهضه عرب صياغة لغوية مضادة عاىل مساتويي طبيعاة 

ينية مادلوالت لساانية، تاوزع عاىل احلرف الرمزية وعدد الكلامت، لتصري احلروف الالت

الطبقتني السطحية الرافضة للخطاب املصبوغ بالنكهة الرشقية، والعميقة التي ترى يف كل 

هاراء ال يساتوجب املناقشاة أو االستفساار أو  -وماا خيتزلاه مان أنسااق-هذا الكاالم 

 االستعالم.

إطار التازام فناي بقى أن نشري إىل أن العنوان حييل إىل نظري فني يرتبط بالغرب يف 

واض  بالربط بني السياقني الرشقي والغريب عارب أدوات متعاددة، حياث تنشاط ذاكارة 

 Emilyاملتلقي فور مقاربة العنوان لتنفت  عىل آفاق عاملية حتيال إىل رواياة أماييل برونتاي 

Bronte وذرينج هايتس الشهرية" Wuthreing Heights    وهي إحالاة تفياد القاراءة يف

من إطارها الشكيل إىل عمقها الداليل؛ حيث تشكل تيمة اخلروج العنرص املفصايل  انتقاهلا

يف الروايتني، ويمثل استدعاء املايض للثأر منه املامرسة املتكرر عىل مدار العمل، أما النهاية 

العاكسة لعدم شعور الذات اخلارجة بعدم الراحة فإنه يتحقق يف النصني باعتبارها نتيجاة 

عرب اسرتاتيجية النيل من السابق ال النظر إىل املستقبل، إن عمايل برونتاي  حتمية للتحرك

ومريال يرتكزان عىل عنرص رئيس وهو االنتقام، االنتقام من الاذات الذكورياة يف عمال 

 مريال ومن السياق االجتامعي املحيط يف عمل برونتي. 

 الشعر أيقونة تطور الوعي  -2-د

بمفهومها الواساع  –ا يغوي بحرص القيم الشعرية هل متلك النسوية فائًضا داللي  
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 للنص فيها دون غريها؟  -

يبدو السؤال مفخًخا من ناحية االنزالق نحو اإلجابة باإلثبات أو النفاي، ال ألن 

االختيار بينهام غري مرشوع، ولكان ألن العالقاة باني القايم الشاعرية الكامناة يف الانص 

قيًدا من بساطة مقاربة أحادمها يف غيباة اآلخار، كاام أن واالجتاه املنتمي إليه تبدو أكثر تع

النصوص ليست عىل املستوى نفسه الذي يسم  بتحييد مفهوم النسوية يف أثناء التعااطي 

مفااخرة أو  -معها، فبعض النصوص تعنى بتجنايس نفساها بوصافها نصوًصاا نساوية 

ل متعددة.  -مناهضة  عرب وسائل تشكُّ

ات نصية توجه إىل املنظور النسوي يف قراءة العمال، ومن هذه الوسائل انتقاء عتب

هاا مان إيا رت هبا الساردة روايتهاا مساتعريةوهو ما يتجىل يف األبيات الشعرية التي صد

 ، التي تقول:"فروغ فرخزاد"شاعرة أخرى هي الشاعرة اإليرانية 

 مىض الزمن.. ودقت الساعة أربع دقات. "

 الربد. وها أنا امرأة وحيدة عىل عتبات فصل 

 بردانة أنا بردانة كأنني لن أدفأ أبدا. 

 عريانة أنا عريانة كفرتات الصمت بني أحاديث احلب. 

 ثمة ري  يف الزقاق. 

 .(58)"وأنا أفكر باقرتان الزهور والرباعم ذات السيقان الرفيعة عىل عتبة فصل بارد

ألن  ؛لساابقةتظل ممتلااة باذكرى اساتعامالهتا ا"إذا كانت الكتابة كام يقول بارت 

 (59)"اللغة ال تكون قط برياة، فالكلامت هلا ذاكرة ثانية متتد بغموض وسط دالالت جديدة

فإن هذه العتبة النصية تيش بالطبيعة النسوية للنص، ليس عىل مستوى التصنيف اجلنيسا 

فحساب، وإناام عاىل  -(60)التي جتمعها ومؤلفة الرواية عالقاات تشاابه كثارية–للشاعرة  

ا موازًيا  للنص لتي يطرحها النص الشعري بوصفه نص  ات املوضوعية واإلنسانية ااملستوي

الرسدي من زوايا متعددة، أبرزها طبيعته اخلاصة كمناجاة ذاتية تتوسل بفعل البوح الذي 

ترتدد أصداؤه  يف الكثري من مشاهد املتن الروائاي، حياث تشاتبك العاني ماع الاذاكرة، 

غته بروح الشعر ومجالياتاه، وحياث تتحاول األناا الفردياة وحيث يمتزج إيقاع الرسد ول

وجتربتها األحادية  إىل أمثولة تتجسد عربها مسرية الذات اجلمعية وأحالمها وانكساراهتا 

ورؤاها للعامل يف جتلياته املاضية واحلارضة واملستقبلية، وحيث يتحول االغرتاب إىل حالة 
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 .   (61)ع الرؤية الصوفيةقدرية ال فكاك للذات منها يف متاس حاد م

ومع تطور فعل القراءة وتنامي وعي القارئ بالقيم التي تتضمنها الرواية يتكثف 

الوعي بالوظيفة الداللية للنص الشعري امُلتناص معه، وتطغى عىل بقية الوظائف، وذلك 

يف ظل حمفازات نصاية  تتشاكل ماع إعاادة قاراءة املاتن الشاعري االساتعاري يف ضاوء 

ي اعل القراءة التداويل، حيث يمكن للقارئ أن يستغرق يف الربط باني مضامتمخضات ف

الوقت والدقات األربع وعمر بطلة العمل، ودخوهلا إىل مرحلة عمرياة جديادة، تتاذرع 

فيها بوحدهتا يف فضاء تارخيي جديد، تواجاه فياه عامًلاا خمتلًفاا يتسام باالربودة الطبيعياة 

يرتكه هذا التباين بني السياق األصيل واجلدياد مان واإلنسانية عىل مستوى املشاعر، وما 

برداناة( ، -شعور باليأس )لن أدفأ أبدا( مقرون باخلوف وعدم الشعور باألمان )عرياناة 

أو باألحرى احللام بالقاادم،  - (62)"فصل بارد"وإن ظل الرهان عىل املستقبل أو عىل عتبة 

ًدا يف اجليل اجلديد أو حتقق أحالم الذات   حارًضا بخفوت. –ُمتجسِّ

وعىل الرغم مما يمكان توقعاه مان تبااين عاىل مساتوى القاراءة يف هاذا املفتات  

الشعري، فإن العنرص املشرتك بني هذه القراءات املتوقعة سيكون التعاطف مع هذه املرأة، 

التي تعلن وحدهتا مستجديًة تعاطف املتلقي الرشقي الاذي يقارأ رواياة مكتوباة بلغتاه، 

ة متوارثة مفادها أن قوة املرأة يف ضعفها، هذا الضعف الاذي تعمادت ومتكاة عىل حكم

ه الستقطاب املتلقي وضامن وقوفه إىل جانبها وهي ترسد.   الساردُة إظهار 

والسؤال الذي نرى من الرضوري طرحه هنا يتعلق بسبب افتتااح الرواياة هباذا 

ماا عرجات علياه وهاو –النص الشعري، والسؤال هنا يتخطى القيمة املضمونية للنص 

ا -الدراسة يف الفقرات السابقة ا، أو ا شاعري  متوجًها إىل الطبيعة التجنيسية له بوصافه نص 

بصيغة أخرى هل راوغت الساردة عرب هذه االفتتاحية الشعرية لتمريار قناعاهتاا الذهنياة 

 املتمخضة عن تبنيها املنظور النسوي يف مقاربة العديد من القضايا؟

ا يتاوارى خلاف الساياجات الانص الشاعري مفتتًحاا تأويلي ايمكن اعتبار هذا 

الداللية واملوسيقية  للنص، فثمة معطيات نصية متناثرة داخال املاتن الروائاي يمكان أن 

تتضافر مع القراءة التأولية لتقديم رؤية واضحة جتاه هذا األمر، فالبطلاة حتمال اسااًم لاه 

بوصفها حافزًة )مبهمة( لرنتاج الشعري، رصيد باذ  يف ديوان الشعرية العربية التقليدي 

الاذي حيمال  -الذي لن تكتبه أباًدا -والبطلة حتلم بأن تكون شاعرة تكتب ديوااا األول
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عنوان )ال أشبه أحد(، غري أن تطور وعي البطلة وتطور رؤيتها من وهم التفرد إىل حقيقة 

تمرد عىل النص الشعري التامثل مع الكثريات من بني جنسها يتم معادلته داخل النص بال

ألن الشعر هو أيقونة حتكم املجتمع األبوي، يف الذائقة اجلمعية ووضاع  ؛لصال  الرسدي

رشوط خاصة ترتبط بالقيمة يف املعلن، وبأهداف اهليمناة ومان  السالطة يف باطنهاا، إناه 

الصوت الواحد الذي ال يسام  بالتعادد، الاذي حياوز سالطة احلاديث بلساان القبيلاة 

ع واحلبيبة وحتى العدو، بينام الرسد بكل ما شمله من بولفونياة صاوتية وفكرياة واملجتم

يظل بعيًدا عن الضوء وفق هذا املنظور، هلذا تبدأ هند بالشعر يف استجابة لسطوة التقالياد 

رد االتي ترفضها، ولكن تطور وعيها بذاهتا وسياقها يشاجعها عاىل اكتشااف روعاة السا

يل، لترتك ديوااا ناقًصا متمردة عاىل االساتمرار يف ولاوج ومجاليات القص وبالغة التمث

عامل فرضه عليها اآلخر، قبل أن تكتشف ذاهتا وتكتشف معها بيتها اجلديد الذي ستصيغه 

 عرب االنخراط يف جتربة روائية رسدية حرة وصادقة. 

حتلم هند ببيت حيتضن الشارع، تستطيع أن ترى ما بداخله دون أن تطرق باباه، "

يع أن تفرتش باحته وأن حيدثها املارة إذا عربوا، أن تشام رائحاة الطابخ ومسااحيق تستط

الغسيل، وعرق الغرباء الذي ينسكب أمام عتباته، لكن باب بيت أبيها كان دوًماا عالًياا، 

 (63)"ومغلًقا، تقف خلفه ويقف أمامها

رسد إىل مدار تتعدى قيمة البيت الروائي املقصود هنا املامرسة التعبريية، ليتحول ال

تتحصن به الذات يف مواجهاة السالطة األبوياة، مؤسساة مسااحتها الذهنياة والروحياة 

اخلاصة، التي تعرتف باحلدس وتسم  هبضام التجاارب االجتامعياة الكتشااف حقاائق 

 الواقع وأوهامه وكأاا تنتقل من حالة الضياع إىل حالة االستقرار. 

حتقيق الراحة املنشودة التي تظل حلااًم،  إن هذا الوعي املتطور ال يعني بالرضورة

يتجسد عرب خطوات متتابعة ُتعبِّد لاه الطرياق، وإن ظلات عملياة التعبياد هاذه مقرتناة 

بالسقوط الذي ال يرتبط بمواجهة اآلخر فحسب، وإنام من تلعثم الذات الذي هاو نتااج 

ركة قدمنا مما قد الوعي اليقظ الساعي إىل جتنب السقطات متاًما كام حيدث عندما نراقب ح

 يقودنا إىل السقوط. 
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 اخلامتة
 يمكن إ از أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة يف النقاط التالية:

سعى النص إىل حتقيق االنسجام بني هيكليه البنائي واملوضاوعي، مان خاالل دعام  -

ستقبايل عىل املستويني اإلنتاجي واال -حمفزات التشابك بني النصني السريّي والروائي 

وما يتمخض عنه من حالة تردد بني داخل النص وخارجه، يف متااس مقصاود ماع  –

 جوهر فعل االغرتاب. 

شكل استدعاء املايض عرب ذاكرة البطلة إحدى األدوات التي جلاأت إليهاا السااردة  -

عان دور الاذاكرة يف الاتحكم يف أفعاال  وهو تشكل معامل عاملها االغارتايب، وفضااًل 

اهناة، ويف توقياع الرساد، فقاد غادت )الاذاكرة( حماوًرا مان حمااور الشخصيات الر

التوظيف الداليل، بتفتيت الذاكرة اجلامعية من الصور الذهنية النمطية، وإعادة قاراءة 

املايض بجناحيه القريب والبعيد، من أجل فهم أعمق للحارض، ويف بعاض األحياان 

 لعقد نوع من املصاحلة مع التاريخ.

ضيها امُلستعاد بنوع من احلزن املخلوط بمظاهر القهر املتوايل الذي دمغت الساردة ما -

لون معايشتها لواقعها اجلديد ولوناه بااللون الرماادي، فكال مكاان أو شخصاية أو 

، يقابله بصورة مبارشة مكاان أو شخصاية أو حادث يف "بروكلني هايتس"حدث يف 

نعتاق مان هاذا املاايض، ، وكأن الذات مل تكن خملصة يف رغبتها يف اال"تالل فرعون"

وكأاا كذلك مل تكن صادقة عندما وحات برغبتهاا يف اخارتاق ساياجات الاوطن 

 والبحث عن وطن جديد بحدود أرحب وسياجات شفيفة.

جلأ النص إىل تأسيس عدد من الثنائيات وهو يؤساس بنيتاه الدرامياة؛ كالتامثال باني  -

د بانعكاساات الرؤياة راشخصية هناد والضايفة، وهناد وليليات، بغياة تاأطري السا

السوداوية التي تعكس يف أعامقها شعوًرا باالقهر، أو رباام برغباة يف التحاذير مان أن 

 التاريخ قد يكرر نفسه إذا ما رسنا يف الطريق نفسها.

يف نقل األنثاى النصاية مان طبيعتهاا الفردياة إىل رمزيتهاا  "هند"ساعد اختيار اسم  -

رقي، بكل الألنثى يف املجتمع الش تلخيًصا  عية، التي جعلت الشخصية يف النصاجلام

 ما حييط به من أعراف وتقاليد حاوهتا وال تزال تقيِّد حركتها.

 –انطبعت الرواية بتأثريات الوعي املتشدد للمرأة، التي استثمرت قضية االغرتاب  -
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يف إيقااظ الاوعي اخلامال للمجتماع، بتعريضاه جلملاة مان  –كغريها مان القضاايا 

برزها حتقيق مركزية املرأة يف مرسودها، وهو ما يعني أن ينتقل الرجال الصدمات، وأ

إىل دور هاميش، يتطور يف مراحل الحقة ليخضع إىل مظااهر االبتاذال واالساتالب، 

رد الشخصايات اوالتمثيالت السلبية، وهو ماا جتاىل يف الصاور التاي قادم هباا السا

 الذكورية.

التناول املبارش لتساليب صاورة األب، عىل الرغم من حماوالت الساردة اهلروب من  -

عياة فإن إكراهات السطوة الفكرية، قد جعلتها جترد األب من مفهاوم األباوة االجتام

كغريه من الفااعلني الاذين مارساوا قهارهم  -كية خيضع ليغدو رمًزا للسلطة البطرير

ق إلعاادة رسام معاملاه عارب ممارساة انتقامياة تثاأر مان األنساا  -السابق عىل املارأة 

من أشكال التوازن بني املاايض واآلين، واملاذكر  االجتامعية اجلائرة، حمققة هبذا شكاًل 

 واملؤنث، والغائب واحلارض، والتارخيي والرسدي، والواقعي واملتخيل.

ساعدت شخصية االبن كام رسمها النص يف الكشف عان حالاة االغارتاب النفيسا  -

ة من محوالت داللية عمقت هوة هذا الذي تعانيه البطلة، بفضل ما متتعت به الشخصي

 النمط االغرتايب.

رود املعنياة بقضاية االغارتاب، فاإن اإذ كانت عالقة األنا باآلخر إحدى تيامت السا -

الرواية النسوية أضافت إىل هذا التيمة بعًدا آخر، عندما وسعت مفهوم اآلخر، ليشمل 

فة للرؤياة النقدياة لكتاباة الرجل الذي حتول إىل آخر خاضًعا كغريه من املفاهيم املألو

 املرأة التي أنتجت تصورات جديدة حول املفاهيم التقليدية.

متخض عن اختزال السياق جتسيد التجربة اإلنسانية يف النموذج الاذكوري األوحاد  -

هتميٌش خلصوصية الذات النسوية، وما تنتجه من أساالة خاصاة تعكساها تفاصايل 

ء األلعاب الطفولية التي مثلت إحادى حيال تتخلل املنظومة الرسدية، ومنها استدعا

الذات النسوية يف متثيل اغرتاهبا ال عن طريق خلاق واقاع جدياد، وإناام عارب إعاادة 

االعتبار هلذه العناو األنثروبولوجية، كنتاج طبيعي لتعادد مظااهر التخييال، وماا 

 يتمخض عنه من إنتاج تصورات جديدة حول األشياء نفسها بإعطائها نظرة جديادة

 أو باألحرى بإعادة االلتفات إليها بعدما أمهلتها العني الذكورية.

استثمر النص الفضاء الزماين الروائي املمتد مان فارتة الساتينيات إىل بداياة األلفياة  -
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اجلديدة وما تضمنه من نامذج نسائية مقهورة يف الداخل واخلارج، للكشف عن طبيعة 

ض  األنساق الثقافية الزائفاة التاي تارتبط العالقة املضطربة بني املثقف والسلطة، وف

 هبذه السلطة وتدعمها، رابًطا بني الفكر الذكوري واألصويل.

مثلت اللغة إحدى أدوات التشاكيل الفناي لظااهرة االغارتاب؛ مان خاالل متّثلهاا  -

جمموعة من القيم املضمرة والظاهرة املرتبطة باالغرتاب، كاستخدام الكلامت واجلمل 

 . برسمها الالتيني

هلت هبا الرواية دوٌر يف دعم القيم الداللية للانص، ستُ كان لالفتتاحية الشعرية التي ا -

باالتكاء عىل الفحولة الرتميزية التي هيأت الربط بني الشعر والفكر الذكوري املهيمن 

من جانب، والرسد بوصفه مساحة لتعدد األحداث واألفكار واألصوات من جاناب 

 آخر.
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 اهلوامش 
التفاصيل حول عالقة االغرتاب باحلقول املعرفية املختلفة كعلم النفيس الوجودي ملزيد من  (1)

واملعريف واألشكال املتعددة لالغرتاب يمكن العودة إىل حسن حنفي، اهلوية واالغرتاب يف الوعي 

، املركز العريب للدراسات، الدوحة، العدد األول، صيف  وما  9، ص 2012العريب، جملة تبنيُّ

 بعدها.

بمزيد  -ومن ثم يمكن القول  "االغرتاب"تسعى الدراسة إىل صوغ نسيج مفاهيمي يعيد رسم ال  (2)

إنه عىل الرغم شمولية داللة املفهوم لساياقات حضاارية عاادة، منااها : الاديني،  -من االختزال

والثقايف، والنفيس، والسيايس، لكنها تظل معربة عن حالة القطيعاة باني الاذات وحميطهاا، حياث 

ذات يف عامل ال تسيطر عليه، وتشعر بالعجز عن ممارساة حريتهاا. وملزياد مان التفاصايل تعيش ال

حول املصطل  يمكن العودة إىل حممود رجب، االغرتاب سرية ومصطل ، دار املعارف، القاهرة، 

 م.1986الطبعة الثانية، 

املساتويني املاادي وفيام يتعلق بعالقة االغرتاب والغربة فإن الداللة املعجمياة للكلماة جتماع باني 

، أي اوالغربة : االغرتاب من الوطن، وغرب فالن عنا يغارب غرًبا"واملعنوي، ففي معجم العني 

بته، أي نحيته، والغربة: النوى والبعد اخلليل بان أمحاد الفراهيادي، كتااب  "تنحى، وأغربُته وغرَّ

العلمياة، باريوت، العني، حتقيق عبداحلميد هنداوي ا منشورات حممد عىل بيضاون، دار الكتاب 

الغارُب: ". ويعرفه ابن منظور يف لسان العرب فيقاول: 271، ص 3م، املجلد  2003 1لبنان، ط

ارب   ااه،  وأغارب الذهاب والتنحي عن الناس، وقد غرب عنا، يغرُب، غرًبا.. وغ  وأغرب اه أي نحَّ

، دار ابان منظاور األفريقاي، لساان العارب "والغربة والغرب: النزوح عان الاوطن واالغارتاب

م ا ا اجلزء اخلامس ا باب العني ا مادة غ ر ب ا ص  1981املعارف، القاهرة، مرص، الطبعة الثانية 

3225 . 

 العربية املؤسسة– اجلسد..األنثوية اهلوية.. األبوية الثقافة –عبد اهلل إبراهيم، الرسد النسوي  (3)

 . 5، ص2011، الطبعة األوىل، بريوت والنرش، للدراسات

، و "اخلباء"هي عىل الرتتيب  "بروكلني هايتس"الطحاوي ثالث روايات قبل  أصدرت مريال (4)

 ."نقرات الظباء"، و"الباذنجانة الزرقاء"

جيًدا لكون شيوع املصطل  ال يعني بالرضورة وضوح حدوده  يمثل األدب النسوي مثااًل  (5)

يبدو أن "قول: املعرفية، فقد تعددت التعريفات اخلاصة به واكتسب ميوعة دفعت يل هوكس إىل ال

مصطل  ليس له معنى حمدد، فقد أدى منهج قبول أي يشء املستخدم لتعريف هذه  االنسوية حاليً 

انظر سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، ترمجة: أمحد  "االكلمة إىل تفريغها من املعنى متامً 

 .77م، ص2002الشامي، املجلس األعىل للثقافة، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .7م، ص2010مريال الطحاوي، بروكلني هايتس، دار اآلداب، بريوت، الطبعة األوىل،  (6)
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يف  aspen ، وترمجت إىل اإلنجليزية يف جملة 1968نرشت مقالة بارت املتضمنة هذا املفهوم سنة  (7)

م 1980،  ملزيد من االستقصاء حول املفهوم وصياغته عند روالن بارت ت 5/6العدد املزدوج

تشعبة بمجمل مرشوع بارت خاصة وجممل اخلطاب النقدي املعاو عامة، يمكن وتعالقاته امل

العودة إىل بحث هاشم مريغني احلاج إبراهيم، من املؤلف إىل النص ..مقاربة نقدية ملفهوم موت 

املؤلف لروالن بارت، جملة العلوم العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود، اململكة العربية 

 .211-171، ص1434حمرم ،26السعودية العدد 

ميخائيل باختني، اخلطاب الروائي، ترمجة حممد برادة، دار الفكر للدراسات والنرش، القاهرة،  (8)

 وما بعدها. 73، ص 1987

انظر حاتم الصكر، السرية الذاتية النسوية، البوح والرتميز القهري، جملة فصول، اهلياة املرصية  (9)

 .214ص  63العامة للكتاب، القاهرة، العدد 

 .190بروكلني هايتس، ص (10)

زهور كرام، نحو الوعي بتحوالت الرسد الروائي، مؤسسة كتارا، الدوحة، الطبعة األوىل،  (11)

 .33، ص2017

ُمفارقة زمنية تعيدنا إىل املايض بالنسبة للحظة الراهنة، ..استعادة لواقعة أو "يقصد باالسرتجاع  (12)

طل  الرسدي، ترمجة: عابد خزندار، جريالد برنس، املص "وقائع حدثْت قبل اللحظة الراهنة

مراجعة: حممد بريري، املجلس األعىل للثقافة، املرشوع القومي للرتمجة، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .25، ص2003

حممد عابد اجلابري: الرتاث ومشكل املنهج، ضمن كتاب املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية،  (13)

 .75ص 1993انية، دار توبقال للنرش، املغرب، الطبعة الث

حسني املناوة، الوعي الثقايف بالذات النسوية يف الرواية العربية املعاوة، ضمن كتاب الرواية  (14)

 .305 ص م،2017 األوىل، الطبعة الدوحة، كتارا، مؤسسة-ومتغريات ثوابت–العربية املعاوة 

 .272بروكلني هايتس، ص  (15)

 .239املرجع السابق نفسه، ص (16)

ق.م  بوصفها شيطانة، أو روح مرتبطة  3000للمرة األوىل حوايل عام برزت شخصية )ليليث(  (17)

بالرياح والعواصف، فعرفت باسم )ليليتو( لدى )السومريني( باللغة األكادية، يف حني أن لفظ 

ق.م يف املعارف اليهودية باللغة العربية..حيث ظهرت  700)ليليث( قد ظهر للوجود حوايل عام 

عهد القديم( اخلاص بامللك )جيمس( باعتبارها شيطان الليل، واختذت يف طبعة الكتاب املقدس)ال

ذكر يف  ..شكل بومة نائحة..وقد أشار هلا النص باعتبارها روح أو ري  حاملة لألمراض

املرأة األوىل املخلوقة التي ال اسم هلا)من  من سفر التكوين يف قصة بداية اخللق أن 2و1اإلصحاح 

( يزودها )هيوه(* بأجنحة متكنها من اهلروب من جنة عدن لتفارق باب التحقري ويقصد )ليليث(

)آدم( إال أاا مل تتوقع أن يقتفي أثرها ثالثة من املالئكة هم )سينوئي( و)سنسنوئي( و 
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)سامينجيلوف( فيجدواا عند البحر األمحر ويطلبون منها العودة، لكنها تأبى ذلك وترتبط 

وم، فتتوعدها املالئكة بقتل أوالدها، فتحقد عىل )حواء( طفل يف كل ي 100بالشيطان وتلد منه 

هلا  وذريتها وتقتل أبناء حواء من البرش ألاا غارت منها ألن )حواء( خلقت من طني لتكون بدياًل 

 مع آدم.

 .318الوعي الثقايف بالذات النسوية يف الرواية العربية املعاوة، ص  (18)

 .42بروكلني هايتس، ص (19)

 .99صاملرجع السابق نفسه،  (20)

 .21-20املرجع السابق نفسه ، ص  (21)

 .342الوعي الثقايف بالذات النسوية يف الرواية العربية املعاوة، ص  (22)

لية على االنفصال جتأكيد الر لمقاب وفي. لاالتصا ىمجبوالت على فحولنساء ن اإ" (23)

 ل إىلجال الروبينما يمي، قاتالعالتحديد ذاتها في سياق ل املرأة إىل تمي، اتيلذال واالستقال

ليندا  "ل النساء إىل االحتواءتمي، تيل الذاواالستقالل ألنهم يرفعون من قيمة االنفصاإلقصاء ا

طريف اخلويل، سلسلة يمنى منظور الفلسفة النسوية :ترمجة من العلم/العلم أنثوية ، جين شيفرد

 .62م، ص2004عامل املعرفة، املجلس األعىل للثقافة والفنون والرتاث، الكويت، 

 .129-128تس، ص بروكلني هاي (24)

هيلني جيلربت وآخرون، الدراما ما بعد الكولونيالية: النظرية واملامرسة، ترمجة سام  فكري،   (25)

 .6مركز اللغات والرتمجة، أكاديمية الفنون القاهرة، ص

شكري عزيز املايض، أنامط الرواية العربية اجلديدة، سلسلة عامل املعرفة، املجلس األعىل للثقافة  (26)

 .240م، ص2008اث، الكويت، والفنون والرت

تعطيه ظهرها، فيكمل موضًحا ثم إنك ممتلاة جًدا من اخللف، وأنا ال أحب النسائي اللوايت، " (27)

 .169بروكلني هايتس، ص  "يملكن مؤخرة بحجم جبل ُأُحد

نزفيتان تودروف، تطور النظرية األدبية، ترمجة مها جالل أبو العال، جملة ألف، اجلامعة األمريكية،  (28)

 .15، ص1981قاهرة، العدد األول، ال

 .335الوعي الثقايف بالذات النسوية يف الرواية العربية املعاوة، ص  (29)

 141بروكلني هايتس، ص (30)

 .69-68املرجع السابق نفسه، ص  (31)

 2004 بريوت، للنرش، الريس حليم بركات، اهلوية :أزمة احلداثة والوعي التقليدي، رياض (32)

 .110ص

 .16-15بروكلني هايتس ص  (33)

 .26رجع السابق نفسه، صامل (34)

 .11-10املرجع السابق نفسه، ص  (35)
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 .120املرجع السابق نفسه،  (36)

م، 1997صالح فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة األوىل،  (37)

 .170-169ص

 .36بروكلني هايتس ص (38)

ي للثقافة والفنون حممد املتقن، يف مفهومي القراءة والتأويل، جملة عامل الفكر، املجلس الوطن (39)

 .18، ص 2، العدد 33م، املجلد 2004واآلداب، الكويت، 

 .26نحو الوعي بتحوالت الرسد الروائي ص  (40)

غالب هالسا، املكان يف الرواية العربية، فصل من كتاب: الرواية واقع وآفاق، دار ابان رشد،  (41)

 . 226، ص1981بريوت، 

 .152-151بروكلني هايتس ص  (42)

 .258و ص  184ص  املرجع السابق نفسه، (43)

 .183املرجع السابق نفسه، ص  1 (44)

خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس، نظرية اللغة األدبية، ترمجة حامد أبو أمحد، مكتبة غريب،  (45)

 .248القاهرة، د.ت ص

، وهند 167يتجىل ذلك يف التغريات التي ستطرأ عىل سلوكيات اى، ومدرس اللغة العربية ص (46)

 .88-87نفسها ص

مصادر االغرتاب يف املجتمع  أحدMystification أنه يمكن اعتبار التمويه يرى هشام رشايب (47)

العريب، ومفهوم التمويه مستمد من علم النفس ويعني حجب حقيقة يشء أو واقع ما بمختلف 

الوسائل والطرق .وتبدأ عملية التمويه مع الطفل يف البيت وتستمر معه يف املدرسة، ويامرسها 

القاته كافة، ويشمل التمويه كافة اجلوانب األيديولوجية السياسية املجتمع يف مؤسساته وع

واألخالقية والدينية والعلمية والفكرية، ومن خالل التمويه تتمكن الثقافة االجتامعية املهيمنة من 

فرض أفكارها وقيمها وأهدافها .ويصب  األفراد سجناء وراضخني ألفكار وآراء القوى املسيطرة 

دة عنهم مما يزيد من حدة اغرتاهبم.تبدأ وتورث عملية التثقيف االجتامعي للطفل يف املجتمع البعي

من والديه ومن كافة املؤسسات التي يتعامل معها يف املجتمع، فتجعله يرى األشياء واألفكار 

واملفاهيم من خالل هذه املؤسسات وأفرادها .والتعبري السلوكي للتمويه يظهر يف سلوك يقبل 

كام هو ودون تساؤالت أو تشكيك، وإال تعرض الفرد للعقاب والنبذ االجتامعي. األمر الواقع 

وعليه، فالتمويه يساهم يف تشكيل الوعي اخلاط ، وحتطيم التمويه يمر بفرتات انتقالية تتخلالاها 

فرتات من الفوىض والصدام، ولكنها رضورية لنرش املعرفة النقدية والذاتية، من اجل وعي 

رضوري ألفراد منتمني إىل جمتمعاهتم ومسامهني يف تقدمها.انظر هشام رشايب، اجتامعي صحي  و

 م .1991مقدمات لدراسة املجتمع العريب، دار الطليعة، بريوت 

، 1لولوة حسن العبد اهلل، العوامل املمكنة يف الرواية التارخيية، جملة أنساق، جامعة قطر، املجلد  (48)

 .82، ص2017، أكتوبر 2العدد
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عناق عىل جرس "عربية أخرى للكاتب عز الدين شكري فيرش حتمل عنوان  صدرت رواية (49)

تتناول قضية اهلجرة إىل أمريكا.عناق عند جرس بروكلني، دار عني، القاهرة ، الطبعة  "بروكلني

 .2014األوىل، 

 .255بروكلني هايتس ص (50)

ؤية للنرش، ترمجة حممد عناين، ر -املفاهيم الغربية للرشق–انظر إدوارد سعيد، االسترشاق  (51)

 21، ص 2006القاهرة، الطبعة األوىل، 

إدوارد سعيد، املثقف والسلطة، ترمجة حممد عناين، دار رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة  (52)

 .99، ص 2006األوىل 

، تعنون تسعة فصول منها بعناوين أجنبية وحية )فالت بوش، تتكون الرواية من اثني عرش فصاًل  (53)

تراس، كوكو بار، تانجو، اتالنتيك أفنيو، فولتون سرتيت، بروسبكت بارك،  باي ريدج، ويندسور

 بروكلني بريدج(

 من أمثلة ذلك هذه املقاطع املكتوبة بحروف التينية: (54)

" I am so in love with you, please love me what ever else you do, just love me "  
 235بروكلني هايتس ص 

"The tables are empty - The dance floor's deserted  
You play the same love song - it's the tenth time you've heard it  
That's the beginning - just one of the clues  
You've had your first lesson - in learnin' the blues” 231بروكلني هايتس ص    

سها، أشعر أاا ال أشعر بالضبط ملاذا أحاول تع"تقول هند  (55) لم اإلنجليزية، أحب اللغة العربية، أدرِّ

 23بروكلني هايتس ص "فقط مل تعد كافية، أشعر باخلجل كلام كان عيل أن أتكلم باإلنجليزية

 112املرجع السابق نفسه، ص (56)

حممد نجيب التالوي، وجهة النظر يف رواية األصوات العربية يف مرص، مطبعة إكسربيس، املنيا،  (57)

 .63م.ص1996ألوىل، الطبعة ا

 .5بروكلني هايتس ص  (58)

روالن بارت، الدرجة الصفر للكتابة، ترمجة حممد برادة، الرشكة املغربية للنارشين املتحدين،  (59)

 .39، ص1985الطبعة الثالثة، 

ال يمكن أن نغفل هنا مالم  التشابه بني سرية بطلة الرواية، والشاعرة، فكل منهام صاحبة طفل  (60)

 اطات زوجية، وهرعت إىل الغرب تلمًسا للدفء وتضميد اجلراح.وحيد، وعانت من إحب

عن وطننا غربتنا عن وطن القبضة عند  احسيً  اإن أول غربة اغرتبناها وجودً "يقول ابن عريب  (61)

اإلشهاد بالربوبية اهلل علينا، ثم عمرنا بطون األمهات، فكانت األرحام وطننا، فاغرتبنا عنها 

 . 528، ص2ات املكية، دار صادر، بريوت، د.ت، جملدابن عريب، الفتوح - "بالوالدة

 هو عنوان الفصل األخري يف الرواية. "فصل بارد" (62)

 .143بروكلني هايتس ص  (63)
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 قائمة املصادر واملراجع

 املراجع العربية و  : املصادراأوًل

اخلليل بن أمحد الفراهيدي ا كتاب العني، حتقيق: عبد احلميد هنداوي ا منشورات حممد 

 م. 2003ون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، عىل بيض

 ابن عريب، الفتوحات املكية، دار صادر، بريوت، د.ت.

ابن منظور ا لسان العرب ا اجلزء اخلامس ا باب العني ا مادة غ ر ب ا دار املعارف، 

 .1981القاهرة، الطبعة الثانية،

سوية يف الرواية العربية املعاوة، ضمن كتاب حسني املناوة، الوعي الثقايف بالذات الن

مؤسسة كتارا، الدوحة، الطبعة  -ومتغريات ثوابت–الرواية العربية املعاوة 

 م.2017األوىل، 

رياض الريس للنرش، بريوت،  -أزمة احلداثة والوعي التقليدي -حليم بركات، اهلوية 

2004. 

سسة كتارا، الدوحة، الطبعة زهور كرام، نحو الوعي بتحوالت الرسد الروائي، مؤ

 .2017األوىل، 

شكري عزيز املايض، أنامط الرواية العربية اجلديدة، سلسلة عامل املعرفة، املجلس األعىل 

 .2008للثقافة والفنون والرتاث، الكويت، 

صالح فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 م.1997

 املؤسسة–، اهلوية األنثوية، اجلسد األبوية الثقافة –يم، الرسد النسوي عبد اهلل إبراه

 .2011، الطبعة األوىل، بريوت والنرش، للدراسات العربية

غالب هلسا، املكان يف الرواية العربية، فصل من كتاب: الرواية واقع وآفاق، دار ابان  

 .1981رشد، بريوت، 

كلني، دار عني، القاهرة، الطبعة األوىل، عز الدين شكري فشري، عناق عند جرس برو

2014. 
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حممد عابد اجلابري: الرتاث ومشكل املنهج ضمن كتاب املنهجية يف األدب والعلوم 

 .1993اإلنسانية، دار توبقال للنرش، املغرب، الطبعة الثانية، 

حممد نجيب التالوي، وجهة النظر يف رواية األصوات العربية يف مرص، مطبعة إكسربيس، 

 م.1996املنيا، الطبعة األوىل، 

 م.1986حممود رجب، االغرتاب سرية ومصطل ، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 م.2010مريال الطحاوي، بروكلني هايتس، دار اآلداب، بريوت، الطبعة األوىل، 

 م.1991هشام رشايب، مقدمات لدراسة املجتمع العريب، دار الطليعة، بريوت 

 

 املصادر واملراجع األجنبية امُلرتَجمة: نًياثا

إدوارد سعيد: املثقف والسلطة، ترمجة حممد عناين، دار رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، 

 .2006الطبعة األوىل، 

داررؤية للنرش،  عناين، حممد ترمجة -للرشق الغربية املفاهيم–االسترشاق : اااااااااااا

 .2006القاهرة، الطبعة األوىل، 

لد برنس، املصطل  الرسدي، ترمجة: عابد خزندار، مراجعة: حممد بريري، املجلس جريا 

 .2003األعىل للثقافة، املرشوع القومي للرتمجة، القاهرة، الطبعة األوىل، 

خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس، نظرية اللغة األدبية، ترمجة حامد أبو أمحد، مكتبة 

 غريب، القاهرة، د.ت.

جة الصفر للكتابة، ترمجة حممد برادة، الرشكة املغربية للنارشين روالن بارت، الدر

 .1985املتحدين، الطبعة الثالثة، 

سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، ترمجة: أمحد الشامي، املجلس األعىل للثقافة، 

 م.2002القاهرة، الطبعة األوىل، 

طريف  يمنىسفة النسوية، ترمجة منظور الفل منالعلم/العلم  أنثوية ،شيفرد جبني ليندا  

اخلويل، سلسلة عامل املعرفة، املجلس األعىل للثقافة والفنون والرتاث، 

 م.2004الكويت، 

ميخائيل باختني، اخلطاب الروائي، ترمجة حممد برادة، دار الفكر للدراسات والنرش، 

 م. 1987القاهرة، 
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لنظرية واملامرسة، ترمجة سام  هيلني جيلربت وآخرون، الدراما ما بعد الكولونيالية: ا

 فكري، مركز اللغات والرتمجة، أكاديمية الفنون القاهرة.
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جملة فصول، اهلياة  -البوح والرتميز القهري  -حاتم الصكر، السرية الذاتية النسوية  

 .63املرصية العامة للكتاب، القاهرة، العدد 

، املركز العريب للدراسات، حسن حنفي، اهلوية واالغرتاب يف الوع ي العريب، جملة تبنيُّ
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لولوة حسن العبد اهلل، العوامل املمكنة يف الرواية التارخيية، جملة أنساق، جامعة قطر، 

 .2017، أكتوبر 2، العدد1املجلد 

الوطني للثقافة  حممد املتقن، يف مفهومي القراءة والتأويل، جملة عامل الفكر، املجلس
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نزفيتان تودروف، تطور النظرية األدبية، ترمجة مها جالل أبو العال، جملة ألف، اجلامعة 

 .1981األمريكية، القاهرة، العدد األول، 

موت املؤلف  مقاربة نقدية ملفهوم -هاشم مريغني احلاج إبراهيم، من املؤلف إىل النص 

جملة العلوم العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود، اململكة  -لروالن بارت
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